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Лемкам, бойкам, надсянцям,
холмщакам і підляшукам,
що не зі своєї волі мусили були
півстоліття тому
залишити рідні оселі
і тим, котрі ще осталися
на рідних порогах,
з задумою над їхніми долями,
з вірою, надією, любов'ю
та пошаною

присвячую цю монографію.

Автор
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Від Попраду до Нарви

У книжці, яку Ви розкрили, знайдете розповідь про живу мову,
що її вчені діалектологи говірками, говорами, наріччями,
діалектами називають. Фактично це, просто, мовлення, яке більшості
з нас у родинному домі батьком-матір'ю, дідусем-бабунею було
дано, в якому ми росли-виростали, виходячи поволі на береги
того словесного океану, яким є загальнонародна літературна мова.

Живе слово батьківського порога - і колискове, і сумне, і
веселе, і любовне, і жовнірське, усяке воно у змісті, а звучанням
одне - наше рідне. Воно та мати були на початку і до краю днів
наших забувати їх не треба. Чому? Не треба і все! Що тут багато
пояснювати. Не все ж бо поясниш, не все ж бо у ринково-бізнесну
логіку вкладеться.

Більшість тих українців у Речіпосполитій Польщі, котрі нині
користуються рідним словом, виховалися саме на народному
мовленні, на його формальних і значеннєвих системах. Мовна
система оформлює систему народного і національного
мислення, що перетворюється у своєрідну свідомість.
Коли після другої світової війни «власть імущі» визначили

кордони у центрально-східній Європі, частина українськомов-
ного населення залишилася на захід від польсько-українськора-
дянського кордону. Новий розділ в історії української
присутності в межах польської держави тодішня влада у Польщі
відкрила діями, спрямованими на викорінення усього, що
українським звалося. Довготривалий процес обезсилювання
українського етносу, затирання українського сліду на території
післявоєнної Польщі почався депортаційними акціями. Виселювали
кожного, кому доказано, що він українець; навіть змішані сім'ї,
родини. Насамперед були т.зв. репатріяції на Схід. Згодом, у 1947
Році, проведено депортаційно-пацифікаційну акцію «\¥і$1а».
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Разом з людьми виселювалася й українська мова, зокрема в її
лемківській, бойківській, надсянській, холмській та підляській
звукових діалектних формах, в усіх її побутових і культуротвор-
чих втіленнях. І почали оці різновиди українського мовлення
несміливо звучати на північних і західних окраїнах нової Польщі.
Водночас надовго затихло українське слово на споконвіку
природній йому території - на Лемківщині, Бойківщині, Надсянні,
Холмщині та Південному Підляшші.
Про оце народне діалектне мовлення українців у Польщі є

книжка, яку пропонуємо Вашій увазі. Поділена вона на шість
розділів, стільки-бо діалектних українських груп представляють
українці - громадяни РП. Це лемківські, бойківські, надсянські,
наддністрянські, холмсько-волинські, підляські діалектні групи.
Про їх територіальне поширення, про їхні назви та походження
цих регіонально-етнічних назв мовиться у перших підрозділах
кожного з оцих шести розділів.

Далі ведеться розповідь про історію наукових досліджень цих
говірок - від часу, коли мовознавство стало послідовно
цікавитися усякими проявами людського мислення і мовлення, від коли
активно почала розвиватися етнографія поспіль з
діалектологією, себто від середини XIX сторіччя. Оцей півторастолітній
період поділений у книжці на три нерівні історичні відрізки часу:

1) до першої світової війни, коли-то українські говірки разом
з їхніми носіями перебували у межах двох імперій - Російської та
Австро-Угорської, коли перші праці про українські говірки
писалися російською, німецькою, українською мовами;

2) міжвоєнний період, коли говірки, якими ми зацікавлені,
були охоплені кордонами II Речіпосполитої Польської, коли
дослідження українських говірок вели досить активно на
високому науковому рівні не тільки українські, але також польські
мовознавці зі Львова, Кракова, Варшави і Любліна;

3) після другої світової війни, коли українські говірки на
території Польщі разом з їх носіями були виселені, унаслідок чого
вони зазнали незвичайного розпорошення, а їх досліджування
стало завданням особливої складності, але й з ним діалектологи
якось собі радили (головним чином з варшавського та
люблінського мовознавчих осередків).
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У наступних підрозділах згаданих шести розділів ми
стараємося показати основні системні різниці між окремими говірками.
Чинимо це на основі того всього, що досі досліджено й
опубліковано (в тому беремо до уваги і наші власні дослідження).

При нагоді появи книжки, присвяченої тільки говіркам, годі
було б обминути таке питання: чи є сенс цікавитися,
ознайомлюватися з діалектним мовленням, про яке, бува, дехто
говорить, що його час уже минув, що воно, мовляв, пропадає? Чи
можна знайти логічне обгрунтування тому, щоб записувати
й оберігати від загину оці, «неправильні» з точки зору
загальноприйнятих канонів літературної мови, слова і словосполучення?
На мою думку є і глибокий сенс, і потреба. А це тому, бо:

1) для більшості українців у Польщі діалект - це не
закостенілий, а постійно живий словесний фонд, від якого починалося, як
я вже нагадав, їхнє знання рідної мови; діалектне слово - це
найрідніше їм знаряддя вияву думки;
2) наш фольклор, яким пишаємося, до якого звертаємося при

найсимпатичніших нагодах і без національнотворчого
потенціалу якого нам не обійтися, має в своїй основі та структурі
діалектні форми;

3) ключем до пізнання, до зрозуміння нашої художньої
літератури (зрештою, як і кожної з великими традиціями писемності)
є часто знання суті того слова, відчування сенсу тієї форми, які
називаємо діалектними. Торкається це і спадщини століть, та,
чималою мірою, художніх надбань сьогодення. Кожен-бо
письменник, що мудро і щедро почерпує слова та форми з народної
скарбниці, збагачує загальноукраїнське мовлення.

Варто, отож, придивлятися, прислухатися до наших
діалектних слів, до конструкцій, в які вони укладені, порівнювати їх
з літературними, записувати їх, шукати їхнього походження,
навчатися глибини їхніх значень. Може у цьому процесі
повертання до джерел нашої мови віднайдемо, торкнемо також суть
українського менталітету. Чи не варто попробувати?

Від 1987 до 1990 р. тиждень у тиждень на сторінках чергових
чисел «Нашого слова» вів я мовознавчу розповідь про українські
говірки, що віками жили на території від Попраду почерез Сян,
Солокію, Угерку, понад Бугом і через Буг аж до Нарви, уздовж
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польсько-словацького, польсько-українського й
польсько-білоруського державних кордонів. Розповідав я людям про їхню
мову у час, як знаємо, досить цікавий - у зламні для політичної
констеляції нашого світу літа. Мінялася тоді й Польща,
змінилася навіть назва держави, перестала діяти гостра цензура,
а Українські говірки в ПНР, а згодом Українські говірки у Польщі
друкувалися собі незмінно. Появилися 152 відрізки моєї
розповіді. Читали, напевно читали її люди. Дехто час до часу
відгукнувся листом, прагнучи дещо поповнити - забутим словом,
мовною формою, фольклорним записом - або не погодитися зі
мною. Були теж листи особливої теплоти, сповнені ностальгії,
задуми над минулим і долею рідного села, його людей. У міру
сил і можливостей я відповідав, радіючи і водночас дивуючись
тому, що оці, інколи наукові, спеціалістичні інформації мають
свого так численного і вдумливого читача.

Були, отож, різноджерельні приводи для того, щоб увесь цей
матеріал зібрати в одне ціле, вистилізувати його, дещо
актуалізувати, поповнити і видати у формі монографії осібною
книжкою. Може пригодиться вона також україністичним
науково-дидактичним осередкам, яких у Польщі усе більше, а може
й стане якимось внеском в українську діалектологію. Пам'ятаю
і про те, що любителі українських народних скарбів, в тому
й усяких мовних форм, запитували мене, коли оцей у сотнях
частинок посіяний матеріал зійде окремою книжкою.

Віддаємо ж тоді її нині у руки як спеціалістів у ділянці
діалектології, так і любителів, серед яких є й, можливо, майбутні
експлоратори незвіданих у багатстві таємниць батьківської
живої ще мови.

автор
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І. ЛЕМКІВСЬКІ ГОВІРКИ

1. Назва і територія лемків та їх говірок

Назва лемки появилася в науковій літературі у 1-ій половині
XIX ст. Як засвідчує проф. Роман Райнфусс, перший раз у
науковій літературі вжив цієї назви Осип Левицький у своїй по-ні-
мецьки написаній граматиці української мови, виданій у
Перемишлі 1834 р.1 і повторив її відомий чеський філолог Шафарик
у його Слов 'ямських старожитностях з 1837 р.2 Проти вживання
назви лемки виступав Вінценти Поль у своїй відомій праці Кіиі
ока па рдіпоспе зіокі Каграї (1851) і, думаю, що цікаво буде
процитувати його погляд на це: О іут годгіе £ога1зкіт г №зкіе§о
Везкіди паїгаШет ]иг па кііка и\ка§ і ]акоЬу еіпо§гаПсгпусЬ
розгиктагі, §дгіе ісЬ. паїуу/апо аІЬо запоскіті §6га1аті, аІЬо іег
Ьеткаті"од рггузід\ука Іет ", кїдгу и±у^щц9 а кіоту одротада

со бо гпасгепіа ргіузібжкот іуїко". 2\¥усга]ет іе§о годга]и ро-
згиктап тіапо догоЬіс діа Ьетко\¥ озоЬщ Ьізіощ. \¥згакге піесЬ
ті зі? іи §одгіггоЬіс і$ ихуа§£, іе жіазпіе ]узгдд іусЬ §6га1і запоскіск,
сгуїі }ак ісЬ скс% гхкас Ьеткдщ Іеіу ропад Озіаху% ітгу тозкі
м піешеїкіе] од1е£Іозсі об зіеЬіе, §дгіе \¥ ]едпе] тохкщ Іидпе Ьет",
V/ дгщщ газ ,,Л/ет" \у іггесіе] Ьеі", іут затут іеду ргахкет
тоіпа ЬуісЬ пагхуасЬеткаті, МеткатііЬегкаті, хуурадаіоЬу зі?
іуїко розіагас о Ьізіощ 61а пагоди Меткою і Ье£ко\¥3.

1 О. Ье\уіску, Сгаттаїік іїег гшкепізскеп ойег кіеіпгишзскеп Бргаске іп
ііеп, Рггетуві 1834.

2 Саме Шафарикові присвятив Т. Шевченко свою поему Єретик, де
пише: Слава Тобі, Шафарику, // Вовіки і віки, // Що звів єси в одно море //
Слав 'янськії ріки, маючи на увазі ці саме Слов 'ямські старожитності
та й інші його твори (Пор.: Шевченківський словник, т. 2, Київ, 1977,
с 352-353).

^. Рої, Кіиі ока па рдіпоспе зіокі Каграї, Кгако\у, 1851. Цитую за:
& КеіпГш8, Ьеткоте ]ако $гира еїпо%га/іс2па, «Ргасе і Маїегіаіу Еіпо-
Згаїїсгпе», і. VII, ЬиЬІіп 1948, 5. 85.
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Щойно у другій половині XIX ст. назва лемки поширилася в
науковій літературі на означення групи українських мешканців
Карпат (Східний Бескид між р. Попрадом і Ославою) від
поширеного у цій говірці слова лем - «лише, тільки»4.

Чи назва ця була штучно внесена авторами монографій про
лемків, чи була створена народом для окреслення етнічної групи?
Відповідь дає Р. Райнфусс, що назва лемко була жартівливим
прізвиськом народного походження і виникла вона десь на по-
граниччі бойківських і лемківських говірок5. Щодо
поширення назви варто навести такі висновки цього дослідника Лемків-
щини:

7, іе] ргамсіоросіоЬпіе Іокаїпе] паг\ку оЬе]ти]%се] кііка Іеткі-
ги^суск" хузі Ьо]кошкісЬ икиїісіахупіаиіоготергасрозт^сопуск
§6га1от запоскіт" іегтіп тау4су г§осіпіе і, сіейпісщ Тогопзкіе§о
огпасгас Кизіпа тох¥щсе§о піесгузіо ро гизки6, а ропіехкагіт сіаіе]
па гасЬбеї, Іут §\¥агу Іисіпозсі гизкіе] согаг Ьагсігіе] зкагопе з%
оЬсутіпаїесіаіозсіаті, хуідсі тіапет Ьеткохк гасг^іо окгезіассаі^
гасЬосіпщ розіас гизкісЬ §6га1і ро Роргад і Згсгахупіср1.

Ще у 1877 році Й. Маєр і Й. Коперницький ділили північно-
карпатських русинів-українців на гуцулів, бойків і §6га1і Ьаі-
Іускіе§о зіоки Каграі*. Назва лемко, лемки дісталася до мови
народу на захід від р. Ослави щойно перед першою світовою
війною. Назва лемки, що в науковій літературі вживалася, як
окреслення етнографічної групи, у почутті народу мала давніше
більш політичне значення. Цікаво про це писав у 1948 році
видатний лемкознавець проф. Р. Райнфусс:

Шгхуа Ьетко" XV зтайотозсі гасЬойпіо-каграскіе$о Кизпа-
ка " ко]апу зі$ сг$зїо 2 розсієш Зіагогизіпа " ІиЬ тозкаїоШа "
Рориіагпозс Іе] пагхуу йаїще зі? осі тотепіи, кіесІу па Не гаіаг§и

4 Етимологічний словник української мови, т. З, Київ, 1989, с. 219-220;
М. Фасмер, Зтимологический словарь русского язика, т. 2, Москва, 1967,
с. 481; А. Вшскпег, Зіожпік еіутоіо&сіпу ]еіука роЬкіе%о, \Уаг82а\уа 1970,
5. 35 та інші етимологічні словники слов'янських мов.

5 К. ЯеіпГіі88, Ьеткоміе }ако §гира еїпо£га/їсгпа, «Ргасе і Маїегіаіу
Еіпо£гаїїс2пе», І. VII, ІдіЬІіп 1948, 8. 87.
6 Дивись на цю тему статтю А. І. Торонського, Русини-Лемки, «Зоря

Галицька», Львів, 1860.
7 К. ЯеіпГшз, ор. сії., 8. 87.
8 }. Ма]ег і .1. Корегпіскі, СНагакіегуяіука Іисіпозсі %аІісу)$кіе}\ «2Ьіог

\уіасіото8сі сіо апІгоро10£Іі кга]о\уер>, Кгакбш 1877.
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роШус2ПЄ£о пй^дгу ЗіагогизіпатГ* а  ІІкгаігісатГ' гасг^І кту$-
іа1іго\¥ас $і$ Іетко\у$кі зерагаіугт. 2 іе§о рожосіи сгрзіо з% \уу-
расікі, іе \у оЬгфіе іе] зате] тозкі ишіадотіепі роїііусгпіе тіезг-
капсу и^ащ^ щ ]едпі т Ьетко\у9 йгибгу т ІІкгаігісд\у, а піе~
изтасіотіепі роїкусгпіе (іусЬ пажеі \¥зг6(1 зІагусЬ ]езі піетеїи)
щіазпіащ іуїко, іе сІа\упіе] піе Ьуіо апі Ьеткож, апі Цкгатсбіу,
іуїко шгузсу пагуу/аіі щ }е6пакомо Кизпакаті"9.
Донедавна, отже, самі лемки не хотіли себе так називати. Але

в наш час назва лемко, лемки, як здається, не має уже якоїсь
негативної вимови. Назву цю фіксує найновіший Словник
української мови (т. IV, Київ, 1973: лемко (чол.), лемка (жін.) і лемки
(мн.), подається при цьому пояснення етнографічна група
українців, які здавна живуть в Карпатах по обох схилах Східних
Бескидів і з цитатою з творів І. Франка: Лемки в сірих гунях
по-сусідськи розмовляли з покутянами з-над Пруту. Там теж
фіксується прикметник лемківський з цитатою: Лемківська
культура зберегла нам самобутню архітектуру, одяг та віками
усталені звичаї, обряди10.

Українсько-німецький словник Є. Желехівського, виданий 1884
році, вміщає слово лемко, лемки з поясненням Киззіпеп атп піеб-
гі§еп ВезкМ ипб іт 2ірзег Сотіїаїе, жіночі відповідники лемки-
ня, лемчанка, прикметник лемківський та назву території Лемків-
іцина. Натомість слово лемак пояснюється тут, як мешканець за
Бескидом (ЕіпууоЬпєг Ьіпіег йет Везкіф1^. Слово лемак у
словнику Б. Грінченка пояснюється по-російськи, як название мало-
росса, живущего в Венгрии, в долинах за Бескидами. Назва лемки
мусить бути порівняно стара, якщо у документах XVII ст.
знаходиться на Закарпатті антропонім (особове ім'я) Лемак, про
що засвідчує П. Чучка13. Слово Лемківщина пояснює Словник
української мови Б. Грінченка як местность заселенная лемками
погорье Низкого Бескида от р. Сян по Попрадскую долину1*.

9 Я. КеіпГизз, ор. сії., з, 88.
10 Словник української мови, т. 4, Київ, 1973, с. 476.
11 Є. Желеховский, Малоруско-німецкий словар, т. 1, Львів, 1884, с. 401.
12 Б. Грінченко, Словарь української мови, т. 2, Київ, 1908, с. 354.
13 П. П. Чучка, Антропонімія Закарпаття і міграція населення в

українських Карпатах, «XII Республіканська діалектологічна нарада. Тези
доповідей», Київ, 1965, с. 26.

4 Б. Грінченко, Словарь української мови, т. 2, Київ, 1908, с. 355.
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Серед сучасних українських прізвищ появляються зрідка також
назви типу Лемко, Лемків15.

Як пояснюється етнонім лемки в деяких енциклопедіях?
В Українському Радянському Енциклопедичному Словникові

(УРЕС) у статті Лемки (т. 2. Київ, 1967) знаходимо таке
пояснення:

Лемки - етнографічна група українців, які здавна жили по обох
схилах Східних Бескидів (у Карпа тах між річками Сяном і Попра -
дом та на захід від Ужу). Особливості історичної долі природних
мов, культурно-побутові і господарські взаємовпливи з сусідніми
народами (угорцями, поляками, словаками) зумовили деякі
відмінності в господарстві, культурі, побуті і мові українців
цього району. Основним заняттям лемків були землеробство,
домашні промисли (ткацтво, гончарство, різьблення на дереві).
І на закінчення про післявоєнну долю лемків: У зв'язку з обміном
населення між Польщею і СРСР після створення ПНР багато
лемків переселилося з Лемківщини на території Львівської,
Тернопільської та Миколаївської областей УРСР. Тепер межі
лемківського етнографічного району виразно не окреслюються.
А про лемківські говірки у цій же енциклопедії пишеться, що це
говірки української мови, поширені на південних схилах Карпат
у Чехословаччині і на північних схилах - у Польщі16. Так-от
читачі УРЕС, а також УРЕ, не можуть довідатися про те, що
сталося з лемками, які не виїхали у 1945-46 рр. до Радянського
Союзу, не знатимуть про виселення лемків разом з іншими
групами українців, громадян ПНР, на територію західних і
північних воєвідств Польської Народної Республіки. Тут оця недо-
інформованість.

Вернімось до 30-х років XX ст., коли видавалася під
редакцією Івана Раковського «Рідною школою» Українська Загальна
Енциклопедія. Які ж інформації про лемків там знаходимо. Оце,
між іншим, такі відомості: Лемки, українське плем'я по обидва
боки Бескидів, у Галичині між Попра дом і Сяном у сандецькому,
горлицькому, грибівському повіті (Лемківщина), на Закарпатті

15 Пор.: Р. Во§сІап, Вісііошгу о/ ІІкгаіпіап Зигпатез іп Сапайа, \¥іппіре£
1974, р. 161.

16 Український радянський енциклопедичний словник, т. 2, Київ, 1967,
с. 315.
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від р. Попраду по Уж. Знаходимо тут також інформацію, що
лемки мали ще інші свої прізвиська від одягів, а саме: куртаки
і чуганці. Усіх лемків в енциклопедії начислено тоді до 200000
людей17.

Назва куртаки пов'язана зі словом курта, куртка, а чуганці зі
словами чуга або чуганя, що означає вид верхнього одягу
з довгим коміром у галицьких лемків, пошитого з суцільних
шматків доморобної тканини. Був це урочистий одяг, про
що свідчить така цитата: 3 обрядового весільного одягу
маємо (в музеї) лемківські чугани, гуцульські гуглі, подільські
манти18.

Ці назви лемків - куртаки та чуганці - згадує також стаття про
лемків у російській енциклопедії Брокгауза і Ефрона з кінця XIX
ст., де пишеться, що лемки - частина українського
(«малоруського») населення у Карпатах між р. Ропою і Сяном, що їх
начислюється 109000 чоловік і що вони належать до « греко-
-католицької", себто уніатської церкви», а самі себе називають
просто «русинами» або «руснаками»19.

Число 109 000 лемків подає у 1900 р. також чеська
енциклопедія, яка вважає лемків за частину українського (малоруського)
населення по обох схилах Бескидів у Галичині і на Угорщині
(себто на Закарпатті, що належало тоді до Угорського
Королівства) між Попрадом і Сяном. Подають у цій статті, що лемки
живуть на 2 800 квадратних кілометрах; автор статті називає
також міста на території заселення лемками: Грибів, Горлиці,
Змигород, Дукля, Риманів, Новотанець (нотоване як місто у XV
ст.), Буківсько (фіксоване у документах XIV ст.), а також відомі
джерела мінеральних вод у Щавниці, Криниці та Івонічі.

У цій же чеській енциклопедії підкреслюється греко-католи-
цьке віросповідання лемків та факт, що вони своєї мови та
віри тримаються твердо. Тут читаємо також похвалу для лемків:

17 Українська Загальна Енциклопедія. Книга знання. Під редакцією
д-ра Івана Раковського, т. 2, кн. 14, Львів-Станіславів-Коломия, 1931,
с. 454.

18 Словник української мови, т. 11, Київ, 1980, с. 372, 373.
19 Знциклопедический словарь Брокгауза и Зфрона, т. 17 А, Санктпетер-

бург, 1896, с. 521.
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Лемки є добрі, побожні і працьовиті, про крадіж і рабунки
взагалі в них не чути20.

Малий Енциклопедичний Словник, що вийшов у Празі 1972 року,
коротко і ретельно інформує читача про лемків: Лемки -
етнографічна група українського народу по обох схилах Бескидів
у сандецькому, ясельському і сяніцькому повітах, частина лемків
живе у північній частині східної Словаччини21.

Так само німецькі сучасні енциклопедії зараховують лемків до
українців:

Ьеткеп - икгаіпізсЬег Уоікззїатт іп йеп ипіегеп ВезкШеп22.

Ьеткеп - еіпе Уо1к8§гирре дег \¥е8Іикгаіпег іп йеп ипіегеп Ве8-
кідеп (...) Оіе Ьеткеп у/иМеп 1945 тт Теіі пасЬ Озіргешзеп
уегрПапгґ (Лемки - етнографічна група західних українців у
Низькому Бескиді (...) Лемки частинно були у 1945 р.
переселені до Східної Пруссії) 2 3.

Натомість політичні кола фашистської Німеччини воліли
відділити лемків від українців, як про це засвідчує мова
генерального губернатора Ганса Франка з 1940 року.

Ми не повинні забувати, що маємо на території понад 120000
кв. км 14 мільйонів мешканців, в тому числі 2,5 мільйона євреїв,
близько 600000 українців, ґуралів, лемків і гуцулів. Для нас
становлять вони осібні народи, які оточуємо опікою. До речі,
Г. Франк був певний того, що ґуралі - безсумнівно германського
походження24". Ось до чого доводить людей політичне
засліплення і віра в силу вибраного народу.

Нам треба затриматися над інформаціями в польських
енциклопедіях, бо тут вони у деякій мірі мають свою специфічну
вимову, яка впливає, думаю, на погляди сучасного польського

громадянина, незалежно від його освіти, а навіть походження.
Шеіка Епсукіорейіа Ромзгескпа Пизігожапа, що писалася і

друкувалась перед першою світовою війною ( в 1890-1914 роках),

20 ОіІи\ ЗІоупік Маиспу. Пшігоуапа Епсукіораейіе ОЬеспуск Уесіотош, 15.
Е)і1, РгаЬа 1900, 8. 837.

21 Маїу Епсукіореіїіску Зіоупік А-І, РгаЬа 1972, з. 616.
22 Оег Меие Вгосккаиз. Ьехікоп ипсі Х¥огІегЬиск іп 5 Вапсіеп, 3. Вапсі,

\¥іе$Ьас1еп 1971, 8. 331.
23 Вгосккаиз ЕпсукІорМіе іп 20 Вапсіеп, 11. Вапсі, \¥іезЬасІеп 1970, 8. 329.
24 Див.: 8. Ріоіго^зкі, Огіеппік Напза Ргапка, \Уаг82а\¥а 1956, 8. 141.
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так пояснює назву і поняття лемки: Ееткі, х¥7§1$сіпіе Ьеткі ($аті
2\у$ 8І$ Кизпакаті), ]есіеп 7 82С7ероч/ Согаїі гизкісЬ, 7атіе87ки-
щсусЬ Каграїу па у/зсіїдсі осі Роргасіи ро рг7еІ$сг Оикіеізкц. І далі
трохи дивне окреслення лемківського говору: ]$гук Ееткож
сескіуе рокко-зіохуаскі аксепі, а оЬок іппусЬ ^/Іазстозсі §гата-
(усгпуск і ГопеіусгпусЬ, гхуусщ зкгасапіа жугагоху рг7Є7 зсщ§апіе
саіусЬ 7£І08ек25. Ця остання інформація абсолютно незрозуміла
для мовознавця. Очевидно, гизкізначить тут український, про що
свідчать такі дивні ствердження у цій же самій енциклопедії:

2\уукіе росі Кизіпаті гогитіе зі$ їусЬ. Маїогизіпоху, кіогусЬ
осііат \у озіаіпісЬ с7азасЬ изііще \урго\уасІ2Іспа ісЬ окгезіепіе пагх^є
по\у$, ІІкгаіпсд\у, а далі маємо дуже туманні поділи оцих мало-
русинів.

Маіоги8Іпд\¥ сігіеііту па \¥о1упіакохк, ІІкгаіпсд^ Росіоіап, Ни-
сиіоху, Во]кохк і іп.26.

Важко було б собі уявити більш туманне представлення
етнічної термінології. З цього всього, однак, виникає зовсім виразно,
що ця енциклопедія уважає лемків за русинів-українців.

Публікована у міжвоєнний період (1924-1927) Низігомапа Еп-
сукіорейіа Рохчзіескпа Тгтзкі, Ехегіа і МіскаІзкіе%о пише про
лемків: Ееткохуіе, Ееткі, 87С7ер §дгаіі гизкісЬ. 7атіез7кищсу
рдіпоспе зіокі Каграі осі Роргасіи ро іхуопіс7 і Кутапох*/, ок.
100000 £І6\¥21. У міжвоєнних польських публікаціях гизкі
означав, як правило, український і тому можна майже впевнено
думати, що лемки, для авторів вищеназваної енциклопедії,
зараховуються до українського народу.

Дещо більше про лемків пише післявоєнна Шеіка ЕпсукІореАіа
Рстзіескпа РЇУИ. Процитуймо: Ееткоте, пагхуа хуіазпа Кизпакі,
игу\уапа \у Шегаїигге осі коїіса XIX теки, пагма іидпозсі гизкіе]
гатіезгкищсе} бо 1945 г. Везкід Иізкі осі рггеі^сгу Пикіеізкіе] до
Роргасіи.

Ееткоч/іе рггуЬуІі іи XV ХІУ-ХУ XV. ге \¥8сЬосіи, щто^аіі зі$
^уразапіет диіусЬ зіасіотесі хуоіоху; XV XIX XV. \нху/щіки 7 ирасі-

25 \¥іеІка їїтігомапа Епсукіорейіа Рожзіескпа, Кгакбш, І. 9, 8. 224.
26 Там же, т. 15, с. 133.
27 Птігомапа Епсукіорейіа Ромзгескпа Тпахкі, ЕуєгШ і Міекаїзкіе&о, і. З,

\\^агжша, $. 237.
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кіст разіегзШа га}ф зі? §16хупіє гоіпісіхует, а іакге рггетузіет
Іезпут; £\уага іеткошка паїегу бо §гируі^гукож гизкісЬ; ро 1945
Ееткоте и^ гхущгки 2 дгіаіаіпозсщ 1/РА па їут Іегепіе гозіаіі
РГ2ЄЗІЄСІІЄПІ СІ О \УО]. Ш0СІашкІЄ£0, 82С2ЄСІіІзкІЄ§09 0І82ІуіІ8кІЄ£0
І к082а1ІП8кІЄ£0 28.

Те саме у деякому скороченні пишеться у 4-томній Енциклопедії
ПВНз 1979 року29.
До цих інформації! можна мати такі застереження щодо

термінології та повноти поданих відомостей:

1. Вираз Іисіпозс гизка з сучасної мовної точки зору не зовсім
докладне окреслення, бо у сучасній польській мові замість
міжвоєнного гизкі вживається майже всюди икгаіпзкі. Сучасна
польська мова затримала слово гткі на означення
східнослов'янський і тому, як би не дивитися на це, окреслення Іисіпозс гизка;
£гира ]$2ук6ху гизкісЬ архаїчні і недокладні, а з тактичної точки
зору аж надто тенденційні,

2. Не зовсім певною справою є те, що лемки на Лемківщину
прийшли щойно у ХІУ-ХУ ст., як подає самовпевнено
цитована енциклопедія. На цю тему є у науці різні думки. Послухаймо,
що про це пише сучасний польський етнограф-лемкознавець
проф. Р. Райнфусс: \¥ 2\¥щгки 2 2а§а<іпіепіет росЬосІгепіа Еетко\у
зроїука зі? \упаисесіте іеогіе. У/е<11и§ Шіегсігегі йач/пусЬ исгопуск
(Віеіоиз, І. Ріеіготсг), рофріуск пазІ?рпіе рггег зґегу икгаіпзкіе
г Огиз2Є\¥зкіт па сгеїе, Ееткоте гатіезхкщц. з\ке каграскіе озіеШа
осі С2аз6\¥ Ьагсіго ос11е£ІусЬ. Ме§сіуз іутої гизкі зі?§а1 даіеко па
гасЬосІ, с2е§о зіайет таіц. Ьус Нсгпе па2\ку гизкіе зроїукапе па\уе(
XV окоІісасЬ Кгакоу/а (...) 2 сгазетп гозіаіі Кизіпі рггег Роїакдху
герсЬпі?сіки хкзсЬосІот, }ейупіе \у §6гас1і ийаіо зі?ітп орггес рггей
парогет Роїакоху. 5і?£ащсуро Роргадкііп іетко^зкіі у/узра гизка
коїо 8гс2ахкпісу и\наіапе зц рггег коїа икгаіпзкіе га рогозіаіозс
зІаге§о гизкіе§о озайпісШа росЬодг^се§о 2 сгазо\¥, кіебу Зіотапіе
ро гаг ріегуузгу ро]ат1і зі? \¥ іусЬ зігопасЬ.

Рггедзіатопе] іи іеогіі рггестзіата]^ зі? исгепі роїзсу сіожо-
сІ24с, герггойкоте й2І8Іе}зхусіі Ьетко\¥ рггуЬуП зіозипко\¥0 Ьаг-

28 ]¥іеІка Епсукіорейіа Рожзгескпа Р\¥М, І. 6, \¥аг82а\уа 1965, 8. 697.
29 Епсукіоресііа Рошгескпа Р№її, і. 2, \¥аг$2а^а 1979, з. 787.
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Бача й пастух. Рис. Івана Русенка.

йгороіпо, Ьо доріего г Га1% озайпісШа ^оіозко-гизкіе^о, кідга па
іут одсіпки Каграї гогт]а зі? од росг^іки XV т'еки30.
Не можна, думається мені, ще тепер прийняти лише одну

теорію пізнішої колонізації руськими лемками Лемківщини, треба
було принаймні згадати про існування іншої точки зору, хоч би
тільки гіпотези.

3. Інформація про те, що $ч/ага Іеткотка паїеіу до §гиру

}$гук6у/ гизкісЬ є на перший погляд правдива, але як же сильно

тенденційна, бо не бажає пов'язувати лемківських говірок з

українською мовою, про що пишуть усі порівняльні граматики і
посібники діалектології. Наприклад, про частину південно-західних
говірок Ф. Жилко пише: Карпатські говірки можна поділити на
кілька груп. Дослідники визначають такі групи говірок:
бойківські, закарпатські, лемківські31.

Проф. Здзіслав Штібер, найбільш заслужений дослідник
лемківських говірок, писав у вступному слові до свого атласу: 2Ьіе-
Щ§с XV ІаіасЬ 1934 і 1935 таіегіаіу §\уагоу/е па Ьеткошгсгуїпіе,

30 К. ЯеіпГшз, Ьеткоте}ако §гира еіпо%га/іс2па, «Ргасе і Маїегіаіу Еіпо-
£гаґіс2пе», і. VII, ІліЬІіп 1948, 5. 102.

31 Ф. Т. Жилко, Говори української мови, Київ, 1958, с. 118.
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(/. \¥ икгаіпзкісЬ у/іесіу еіпісгпіе сгрзсіасЬ оЬеспусЬ \уо]е\\?6сІ2Ш
кгако\¥зкіе§о ігге820\¥зкіе§о, а іакіе, сЬос \у тпіфгут гакгезіе, па
рггу1е§1ут до дгіз икгаіпзкіт оЬзгагге V/ СгесЬозіо\уас]і, піетіаіет
гатіаги оргасожапіа аїіази]^уко\уе§о їусЬ окоііс32. Думаю, що
це вистачить поки що як свідоцтво термінологічного крутійства
згаданої статті в енциклопедії.
4. В інформації вищеназваної енциклопедії пишеться про

переселення лемків до західних та північних воєвідств сучасної
Польщі, не сказано, одначе, хто переселяв і за що, бо зі
сформулювати ро 1945 Ьеткоте V/ гжщгки г сігіаШпозсщ ІІРА па
Іут Іегепіе гозіаіі рггезіесіїепі незорієнтовані небагато
зрозуміють. Немає тут інформації про те, що переселення відбулося
у 1947 році, а відразу після війни лемки мали можливість виїхати
на Радянську Україну, з чого багато скористало. Про це,
зрештою, пише, між іншим, навіть проф. С. Урбаньчик у своєму
Нарисі польської діалектології так: Ощкі рггуіагпети рогоги-
тіепіи ге 2\¥щгкіет Кайгіескіт докопапо \уутіапу Іисіпозсі па
іусЬ обсіпкасЬ, %сігіе Ьуіу осІсЬуІепіа осі ііпіі газасіпісге]. \¥ іеп зро-
зоЬ гпікщі кІіп іисіпозсі икгаіпзкіеу. їгм. 1,етко\у, кіогу V/ Каг-
раіасЬ зі?§аІ аг ро 5гсга\¥піс£33.

Інша правда є така, що на території Лемківщини є ще лемки,
бо трапляються там ще і греко-католицькі, і православні парафії,
а також інші культурні установи (школи, гуртки ОУП, ОЛ,
Стоваришіня Лемків, ансамблі).

Не можна, отже, мати довір'я до згаданих післявоєнних
енциклопедій в ПНР задля їх термінологічної та аж надто виразної
тенденційності в доборі і представлянні фактів, коли йдеться про
лемків.

Коли говоримо про територію Лемківщини, західні та північні
межі лемківського діалекту і племені, визначені ще в 1-ій половині
XIX ст., виразно окреслюються також і в сучасній науці.
Натомість поняття про східні межі лемків підлягало серйозним
змінам протягом літ. Від самого початку В. Поль і Торонський
прийняли, що Лемківщина сягає на сході до горішньої течії
Сяну і цей погляд приймали безкритично у своїх працях такі до-

32 2. ЗііеЬег, Аііаз^гукону сІа\упе]Ьеткожхісгугпу, 2Є82уІ І, і,6сІ2 1956,8. 7.
33 8. ІІгЬапсхук, 7.агу$ сНаІекіоІо&і роїзкіе), ^агзгаша 1976, 5. 13.
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«Лемковина» з Білянки, ведена Ярославом Трохановським. Фото
Ігоря Санайка. 1981 р.

слідники, як О. Потебня, П. Житецький, Я. Головацький, О. Ого-
новський та інші.

Ісидор Коперницький під кінець XIX ст. зауважив, що між
річками Ославою та Гочевкою гасгупа^ зі$ §6га1е гизсу \уугагпіе
гдгпіс осі Ьеткд\у і тому критично віднісся до усталеної східної
межі Лемківщини34.1. Верхратський та інші мовознавці надалі
східну межу Лемківщини проводять рікою Сяном35. Калужня-
цький у 1914 р. пересуває цю межу Лемківщини дещо на захід36.

Щойно перед другою світовою війною східну межу
лемківських говірок досліджували мовознавці (І. Зілинський, А. Кня-
жинський, Й. Шемлей, 3. Штібер), які в основному ведуть кордон
Лемківщини з Бойківщиною рікою Ославою. Межу таку
встановлювали також етнографи Й. Фальковський і Б. Пашницький,
визначаючи її долиною ріки Солинки. Цією справою зайнявся
також сучасний лемкознавець-етнограф Р. Райнфусс, який
визначив східний кордон Лемківщини згідно більш-менш з
висновками мовознавців, а саме на ріці Ославі, з таким застереженням:

34 І. Корегпіскі, О $6гаІаск гткісИ и> Оаііср, «8рга^о2сіапіе Коті^'і Апіго-
роїо^ісгпеі Акасіетіі Утіедеіпозсі», і. XII, 1899.

5 Пор.: І. Верхратський, Про говор галицьких лемків, Львів, 1902.
36 Я. КеіпГіі88, ор. сії., 5. 91-92.
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\¥ тіфси, §дгіе 0$1ач/а рггедгіега 8І$ рггег ІапсисЬ ^г^дгг па
роіпос осіразта Викотсу, гпа}дще щ 8 тозек Шог^сусЬ оЬзгаг
рггерсіоууу іетко№ко-Ьо]ко\У8кі. Наїещ ґи: Киїазгпе, \¥узосгапу,
Ріоппа, Каг1іко\у, РггуЬузгоу/, Катіеппе, Ріоігоч/а \¥о!а і То-
катпіа,

ІУа \¥8скдд осі Озіау/у зіапот £гапіс$ Ьегпкошгсгугпу разтпо
§6г8кіе \¥іе1кіе£о ИгіаІи, Ьрд$се тигет оддхісіащсут Ьетк6\у од
дги§іе§о §6гаккіе§о и§гиро\уапіа гткіе§о Во)коч/. Огапіса Ьіе§піе
їй зіаіе XV кіегипки роІидпюууо-шсЬодпіт, Ьу V/ окоіісу ші Зоїіпкі
озщ£щс §гатс£ РапзШа 37.
Проф. Р. Райнфусс виділяє, крім бойків, інші етнографічні

українські групи, що межують з лемками:
1. Венгрини або венгринці, які в межах Польщі живуть у двох

селах Дубне і Лелюхів на південь від Мушини. Мешканці цих сіл,
русини-українці, внаслідок того, що від основної Лемківщини
були відділені пасмом гір і мали легкий доступ до містечок
Спишу, перейняли багато культурних прикмет звідтам і тому
самі лемки, а також етнографи уважають їх за осібну етнічну
групу - стверджує Р. Райнфусс38.

2. Русини Шляхтівські (Яшіпі 82ІасЬіошзсу) живуть у 4 селах
на схід від Щавниці, а саме у таких селах, як Шляхтова, Явірки,
Біла Вода і Чорна Вода. Вони віддалені від лемків коло 15 км
та відділені від них горами і тому з надпопрадськими лемками
мали невеликі контакти, відрізняються від них у багатьох
справах і тому в новіші часи виділяються вони як окрема
етнографічна група під назвою Шляхтівськихрусинів 39.Мають вони багато
спільних прикмет з українцями-русинами, що живуть на Спиші.

3. Замішанці живуть на північ від меж Лемківщини між Корос-
ном і Стрижевом у таких селах, як: Схагпоггекі, Вопаго^ка,
Кгазпа, Ріеігшгка \Уо1а, Орагошка, Ягерпік, \¥?§16\¥ка (Ванівка)
і \¥61ка Вгаікошзка. Процитуймо більший фрагмент інформації
на цю тему проф. Р. Райнфусса: Шозкі Іе оддаїопе од §гапіс
Ьетко\У82сгу2пу о 25 кт \у Нпіі ротеїггпе] оіосгопе іечгзщсі еіе-

37 Я. ЯеіпГшз: ор. ск., 8. 100.
38 Там же, с. 100.
39 Там же, с. 101. Р. Райнфусс посилає читача до своєї праці п.з. Кт

Зііаскіоуузка, «їдкі», і. XXXVI.
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тепіет роккіт, роьіайащсе \у оЬгфіе 8\уут тпіе}$гу ІиЬ т$к$гу
одвеїек Ро1ако\у, гагду/по росі \¥2£І£сіет ]$2уко\уут ]ак і еіпо-
£гаіїс2пут, пазусопе щ \¥ гпасгпут зіорпіи хуріу^аті роїзкіті.
Ки$к% 1и<іпо8с іусЬ \¥$і ге ч/2§1$<іи па ]е} ргщзсіоч/у скагакіег па-
гужапо «£атіе$2:апсаті» (гатізгапу] пагіф і роб щ паш% дозіаіі
$ід опі до Шегаіигу пайкове]. Иіекідггу зіагащ щ Ідсгус 2атіе-
52агісо\у 2 Ьеткаті. Сгу їо }е$і игазадпіопе, піе шайото, §дуі
£гира 2атіе82апсохк г рипкіи тдгепіа е(по§гаїіС2ПЄ§о піе гозіаіа
}Є82С2Є до (І2І8 іЬадапа і орізапа. Ьіаіеїу }ейпак ч/ціріс, їеЬузту
тіеіі їат до сгупіепіа 2 §гир% §6гаІ8к% одротадаі^с^ кикигаїпіе
Ьеткот, гасге} Ь$дгіе їо Іидпозс гЬІііопа еІпо§гаГіс2піе до ИоН-
піап 2 ротаїи запоскіе^о40.

Іван Верхратський, що у 1894 р. видав на основі своїх
досліджень монографію Говір замішанців, зачислює оцих замішанців
до лемків, а їх говірку вважає за лемківський піддіалектАІ.
Так більш-менш в основному можна собі уявити територію,

походження та поширення назви лемків та говірок, що належать
до карпатської групи південно-західної української мовної чи
етнографічної території.
Коли видатний дослідник лемківських говірок ще у XIX ст.

Іван Верхратський говорив про українську мову взагалі,
рекомендував творцям української літературної мови: Під оглядом
же лексикальним належить малоруському письменнику брати
весь обшир, на котрім звучить наше рідне слово. Про тоє всі
слова над Пслом, Сулою, Дніпром, Дністром, Бугом, Серетом,
Сяном, Попрадом (...) всі слова збираєм і вибираєм з них на тоє,
що найпригідніше до язика літературного*2.
У дальших частинах цієї інформації хочу звернути увагу на

основні прикмети лемківських говірок, їх звукової,
морфологічної, синтаксичної, словникової систем. При нагоді треба буде
обов'язково представити історію досліджень лемківського мов-

40 К. КеіпГи88, Ьеткоте ]ако %гира еІпо$гаІїсіпа, 8. 101-102.
41 І. Верхратський, Говір замішанців, «Записки Наукового Товариства

ім. Шевченка», т. III, Львів, 1894.
42 І. Верхратський, У справі язиковій і декотрі замітки про книжки для

Українського люду, («Зоря» № 7,8, 9 за 1892 р.). Цитату взято з передруку в:
П. Д. Тимошенко, Хрестоматія матеріалів з історії української
літературної мови, ч. II, Київ, 1961, с. 157.
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ного ареалу, щоб запам'ятати принаймні такі прізвища дослід-
ників-мовознавців, як І. Верхратський, І. Зілинський, 3. Штібер,
Й. Шемлей, С. Бонк, І. Керницький, Я. Ріґер, М. Юрковський
та інші43.

2. Коротка історія досліджень лемківських говірок

Північнолемківські говірки виступали й виступають ще
донині (в обмеженій кількості після виселення місцевого населення
на схід, захід і північ) на території сучасних Новосанчівського
і Короснянського воєвідств Польщі. На південній стороні
Карпат, на території Словаччини, знаходяться майже у незміненій
масі південнолемківські говірки, якими тут будемо займатися
лише принагідно.

Лемківські говірки (лемківський діалект) мають уже
порівняно немалу кількість дослідницьких праць про них. Ця мовна
територія притягала віддавна багатьох дослідників, тому що
лемківські говірки вміщають у собі ряд архаїчних (дуже старих)
мовних прикмет з однієї сторони, та піддавалися впливам
сусідніх польської та словацької мов і говірок більше, ніж якийсь
інший український діалект - з другої. Дослідників цікавили також
мовні, як правило, лексичні елементи, що походили б з т.зв.
волоської колонізації. Одним словом, такі й інші міркування
спричинили живе зацікавлення цією мовною територією зі сторони,
передусім, українських і польських діалектологів і взагалі
дослідників народної культури.

Загально про карпатську групу українських говірок згадує ще
у першій половині XIX ст. Іван Вагилевич (1811-1866) -
український письменник і фольклорист у підручнику, написаному
по-польськи Сгаттаїука ]%їука таїогшкіе^о и> Саіісуі (Львів,
1845). Пише він там, що крім галицького і київського українська
мова має ще й третє - карпатське наріччя, яке за визначенням
І. Вагилевича відзначається рядом мовних прикмет, таких, як - зі

43 Короткий перегляд праць вищеназваних та інших авторів про
лемківські говірки див.: М. Ье$іо\¥, Смагу икгаіпзкіе па іегепіе Роїзкі Ьи-
о'оугє], «81ауіа Огіепіаііз», І. XXII, пг 1, \¥аг82а\уа 1973, 5. 75-77.
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звукових: м'яке ж, ш, ч (жяль, шяпка, чяс), розрізнення и від ьі
(бьік, рьіба, але сила, вино), з морфологічних рис - дієслівні
форми типу гадам, гадаш, гадате, замість гадаю, гадаєш, гадаєте;
дієслівне закінчення -ме замість -мо (видиме, звеме); уживання
прийменника ик, ко, к (ик мині, ко мні, к землі); здрібнілий
суфікс -ойк-, -ейк- (хлопойко, головойка, полейко, добрейкий)
тощо44. Наведені І. Вагилевичем прикмети відносяться також до
лемківських говірок, яких він ще не виділяє, ані не називає.
Говорячи про карпатське наріччя, він має на увазі також живу
мову населення нинішньої Лемківщини.

У 1848 році на зборах українських учених («собор учених рус-
ких») у Львові педагог, учений і поет Яків Головацький (1814-
-1888)45 виголосив доповідь Розправа о язиціюжнорускім ієго яа-
річіях, у якій він поділив українську мовну територію на три
«наріччя»: 1) Волинсько-подільське, 2) Галицьке або
Наддністрянське і 3) Гірське або Карпаторуське. Усі вони за словами
Я. Головацького составляют один язик южноруський ірозлича-
ются одно од другого лишень деякими різностями в коренних
гласних почасти в різних граматичеських видах46.

Про «гірське» наріччя, яким говорять усі горяни з обох боків
Карпат, Я. Головацький писав у загальному так: Гірське
наріччя грубше і менше розвите, мов задеревіло, але тоє заховало
багато слів, ізреченій і видів стародавних, старосвітських
словенських. Дещо воно збивається на язик словацький і чеський, так
як галицьке на сербський41. Оцінює він, отже, оце карпатське
(«гірське») наріччя української мови за старовинне, бо, як пише,
гірськії сторони всігда найдовше задержуют старий бит і ознаки
стародавньої бесіди Наводить також ряд ознак, характерних для
усіх карпатських, в тому числі и лемківських, говірок .

44 Пор.: А. А. Москаленко, Нарис історії української діалектології,
Одеса, 1961, с. 9-Ю.

45 Див.: Українська літературна енциклопедія, т. 1, Київ, 1988, с. 443.
46 Исторический очерк осноеания галицко-руской Матиці и справоздаиьс

первого собору ученьїх руских и любите лей народного просвіщений. Состав-
лено Я. Головацким, ч. 5, Львів, 1850, с. 65.

47 Там же, с. 59.
48 Дивись порівняння цих рис у праці: А. А. Москаленко, Нарис історії

української діалектології, Одеса, 1961, с. 11-12.
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Так само О. Потебня (1835-1891), видатний український
мовознавець, у своїх працях про українські говірки виділяє й
характеризує багатьма прикметами карпаторуський або гірський
діалект, подає при цьому цей зачинатель української діалектології
історичні пояснення й коментарі49.

Перша спроба класифікації й характеристики українських
говірок, написана основоположником української діалектології Ко-
стем Михальчуком (1840-1914), появилася в друку під назвою
Наречия, поднаречия и говори Южной России в связи с наречиями
Галичини у 1877 році, шість років після її приготування до
друку50.Там він старається пов'язати нинішні говірки, їх поділ з
давніми поділами племен у Літописі Нестора, напр., сучасне йому
червонорусинське або русинське наріччя називає історично дав-
ньохорватським, думаючи про давньоруське плем'я червоних
хорватів51.

Лемківські говірки, як складова частина українських
карпатських діалектів, почали спеціально досліджуватися у другій
половині XIX ст. і тут назвати треба, передусім, праці Івана Верх-
ратського, який видав декілька монографій про лемківські
говірки, написані по-українськи і по-німецьки52. Перед публікацією
праць І. Верхратського, які були особливо багаті фактичним
матеріалом та аналізом мовних фактів, про лемківські говірки
написано було лише кілька принагідних матеріалів, таких як,
напр., М. Астряба Кілько слів о лемківській бесіді (ж-л «Учитель»
1871, №43-51) тощо53.

49 А. А. Москаленко, цит. праця, с. 15-19, а також: Л. С. Терешко,
Діалектно-лексикологічні студії О.О. Потебні на матеріалі «Народних
песен Галицкой и Угорской Руси» Я. Ф. Головацького (В книзі): Олександр
Опанасович Потебня. 1835-1960. «Тези доповідей і повідомлень», Одеса,
1960, с. 45-46.

50 Труди зтнографическо-статистической жспедиции в Западно-русский
Край.т. VII, вьш. 2, 1877.

51 А. А. Москаленко, цит. праця, с. 24-25.
52 ІІЬег йіе Мипйагі йег ОаІііізсНеп Ьеткеп, «АгсЬіу Шг 81ауізсЬе

РЬІ1о1о§іе», Всі. XIV-XVI. 1891-1892; Про говір замішанців, ЗНТШ, т. III,
1894; Про говір галицьких лемків, Львів, 1902.

53 Див.: М. Іигко\У8кі, Ьеткомзгсгугпа (таїегіаіу йо ЬіЬІіо%гсфі), «51ауіа
Огіепіаііз», 1962, пг 4, 8. 525-536, де згадано 369 праць, що відносилися до
Лемківщини, в тому числі багато - до лемківських говірок.
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Праці Івана Верхратського (1846-1919), педагога
(насамперед вчителював у Дрогобичі, де серед його учнів був також Іван
франко), природознавця і лінгвіста, мають важливе значення для
пізнання лемківських говірок. Зібрав він багатий матеріал,
дослідив фонетичну, морфологічну і частково синтаксичну систему
цих говірок. Опублікував він три основні монографії: німецько-
мовну ОЬег йіе Мипйаті йег Саіішскеп Ьеткеп, поміщену в
одному з найстарших і найбільш тоді вагомих славістичних журналів
Агскіу/йг 81а\іске Ркіїоіо&е (т. ХІУ-ХУІ, 1891-1892) та
україномовні Про говор замішанців (Записки Наукового Товариства
ім. Шевченка, т. III, 1894) і Про говор галицьких Лемків (Львів,
1902). Матеріал, зібраний ним з лемківських говірок, увійшов
також до його монографії, написаної по-німецьки і виданої у
Відні 1898 р., яка про українсько-галицькі говори інформувала
широкі кола читачів Австро-Угорської монархії, а саме Віє гиіке-
пізскеп Мипсіагіеп сіег ОезІеггеіск-\]щагізскеп Мопагскіе іп \УогІ
ипсі ВіШ.

Деякі інформації про факти з лемківських говірок подає також
О. Огоновський у своїй Зіийіеп ац[ сієш СеЬіеІе сіег гиікепізскеп
Зргаске (Львів, 1880), між іншим, про лемківську говірку с. Шлях-
това (Веі сієш Ьеткеп іп 8т,Іаскіоч?а сіез Веіігкез Йому Зцсі, с. 26).

Польські говірки з лемківсько-польського мовного погранич-
чя опрацював О. Хомінський у розвідці Віаіекїу роїзкіе окоііс
Кутапохуа, поміщеній у публікації «Маїегіаіу і Ргасе КотІ8]і
^2уко\Уе] Акасіетіі ІЛпіедеІпозсі \у Кгако\уіе» (т. VII, ч. 1, Краків,
1915, с. 75-182). Матеріали ці можуть мати посереднє значення
для пізнання лемківських говірок.

Наступний період цікавих і основних досліджень Лемківщини
та її говірок - це міжвоєнний час. Багато зробили у цьому
відношенні польські дослідники. У 1934 році була навіть покликана
до життя т.зв. «КотІ8]а Каико\уусЬ Васіап ї,етко\У82С2у2пу» під
керівництвом проф. Е. Смоленського. Перші результати
досліджень цієї Комісії опубліковані були у спеціальному
лемківському річникові відомого донині журналу Шегску (т. ХНІ, 1935)54.
Особливі наукові заслуги в дослідженнях народної культури та
говірок Лемківщини мали перед другою світовою війною і в піс-

54 М. .1игко\у$кі, ор. сії., 8. 525.
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лявоєнний час два дослідники: етнограф Роман Райнфусс та мо-
вознавець-діалектолог Здзіслав Штібер.

Проф. Здзіслав Штібер (1903-1980) всебічно вивчив лемківські
говірки. Результати своїх досліджень та аналізів він публікував
від 1934 р. і, особливо, після другої світової війни на основі
матеріалів, зібраних на території Лемківщини ще у тридцяті
роки. Цей видатний польський мовознавець, колишній керівник
Закладу слов'янознавства Польської академії наук, видав багато
цінних статей про лемківські говірки, особливо про звукову
і фонологічну систему цих говірок55, граматики, словотвору і,
передусім, лексики, себто словництва, яке показав дослідник на
картах свого Мовного атласу давньої Лемківщини. Цей атлас,
єдиний свого роду, друкувався в 8 випусках протягом 1956-1964
рр., вміщає він 416 карт56. Становить він неоціненне джерело
пізнання понад 1100 різних слів57 та системних явищ з їх
територіальним розподілом, чого вже було б майже неможливо
встановити тепер, після виселення більшої частини населення
Лемківщини на схід, захід і північ в 1945-1947 рр.

Проф. Й. Дзендзелівський, автор Лінгвістичного атласу
українських народних говорів Закарпатської області УРСР (1958-
-1960), виданого в Ужі ороді, обговорюючи проблему
регіональних атласів слов'янських мов, писав у 1963 році: Колишня
північна Лемківщина. Атлас уже укладений польським славістом
3. Вітібером і дає багатий матеріал про групування цих говірок
та впливи на них сусідніх польської та словацької мов. Згадує він
також про мовний атлас Західного Закарпаття Пряшівського
Краю, де поширені лемківські та перехідні до лемківських говір-

55 Напр., 2. ЗііеЬег, 7, /опеїукі кізіогусте] сііаіекш Ьеткдж, «8іікІіа
2 Рі1о1о§іі Ро1$кіе] і 8їо\уіап8кіе]», 1958, і. 3; Маїегіаіу аксепіоме і сіампе]
Ьеткоуїзїсіуїпу, «81ауіа Огіепіаііз», 1959, пг 2-3; 8узіету \\юкаІісгпе сіамте)
Ьетком?52сіугпу, «81ауіа» РгаЬа 1960, І. XXIX; Віаіекі Ьеткд\\>. Ропеїука
і/опоІо%іа, \¥гос!а^ 1982. Ця остання підсумкова праця найповніше описує
звукову систему лемківських говірок; вийшла вона друком уже після
смерті видатного лемкознавця.

56 2. 8ііеЬег, Аііаз }%2укощ йауте} Ьетко^зісіуту, 2. І-УНІ, Ьосіг
1956-1964.

57 Поміщені там слова легко знайти й порахувати завдяки спискові,
приготованому й виданому Я. Ріґером: ]. Яіе§ег, Іпйекз щтагою йо «Аііази
І£2уко\уе£о йачже} Ьеткомзгсгугпу» 7,. ЗііеЬега, ТиЬ&ї 1966.
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ки, якого фонетичні та морфологічні розділи вже укладені
чехословацьким дослідником В. П. Латтою58.
На іншому місці проф. Й. Дзендзелівський писав про мовний

атлас Лемківщини 3. Штібера: Оскільки на території північної
Лемківщини відбулась необоротна зміна населення (після другої
світової війни частину лемківського населення було переселено
в західні області Польщі, а частину на основі
польсько-радянської угоди 1944 р. - в УРСР) і тепер вже не буде можливостей
проводити якусь значну роботу, яка б істотно поповнила
відомості про цей цікавий і важливий у діалектному відношенні район
поширення української мови, то лемківський атлас 3. Штібера
разом з іншими його працями, написаними на підставі матеріалу
атласу, залишиться найбільш докладною працею про північно-
лемківські говори59.

Подібно оцінює лемківський атлас 3. Штібера найвидатніший
сучасний польський діалектолог, автор відомої праці ІІкгаішкіе
§п'агу ТагпороІ82С2у2пу Кароль Дейна: Ро рггезіеаЧепіи Іидпозсі
1етко\у$кіе] аііаз РгоГезога ЗііеЬега ]езІ піегхуукіе сеппут хаЬуі-
кіет іе§о сіека\уе§о діаіекіи і }е<іупут реіпут, а }иі піеосІШа-
ггаїпут оЬгагет $іо§ипк6\у, ]акіе хууШоггуїу зі$ па ро§гапісги
^гуко \¥ут ро1зко-8Іо жаско-икгаіпзкіт 6°.

Наукові праці проф. 3. Штібера подають опис лемківської
мовної території, визначають точні мовні границі лемківського
діалекту, за східну границю якого дослідник приймає лінію дещо на
захід від ріки Ослави61. Висвітлюють вони конкретні прояви
польських та словацьких впливів на формування лемківського
діалекту62.

Важливе значення для пізнання походження і системи власних
місцевих назв та мікротопонімії Лемківщини має монографія

58 Й. О. Дзендзелівський, Засади укладання регіональних атласів
слов'янських мов, Київ, 1963, с. 11.

59 Й. О. Дзендзелівський, Конспект лекцій з курсу української
діалектології. Вступні розділи, Ужгород, 1966, с. 60.

60 К. Ое]па, 2.сІ2.і$Іа\у ЗііеЬег. XV 35-Іесіе ргасу пайкове], «Рогасішк ]§-
гукону», гевг. 8 (223), \¥агзгаша 1964, §. 338.

2. ЗііеЬег, ХУхскойпіа %гапіса Ьетком?, «5ргашо2<іапіа 2 сгуппозсі і ро-
8ІесІ2еп Роїзкіеі Акасіетіі Шііе^іпозсі», 1935.

2. ЗііеЬег, ХУрІум роїзкі і зіоуиаскі па §\уагу Ьетко\ч, «8рга\¥02сіапіа
2 сгуппо8СІ і ро$іесІ2ЄП РАІІ», 1936; 5>ро$оЬу ромзіажапіа зіотапзкіск %\уаг
рУ2е}$сіощсНу Кгакош 1938.
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3. Штібера, основана на топонімічному матеріалі, записаному
протягом 1934-1935 рр., а опублікована щойно у 1948-1949 рр.
у двох частинах п.з. Топономастика Лемківщини 63.У вступному
слові до цієї праці автор згадує: \¥ШасЬ 1934-35 рггергомадгащс
Ьадапіа діа1екґо1о§ісгпе па (.г\¥. Ьеткошгсгугпіе, і]. \¥ £бг$кіт
разіе озад гшкісЬ сщ§щсусЬ щ од Зоїіпкі (доріуж 8апи) аі \н око-
Нсе Згсгахупісу, ро8ш$сі!ет іеі реіщ и\уа££ пагжот тіфсоу/ут
і (егепожут. \¥ кагде] г тіе]8СО\^08сі ЬадапусЬ руіаіет о паг\¥£
дапе] \¥8І, пагщ]е] тіезгкагісом і рггутіоіпік игаЬіапу осі паг\уу
ші, рога Іут \¥уруІу\уа1ет о пашу ц^згузікісЬ \У8І \у рготіепіи ок.
10 кі1оте(го\¥. \¥ Іеп 8р08дЬ геЬгапе пагхку Іидохке тіеІ8С0\¥08сі,
готе гагд\упо осі иггрдоіуусЬ роїзкіск, }ак і од. р61иг2$до\кус1і
гизкіск (кідге Ьуіу шгддоуууті оЬокроІзкісЬ \у Ьуіе] Оаііср) ггисїїу
сіека\уе зтаііо па дгіе}е коїопігаср отатапе§о оЬзгаги6*.
Топонімічний матеріал, зібраний з уст народу, був доповнений

друкованими матеріалами з писаних пам'яток. Ці матеріали,
солідно науково опрацьовані, були пов'язані з історією заселення
Лемківщини65.

Лемкознавчі праці проф. 3. Штібера становлять незаперечну
і основну наукову вартість для глибокого пізнання лемківських
говірок66.

На початку 30-х років у діалектологічних дослідженнях
пожвавилися методи лінгвістичної географії, себто почалися
систематичні описи певних мовних комплексів і показ найважливіших

явищ на картах. У 1934 році появився в друку мовний атлас

польського Підкарпаття М. Малецького і К. Нітша. Мережа

цього атласу складалася з 39 населених пунктів, з яких 2 україн-

63 2. 8ііеЬег, Торопотазіука 1^етко\Ч52С2уіпу, С2. І. Мату тіерсомозсі,
Ьо&г 1948; сг. II. Магму іегепохче, Ьосіг 1949.

64 2. 8ііеЬег, Торопотазіука Ьеткохузісіуту, С2. І, їлхіі 1948, 8. 5.
65 Пор. статтю: 2. ЗііеЬег, Ріегжоїпе озаіїпісШо Ьеткомзгсіугпу и> шіеі-

Іе пагж тіерсомуск, «Віиіеіуп Роїзкіе^о Тошаггузілуа .^гукогпашсге^о»,
І. V, 1936.

66 Пор.: К. ^фа, ор. сії., 8. 338; О. У. 8Ьєує1оу, ХйіШч; ЗііеЬег. Іп
Метогіат (7 Зипе 1903 - 12 ОсіоЬег 1980), «Нагуагсі ІІкгаіпіап Зіисііез»
Уоі. VI, N0 1, 1982, 8. 79-92; М. Лесів, Польські україністи-мово знавці,
«Український календар» 1965, с. 63-65; М. Лесів, Професор Здзіслав
Штібер, «Наша культура» № 11 (271), 1980.
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ські67. Обидва українські населені пункти в названому атласі
з мовної точки зору належали до швнічнолемківських: один з них
(с. Явірки) знаходиться на крайньому заході Лемківщини, другий
же (с. Кролик Волоський - Кгоіік \УоІозкі) розташований на
східній межі Лемківщини.

В інформації про ці пункти автори помістили замітки:
Село Явірки начислювало 135 домів («нумерів») і 750

мешканців (душ). Це одне з чотирьох лемківських українських сіл
(«Іесіпа 2 сгіегесп1етко\¥$кісЬ \¥Іо8ек гшкісгі») в околиці Щавниці;
мовні матеріали зібрано від таких мешканців, як Василь Бурчак,
Андрій Іконяк, Фецько Гнаткович, Васько Буляк, Василь і Ксеня
Круп'яки (люди у віці 33-76 років); записи зробив М. Малецький
разом з проф. К. Нітшем (найвидатнішим польським
діалектологом, автором першої основної монографії про польські
говори)68 та Іваном Зілинським, відомим українським
діалектологом, професором Ягеллонського університету в Кракові69.
Про село Кролик Волоський інформували автори атласу, що

це українське село («\уіє§ гшка»), яке лежить при дорозі Ри-
манів-Яслиська (тепер: ґміна Риманів) і начислює 46 «нумерів»,
а записи робилися зі згаданим проф. І. Зілинським від таких
мешканців Кролика Волоського, як Василь Питель, Василь
Синьчакович, Фецько Синьчакович, Іван Зависький, Михал Пет-
роньчак, Марія Синьчакович (люди віком від 17 до 67 років).

Цей атлас вміщає 500 карт лексичного та системного
характеру70. Знаходиться в ньому, крім багатьох польських,
словацьких і чеських, понад 850 лемківських слів71.

67 М. Маїескі, К. №і8сЬ, Аііаз ^гукоюу рої$кіе%о Ройкатрасіа, Кгакош
1934.

68 Кагітіегг №і8сЬ (1874-1958) - автор монографії Мо\\?а Ши роїзкіе^о
(1915) і йіаіекіу і^іука роЬкіе^о (1915, 1923, 1958), ініціатор і керівник
праць над Маїут Лііазет Смаг РоЬкіск, що був закінчений уже після
смерті видатного польського діалектолога.

69 Іван Зілинський (1879-1952) видав важливу для українського
мовознавства монографію: Оріз /опеїусіпу )%2ука икгаіткіе£0, Кгак6\у 1932,
яка у 1979 році вийшла друком в англійському перекладі: Вевсгірйоп о/іке
Шгаіпіап Ьащиа%е, СатЬгісіде, Ма88, НІЖІ, 1979.

70 Ор.: М. Маїескі, К. МіізсЬ, Аііаз і^іукощ роізкіе^о Росікаграсіа,
її. II: \¥$і%р, оЬ]азпіепіа, щкаїу мугагдж, Кгако\¥ 1934, 8. 40-54.

71 Див.: Там же, с. 104-110.
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Матеріал до цього атласу збирався по селах за спеціально
укладеним квестіонаром, який був пізніше достосований для
досліджень українських говорів п.з. Квестіонар до лінгвістичного
атласу української мови. Охоплював він 500 питань, з яких 454
було лексичних, а решта присвячена була, головним чином,
словозміні і частково словотворові. Іван Зілинський, збираючи
за ним матеріали (в основному на північній Лемківщині), - як
пише Й. Дзендзелівський, - згодом поступово поповнив його
значною кількістю своїх оригінальних питань. Пізніше за цією
програмою головним чином учнями І. Зілинського (в тому
числі і М. Пшеп'юрською) зібрано матеріали в 26 населених пунктах
(в Галичині 24 і на Волині-2). На основі зібраних матеріалів було
тоді укладено 29 пробних лексичних карт. Цю вельми корисну
для української мовознавчої науки працю перервала друга
світова війна72.

Проф. Іван Зілинський (1879-1952), найвидатніший український
діалектолог у міжвоєнній Польщі, професор Ягеллонського
університету, народжений у с. Красна на Лемківщині (нині Корос-
нянське воевідство), організував дослідження українських, в
тому числі в першу чергу лемківських говірок, сам також записував
матеріали, на основі яких опублікував кілька цінних студій.

Описав він, між іншим, мовну систему говірки села Явірки, яке
лежить у повіті Новий Торг, на захід від р. Попраду в гористій
околиці над чехословацьким кордоном, над т.зв. Руським
Потоком (лівосторонньою притокою р. Дунайця) і є віддалене на 6 км
на південний схід від Щавниці13. Опис говірки цього села
особливо важливий, бо Явірки належать до 4 українських сіл на захід
від р. Попраду, творячи невеликий український півострів окру-
жений з трьох сторін польськими селами, а з галицькими
лемками, що живуть на схід відр. Попраду, не мають вищезгадані 4 за-
попрадські села (Явірки, Білавода, Чорнавода, Шляхтова)
ніякої лучності, бо є від них відтяті неприступним пасмом Санде-
цького Бескиду. Закарпатські лемки називали їх руснаки нільські

72 Й. О. Дзендзелівський. З історії дослідження українських говірок
методами лінгвістичної географії, «Тези доповідей до XIX наукової
конференції. Серія мовознавча», Ужгород, 1965, с. 4-5.

73 І. Зілинський, Лемківська говірка села Явірок, «Ьікі Зіо^іапзкі», і. III,
2 А, Кгакб™ 1938.
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Побіч нової церкви, побудованої в 1914 р. в Красній -рідному селі
проф. Івана Зілинського, у 1935 р. почали будувати народний дім.

або загоряни1*. Сусідні ж галицькі лемки називали їх цотаками,
тому що замість «што», вимовляють польське «цо»75.

У згаданій монографії І. Зілинського читаємо цікаві
міркування про те, звідки взялися українські поселення так далеко на захід.
Дослідження істориків та мовознавців доказують, що у
волоських міграційних рухах, спрямованих на захід, побіч румунів
визначну роль відіграв також український елемент16, про що
виразно писав у 1930 р. К. Добровольський: Роу/аіпу шезгсіе
идпаї \¥ отахуіапусЬ \¥$с1г6\¥касЬ рггурасії еіетепіот гизкіети,
кіогу сіосіегаї сіо 81%8ка Сіезгуткіе^о11.

У цій праці про говірку села Явірки І. Зілинський подає історію
своїх зацікавлень лемківськими говірками, дослідження яких він
розпочав ще у 1905 році, коли перейшов такі села на схід від
р. Попраду, як Злоцьке, Щавник, Поворозник, Криниця з при-

74 Там же, с. А178-9.
51. Верхратський, Про говор галицьких Лемків, Львів, 1902, с. 4.
76 І. Зілинський, цит. праця, с. А 183.
7 К. ОоЬго\\ю1$кі, Мщгас]е \\юїозкіе па ііетіаск роїзкіск, «Раші^іпік 2)*а2-

гіи Нізіогукб^ РоЬкісЬ \у \¥аг$га\\ае», Ь^6\у 1930, 8. 151.
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сілком Солотвини, Ростока, Нова Весь, Крижівка, Лосє, Новиця,
Висова, Бліхнарка, Ріпки, Ганчова, Маластів. Пізніше і після
першої світової війни І. Зілинський продовжував ці дослідження,
збираючи діалектні мовні матеріали у різних місцях Лемківщини,
мову с. Явірок, натомість, пізнав він щойно у 1931 році в часі
наукової екскурсії в товаристві проф. К. Нітша й доц М. Ма-
лецького з метою зібрання матеріалу для язикового Аііаз-у
Рокк-ого Ройкаграсіа, Краків 1934. Ця екскурсія відбулася під
час великодніх ферій 1931 р. і тривала від 15 до 17 квітня. Згадує
проф. І. Зілинський і таке, що досліди відбувалися в хаті
місцевого війта Василя Крупняка, де сходилося багато явірчан обох
полів і різного віку, тому могли ми кожну сумнівну відповідь
перевірювати зараз на місці в різних об'єктів1*.

Мову села Явірок характеризує І. Зілинський на фоні інших
українських говірок, а передусім, лемківських, бойківських і над-
сянських, зіставив ці риси, які відрізняють названі групи говірок,
або є спільними для відповідних груп79. Після детального опису
поодиноких звукових і граматичних прикмет автор подає зразки
мови явірчан, між іншим, такі речення, які можуть бути цікаві не
тільки з мовної точки зору:
В Явирках ест лем єден поляк, називат ся Юзек Ґонсєніца.

Вин оженівся з руском и його д'єті сут кщени на руске (...) Ищи
бив єден поляк, слуговав, тиж оженівся але, гмер без д'єтій (...)
Руснацьі женят ся лем з собом в селє, и с Чорной и з Бєлой
Води, а на Шляхтову лем дзівки виходят замуж, хлопи не женят ся
там (...)80.
В іншій розвідці І. Зілинський обговорив одну мовну прикмету

- носові голосні, як польський звуковий елемент у лемківській
говірці села Красна (рідне село вченого)81. Деінде визначав він
межі між лемківськими та бойківськими говірками на основі
мовних фактів, записуваних по селах Лемківщини й Бойківщи-
ни82. Проф. І. Зілинський написав кілька наукових праць про

78 І. Зілинський, цит. праця, с. А 185-6.
79 Там же, с. А 188-А 190.
80 Там же, с. А 212.
81 І. 2і1уп$кі, Зато^іозкі позоме и> %\уаг2е шіКгажа, «Ргасе РіІ0І0£ІС2пе»,

^/аг82а\уа 1927, і. XII.
82 І. Зілинський, Питання про лемківсько-бойківську границю, «Ьий 81о-

™іаш>кі», Кгако\у 1936, і. IV, 1А.
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українську мову і діалекти загальнішого типу. У цих працях
наводить він часто лемківський мовний матеріал, відомий йому
добре з дитинства і діалектологічних записів.

Матеріал, зібраний ним по селах, що зберігся у
домашньому архіві вченого, був опрацьований частково та опублікований
у 1975 році в Кракові. Серед цього цінного матеріалу знаходять*
ся також записи з кількох лемківських сіл (Красна, Новосільці,
Стежниця)83.

Інший дослідник з міжвоєнного періоду в Польщі Й. Шемлей
на основі записів зі 158 сіл Лемківщини приготував і видав
науковий нарис про такі проблеми в лемківських говірках, як
носові голосні, сонанти, сполучення плавних приголосних з
давніми єрами. Зі списку досліджених місцевостей виникає, що
сам Й. Шемлей робив записи тільки в 18 місцевостях (Лосє,
Білянка, Шимбарк, Устє Руське, Смерековець, Ганчова, Висова,
Бліхнарка, Регетів Нижній і Вижній, Вірхне, Гладишів, Крива,
Воловець, Святкова, Скальник, Конти, Дешниця). Аналітичний
матеріал до решти населених пунктів брав він з праць О. Ого-
новського84, В. Гнатюка85, С. Чамбаля86 та І. Верхратського87.
З опису цих трьох важливих історико-звукових прикмет
виникають деякі висновки. Автор статті пише, між іншим, таке,
що кіроіега о піехузсіїосіпюзіотапзкіт росЬодгепіи §\уагу Іет-
кохузкіе] ро208Іапіе іуїко пісгут піеи§гипіо\уащ Ьіроїсщ (...)
\¥%ір1то8с тоіе Ьийгіс іесіупіе уе/ па]Ьагс!гіе] гасЬодпіа сгсрзс:
Зрізг і З^сіессгугпа88.
Автор пише також про сильні впливи сусідніх мов - польської

та словацької на лемківські говірки, що, однак, не заважає лем-

83 Зіисііа паа1 сііаіекіоіо^щ икгаіткц і рої$кс{. 2 та1егіа16\у Ь. Каїедгу
^2ук6\у ЯизкісЬ Ш. Оргасо\уа1 і рггу^оіошаї сіо сішки М. Кагаз, Кгак6\¥
1975.

84 Е. 0§опо\У8кі, Зіисііеп аи/сіет ЄеЬіеіе сіег гиіНепізсИеп ЗргасНе, Львів,
1880.

85 В. Гнатюк, Русини Пряшівської єпархії і їх говори, ЗНТШ XXXV,
Етнографічний збірник IX.

86 8. СгатЬаІ, Зіомепзка гес, Тигсіап$ку 8у. Магіїп, 1906.
7 І. Верхратський, Про говор галицьких Лемків, Львів, 1902 та його ж:

Знадоби для пізнання угорсько-руських говорів. Говори з наголосом сталим,
ЗНТШ, ХЬ, ХПУ, ХЬУ.

8 І. Згеїгіїе^ % Ьайап пасі %ч?агц, Іетко\\>8к^у «Ьисі Зіошіапзкі» т. III, 2. 2,
Кгакбш 1934, 8. А 162-175.
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кам уважати свою мову за правдиво руську, наводить він слова
однієї старшої жінки з Білянки:

Ви бесідуєте з пільска, ваша бесіда планна, лем наша лемковска
єст прав діво руска89.
Також Владислав Курашкевич, дослідник, передусім

українських говірок Підляшшя і Холмщини, бував на Лемківщині,
робив записи і опублікував статтю про перехід о, є в нових
закритих складах у різні голосні (т.зв. «ікавізм») в карпатських
говірках, в тому числі і в лемківських (1938)90.

Появлялися у міжвоєнний період також статті
популярно-наукового типу про лексику, дієслова, мікротопонімію Лемківщини,
передусім у часописі Рідна мова. Популяризували вони знання
про лемківські говірки серед українського суспільства в межах
міжвоєнної польської держави. Можна теж згадати Лемківський
словничок М, Приймака, поміщений в Рідній мові 1934 року,
а також - Лемківський буквар (1933), Першу лемківську читанку
(1934), які мали допомогти спробам введення до шкіл
лемківського діалекту. Були також спроби писати цим діалектом
літературні твори91.

Після другої світової війни не було сприятливих умов для
досліджень, розпочатих перед вибухом війни на території, звідки
почалися масові переселення місцевого населення на схід, захід
і північ. Однак, особливо після польського жовтня 1956 р., почали
появлятися важливі, бо якби основні публікації про лемківські
говірки, сперті, як правило, на матеріалах, зібраних у міжвоєнний
період проф. 3. Штібером, про що я вже писав вище, а передусім

89 Там же, с. А 175.
90 \У. Кигазгкіешісг, 2Г Ьайап пай ікатгтет м гшкіск %\чагаск каграскіск,

«Ьші 8ю\уіапзкі», IV 1, Ог. А. Кгако\у 1938, з. 48-74. Передруковано
в збірнику: XV. Кигазгкіе^ісг, Кшкепіса. Зіисііа і Шіогусте] і чїзрдкіезпе}
(ііаіекіоіо^іі уїзскодпіоіїошаткіеі, \¥агз2а\уа 1985, з. 93-119.
91 Цієї справи торкається, між іншим, магістерська праця Михайла

Дзвінки, частину якої він опублікував у статті: М. Дзвинка, Русские
займетеования в письменности лемковского говора, «7езгу1у №ико\Уе \¥8Р
\¥ Ороіи. Рі1ок)£Іа Козу)зка». VI, Ороіе 1969, з. 83-99. У 1990-их рр. справа
ця відновлюється, доказом чого є, м.ін., дві публікації граматик, а саме:
М. Хомяк, Перша ґраматьїка лемківского язика, Лєґнща, 1992 і М. Хомяк,
Лемківска ґраматьїка для діти, Лєґніца, 1992.
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його ж Мовний атлас давньої Лемкївщини, Топономастика Лем-
ківщини та Діалект лемків. Фонетика і фонологія92.

З праць інших авторів, що появилися в друку вже після другої
світової війни, треба згадати розвідку про полонізми в
лемківських говірках околиць Грибова та Горлиць, написану С.
Бойком93, статтю Я. Ріґера про перехід групи -нн- в -льн- в
лемківських говірках на основі діалектних і топонімічних матеріалів94,
опис мови 8 весільних лемківських пісень зі збірки Вінценти Поля
зі списком слів, приготований М. Юрковським95.

На особливу увагу заслуговують праці І. Керницького з
історії лемківського говору, а саме аналіз мови писаних пам'яток
з села Одрехова, т.зв. війтівських книг з ХУІ-ХУІІ ст.96

92 Остання праця цього вченого: 2. ЗііеЬег, Віаіекі Ьетком?. Гопеіука
і (опоІо$іа, \Угос1а\у 1982, є важливим підсумуванням його досліджень
звукової системи лемківських говірок.

93 8. В^к, Роїопііту п> ^мапе Ьетком и> окоіісаск СгуЬо\\>а і Оогііс,
«Віиіеіуп РоІ8кіе£0 То\¥аг2у8г\уа .Ї£:гуко2па\ус2е§о», 1950, І. X.

94 У Яіе§ег, X кізіогіі йіаіекіи Ьеткож. Скгопоіо^іа рггерсіа -пп- н> -Іп-,
«81ауіа Огіеіиаііз», 1965, пг 2, 8. 247-250. Підсумування праць Я. Ріґера, які
відносяться посередньо або й безпосередньо до справ лемківських говірок,
є його ж остання монографія: 8іомпісШо і пагемпісшо Іеткомзкіе, \Уаг8га-
\¥а 1995.

95 М. .Гигко\У8кі, Міетапе Іеткомзкіе ріезпі мезеїпе и> іЬіогаск 1¥іпсепіе£0
Роїа, «81ауіа Огіепга1І8», 1970, пг 1, 8. 69-75. Пор. М. Лесів, Розвідка про мову
лемківських весільних пісень, НС XV № 26 (724) від 28 червня 1970 р.

96 І. Керницький, Фонетичні особливості мови «Війтівських книг» XVI-
-XVII ст. с. Одрехови в порівнянні з сучасними говорами, «Дослідження
і матеріали з української мови», т. IV, Київ, 1963, с. 82-106; І. М.
Керницький, Морфологічні особливості мови «Війтівських книг» ХУІ-ХУІІ ст.
с. Одрехова, колишнього Сяноцького повіту на Лемківщині, «Дослідження
і матеріали з української мови», т. V, Київ, 1962, с. 90-110; Вступне слово до
видання цих пам'яток: Акти села Одрехова. Упорядники І. М. Керницький,
О. А. Купчинський, Київ, 1970, с. 17-31; Пор. обговорення цього видання:
М. Лесів, Лемківські писані пам'ятки з Одрехови XVI-XVII ст., «Наше
слово» XVI № 12 (762) від 21 березня 1971. Крім цього треба згадати ще
такі статті І. Керницького на цю тему: Деякі особливості карпатських
говірок в українських пам'ятках ХУІ-ХУІІ ст., «XII Республіканська
діалектологічна нарада. Тези доповідей», Київ, 1965, с. 22-27, та: Західно-
слов 'янський вплив на лексичний склад бойківських та лемківських говірок.
На матеріалі староукраїнських пам'яток XV 1-ХVIII ст., «Проблеми
Дослідження діалектної лексики і фразеології української мови», Ужгород,
1978, с. 29-30.
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Можна в загальному зауважити, що в українських
післявоєнних публікаціях в УРСР при широко розвинених
діалектологічних дослідженнях та при порівняно великій кількості наукових
діалектологічних студій дуже мало появилося наукових
матеріалів про сучасні лемківські (маю на увазі, передусім, північно-
лемківські) говірки. Це, звичайно, зрозуміло, що українські
радянські діалектологи мали менші можливості досліджувати ці
залишки носіїв лемківських говірок на самій Лемківщині, яка
входить в склад Польщі. Але і тут є винятки.

Оце в 1961 році появилася стаття Дмитра Бандрівського,
відомого письменника і мовознавця, про систему говірки лемківських
переселенців з околиць Горлиць у Дрогобиччину. Дослідник свій
матеріал збирав уже в с. Липівці Дрогобицького району і
висвітлив найхарактерніші особливості лемківської говірки
переселенців у галузі фонетики, морфології та синтаксису. Зробив він
також загальне зауваження на самому початку, що люди

старшого віку здебільшого ще зберігають істотні риси говірки
галицьких лемків, а переселенці середнього покоління, переваж-
но чоловіки, які закінчили початкову школу, відходять від цих
рис під впливом нового середовища 91.

Про лемківські говірки кількох сіл на території нинішньої
Угорщини писав у 1958 році у виданому в Москві збірнику
на з'їзд славістів «Славянская филология» угорський славіст
П. Кирай98.
У цьому ж самому збірнику відомий український діалектолог,

дослідник закарпатських і південнолемківських говірок,
професор Карлового університету в Празі Іван Панькевич помістив
статтю про генезис (походження) лемківських говірок. Доходить
він до висновку, що лемківські говори по обох сторонах Карпат
зберегли не тільки східнослов'янський, але й український
характер як своїми архаїчними, так і найновішими рисами".

97 Д. Т. Бандрівський, Деякі особливості говірки лемківських
переселенців у с. Липівці на Дрогобиччині, «Діалектологічний бюлетень», вип.:
VIII, Київ, 1961, с. 94-99.

98 П. Кирай, О переходном восточиословацко-карпаторусском диалекте
в Венгрии, «Славянская филология. Сборник статей», т. III, Москва, 1958,
с. 163-173.

99 І. Панькевич, До питання генези українських лемківських говорів,
«Славянская филология. Сборник статей», т. II, Москва, 1958, с. 164-199.
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Цей же проф. Іван Панькевич (1887-1958) написав ще у
міжвоєнний період важливу монографію для пізнання також
лемківських говірок (особливо південнолемківських) п.з. Українські
говори Підкарпатської Русі і суміжних областей (1938) та інші,
студії, в тому числі також довідку Дві лемківські грамоти з
початку XVI ст. (у журналі Зіауіа, XXIII, Прага 1954) тощо. Праці
ці посередньо відносяться також до глибшого пізнання мови
галицьких лемків100. Оцінюючи діалектологічні праці І.
Панькевича, український діалектолог Й. Дзендзелівський писав:
Одним із основних висновків праці /. А. Панькевича «Українські
говори Підкарпатської Русі і суміжних областей» є твердження
про те, що досліджувані говори не утворюють якогось зовсім
окремого діалектного угрупування, як це вважали деякі
дослідники, а що розрізнювані тут три основні групи говорів
- лемківські, середньозакарпатські та гуцульські - є
продовженням відповідних трьох типів говорів на північних схилах Карпат
- північнолемківських, бойківських та гуцульських101.
Згадуваний уже дослідник писаних пам'яток із села Одрехови

колишнього Сяніцького повіту ХУІ-ХУІІ ст. львів'янин Іван
Керницький у підсумках своїх аналізів стверджує, що матеріал із
документів громадської канцелярії показує, що система
словозміни лемківських говорів в основному оформилась вже в XVI-
-XVII ст. Наявні флексії словозміни в мові досліджуваних
пам'яток успадковані переважно зі староруської доби, звичайно, в
деяких випадках з певними змінами фонетичного характеру. Але
в процесі історичного розвитку лемківські говори набули окре-
мих рис шляхом запозичення з польської та словацької мов .

П. Лизанець торкнувся проблеми угорських запозичень, т.зв.
мадяризмів у галицько-лемківських говірках. Виразив він при
нагоді кілька думок загальнішого характеру, напр., пише:

/. Зілинський, Й. Шемлей, 3. Штібер на підставі цілого ряду
мовних фактів (...) вважають галицьких лемків племенем схід-

100 Докладніше про праці І. Панькевича див.: К. Кисілевський, Іван
Панькевич, Вінніпег, 1958.

1 И. О. Дзендзелівський, Конспект лекцій з курсу української
діалектології, Ужгород, 1966, с. 64.

21. М. Керницький, Морфологічні особливості мови «Війтівських книг»
ХУІ-ХУІІ ст. с. Одрехови, колишнього Сяноцького повіту на Лемківщині,
«Дослідження і матеріали з української мови», т. V, Київ, 1962, с. 110.
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нослов Енського походження, а їх говір - українським, що в силу
обставин зазнав впливу з боку польських і словацьких
говорів103. Ці польські та словацькі впливи відомі в науці завдяки
дослідженням таких вчених-мовознавців, як І. Панькевич та

3. Штібер, про угорські впливи натомість досі писалося дуже
мало. Ще у 1860 році А. Торонський відзначив, що у лемківських
говорах серед іншомовної лексики значне місце займають слова
з польської, словацької та угорської мов, не даючи прикладів і не
називаючи їх104.

П. Лизанець у своїй статті, написаній 1965 р, на основі
матеріалів, які до того часу появилися і які були йому доступні,
виявив майже 100 лексичних засвоєнь з угорської мови в пів-
нічнолемківських говірках, які автор статті докладно
проаналізував. Для прикладу можу сказати, що П. Лизанець до
мадяризмів зачислює такі лемківські слова, як баюси 'вуса', боцькори
'постоли', варош 'місто', дуган 'тютюн1, керта 'город', леґінь
'парубок', кромплі 'картопля', пайташ 'приятель', рянда
'ганчірка', хотар 'межа', югас 'вівчар' та ін. Кінцеві висновки автора такі:
Угорські слова проникали в лемківський говір як шляхом
безпосередніх контактів галицьких лемків з угорцями (в першу чергу
шляхом торговельних стосунків), так і через
посередництво говорів східнословацьких, польських та українських
говорів Закарпаття105.

Історію лемківського діалекту старається встановити на
основі мовних фактів видатний американський мовознавець, проф.
Юрій Шевельов. Він доводить, що лемківський діалект існував
уже як окрема група говірок в XVII ст., як на це вказує докладний
аналіз мовних фактів106.

103 П. М. Лизанець, До питання про мадяризми в лемківському говорі,
«Тези доповідей до ювілейної конференції, присвяченої 20-річчю
Ужгородського державного університету. Серія мовознавча. 26-27 жовтня 1965
року», Ужгород, 1965, с. 46.

104 А. Торонський, Русини-лемки, «Зоря Галицкая яко альбум на год
1860», Львів, 1860.

105 П. М. Лизанець, цит. праця, с. 47-50.
106 О. У. 8Ьєує1оу, Хиг СпгопоІо$іе йег ЕпШеНищ йег икгаіпізскеп Віаіекіе

іт Ьіскіе сіег піхіогізспеп Ркопоіо^іе, «ХеіізспгіГі Шг 81ауі$сЬе РЬі1о1о§іе»,
Вапсі ХЬ, НеП 2, Некіе1Ьег§ 1978, з. 300-302.

38



Пробу опису деяких
фонетичних явищ однієї говірки,
переміщеної на територію ґміни Ба-
ні-Мазурські нинішнього Су-
вальського воєвідства (т.зв.
Мазури), зробили студентки
Гданського університету і помістили
на цю тему невеличку статтю

у маловідомому студентському
збірнику наукових праць у 1976
році107. Варто звернути на цю
публікацію увагу також як на
вияв зацікавлення молодих
людей, студентів, культурою та
мовою лемків, незалежно від
того, де б вони не перебували,
де б їх доля не кинула108.

Для пізнання лемківських
говірок у зіткненні з бойківськими Василь Мадзелян (1818-1901) з Біль-
важливим буде атлас цареви Новосанчівського повіту.

бойківських говорів, що його видає Знімок зроблений місцевим
випусками група діалектологів священиком о. Теофілем Карчмарчи-
під керівництвом Я. Ріґера109 Фоторепродукцію передав правнук Се-
Принципи побудови цього ман Мадзелян.

атласу висвітлив Я. Ріґер у 1977 році. Варто пригадати таку
інформацію цього сучасного польського діалектолога-україніста: 3
метою рельєфнішого висвітлення особливостей бойківського
говору на фоні сусідніх говорів наводяться такі дані: а) з 54 пунктів
лемківсько-бойківсько-надсянського пограниччя (з них для 25
взято матеріал з лемківського атласу 3. Штібера і з його
польових записів, а говірки 29 сіл обстежено нами в 1974-1975рр. (...),

107 Н. Розвб^па, Е. І_лі82С2уп8ка, Міекіоге і]а\\чзка /опеїусже м £пагге
пііе82капсо\у юзі Т^іетіапу Ріоіга Сотіака, «0§61поро1$кіе $Шс1епскіе 8еті-
пагіит Оіа1екІо1о£ІС2ПЄ. Кгак6\у, 22-24.11.1974. К8І£§а геГегаІо\у», Кга-
кб™ 1976, 8. 87-92.

108 Пор. вищеназвану статтю Д. Бандрівського: Деякі особливості
говірки лемківських переселенців у селі Липівці на Дрогобиччині.

109Останній VII том цього атласу вийшов у 1991 році. Аііаз $жаг Ьо]~
ком^кісН. Оргасо\тпуск (...) росікіегипкіет 3. Шерега, і. VII, \Угос1а\¥ 1985.

ком наприкінці XIX ст.
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а також дані власних контрольованих досліджень з центральної
Лемківщини110.

Треба тут також згадати розвідку Я. Ріґера, Д. Межеевської
і Т. Плюскоти про деякі проблеми лексики і словотвору з
лемківсько-бойківського мовного пограниччя1 *1.

Для дослідження північнолемківських говірок посереднє
значення мають також праці про українські говірки Пряшівщини
доцента Братіславського університету В. Латти (1921-1965), який,
крім багатьох розвідок про ці говірки, готував Атлас українських
говірок Східної Словаччини протягом десяти років112.
Посереднє значення тут може мати також тритомний

Лінгвістичний атлас українських народних говорів Закарпатської
області УРСР (т. І 1958, т. II 1960, т. III 1993) Й. Дзендзелівського.
На основі цього атласу, передусім, писав у 1970 році видатний
сучасний український діалектолог Ф. Жилко про межі
лемківського діалекту: Щодо межі лемківського діалекту з бойківським,
то вона взагалі мало виразна. Саме тому треба визнати, що
припущення І Панькевича про те, що основа лемківського
діалекту є бойківська, має зна чну силу ймовірності в світлі даних
лінгвістичного картографування112*.

З матеріалів II тому Атласу української мови, що появився
у 1988 р., а до якого включено також нові сучасні записи з
території Лемківщини (млн., матеріал з Верхомлі, Крампни, з
Команчі і Бортного, опрацьований і записаний мною особисто
і С. Вархолом), проф. Ф. Жилко виводить такі загальніші
ствердження: На картах II т. А УМ ареали лемківського діалекту
накладаються на територію надсянського і бойківського діа-

110 Я. Ріґер, Принципи побудови атласу говірок Бойківщини, «XIV
Республіканська діалектологічна нарада. Тези доповідей», Київ, 1977, с. 89.

1115. Кле£ег, V. Міег2е]е\¥8ка, Т. Рішкоіа, 2, Іекзукі і зіомошбгзша ро%га-
пісга Іетко\узко-Ьо]ко\у$кіе£о, тЬ. «І^гукі і ІііегаШгу \у$спо<іпіо8Іо\уіап$кіе»
Ьойі 1976, 8. 21-28.

112 Детальніше про це: Й. О. Дзендзелівський, Конспект лекцій з курсу
української діалектології, Ужгород, 1966, с. 73-77. Атлас цей появився
друком щойно у 1991 році, себто 26 років після смерті автора: В. Латта, Атлас
українських говірок Східної Словаччини, Братіслава-Пряшів,1991.

113Ф. Т. Жилко, Походження південно-західних діалектів української
мови (у світлі даних лінгвістичної географії), «Праці XIII
Республіканської діалектологічної наради», Київ, 1970, с. 13.
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лектів. Це накладання має вигляд відходу від бойківських і над-
сянських ареалів на південний захід. На основі конфігурації цих
ареалів, ізоглоси яких у загальному висліді окреслюють межу
бойківського і лемківського діалектів, можна з певною
ймовірністю зробити припущення про те, що лемківський діалект виник
внаслідок переселення української людності з Надсянщини і
особливо з Бойківщини114.
Якщо говорити про надсянсько-лемківське мовне погранич-

чя, треба звернути увагу на працю М. Пшеп'юрської-Овчаренко
п.з. На пограниччях надсянського говору115. Дослідниця звертає
увагу на те, що досі (до 1954 р.) ніхто з дослідників Лемківщини
не присвятив спеціальної уваги питанню лемківсько-надсянської
мовної межі, хоч до висвітлення цього може причинитися
подекуди спроба визначення східної границі лемківського говору
при допомозі декількох ізофон у праці 3. Штібера 11в.У
висновках виділяє автор цієї праці, між іншим, лемківські, надсянсько-
-лемківські та лемківсько-бойківські мовні риси117.

Розвідка О. Горбача про лексику українського мовного
острова Остурні, де записи були зроблені самим автором 1969 р.,
є також внеском у наші відомості з лемківської діалектології118.

У сучасних підручниках-монографіях, що відносяться до усіх
говірок української мови, лемківські говірки мають також своє
відповідне місце. У монографії Ф. Жилка Говори української
мови» (Київ, 1958) лемківським говіркам присвячено окремий
підрозділ (с. 133-138). Тут, крім головних прикмет, характерних для
цього мовного ареалу, відзначено, між іншим, те, що на
північних схилах Карпат живуть так звані галицькі лемки - приблизно
на схід від правобережжя Попраду і до річки Ослави (притоки
Сяну)119. Звернено там також увагу на те, що і в наші часи для
залучення галицьких лемків до своєї української національної

114 Там же, с. 14.
115М. Пшеп'юрська-Овчаренко, На пограниччях надсянського говору,

«Записки Наукового Товариства ім. Шевченка», т. СЬХІІ. Збірник
філологічної секції, т. 25, 1954, с. 53-95.

116 Там же, с. 53.
117 Там же, с. 83-84.
18 О. НогЬаІзсп, Оег ]¥оПзсНаІ2 йег ІІкгаіпізсНеп Зргаскітеї Озіигпа іп Аег

2ір$, «8егіа 81ауіса. Іп тетогіат А1оі$іі 8сЬтаи$», Мііпспеп 1971,8. 277-291.
119Ф. Т. Жилко, Говори української мови, Київ, 1958, с. 133.
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культури іноді в українській газеті «Наше слово» (Варшава)
друкуються окремі статті та кореспонденції на лемківському
діалекті120^ Нарисах з діалектології української мови цього ж
самого автора (Київ, 1966) західнокарпатським (лемківським)
говіркам присвячено один підрозділ на сторінках 219-224.
У 3-му виправленому й поширеному виданні посібника

Ярослава Рудницького Українська мова та її говори (Вінніпег, 1965)121
подано зразки текстів лемківських говорів, записаних у с. Явірки,
Лосє і Воля Нижня самим автором або іншими дослідниками122,
а як зразок стилізованого лемківського говору подано фрагмент
оповідання Франца Коковського123 Людська вдячність, яке
хочеться хоч трішки представити нашому читачеві: Старий Гриц
лежав обгазний на постелі. Бетежний бил. Якийси боляк всадив
ся йому в горло та мукарив го. Гриц не міг ні діхати, ні їсти, ні
пити Витріщив лем на хижу замлоєні болем очиска, а так
покліпував повіками і глипав довкола.
А в хижі стояла при шпорґеді його жена, Фенка, мішала

в кастронку бобальки із ярцевої млинцкої трапези та йойгала.
- На кого ж ти мене, Грицу, кидаш, што ти зо мном подівані.

Чого ти мене гнеськи поневинні саму на тому боскому світі фан-
тою зохабляш? Хиба ж я ті не жена била, не ґаздинила? Т так
далі. Усі менш зрозумілі слова пояснюються у книжці, напр.,
обгазний - виснажений, бетежний - хворий, мукарив - мучив, хижа

1 24
- хата і т.д.

Пам'ятаймо, що це не зразок говірки, а тільки її стилізація.
Не поміщено, на жаль, текстів з північної (галицької) Лемків-

щини у хрестоматії українських діалектних текстів, що вийшла
друком у 1977 році п.з. Говори української мови. Збірник тек-

' 125
стів .

120Тамже,с. 138.
121 Перше видання цієї праці вийшло у 1937 році накладом «Рідної

школи» у Львові в 1000 примірниках, а друге - у Празі в 1945 р.
122 Я. Рудницький, Українська мова та її говори, Вінніпег 1965, с. 38-40.
123 Ф. Коковський публікував у 1935-1936 рр. популярно-наукові

статті про лемківську лексику, мікротопонімію та систему дієслів у журналі
«Рідна мова».

124 Я. Рудницький, Українська мова та її говори, с. 102-103.
125 Говори української мови. Збірник текстів під ред. Т. В. Назарової,

Київ, 1977, 589 сторінок.
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Не передбачено також репрезентації північнолемківських
говірок в опрацьованому загальнослов'янському мовному атласі,
як виникає з переліку населених пунктів, де робилися записи126.

Про лемківські говірки появляються іноді популярно-наукові
статті, деколи полемічні, дискусійні, інколи зовсім принагідні,
передовсім у тижневику Наше слово на його Лемківскій
сторінці121',де також багато поміщено було лемківського
фольклору і статей, писаних лемківськими говірками. Були цікаві дискусії
про мовні прикмети лемківського діалекту та про спосіб їх
відображення в письмі відносно матеріалів, що друкуються на
цій же Лемківскій сторінці. Таку одну дискусію, що велася на
сторінках Нашого слова у 1965 році, підсумувала редакція:
Протягом двох місяців на «Лемківскій сторінці» «Нашого слова»
чита чі вели дискусію про лемківський діалект, про його правопис
і т.д. Редакція без обмежень друкувала статті з різними точками
зору, щоб забезпечити всебічне висвітлення справи. Широке
зацікавлення читачів порушеною тематикою свідчить про велику
прив 'язаність і любов до лемківського діалекту.
Дискусія ще раз виявила кілька основних положень:
1) Лемківська мова є одним з діалектів української,

конкретніше - належить до південно-західної групи української мови;
2) Лемківський діалект має ряд спільних рис, які відрізняють

його від інших українських діалектів, але одночасно має ряд
говірок, які значно відрізняються одна від одної;

3) В лемківському діалекті немає правопису і загальної мовної
норми.

А далі були практичні вирішення відносно друкування дописів
говіркою: Якщо лемко-селянин, який не знає українськоїлітера-

126 Див. Общеславянский лингвистический атлас. Вступительньїй
випуск. Общие принципи. Справочние материали, Москва, 1978, с. 85-229.

127 Для прикладу можемо назвати деякі заголовки статей, поміщених
у виданнях УСКТ-івської преси: М. Буряк, Дещо про лемківський діалект,
НС X № 34 (47) 1965; Шт. Воробицький, Ищи в справі диялекту (воробиц-
ков бесідов), НС X № 38 (475) 1965; М. Кицей, Лемківський діалект, а не
лемківські говори, НС X № 37 (474) 1965; М. Лесів, Про вимову «л»
в лемківських говірках, НС № 42 (479) 1965; В. Вадяк, Во-ва чи ло-ла? НС
X № 35 (472) 1965; І. Желем, Про правопис «Лемківскої сторінки», НС
X № 41 (478) 1965; М. Лесів, Лемківська говірка в художній літературі,
НК № 1 (81) 1965 та багато інших.
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турної мови, напише допис говіркою на господарські теми або
спогади, то ми його, звичайно, надрукуємо. Але хочемо у цьому
місці підкреслити, що «Лемківска сторінка» присвячена
передовсім лемківським фольклорним чи етнографічним матеріалам
- легенди, пісні, приказки, казки, звичаї, обряди і т.д. Такі
матеріали будемо радо друкувати і до збирання їх гаряче
закликаємо наших чита чів з проханням обов 'язково подава ти село,
говіркою якого написаний матеріал128.

У цій дискусії, в якій своїми дописами брали участь, між іншим,
М. Буряк, В. Вадяк, Шт. Воробицкий, М. Кицей, І. Желем, М.
Ковальський, М. Лесів та ін., було так багато голосів, що редакція
не змогла усіх надрукувати.

У 1966 році знову на Лемківскій сторінці відбулася оживлена
дискусія про волоські поселення в Карпатах, викликана статтею
студента А. Бренча. Вона тільки посередньо відносилася до
нашої тут теми, була знову таки яскравим доказом зацікавлення
Лемківщиною та її культурою й історією серед широких мас
читачів Нашого слова129.

Цей прикладово згаданий обмін думок, який мені найдовше
запам'ятався, був дуже корисний. Редакція допускала
найрізноманітніші точки зору, що сприяло щирій і корисній в усяких
аспектах дискусії. Може б так ще раз колись спробувати?
Про лемківські говірки популярно-наукові інформації вміщував
порівняно часто М. Лесів в усіх пресових виданнях УСКТ: Наше
слово, Наша культура, Український календар130.

Немало зразків лемківського фольклору й мовлення помісти-

128 Підсумки дискусії, НС X № 42 (479) 1965, с. 5.
129Напр., Вірх, В справі поселення волохів, НС XI № 35 (524) 1966 і В.

Пайташ, Мої думки про волохів на Лемківщині, НС XI № 43 (532) 1967 та
інші статті М. Матвійчука, А. Бренча, М. Усцького, П. Кривоносюка,
М. Ковальського, М. Підлужного, В. Рогоца тощо.

130 Треба назвати такі статті М. Лесіва у хронологічному порядку:
З історії лемківського говору, НС № 74 (275) 1961, Українські говірки на
території Польщі, НК № 7 (51) 1962; Лемківський говір у художній
літературі, НК № 1 (81) 1965; Українська мова в ПНР, УК, 1970; Про
вимову «л» в лемківських говірках, НС № 42 (479) 1965; Лемківські
писані пам'ятки з Одрехови, НС № 12 (762) 1971; Південноукраїнські говори
в ПНР, УК, 1975; Карпатський фольклор у Кентшині, НС № 34 (1097) 1977;
ІІсіуту зіе Ьеткошгсгуту, «Ту§о<іпік РошзгесЬпу» пг 46 (1712) 1981 тощо.
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ли у своїх публікаціях уескатівські видання, в тому числі і про
детальні й загальніші справи лемківських говірок131.

Інша цікава дискусія, яка відносилася також до нашої тут теми
(лемківських мовних питань), відбулася вже на широкому
польському фоні у 1980-1981 рр. у зв'язку з рішенням Міністерства
адміністрації, місцевого господарства та охорони середовища
з серпня 1977 р. змінити коло 130 назв місцевостей Лемківщини,
зах. окраїн Бойківщини й Надсяння132.

Цього рішення не прийняли освічені кола польського та
українського суспільства у Польщі. Вже восени цього ж 1977 року
па зроікапіи Кайу Рггехуосіпіскіе] зГогтиІожапо озігу ргоіезі о§1а-
згащс^о хкареіи зкіегомапут до кдірг2Є\уо<іпіскісЬ і іигузіусгпусЬ
і \у НзіасЬ іпіегхуепсу]пусЬ рггезІапусЬ до Котізр Кга]о2пахксге]
РТТК і гейакф «Роїііукі»133.

Осгухуізсіе ізіпіе&су гаріз сеп2игу піе рогч/аіаі, аЬу іе і іппе
ргоіезіу щтгаїу шіаііо сігіеппе, ч/ущікі зіапотіу: агіукиїї. Іч/азг-
кіетсга XV «Т\уогс208сі»134 і Нзі р. Сгиркіетсга XV «Киїіигге»135.
Вагсігіе] ^пікіту сгуіеіпік то£І гпаїегс аіигуіпе патлата йо
2тіап пагехкпісШа IV Геїіеіопіе КТТ сгу V/ агіукиїе «2 Іоіи ріака»
XV «Ьііегаіиг2Є» 2 Іірса 1978 г.

Сіозож ргоіе8іасу]пусЬ Ьуіо }ейпак гпасгпіе т$се}. Когроч/зге-
сЬпіапе ЬуІухузрозоЬ гогтаііу, сЬос 0£гапіс20пу. Оі, сЬосЬу хупікіі-
ну, ГасЬохуу агіукиї йос. М. Ьезіожа, парізапу XV Нзіорасігіе 1977 г.,
гозіаі йоЦсгопу бо ргоіезіи Раду Рггеч/ойпіскіе} а ропадіо кііка-
кгоіпіе ротеїопу і «гогггисопу» жзгосіотзки акадетіскіт рггеде
жзгузікіт (дгикіет икагаї зі? XV іггу Іаіа ро парізапіи XV «РоІііесЬ-
піки»136). Іакітз зрозоЬет сіоіагі XV Віезгсгайу - іат паікщі зі? па
піе§о тіосіу бгіеппікагг Магек КизіЬа, ггоЬП г саіе] зргау/у сіигу

131 Див. М. Рощенко, Праці про українську мову в пресових органах
УСКТ, «Український календар 1986», Варшава, 1986, с. 70-75.

132 \\Г яргате гтіапу паїм піекідгусН тіерсомозсі и/ жоіехудіїгіюасп: кгок-
піеткіт, поуїощйескіт, рггетузкіт, ггезіоюзкіт і іагпоЬггезкіт, «Мопііог
Роїзкі. Огіеппік Іігг^сіо^у РКЬ» пг 21 2 22 зіегрпіа 1977.

133 Т^езіуі Рпемойпіскі пг 2, 1і$їора<і 1980. Касіа РггешосІпіска рггу КТ
20 828Р, з. 2.

1341. І\уа$2кіе\уіс2, Мопііог Роїзкі Иг 27, «Т\уогс208С» пг 1, зіусгеп 1978.
135 Ь. Сгиркіедуісг, Ше іуїко и Міскіетсга..., «Кикига» пг 39 2 25 \\Т2Є8-

піа 1977 г.
136 М. І.Є8І6\¥, \]ггесіпїк ітіепіа Нізіогіе, «Роїііесппік. Ту§ос1пік 8Шсіепскі»

пг 34(894), 9.ХІ.1980, 8. 11.
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Геїіеіоп, кіогу гозіаі па£го<І20пу XV о£ОІпороІ8кіт копкигзіе. ОриЬ-
Нкомапу 208іапіе \у Іізіорасіоууут питегге «Міезі^сгпіка Ьііегас-
кіе§о»131. Оіо Ьізіогіа нарізана рг2Є2 гусіе138.

Після опублікування статті М. Лесіва появилася цікава
дискусія в самому студентському тижневику РоШесНпік, а також статті
в інших часописах в обороні змінених назв139. В дискусії взяв
тоді участь навіть сатиричний тижневик Зіріїкі з 8 березня 1981 р.:
\¥г6сі1а па Іату зргач/а ЬагЬаггугізкісЬ гтіап паг\у ЬізіогусгпусЬ
тіе]зсох¥08сі2іпіс]аІуу/у Ьу1е£оргетіега ]агоз2етс2а. Різгеїапизг
Ку§іе1зкі:«... ]¥озоЬас1і \¥суе\уос16\уізекгеґаггугпаїагіпаіусЬтіазІ
теїкісЬ апітаїогоУ¥ змусЬ ро&1§й6ч/. Іезі Г2есг$ гсІитіе№а]$с%,
}акіт Ьгакіеш ігозкі о киїіигє пагойоу/% сЬагакІегугохуаІі зі$ Іидгіе
ойроте<І2ІаІт 2а тошд] саІусЬ ге§іопо\¥. А рггесіеі жзгузсу ро-
зіадаїї дуріоту иптегзуіескіе...». \¥ура<іа сгекас, кіейу пазурі
\¥ГЄ82сіе рощйапа гтіапа Іуіиідхк паикомусЬ, рггуууІазгсгопусЬ
рг2Є2 іусЬ рапо\у, робоЬпіе }ак йоЬга (Іосгезпе140.

Про більшість цих публікацій були інформовані читачі
Нашого слова, передусім, у рубриці Україніка в польській пресі, напр.,
Псевдопатріотизм чи історична неграмотність? (НС XXV № 48
від ЗО XI 1980), Ексгумація - значить оновлення (НС XXVI № 6
від 8 II 1981). «Наше слово» домоглося згоди компетентної
особи на розмову про вищенаведену справу з Янушом Ріґером1АгХ
щойно на початку 1981 р., тобто одразу після того, коли під
сильним і рішучим тиском думки культурних середовищ міністр
Міністерства адміністрації, місцевого господарства та охорони
середовища на пропозицію Комісії д/с встановлювання назв
місцевостей та фізіографічних об'єктів підписав документ про
повернення 119 місцевостям Кроснянського, Перемиського, Но-
восанчівського, Тарнобжезького і Ряшівського воєвідств попе-

137 Нарис М. Кусіби був надрукований 4 місяці пізніше у березневому
номері 1981 р.: М. КизіЬа, \¥уЬпе2е зтаїа, «Міезі^сгпік Ькегаскі» пг З,
1981.

138 Яезгуі Ргхемодпіскі пг 2, Нзіорасі 1980, 8. 2.
139Напр., .1. Ку£ІеІ8кі, Роргатасіе ігаАуф, «Киїїига» 2 18 зїусгпіа 1981,

8. 9-Ю; Ш. МісЬа1о\У8кі, І. Ку^іеЬкі, Зрог о Віезгсхаіїу, \¥аг82а\¥а 1986,
8. 80-90.

140 ВоАаіек піекиїшгаіпу, Іусіе итузіоме, «8грі1кі» пг 10 (2063) 2 8 тагса
1981.

141 Мова - документ народу, «Наше слово» XXVI № 10 від 8.III. 1981 р.

46



У каменярському верстаті Йосифа Тарбая в Бортному. Фото
Романа Райнфусса, 1933 р.

редніх назв, в тому числі до своїх давніх назв повернуло 66
місцевостей на Лемківщині142. Була це перемога розумного
суспільства, а також наукових рацій над бюрократичним і
бездушним вирішенням справи. Мовознавці зуміли переконати
владу, що назви належать до скарбниці національної культури,
є фрагментом лексичного фонду143.
Власні назви місцевостей належать також до регіональної

культурної історії, вони виникали, назагал, на основі вживаних
там говірок. І тому ми затрималися тут над цією справою, яка
могла б стати предметом цікавого, майже сенсаційного
науково-популярного оповідання, бо аргументи оборонців загрожених
назв були суто наукові.
Так у загальному виглядає історія досліджень лемківських

говірок. Треба зазначити, що зацікавлення лемківськими
справами у 1990 рр. помітно зростає і маємо надію, що це зацікавлення
відноситиметься також до солідного наукового дослідження лем-

142 Там же, с. 1.
143 Там же, с. 1.
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ківських говірок. На основі дотеперішніх наукових студій можна
буде представити найважливіші основні прикмети (риси)
лемківських говірок, як групи, що входить у склад українських
карпатських діалектів і разом з ними належить до
південно-західного наріччя української мови.

З* Основні і характерні особливості

лемківських говірок

Лемківські говірки різняться між собою у багатьох деталях,
що можна побачити наявно хоч би на картах мовного атласу.
Неможливо було б говорити про одну незмінну систему
лемківських говірок, як однієї цілості. Я тут хочу лише звернути увагу
на ті прикмети, які вирізняють лемківську мовну територію від
інших, хоч і не завжди виступають вони всюди, де лемківські
говірки появляються; іноді деякі лемківські мовні риси
переходять межі лемківського діалекту і бувають притаманні іншим
карпатським чи іншим південно-західноукраїнським говіркам.
Про це буду в міру можливостей інформувати читача.

1. Зі звукової системи (фонетика)

Першою справою, яка відноситься до звукової системи, є
наголос. Українська літературна мова має, на відміну від польської,
різномісний, вільний, а не прикріплений до певного для всіх слів
мови єдиного місця наголос144. Те саме відноситься до говірок
української мови. У цьому відношенні багато, а навіть більшість
лемківських говірок виділяється одномісним наголосом слова,
постійним наголосом на другому складі від кінця, таким як
у польській мові, під впливом якої імовірно такий наголос у
лемківських говірках встановився.

З точки зору якості місця наголосу проф. 3. Штібер навіть
ділить Лемківщину на дві частини: західну, що має польський
наголос, і східну, що має східнослов'янський наголос: ОЬзгаг
пагужапу Ьеткохузгсгугщ тоті £жагаті о йч/осії \уугагпіе гоі-

144 Сучасна українська літературна мова. Вступ. Фонетика. Наукова
думка, Київ, 1969, с. 358.
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пуск ІурасЬ. 2асЬобпіа}е§о сг$$ста,]ак табото, аксепі «роккі»
па бгщіе}обкогіса, мзсЬобпіа та аксепі гиреіпіе гисЬоту, іак]ак
гезгіа біаіекідху икгаіткісЬ (...)145.Цей дослідник стверджує, що
з точки зору акцентуації територія Лемківщини становить
виняток на цілій східнослов'янській мовній території146. За
свідченням досліджень проф. 3. Штібера різномісний наголос
починається уже в Лупкові, Радошицях, Должиці над Ославою, Чистогорбі,
Явірнику, Морохові, Височанах, Мокрому, Загустині, Строжу,
Саночку, Чертежі, Костарівцях і всюди далі на схід і північний
схід від названих населених пунктів. Звичайно, є села, де при
одномісному наголосі можна було зафіксувати залишки
давнішого різномісного наголосу, головним чином, у дієслівних
формах. Деталі поміщає у спеціальному розділі 3. Штібер у своїй
монографії про звукову систему лемківського діалекту. Він так
підсумовує розділ про лемківський наголос: Роб затут 8апо-
кіет, пай Озіамц. і бак] па \¥8сЬ6б рапоч/аі аксепі, ]ак }иг тро-
тпіаіет, V/ газабгіе іуро\¥о икгаігізкі. Ме гпасгу іо, ге піе Ьуіо гді-
пісроб іут \¥2§І£бет тідбгу §\¥агаті іусЬ окоііс а Ніегаскіт ]$гу-
кіет икгаіпзкіт, омзгет гдіпісе іакіе зц, хусаіе сг^зіе. ИгіаШу іи
піеу/'4ірНте хуугдуупапіа апа1о§ісгпе, гаре\упе іеіііппе сгуппікі14'1.

Для абсолютної більшості лемківських говірок, на захід від
лінії, визначеної вищенаведеними населеними пунктами,
одномісний наголос типу вода, віно, дохьіж, дораз, є прикметою вель-

1 4.Я

ми характерною .

Звукова система лемківських говірок має, можна сказати,
архаїчний характер у порівнянні з українською літературною
мовою. До таких архаїчних (давніх) елементів у лемківських
говірках можна зарахувати:

а) Розрізнювання давнього переднього и від середнього ьі, що
характеризувало праслов'янську й староукраїнську системи
голосних. У лемків є два роди и - в таких словах, як сила, вино,
милий, миска воно більш переднє, а у формах типу бьїкьі, ногьі,
мьіло, бьіла воно середнє. У діалектних записах, а навіть у попу-

145 2. 8ііеЬег, Оіаіекї Ьеткою. Гопеїука і/опоІо§іа, ^гос!а\у 1982, 8. 6-7.
146 Там же, с. 7.
147 Там же, с. 14-15.
148 Пор.: Ф. Т. Жилко, Говори української мови, Київ, 1958, с. 123; Ф. Т.

Жилко, Нариси з діалектології української мови, Київ, 1966, с. 136 та ін.
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лярних публікаціях ці два роди и вирізняються графічно: сила, але
- мьіло149. Давня фонема ьі зберігається, однак, в усіх майже
карпатських говірках української мови150.

Детально розглядаючи цю справу, проф. 3. Штібер доказує, що
іноді виявлення відмінності старого ьі від и може залежати також
від того, після якого приголосного воно виступає151.

б) Праслов'янське і (відповідник українського и) на самому
заході лемківської мовної території вимовляється, як і без
пом'якшення попередніх приголосних. Таку вимову зафіксував
3. Штібер у таких селах, як Жегестів, Верхомля, Нова Весь,
Лелюхів, Дубне, а також у деяких селах на південь від Карпат152.
Вимову типу ходіті, гріб 'гриб', віно можна зарахувати до
архаїчної - стара вимова могла там затриматися через додатковий
вплив польської чи словацької мови.

З вимови посередньої між і та и появилося щось подібне до ий,
що фіксував проф. П. Зволінський у селі Берест: колий ьколи\
плестий 'плести', ідий 'іди', мьі бьілий 'ми були', гусий 'гуси' тощо.
Професор 3. Штібер уважає, що Іо у/ іггеЬа сЬуЬа ігакіожас]ако
зіоріеп ро5гедпі ті^сігу і а у: росщіек $ато§1о8кі ик§і гогзт.ег^е-
піи, §<іу копіес]е52сге гаскожаї ріегмоіщ \¥%8козс агґукиїасі'і153.

в) Архаїчний характер мають також звуки, що появляються на
місці староукраїнських подовжених о та є в нових закритих
складах.

В загальноукраїнській літературній мові староукраїнське о
подовжене в нових закритих складах вимовляється, як і (хвіст, стіл,
під столом, віл і т.д.). На заході Лемківщини появляється у таких
позиціях іноді ьі: бьш 'біб', бьік 'бік', кьінь 'кінь', вьіс 'віз'. Таку
вимову записав 3. Штібер в селах Явірки та Зубрик.

У південно-східній частині регіону, у селах Тісна, Должиця,
в таких самих позиціях дослідник фіксує звук, наближений до
лабіалізованого у: тулько, нучь, дум, бульше тощо.

149 М. Ье8Іб\у, Смагу икгаіпзкіе па іегепіе РоЬкіЬийоме], Зіауіа Огіепгаїіз,
г. XXII, 2Є82. 1, Шагзгаша 1973, 8. 77.

150Ф. Т. Жилко, Говори української мови, с. 118-119.
15 * Детальний перегляд цього явища на Лемківщині подано у книжці

2. ЗііеЬег, Иіаіекг Ьеткож, з. 30-33.
152 2. ЗііеЬег, ор. сії., 8. 30.
153 Там же, с. 31.
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На більшості території Лемківщини чується вимова цього
типу давнього подовженого о згідно з загальноукраїнською, але
в деяких місцях записали дослідники винятки з и, ьі або у. Це
винятки з поодиноких сіл, як, наприклад, з села Великополе: гир-
някьі, загьір'я, потик, нуч; зі села Рябе: мицни, пидгорля, яблинка,
пизьнішше, спиткав тощо. Як зауважує 3. Штібер, у цьому
випадку можна говорити, що і в таких ситуаціях поширюється
щораз більше, ця архаїчна вимова якби вирівнюється до
загальноукраїнської. Це виразно помічається, коли порівняти записи
І. Верхратського з кінця XIX ст. з записами 3. Штібера з 30-х
років XX ст.154

Також староукраїнське є в нових закритих складах у
загальноукраїнській мові перейшло в і. У лемківських говірках інколи
в таких позиціях появляється у. Відносно цього явища 3. Штібер
писав: Каіба Гогта 2 и та піесо іппу 2азіе§, піетпіе] тоіпа ]ак
ргхуЬІігощ §гапіс£ и росЬосІ2%се£0 2 є ро роїзкщ зігопіе росіас Н-
пі§ ійе^сц рггег Шзіок Иоіпу і Соту, Каг1іко\¥ і МогосЬоуу. Раз
2 и сщ£піе зі$ ]есІпак йаіе} па роіпос, ^гсііиг роїзкіе] §гапісу ]?гу-
ко\¥е], зкого Гогту ]ак пи§ еіс. тату ]ез2С2Є \¥ Киітіпіе (<Га\¥пу
ротаі сІоЬготіїзкі). Л/а \узсЬ6<Г осі хуутіепіопеі сіоріего со Ппіі
Гогту г и зїащ зі$ согаг Г2а6з2с, аі 2пікащ гиреіпіе155.
Дослідник звукової системи лемківських говірок подав далі

докладний обсяг поширення форм з у, що походить з
подовженого є в нових закритих складах, наприклад, пал юнка, печункьі,

щутка, попюв, мют, вечур, підвечурок, люд, пачускьі, тютка,
пюрко, пацюрки, вертюрник 'назва гадини' тощо поряд з
формами з і, що звучать, як у загальноукраїнській мові156.

Ця риса (перехід є в у) наближує карпатські, в тому числі
й лемківські говірки до північних з однією різницею, що у
північних говірках таке у залежить від місця наголосу, а в
лемківських - ні157.

З-посеред сусідніх українських говірок лемківські
відрізняються також тим, що а після м'яких і шиплячих приголосних
зберігається, назагал, в усіх позиціях, так, як в українській літера-

154 Там же, с. 34-35.
155 Там же, с. 18-19.
156 Там же, с. 19-22.
157 Ф. Т. Жилко, Говори української мови, Київ, 1958, с. 119.
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турній мові, наприклад, тягне, пряджа, робят, м'ясо і т.ін. Лем-
ківщина, як узагальнює 3. Штібер, XV газадгіе піе та гщїепіааро
раШаїпеі158.

Відповідно до загальноукраїнського звукосполучення -ри-
появляється часто в лемківських говірках звукосполучення -ир-,
напр., хирбет 'хрибет', гирмит 'гримить'159. 3. Штібер показує
географічне поширення цього явища на Лемківщині в
поодиноких словах, де можливі появи -ир-, -ьір-, а саме: дьірва 'дрова',
кьіртиця 'крот', гьірміт 'гримить', гьіртан, гьіртанка, хьірбет,
пьірщ 'прищ', пирщик, тьірваті, тьірвалий, обьірви 'брови', кьірви
'крові', сьілзьі 'сльози', бльїха 'блоха'160.Такі форми, характерні
для лемківських говірок, іноді замінюються подібними до
загальноукраїнського типу грьімит, хрибет, брови, слезьі, блоха, або зі
звучанням, яке вказувало б на вплив польської чи словацької
мови, напр., древа, крет, кртань, брві.
Польський вплив видно також у деяких словах, що повинні

мати повноголосся типу борода, оборіг, борона, подорожний,
дорогий тощо. Очевидно лемківські говірки у переважній більшості
виявляють повноголосні форми. За свідченням 3. Штібера, який
цю справу дослідив досить детально, усюди на Лемківщині
говориться: борода, боріг, оборіг, оборог, борона, боронити, борозда,
дорогий, горох, короткий, корова, мороз, спорохніте, порог, поріг,
скородити, сорока, здоров'я, торокьі, воробель чи воробец, ворона,
ворота, голова, холошні, колода, колодка, полотно, полова,
солодке молоко, солома, соловій, толока, волокно, волосьі або
волоси, беріх або берег, берест, береза, черемха, чересло, черес Чггоз',
черешня, дерево, смерек, середина, веретено, жереб'я, пелех,
полоти, полова, оболочьі, жолоб, ожелец, ожелест. Появляються
однак поодинокі слова - відповідники вищенаведених, в яких маємо
польські відповідні неповноголосні звукосполучення, напр., дріїа
або дрьіґа 'дорога' (Явірки, Жегестів, Верхомля), оґріт 'город'
(Явірки), мрочится (с. Беско), спрухніле (с. Посада Горішня),

158 Про деталі див.: 2. ЗііеЬег, ор. сії., 8. 16-18; про це також: Ф. Т.
Жилко, Говори української мови, 1958, с. 134.

159 Ф. Т. Жилко, Говори української мови, 1958, с. 121; М. Ье8І6^, ор. сії.
з. 77; цілий розділ присвячений цій справі у монографії: 2. ЗііеЬег, ор. сії.,
8. 50-52.

160 2. ЗііеЬег, ор. сії., 8. 50-52.
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шкавронок (зах. частина Лемківщини), гловакьі 'рід риби' (у с. Ви-
сова), деінде: головакьі, клониця (зах. частина Лемківщини), пані
млода (зах. частина), пловая 'корова' (у багатьох селах, частіше,
однак, полова), словік 'соловей' (під Сяноком і Ліськом), тлока
'толока' (на заході в основному), прейде, прескочу, превлечу (на
самому заході), претак 'рггеїак' (с. Крампна), представліня
"рг2есі$ї:а^іепіе' (с. Гладишів), препівка (на заході, далі на схід
перепілка, перепелиця), през 'через' (частіше на заході), стрій, срін
'§2Гоп' (с. Верхомля, Берест, Устя Руське), вред і веред, плевнік
поряд пелевник 'прибудівка в стодолі' тощо. На цілій же території
Лемківщини такі форми польського походження з неповного-
лосними звукосполученнями появляються у словах: кролік,
кріль, кролі, хлоп, хлопець, хлопчиско, злото, преці 'проте', треба,
жрудло, зьрудло або жрідло.

Це вказує на значний вплив польської мови, що, однак, не
змінює східнослов'янського, українського характеру лемківських
говірок, у яких абсолютно переважають повноголосні форми.

У дослідженнях діалектологів говориться про вокалічну
систему голосних лемківських говірок. 3. Штібер згадує чотири типи
такої системи: А/а Ьетко^згсгугпіе хуРоізсє і хугпапуск ті хузіасЬ
Сгескозіохуаср \уузіеро\уаіу хугазасігіе сгіегу зузіету Гопетоху \уо-
каїісгпуск:

1. Система, що складається з шести (6) голосних фонем «і, ьі, у,
є, о, а», виступає у цілій лемківській частині бувшого Ново-
санчівського повіту, а також у деяких селах бувшого Горли-
цького повіту. Бракує у цій системі загальноукраїнського
переднього и 161,яке заступлене, як правило, середнім голосним звуком
ьі; 3. Штібер окреслює цей звук так: 5ато§іозка ріазка, §дусЬосігі
о роїоіепіе \каг§, згесіпіа ІиЬ піесо Іуіпа, §<іу сЬосія о рогіоте
роїогепіеієгука, ууузока па \уузокозсі о і и, §йу сЬосіїі о хугпіезіепіе
згойка і сгдзсіохуо їуіи ідгука162.

2. Система, що складається з семи (7) голосних фонем: «і, и, ьі,
у, є, о, а», виступає, за свідченням 3. Штібера, в селах східної
частини Лемківщини і частинно у бувшому Горлицькому повіті.

161 Цей голосний окреслює найновіша академічна граматика (Сучасна
українська літературна мова. Вступ. Фонетика, Київ, 1969, с. 64), як:
«голосний переднього ряду, високого (обниженого) підняття».

162 X. ЗгіеЬег, ор. сії., з. 60.
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У цій системі, крім звичайних для загальноукраїнських голосних
фонем, виступає ще середнє ьі, про яке я говорив вище163.

3. 3. Штібер подає ще два типи системи голосних фонем з
обмеженим обсягом їх поширення, наприклад, система голосних,
що складається з 8 фонем: «і, ьі, у, и, у, є, о, а», зафіксована була
дослідником тільки у двох селах бувшого Ліського повіту (Вели-
кополе і Лукове)164.

Цей же дослідник, детально обговоривши навіть найдрібніші
явища системи голосних лемківських говірок, так підсумовує
відповідний розділ своєї монографії: \У зіозипки до о§61поикга-
іп8кіе£0 сесЬожаІа Іетко\У8кіе 8узІету \уока!іс2Пе ууугагпа агска-
ІС2ПОЗС 165.

Система приголосних лемківських говірок відрізняється від
інших говірок та української літературної мови деякими
системними рисами або лише в деталях.

Коли говорити про губні приголосні, звертає на себе увагу
явище переходу в перед іншим приголосним в г або х, напр., г нас
'в нас', хперед 'вперед', гдова 'вдова'166.Ця прикмета споріднює
лемківські говірки з надсянськими167. Це явище, однак, як
доводить 3. Штібер, відноситься до обмеженої кількості прикладів,
а саме - до прийменника і префікса в, а форми типу г місці, г лісі,
г Риманові появляються на усій майже Лемківщині. Інакше
справа мається зі словом вдова, яке особливо у південній частині
Лемківщини звучить як гдова або ґдова. Зрідка фіксують
дослідники також форму гдовец. Подібне фонетичне явище
зафіксовано ще у слові гвакьі, що з глакьі, а це з влакьі, у с. Довгому168.

Велика частина лемківської мовної території виявляє
тенденцію, яку 3. Штібер називає: зкіоппозс до рггезихкапіа агіукиїаср
і\ сГки ІуІот; себто йдеться про вимову типу кісто, оґіж замість
тісто, одіж169. Ця риса характерна взагалі для південноукра-

163 Там же, с. 60-61.
164 Там же, с. 61-62.
165 Там же, с. 63.
166 М. Ї.е$і6\у, ор. сії., 8. 77.
167 Ф. Т. Жилко, Говори української мови, 1958, с. 134.
168 2. 8ііеЬег, ор. сії., 8. 66-67.
169 7. 5ііеЬег, ор. сії., 8. 68-69.
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їнських говірок, як про це пише Ф. Жилко: Пом'якшені
приголосні в південно-західних говорах до певної міри малостійкі у
вимові, тобто вони переходять в інші приголосні. Це виявляється,
наприклад, у тому, що д', т" у позиції перед і змінюють свою
природу и іноді переходять д'вґ, ат'вк'110.Як стверджує цей же
дослідник, ця риса може також зрідка в окремих словах бути
виявлена і в інших говорах української мови; наприклад, у
південно-східних часом зустрічається кісно 'тісно7, кісто 'тісто'111.

Ствердіння кінцевих м'яких приголосних т\ д\ н\ ц'
появляється на більшості лемківської мовної території. Як пише 3. Шті-
бер, паірохкзгесЬпіеізгаіезі іа 6у$раІаіа\і^ас}а \уроу/іаіасЬ поу/ощ-
дескіт, §ог1іскіт, ]а8Іе1зкіт і кгобпіегізкіт, §сІ7Іе іуїко мущікоч/о
зроїука $і$ Гогту 2 V, кїоге тоіпа \цуіІитасгус хуріужет сегкт
еіс.172 Це ствердіння давніх м'яких приголосних в кінці слова
виявляється особливістю лемківських говірок на відміну від
інших карпатських говірок української мови113.

На місці праслов'янського звукосполучення дй в українській
мові, загалом, появляється ж, наприклад, одіж, межа, пряжа, іржа
та ржа, рижик, сажа, чужий тощо, у лемківських говірках
натомість появляється у таких ситуаціях африката дж, як в багатьох
інших українських карпатських говірках174.

3. Штібер детально розглянув поодинокі слова, де можливий
вияв цього приголосного, який у лемківських говорах звучить
звичайно як дж тверде або м'яке, напр., одеджа, меджа, пряджа,
рджа або ржджа, рьіджьжьі, саджа, чуджий тощо175.Історики
мови вважають це дж за звук старший від ж у цьому положенні176.
Отже, це була б ще одна архаїчна риса лемківських говірок.
Трапляються при цьому в окремих селах поодинокі вияви

західнослов'янського, загалом польського відповідника цієї
фонеми, а саме дз, напр., рдза, рьідзікьі, садза, що звичайно можна
пояснювати запозиченням таких слів з польської мови.

170Ф. Т. Жилко, Говори української мови, 1958, с. 54.
171 Там же, с. 54.
172 2. ЗііеЬег, ор. сії., 8. 72, 75-77, 92-93.
173 Ф. Т. Жилко, Говори української мови, с. 134.
174 Там же, с. 120.
175 Про деталі у книжці: 2. ЗііеЬег, ор. сії., 8. 79-80.
176 Пор.: Курс сучасної української літературної мови, т. І, Київ, 1951,

с. 285.
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На усій території лемківських говірок появляється зміна ш на
ч перед початковим к у словах чкода 'шкода' і чкола 'школа'177.
Ця прикмета характерна також для бойківських говірок178.

Загально відомо, що в лемківських говірках приголосний л
перед голосними заднього ряду а, о, у вимовляється, як

нескладотворче у (як у польській звичайній вимові) або як в179. Одначе,
як детально й докладно розглянув цю справу 3. Штібер, не
всюди на Лемківщині така вимова виявлена. У загальному дослідник
ствердив, що таку вимову л (у або в) має територія від сіл
Барвінок, Тилява, Тришцяна на сході до сіл Конечна, Устє
Руське і Фльоринка на західній межі лемківського діалекту. Далі
на захід дослідник віднотовує деякі коливання в цьому
відношенні, напр., у с. Нова Весь, Поворозник, Лелюхів, Дубне
переважає нескладотворче у, натомість у селах Мушинка, Висова,
Ганчова уже рішуче переважає вимова л. У селі Верхомля
загально вимовляється передньоязичне л, а нескладотворче у

вимовляють лише деякі мешканці180.

Ця риса вважається за один із виявів впливу польської мови
на лемківську фонетику, вона характерна для більшості
лемківських говірок з деякими винятками. На північному сході
лемківської мовної території панує вимова передньоязичного твердого
л. Звідси виникло обурення В. Вадяка під час відомої у 1965 році
дискусії на тему правопису Лемківскої сторінки Нашого слова.
В. Вадяк писав тоді: ...позваляю собі запримітити, що мене, як
родовитого лемка, дивує, як то сталося, що в «Нашім слові» дуже
часто пишеться в закінченні дієслів -во, ~ва (ходива, робива, му-
сіва) і г. д. Стверджую, що в Сяніччині ніхто і нігде не уживає
таких слів, як «мовоко», «мовива» і т. н, а говориться: я пряла,
молоко і т.д. Я припускаю, що то тільки в декотрих селах
Горличчини, як, приміром, Фльоринка, уживано такої говірки,
котра непотрібно увійшла до «Лемківскої сторінки» і, правду

177 2. ЗііеЬег, ор. сії., з. 84.
178 М. Пшеп'юрська-Овчаренко, На пограниччях надсянського говору,

«Записки Наукового Товариства їм. Шевченка», т. СЬХІІ, Збірник
філологічної секції, т. 25, 1954, с. 84.

179 М. І^езіош, ор. сії., з. 77.
1808ііеЬег, ор. сії., з. 84-85.
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сказати, разить слух, яко незгідна з загальноукраїнським
говором181. Я представив це місце з дискусії, щоб доказати, як
важливою справою інколи є одна звукова риса і як чутливими до
звуку мови бувають мешканці поодиноких місцевостей.

Інший дискутант у цій самій справі писав, що українське л
по-лемківськи здебільшого вимовляється, а тому й пишеться,
як в182. Дискусія на цю й інші мовні теми була пожвавлена
і досить гостра. Тоді і мені прийшлося опублікувати статтю на
цю тему, як відповідь на сумніви деяких дописувачів, чи є оце
в з л у лемківських говірках, чи його немає і чи треба це у пра-
вописі Лемківскої сторінки Нашого слова відзначати183.

При нагоді треба сказати, що на Лемківщині, а точніше в
околиці Команчі і в кількох місцях на південь від
польсько-словацького державного кордону виступає т.зв. середній або
полтавський різновид л, який пригадує щось посереднє між твердим
зубним л і м'яким ль184.
У системі приголосних лемківських говірок панує глоткове

або фарингальне г, як у загальноукраїнській вимові. При тому
появляється інколи задньоязичне ґ (§), про що 3. Штібер
виразно писав:

8ц іо осгутзсіегароіусгепіа гроІ8кіе§о,]ак§асок, §аско, §а<1аіі,
§аг<і1о, дгща, о§іп, ті^оі, §атЬа, §агпес, %аг\ко, го^аі185.

Серед слів, які вміщають в собі задньоязичне ґ, є також
запозичення з німецької (ґрулі, ґанкьі, ґвавтьі, ґратя, траґарі, морґьі,
гміна), з угорської (ґазда, шарїуля) чи румунської мови (ґруник,
струнга, ґелета, румеґаті). Іноді оце чуже г змінювалося у деяких
словах в г, напр., груник, грунок186.

Можливо, що слів з ґ в лемківських говірках дещо більше, ніж
в інших західноукраїнських говірках. Це пояснюється інтенсивні-
шим впливом польської та інших мов на лемківські говірки.

181 В. Вадяк, Во-ва чи ло~ла? «Наше слово» № 35 (472) від 29 серпня
1965 р.

21. Желем, Про правопис «Лемківскої сторінки», «Наше слово» № 41
(478) від 10 жовтня 1965 р.

83 М. Лесів, Про вимову «л» V лемківських говірках, «Наше слово» № 42
(479) від 17 жовтня 1965.

184 Там же, с. 5.
185 2. 8їіеЬег, ор. сії., 8. 94.
186 Там же, с. 94-95.
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Підсумовуючи свій детальний перегляд системи приголосних
лемківських говірок, 3. Штібер ствердив, що ця система, коли
говорити про кількість приголосних фонем, майже покривається
з системою західноукраїнських діалектів, яка складається з ЗО
приголосних фонем, представлених К. Дейною187.Різниці бачить
3. Штібер у деяких деталях, які можуть бути важливими для
загальної фонетики й фонології, але важко їх пояснювати у
популярно-науковому нарисі188.

2. Зі словозміни у лемківських говірках

Коли говоримо про словозміну, себто, передусім, про
розрізнення закінчень у лемківських говірках, можна сказати, що немає
великої кількості особливостей суто морфологічного характеру
у закінченнях, коли не брати до уваги звукових явищ у цих же
граматичних закінченнях, про які я вже говорив. Одним словом,
словозміна у лемківських говірках мало відрізняється своїми
граматичними формами від інших українських говірок та
загальноукраїнської літературної мови. Це таке загальне враження.
Треба ще додати, що проблеми словозміни лемківських говірок,
можливо, досліджені менш глибоко й системно, ніж звукова
система чи сама лексика (слівництво).
На цьому місці я хочу звернути увагу на те, що досі відоме

діалектологам про морфологічні особливості лемківських говірок.
У загальному стверджує Ф. Жилко, що карпатські говірки,

в тому числі й лемківські, зберігають найбільш виразні з-посеред
усіх наших говорів української мови архаїчні риси відмінювання
і дієвідмінювання18 9.

З особливостей, які можуть нам впасти у вухо при
відмінюванні іменників, назвемо такі:

1. Поява старих форм називного відмінка множини чоловічих
іменників, таких як парібци, птаци, вояци, воуци з переходом к в ц,
а також з закінченням -ове: братове, сьінове, сусідове, пташкове,

187 К. Беіпа, РопоІО£Ісгпу $у$1ет ]^іука икгаіткіе£о. «Віиіеіуп РоІ8кіе£0
Тошаггузг^а Іегукогпа^сге^о», X, 1950, 8. 149-153.

188 Хто хотів би пізнати в деталях оці системи розрізнення та їх
територіальний обсяг, повинен переглянути Зузіету котопапіусте $жаг
Іеткомзкіск у монографії: 2. ЗіїеЬег, ор. сії., 8. 96-102.

189 Ф. Т. Жилко, Говори української мови, 1958, с. 118.
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плугове, дьімове тощо190. Ці архаїчні форми затрималися в
лемківських говірках, можливо, під частковим впливом відповідних
польських форм.

2. Зрідка появляється у карпатських говірках української
мови, в тому числі й на Лемківщині, давнє закінчення -ьі, -и в
орудному відмінку множини, наприклад, з вольї, чотьірма бьїкьі, із
Дубьі191.

3. Іменники жіночого роду всіх основ, а також узгоджені з ними
прикметники і займенники в орудному відмінку однини мають
закінчення -ом, напр., рьібом, водом, мойом руком192, меджи
собом193. При формі зо мною в оповіданні Ф. Коковського п.з.
Людська вдячність, стилізованому на лемківський говір, Я, Руд-
ницький написав у примітці: правдиве лемківське: зо мном19Аг.
М. Пшеп'юрська-Овчаренко ствердила, що ця риса спільна для
лемківських та надсянських говірок української мови195.
4. У родовому множини появляється закінчення -ох, напр.,

прішов до тих хлопох, для тих бьїкох; таке саме закінчення
виступає у формах місцевого множини: на ярмаркох, по родичох.
Воно якби спільне з відповідним закінченням у словацьких
говірках, а появляється переважно на південних схилах Карпат196.

З відміни прикметників у лемківських говірках можна звернути
увагу на такі явища:

1. Закінчення прикметників і займенників у називному
відмінку множини -ьі замість -і: добрьі, твердьі, більї тощо197.

2. Закінчення -ой замість -ої у родовому відмінку однини
жіночого роду, це якби стягнення повної форми закінчення, напр.,
доброй, мойой, той198.

3. Закінчення -ая замість -а в називному однини жіночого роду
може появлятися і появляється у західній частині лемківської

190Там же, с. 121, 134; М. Лесів, опр. цит., с. 77.
191 Ф. Т. Жилко, Говори української мови, 1958, с. 121.
192 Там же, с. 135.
193 Я. Рудницький, Українська мова та її говори, 1965, с. 38.
|94Там же, с. 102.
195 М. Пшеп'юрська-Овчаренко, цит. праця, с. 84.
196Ф. Т. Жилко, Говори української мови, с. 121; М. Лесів, цит. праця,

с. 77.

7Ф. Т. Жилко, цит. праця, с. 135.
198 Там же, с. 135.
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мовної території, як на це вказує карта № 82 Мовного атласу
давньої Лемківщини 3. Штібера199.

4. Замість закінчення -ми трапляються у називному відмінку
однини чоловічого роду прикметників закінчення стягнені-ьі або
-и у багатьох місцевостях, як свідчить карта, що представляє
назви безрогого (шутого) барана (шутьі у 5 населених пунктах,
шути у 5 селах, а форми з -ьій, -ий або -ей у понад 25
місцевостях)200, а також карта, яка вказує на поширення прикметника
тлустий (тлустьі або пасеньї зафіксовано з -ьі тільки в одній
місцевості201. Усе це вказує на те, що прикметникове чоловіче
закінчення -ьі, -и (без -й) типу шутьі, тлустьі появляється де-не-де
на Лемківщині, мабуть, під впливом польських відповідних форм
прикметників.

Коли говорити про займенники, звертає на себе увагу
питальний займенник у його архаїчній формі што, який появляється на
усій майже лемківській мовній території, як на це вказує карта
№ 316 Штіберового лемківського атласу202, так само пов'язані
зі што неозначені займенники дашто і штосі203. Таке звучання
займенників уважає М. Пшеп'юрська-Овчаренко за типово
лемківську рису204.

Цікаво й оригінально звучать деякі форми числівників у
лемківських говірках. Звертаємо увагу на форму чотьірдесят, яка
щойно на самій східній частині Лемківщини переходить у сорок205,
а також - на дещо змінені фонетично числівники типу осем, вісем,
єденаццет, дваццет і т.п.206

З особливостей дієвідміни лемківських говірок зверну увагу на
стягнення форми дієслів на -ати з тематичним є в теперішньому
часі: збираш, збират, збираме, збирате. На думку Ф. Жилка, це од-

199 2. 8ііеЬег, Аііаз}%іуко\\у йа\\те]Ьеткомїзгсгуїпу, гезгуі II, Ї.ОСІ2 1957,
тара пг 82.

200 Там же, карта № 96.
201 Там же, зошит VII, Лодзь, 1963, карта № 312.
202 2. ЗііеЬег, Аііаз ^гукону йа\$пе} Ьетко\\>5іс2у2пу, X. VII, Ї.6(І2 1963,

тара пг 316: у самій східній частині Лемківщини фіксується ще форми: що,
шо.

203 Там же, карта № 317, 318.
204 М. Пшеп'юрська-Овчаренко, цит. праця, с. 83.
205 2. ЗііеЬег, Аііаз ієіукому сіажпе] Ьеткомзісгуту, гезгуі VII, тара

пг 333.

206 Там же, карта № 329, 331, 332.
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на з рис, запозичених від західнослов'янських мов, тобто з
польської або словацької мови207.3 другого боку, М. Пшеп'юрська-
-Овчаренко пише, що контраговані форми типу гадамо це риса
спільна для бойківських та лемківських говірок208.

Форми дієслова з архаїчним його звучанням бьіти або бити
у значенні 'бути', бив, бьіло, бьіли, напр., «бив царь а мав коня»,
«замок, котрий бьів проклятий», «мав таку яблін, што бьіла
бльїщача, як злото» 209,зачислює М. Пшеп'юрська-Овчаренко до
спільних рис надсянського та лемківського діалектів210.
У поодиноких лемківських говірках трапляються детальні

різниці в дієвідміні поодиноких дієслів; можемо при тому
сказати, що дієвідміна лемківських говірок у переважаючій більшості
така сама, як в українській літературній мові та в інших
українських говірках.

Серед прислівників, що вживаються лемківськими говірками,
маємо такі, про які можна сказати, що вони типові для цих
говірок. Оце деякі з них: лем 'тільки' (щойно на схід від сіл Беско,
Сенкова Воля, Щавне появляється замість лем - тілько)21 і;дакус
'трохи'212, дуже 'багато'213, веце 'більше'214, гев 'сюди, тут'215,
юж, уж 'вже'х 16,гей 'так', отталь 'звідси' {АЗВ1,, V, 238), оттамаль
'звідти, звідтам' {АЗВІ^У V, 239), откаль 'звідки', {АЗЬЬУ V, 240),
даколі 'колись, давніше' {АІИЬ, VI, 299), хоцколи 'коли-небудь'
(АЗВЬ, VI, 300) тощо.

Названі тут прислівники надають лемківській вимові якоїсь
своєрідності цієї мовної території.

Так само можна було б згадати про деякі особливості
вживання прийменників у лемківських говірках. Вживається тут
прийменник к, ік, який перед наступними дзвінкими
приголосними й голосними переходить у ґ (ії), наприклад, підут ґ житу,

207 ф у Жилко, Говори української мови, Київ, 1958, с. 123.
208 М. Пшеп'юрська-Овчаренко, цит. праця, с. 84.
209 Я. Рудницький, цит. праця, с. 38-39.
210 М. Пшеп'юрська-Овчаренко, цит. праця, с. 84.
211 2. 8ііеЬег, Аі\а$ ]%2укощ\ гезгуі VII, тара пг 333.
212 Там же, карта № 319.
213 Там же, карта № 321.
214 Там же, карта № 322.
215 Там же, зошит V, карта № 236.
216 Там же, зошит VII, карта № 304.
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ї зимі, ґ лісові; спостерігається також цей прийменник у формі ку
(ґу), ку нам, гу мні. Такі форми прийменника відомі також
закарпатським та іншим південно-західноукраїнським говір-

217
кам .

Ф. Жилко згадує також про конструкцію орудного відмінка зі
значенням знаряддя з прийменником з (пише з пером), що
характерне для лемківських та закарпатських говірок, про
конструкцію місцевого відмінка з прийменником о замість про, напр.,
о нім не знала; місцевого відмінка з прийменником о для
вираження ознаки (пес о кривих лапах), знахідного з
прийменником о зі значенням часу (о два дні)218.
Цей же діалектолог пише в іншому місці, що під впливом

польської мови в лемківських (також і надсянських) говірках
поширилися прийменники пред, през (у значенні 'через', 'без'),
а також префікс пре-, напр., пред тьім бьіла, перешов през хотар,
прежнти, прескочити, пресолити та ін.2Х9.

4. Характеристика словникової системи
лемківських говірок

Лексика (слівництво) лемківських говірок досліджена досить
добре, найбільш характерні слова для цих говірок вміщає,
передовсім Мовний атлас давньої Лемківщини 3. Штібера, на основі
цього ж матеріалу можна було б сказати дещо про характер цієї
лексики.

Загально про карпатські говори, до яких належать також
лемківські, Ф. Жилко писав у 1958 році: Карпатські говірки мають
свої особливості у лексичному складі. Це виявляється в
збереженні деяких давніх (архаїчних) слів, у наявності місцевих слів,
що зустрічаються у вівчарстві, скотарстві, різних ремеслах,
назвах рослин та ін. Зокрема в цих говірках помітні лексичні
запозичення з румунської, угорської, турецької, словацької та
польської мов120.

217 Ф. Т. Жилко, Говори української мови, Київ, 1958, с. 136.
218Там же, с. 137.
219 Ф. Т. Жилко, Нариси з діалектології української мови, Київ, 1966,

с. 222.

220 Ф. Т. Жилко, Говори української мови, Київ, 1958, с. 125.
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На основі Мовного атласу давньої Лемківщини 3. Штібера
представлено деякі групи слів з точки зору їх походження, бо,
як пише Я. Ріґер, цей атлас зїапот сеппе ігобіо до Ьадап пад
1ек$ук$ Іетко\к$к%, гжіазгсга, ге йокіабпіе окге&а гащ&і §ео@га-
йсгпе \¥угаг6\¥ і ісЬ. гпасгепіе221.
Коли подивитися на слова, вживані у лемківських говірках

з точки зору їх близькості чи відмінності від загальноукраїнських
літературних слів, а також - від слів, уживаних іншими
українськими говірками, можна було б їх поділити на кілька груп,
а саме:

I. Слова, що звучать у лемківських говірках так само, як в
загальноукраїнській літературній мові і тому вони
загальнозрозумілі кожному, хто знає українську літературну мову, напр.,
баран, берег, берест, береза, бідний, бік, борода, бик, гарний, горох,
гуска, жовток, звідтам, знати, місто, мішок, парубок, передній,
узяти, ядро тощо у матеріалі проаналізованому мною на основі
Штіберового Мовного атласу давньої Лемківщини222 ця група
слів у лемківських говірках становить абсолютну більшість.
Кожен може це зауважити, коли перегляне хоч би тільки перелік
слів з цього атласу. Немає, як мені здається, потреби називати
ці слова. їх багато, за моїм підрахунком вони становлять більше,
ніж половину словникового складу лемківських говірок.

II. Слова, що відрізняються від загальноукраїнських деякими
звуковими рисами, про які ми вже говорили в попередньому
розділі цієї праці, що торкається звукової системи лемківських
говірок. Ці звукові відмінності, назагал, не перешкоджають
розуміти слова цієї групи для того, хто знає українську
літературну мову чи інші українські говірки. Перелік слів цієї групи був би
довгий. Тут покажу лише деякі звукові відмінності:

1. Деякі слова цієї групи відрізняються від
загальноукраїнських тільки однією фонемою. Подаючи пари слів, на першому
місці наводжу лемківське слово, а на другому -
загальноукраїнське літературне: блиха - блоха, блищиця - блощиця, бриви -
брови, дрива - дрова, лижка - ложка, слизи - сльози, гиртань -
гортань, сирока - сорока, бьіти - бути, бьів - був, полідне - полуднє,

іі. Кіе§еі\ Іпйекз ^угаїду? сіо «Айази і%2уко\\?е%о йатіе] Ьетко\ч$2-
сіуту» 2. ЗііеЬега, Ьо&х 1966, 8. 1.

~Див. ]. Кіе§ег, Іпсіекз мугаїдм7 йо «Аііат }%2уко\че%о сіаите] Ьет-
котгсгугпу 7,. ЗііеЬега, Ьойї 1966.
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вогінь - вогонь, вугір - вугор, жмикати - жмакати (ЕСУМ, II,
201)223,дітина - дитина, червений - чорвоний, чело - чоло, зелізо
- залізо, жена - жона, вісем - вісім, дсра - діра, тетка - тітка, вечер
- вечір, єйця - яйця, єлиця - ялиця, ящурка - ящірка, тютка - тітка,
паробок - парубок, ножівка - кужівка (СУМ, III, 386)224,полуд-
новати - полуднувати, скілько - скільки, тілько - тільки, дащо
- дещо, перепівка - перепілка, дільниця - дійниця, свальба - свадь-
ба, мнясо - м'ясо, боденка - боденька, дебря - дебра, срібро
- срібло, дзвізди - звізди, ходзаки - ходаки, ірджа - іржа, меджи

223 Етимологічний словник української мови, т. II, Київ, 1985, с. 201 (далі
стосуємо скорочення ЕСУМ).

224 Словник української мови, т. III, Київ, 1972 (далі стосуємо скорочення
СУМ).
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Іконостас у церкві св. Богородиці в Ріпках, побудованої у 1759 році.
Фото Петра Шафрана.

- між, одеджа - одежа, пряджа - пряжа, хоц - хоч, заяц - заяць,
боденьча - боденька, павучина - павутина, чкода - шкода, што
- що, штось - щось, змеркатися - смеркатися, скіна - стіна, гдова
- вдова та багато інших.

2. Можуть лемківські слова відрізнятися від
загальноукраїнських тим, що в лемківських говірках ці слова мають на одну
фонему більше, наприклад: ільняний - льняний, вомитися -
вмитися, білток - білок, кістка - кіска 'шагкосг', добитча - добича
(ЕСУМ, І, 187-188), згорівка - горілка, пральник - праник, білчок
~ білок тощо. Тут можуть бути різні причини таких різниць,
також морфологічні. Результат - звукові кількісні відмінності.

3. Різницю між діалектним лемківським словом та його
загальноукраїнським відповідником може становити те, що в укра-

~ Українські говірки у Польщі 65



їнському літературному слові виступає одна фонема більше,
наприклад: уж - уже, штири - чотири, ябко - яблуко, дебрь - деб-
ра, посяти - посіяти, учар - вівчар, увца - вівця і т.п.

4. Деколи форми слів у діалектному та літературному
мовленні відрізняються двома (а навіть більшою кількістю) фонем,
наприклад: коничина - конюшина, косіско - косисько, дашто
- дещо, єйцо - яйце, сний - іній225,ярджа - іржа, откаль - відкіль
(ЕСУМ, І, 393), отталь - відтіль (ЕСУМ, І, 394-5), пчола - бджола,
поспіль - постіль, вудиво - вудила {ЕСУМ, І, 437) і т.п.

5. Слова можуть також відрізнятися іншим порядком тих
самих або подібних звуків, наприклад: гирміт - гримить, керниця
- криниця, керт - крот, силзи - слези, білко - білок тощо.

6. Слова відрізняються інколи дещо іншими наростками
(суфіксами) або префіксами, наприклад, дійник - дійниця, гиртанка -
гортань (ЕСУМ, І,573), штосік - щось, сріберний - срібний, кілько
- скільки і т.п.

Усі ці відмінності основані на звуковій та іноді морфологічній
системах лемківських говірок, які деякими прикметами
відрізняються від українського літературного мовлення, про що ми
писали у попередньому розділі.

III. Слова, які ведуть свій родовід від праслов'янської та
староукраїнської мови, але в сучасній літературній мові не
появляються або вважаються архаїзмами. Деякі з таких слів,
присутніх у лемківських говірках, можна представити, коротко
обговорюючи їх. До таких архаїчних слів, що пов'язують
лемківські говірки з найдавнішою традицією староукраїнської доби,
належать, між іншим:

Багра 'косяк, частина складеного обода колеса', слово
пов'язане з праслов'янським *Ьа§ьгь (ЕСУМ, І, ПО), у Словникові
української мови (СУМ, І, 85): багра 'густо-червоний' пурпуровий
колір.

Боїско, боїще 'тік', в основі слова старе бой та суфікс -іско,
-іще (ЕСУМ, І, 187), в СУМ, І, 212, боїще 'місце, де
відбувається бій'.

225 В ЕСУМ, т. II, с. 304, слово вважається за праслов'янське,
літературні форми іній та іней, інші - діалектні.
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Святі

Косма {'
і Дам'ян. і А
Ікона %- і>
зХУст. І/ .Л
з церкви
У Тиличі.

Бридь 'гидота, погань', від праслов'янського бридь 'гострий,
кислий, огидний', потім 'негарний, бридкий, поганий') {ЕСУМ, І,
255).

Ватра 'вогнище, багаття', походження цього слова не зовсім
ясне, можливо спільнослов'янське, споріднене з авестійським аіаг
'вогонь' (ЕСУМ, І, 339-340). Я. Ріґер помістив це слово се-
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ред румунізмів, йдучи за думкою А. Брюкнера226.В СУМ, І, 297,
слово наводиться з позначкою «діалектне».

Вельо 'багато', пов'язане з праслов'янським вельй (ЕСУМ, І,

346), не можна тут виключити впливу церковнослов'янського
велій або польського тсіеіе 'багато'.

Веретельниця і веретельник 'риба: щипавка звичайна'. Ця назва

пов'язана з дієсловом вертітися за властивістю цієї риби
звиватися на одному місці, що нагадує веретільницю, себто веретено

(ЕСУМ, І, 354); в СУМ, І, 329, веретільниця означає 'безногу
схожу на змію ящірку'.

Вигляд 'вікно', основа слова давня, пор. церковнослов'янське
глядати (ЕСУМ, І, 532); в СУМ, І, 373, вигляд означає

'місцевість, яку видно'.

Вирниця 'обліг', слово має в собі праслов'янське вирь або
староруське вирьное 'подать' (ЕСУМ, І, 379).

Гев 'тут, сюди', в основі цього слова праслов'янське (г)ево,

перший член якого є вказівною часткою ге індоєвропейського
походження, другий член -во, -в, пов'язаний з українським

діалектним аво. Існує припущення про зв'язок цього слова з давніми
підсилювальними частками займенникового походження. Хоч

слово старе, дослідники допускають, що може це бути
запозичення з польської чи словацької мов, є ж бо польське діалектне

Ьетс, Ьетсо, На^, а також словацьке діалектне Ьєу (ЕСУМ, І, 488).

Можна ствердити, що це архаїзм, підтриманий впливом сусідніх

слов'янських говірок.

Голя 'гола верховина', слово пов'язане з голий,

праслов'янське §оЦа 'голе місце' (ЕСУМ, І, 548). Пор. назву села Голя на
Підляшші.

Горі 'у гору' - це архаїчна форма місцевого відмінка, який

давніше міг уживатися без прийменника (ЕСУМ, І, 562); в СУМ,
II, 130, горі 'у гору' віднотовано як діалектну форму. Пор. також

церковне з Літургії горі іміїм серця.

їл 'глина, мул' з праслов'янського *і1ь (ЕСУМ, 294).

226 ]. Кіе§ег, 7,е зіомпісіжа ро^гапісга Ьоіко^зко-Іетком'зкіе^о (гитипіі-
ту), «8Ш<Ііа 81ауіса іп Нопогет Уігі ОосІІ88Іті Оіеха НогЬаІзсЬ», Теіі 2,
МйпсЬеп 1983, 8. 136.
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Кліпайки 'повіки', слово появилося на основі старого дієслова
кліпати (ЕСУМ, II, 462).
Команиця 'конюшина', слово похідне від давнього комонь,

'кінь', назва зумовлена тим, що рослина є цінним кормом для
коней (ЕСУМ, II, 528-529).

Квасниця 'щавель', в основі давнє слово квас, квасний (ЕСУМ,
11,415).

Киртиця і киртина 'кріт'.
Міхерина і міхирик 'торбинка на тютюн', в основі старе слово

міх.

Мишпергач і пергач 'кажан', стара основа слова, пор.
українське перга 'зібраний бджолами квітковий пилок рослин' (СУМ,
VI, 120), можна також порівнювати з церковнослов'янським
іспригнути 'вискочити'227.

Ногавиці, ногавки 'суконні штани', в СУМ, V, 439-440, виступає
як діалектне слово.

Няньо 'тато', в СУМ, V, 459, фіксується як діалектне слово.
Ніт 'нема', в СУМ, V, 427, фіксується як застаріле.
Осердак, сердак 'рід верхнього теплого короткого сукняного

одягу', в СУМ, IX, занотоване як застаріле і діалектне.
Палінка і палюнка 'горілка', в основі палити.
Пелевник, пелевен 'комірчина, де переховують полову або

збіжжя', з праслов'янського пельї, пельве (Фасмер, II, 227).
Полетиця 'повитиця, витка без коренів, паразитична

однорічна трав'яниста рослина'.
Повічайки, павучайки 'повіки', тут корінь віко і старинний

префікс па- (ЕСУМ, І, 398).
Пут 'дорога в поле', в СУМ, VIII, 405, слово путь 'дорога,

шлях' віднотоване як застаріле.
Скорух, скорушина, шкоруха 'горобина', в СУМ, IX, 305,

слова ці фіксуються як діалектні.
Стиранка 'затірка', в СУМ, IX, 700, віднотовано як діалектне

слово.

Студник, студинка 'джерело', в основі праслов'янське студ
(пор. студити).

227 М. Фасмер, Зтимологический словарь русского язика, т. III, Москва,
1971, с. 235 (далі у скороченні: Фасмер).
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Сипанець 'комора', в СУМ, IX, 192, нотується як діалектне
з цитатою Сипанець - гуцульська господарська будівля у вигляді
комори. Я. Ріґер вважає це за словакізм228.

Убіч 'бік, бокове місце' (див. Штібер, V, 227)229, в основі
праслов'янське бокь (ЕСУМ, І, 194).

Худобний 'бідний' (див. Штібер, VII, карта № 310), в СУМ, XI,
168, худобний 'бідний' фіксується як діалектне з цитатою зі
Словника Б. Грінченка. Я. Ріґер вважає це слово за словакізм230.

Хижа 'хата', в СУМ, XI, 52, виступає як розмовне.
Чатина, четина, чатинник 'глиця, хвоя', в СУМ чатина

появляється як діалектне. У Праслов'янському словнику
пояснюється це слово так, що воно виникло внаслідок скорочення
слова щетина231.

Челенки, челінка 'кісткові частини пальців', з праслов. *се1пькь232.
Чотирдесят 'сорок', див. Штібер, VII, карта № 333.
Яр 'весна' (Штібер, VI, карта № 293) в СУМ, XI, 647,

зафіксовано яр 'весна' як поетичне слово.
Ярець 'ячмінь' (Штібер, IV, карта № 195). Я. Ріґер вважає це

слово за архаїзм, підтриманий впливом польських говірок233.
Таких слів можна було б знайти у лемківських говірках чимало,

свідчать вони про найдавніший зв'язок цих говірок з
українсько-слов'янською давниною.

IV. Слова, запозичені з польської мови, становлять у
проаналізованому мною матеріалі, за моїм підрахунком, десь коло 18
процентів. Це, отже, порівняно велика група слів.
Полонізми пізнаємо, передусім, за певними звуковими,

характерними для польської мовної системи, рисами. Треба при
цьому сказати, що полонізми до українських говірок
приходили безпосередньо з польської мови або через українську
літературну мову, яка вміщає в собі деяку кількість польських запо-

2281. Яіе§ег, Зезїсіе о мріумаск роЬкіск і зіопж'кіск па §^агу Іеткошкіе
(2 ргоЬІетаїукі зіом'пісша), «Зіисііа 1іп§иІ8Ііса тетогіае 2с1і$1аі ЗііеЬег
сіесіісаіа», ^госіаш 1983, 8. 153.

229 2. ЗііеЬег, Аіїаз^іукоюу йампе] Ьеткох^зісіуіпу, X. І-VIII, І.ОСІ2, І. V,
тара 227 (далі у скороченні: Штібер, V, 227).

230]. Яіе§ег, Зез2С2е о пріумаск..., $. 153.
231 Зіоппік Ргазіотапзкі, і. II, \¥ічхЖш 1976, 8. 179.
232 Там же, с. 126-127.
233і. Яіе£ег, Зезісіе о хчріуюаск..., 8. 156.
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зичень, що появлялися протягом століть у старо- та середньо-
українській добі234.

Лемківські говірки, як пише Я. Ріґер, \¥СІ8пІ£іе ротщйгу §у/агу
роїзкіе і 8Іо\¥аскіе, мають польські елементи частіше у своїй
північній частині (галицькі лемки), а словацькі частіше появляються
у північних закарпатських лемківських говірках. 2§осІпіе 2 осгекі-
жапіаті, - пише Я. Ріґер, - \уріу\у§\*/агроїзкісЬ паріїпіфту)езі об
рбіпосу, газ 8Іо\¥аскісЬ од роїийпіа; \уріу\уу оЬи ІусЬ §\каг тпаїе-
№, іт (Іаіе] рг2Є8и\¥ату 8І$ па х¥8сЬ6<і. \¥агіо (Іойас, ге 8Іо\уасуг-
ту рггекгастщ §16\кпу §ггЬіеі Каграї гпасгпіе емісіє} піі роїо-
пігту22,5.

Серед запозичених слів є такі, які в якійсь мірі затримали
системні риси польської мови, напр., злото, ковадло, хцу, в
деяких запозиченнях польські чи словацькі звукові відмінності
заступлено українськими, напр., заголовок 'подушка' з польського
га§16^ек, воробель з польського уугоЬєі, соловік з польського
8Іо\уік, гадати з польського §асіас, рогач 'сернюк' з польського

Пор. О. НогЬаІзсЬ, РоІпізсИе Ьеппмдгіег іп йеп икгаіпізсНеп Мипсіагіеп,
«ЗІауізІізсЬе ЗШсііеп гит VI Іпіегпагіопаїеп Зіашізіеп-Коп^гезз іп Рга§
1968», МйпсЬеп 1968, з. 3-34.

і. Яіе§ег, Зе$2ст.е о мріумаск..., 8. 152.
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го§ас2236.Як стверджує Я. Ріґер, іноді Ьагсіго ігидпо ЬуіоЬу од-
сігіеііс хнріуу/у оЬсе осі \у$р61пе£о го2\^о]и22>1'.
Коли, однак, візьмемо до уваги затримані незмінені типово

польські фонетичні риси, можемо майже певно говорити про
полонізми. Ось найголовніші з них:

1. Слова, що мають в собі носові голосні польського типу:

ванси 'вуса' записано в кільканадцяти лемківських селах (див.

Штібер, VI, карта № 269);
Венгри, на Венграх;
вентка, винтка, вонтка 'вудка' (див. Штібер, V, карта № 151);
ксьондз (?) {Штібер, VII, карта № 334);
майонток 'маєток';
монджин 'модрина' (записано в селі Крампна, б. повіт Ясло);
монджий 'модрина' (записано в селі Гочев, б. повіт Лісько);
пайонк 'павук', пайончина 'павутиння' (зафіксовано в кількох

місцевостях на Лемківщині, Штібер, III, карта № 148);
хрйонщ 'хрущ' віднотовано лише в с. Явірках {Штібер, IV,

карта № 159) тощо.
2. Слова, що мають польські відповідники українського

повноголосся:

дріґа, дриґа 'дорога' - на самому заході Лемківщини {Штібер,
V, карта № 211);

жрудло, жрьідво, жрідло 'джерело' {Штібер, V, карта № 231);
злото 'золото';
млода, пані млода, млодуха 'молодиця' {Штібер, VI, карта

№ 254);
словік 'соловій' (там же, 143);
пловая 'корова' (там же, II, 82);
през 'через' записано у кількох селах (там же, V, 225);
тлок, твік, тлокьі 'толока' (там же, V, 219);
чловек 'чоловік, людина' (там же, V, 243) та інші.
3. Слова, що мають а на місці загальноукраїнського і, яке

походить з праслов'янського Ь (ять):
дробяск 'свійська птиця' зафіксовано у кількох селах {Штібер,

III, карта № 122); ошад, ошада, ошадина 'іній, приморозь'
{Штібер, VI, 289), походження цього слова див., М, Фасмер, III, 590.

136 Там же, с. 155.
137 Там же, с. 156.
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4. Слова з -ар- замість українського -ор- (з праслов'янського
сонантичного р): барз 'дуже'; качмар 'корчмар, шинкар'; шдгарля
'підгорля (корови)' (зафіксовано поряд з підгорля у деяких
місцевостях (Штібер, II, карта № 83).

5. Слова з групою приголосних дл, що відповідає
українському л: бьідля 'худобина'; ядвовец, ядловец 'ялівець, Ішіірегш V
(див. Штібер, IV, 184); жрідло, жрудло 'джерело'; їдво, їдло 'їжа'
(Штібер, II, карта № 72); мидло 'мило' (Штібер, II, карта № 55).

6. Слова з ц на місці українського т' та дз' на місці українського
д, д\ наприклад:
косьцільник, косьцєльни 'церковник' (Штібер, VII, карта

№ 337);
коцірба, коцєрбина, коцюрубка 'черемха' (Штібер, IV, карта

№ 178), походження слова подає А. Брюкнер у своєму Етимо-
логічному словникові польської мови ;

ґадзіна 'свійська птиця' зафіксовано у деяких селах, див.
Штібер, III, карта № 122;

дзецко 'дитина' (Штібер, VI, карта № 251);
дзюб, дзьоб, дзьобак - 'дятел' (пор. ЕСУМ, II, 63);
дзюра 'діра' (ЕСУМ, II, 62);
цьма, цма 'нічний метелик' (Штібер, IV, 156).
7. Слова з ц замість українського ч (з праслов'янського і], кі')

та дз замість українського ж (з праслов'янського <Ц), напр.:
ґацок, ґацик, ґацко 'кажан' записано в кількох селах (Штібер,

IV, карта № 152) з польського £асек (ЕСУМ, 1483; Брюкнер, 131);
веце 'більше' (Штібер, VII, карта № 322), пор. польське у*і£се|.
пец 'піч' (Штібер, І, 5);
припецок 'припічок' (Штібер, І, 6);
плаца 'платня' (Штібер, VII, 345);
хоцколи, хоцколі 'хоч-коли, коли-небудь' (Штібер, VI, 300);
рдза 'іржа' записано в кількох селах (Штібер, І, 31).
8. Слова з початковим с- замість о-, наприклад:
єденаццет, єденайцет 'одинадцять' (Штібер, VII, карта № 331);
засдно 'завжди' у кількох селах (Штібер, VII, 305);
єлен, єлень 'олень' (Штібер, III, карти № 131-134).

38 А. Вгйкпег, Зіомпік еіутоіо&ісгпу }%2ука роЬкіе^о, \¥аг$2аша 1970,
8- 242 (далі у скороченні: Брюкнер, 242).
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9. Слова з задньоязиковим ґ замість загальноукраїнського
гортанного г:

ґацок, ґацко 'кажан';

ґрібьі 'гриби' у західній частині Лемківщини {Штібер, V,
карта № 206);

єґомосць 'священик' {Штібер, VII, 335);
оґін 'хвіст' у частині лемківських сіл (див.: Штібер, III, карта

№ 18) тощо.

10. Слова з польським розвитком праслов'янського сонантич-
ного л:

вільгний 'вологий' (ЕСУМ, І, 339);
слонко 'сонце' записано тільки у Жегестові та Верхомлі, деінде

сонце, соньце (див.: Штібер, VI, карта № 295);
тлустий 'товстий' (Штібер, VII, 313).
Крім цього, є слова запозичені з польської мови безпосередньо

з діалектів, а навіть почерез українську літературну мову, часом
не мають вони типово польських рис, але історія слів вказує на
їхні походження. Наведемо кілька прикладів таких слів:

велький, векший 'великий, більший' появляється у західній
частині Лемківщини (Штібер, VII, 314-315) з польського теіеікі,

дуже 'багато' (Штібер, VII, 321) з польського йиіо;
жак 'дяк' у західній частині Лемківщини (див. Штібер, VII, 336)

з польського гак - студент університету в середньовіччі;
капота 'верхній одяг' (чоловічий і жіночий) (Штібер, І, 50)

з французького почерез польське кароіа (ЕСУМ, II, 375);
пані, панна (?) (Штібер, VI, 254);
пінязі 'гроші' (Штібер, І, 34) з польського ріепіа(1/е з

відповідними звуковими субституціями;
пщола 'бджола' з польського р$/с/о!а (Штібер, IV, 158);
плєбанія 'дім парафіяльного священика' (Штібер, VII, карта

№ 338) з латинського почерез польське рІеЬапіа;
сіра, сяра 'молозиво' у кількох селах північно-східної частини

Лемківщини (Штібер, III, карта № 114) з польського зіага;
студенка 'криничка' (Штібер, V, 230) з польського зішігіепка;
терас 'тепер' в західній окраїні Лемківщини (Штібер, VII, 303);
халупа (?) у селах навколо Сянока, деінде хьіжа (Штібер, І, 1);
юж 'вже' (Штібер, VII, 304) хіба з польського ]цг;
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Український театральний гурток в Боську біля Риманова
(довоєнний період). Знімок з фондів Українського архіву.

куртак, куртка 'короткий верхній одяг' записано у кількох
місцевостях (Штібер, І, 50) з польської мови, а до польської
з латинського сигіиз 'короткий' (Брюкнер, 284) та багато інших.

Як би не дивитися на справу, полонізми у північнолемківських
говірках становлять найбільшу групу серед запозичених слів.

V. Словакізми становлять меншу групу запозичених слів у
галицьких лемків. Словакізмів набагато більше у лемківських
говірках на південь від Карпат, які мали безпосередній стик зі
словаками, їх говірками та літературною мовою. Про словацькі
запозичення в лемківських говірках писали, з-поміж польських
діалектологів, 3. Штібер239 та Я. Ріґер240.

Словацька мова, як західнослов'янська, має багато спільних
елементів і рис з польською і не раз важко відділити те, що зі сло-

239 2. 8ііеЬег, ]УрІ\т роЬкі і зіо^аскі па %\уагу Ьетком. «5рга\У02(іапіа
2 сгушю&сі і ро8ІесІ2еп РАШ, і. 41, Кгако\¥ 1936.

2 ° 5. Кіе§ег, \¥рїу\ч роккі і 8Іом?аскі па $\чагу Ьеткоу? н> гакгезіе Іекзукі,
«ЗЬогпік РіІогоГіске] Ракику Ііпіуегаїу КотепзкеЬо, РЬіІ0І0£Іса», XXX,
1979, з. 201-209 і Зезгсіе о юріухчаск роЬкіск і зіомаскіск па %\чагу Іеткоюзкіе
(2, ргоЬІетаїукі хіохтісша), «5ШсІіа Ііп^иізйса тетогіае 2<ііз1аі ЗііеЬег
сіедісаіа», \¥гос!а^ 1983, 5. 151-187.
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вацької, від того, що з польської мови. Звертає на це увагу Я. Рі-
ґер у своїй найновішій на цю тему статті: 8уіиас]а гпасгпіе зір
котріікще, §(іу гарогусгапу \уугаг Ьггті]ес!пако\уо ІиЬ родоЬпіе
V/ §\уагаск роккісЬ і зіо^аскісЬ, а іакісЬ у/урайкоу/}е$і теїе.
До таких відносить дослідник, між іншим, такі слова з

лемківських говірок, як плаца, ковадло, пец, лахи 'вбрання', карк,
варкоч, ябко, буяк (в ЕСУМ, І, 154, зазначено, що буяк -
запозичення зі словацької мови!), єлень, мидло, велький, векший,
вільготний, тлустий, фшеліякий, фшитко, терас, барз, сден, чекати,
хцу і ще деякі інші241.

Далі Я. Ріґер стверджує, що $геге§ зіомасугтож оЬе]ти]е са!$
ІиЬргате са1% Ьеткстзгсгугпє. До таких словакізмів зачислює,
між іншим, слова дашто 'щось', гача 'жереб'я', пулька 'індичка',
мачка 'кіт', кланіці 'люшні'. Тому-то, як пише Я. Ріґер, Шіегсігепіе
о \¥5р61пут сгу іесіпосгезпут хуріуте ]?гука роккіе§о і 8Іожас-
кіе§о, орагґе па ііїпіепіи обротедпісЬ м/угаїдж \у оЬи ]?гукасЬ,
]е8і іуїко Ьагйгоргач/йорсхІоЬщ Ьіроіещ ІиЬ ~}аккїо \уо1і - окге-
зіепіет итомпут142.

Серед слів, запозичених зі словацької мови, є такі, що
вміщають в собі деякі словацькі звукові риси, наприклад, слова зі
словацькими відповідниками українського повноголосся тощо:

гардий 'хороший, відважний' (Штібер, VII, 308);
драга 'дорога' записано у селах Лелюхів і Дубне б. Новосан-

чівського повіту та у селах на південь від Карпат {Штібер, V,
карта №211);

здрав'я, здравля 'здоров'я'. Широке розповсюдження таких
форм на Лемківщині віднотовує Штібер, VI, карта № 274;

кланиці 'бічні стояки у воза' було записано у селах Верхомля,
Висова, Бліхнярка та в багатьох інших місцевостях середини та
південної частини лемківської мовної території (Штібер, І, карта
№ 23; ЕСУМ, II, 465);

облак, обвак 'вікно' записано у селах Лелюхів, Дубне, б. Ново-
санчівського повіту та на південь (Штібер, І, карта № 3);
плавайка 'корова світлорудого кольору, полова' записано

у селах Гирова, пов. Сянік, Тилява, пов. Коросно (Штібер, II, 82);

2411. Яіе£ег, Зезісге о жріумаск..., 8. 153.
242 Там же, с. 153.
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планний 'поганий, лихий';

страна 'сторона' на самому заході та півдні Лемківщини (Шті-

бер, V, карта № 233) тощо.

Деякі словацькі запозичення виступають у лемківських

говірках без таких звукових ознак, що вказували б на їх родовід,
наприклад:

бача 'старший вівчар' зі словацької мови (ЕСУМ> І, 54);

гача 'лоша' і гачур 'жеребець' (див. Штібер, II, 102), про

історію слів та походження зі слов'янської мови пише ЕСУМ, І, 483;
лем 'тільки';

мачка 'кітка' (Штібер, III, 120) тощо.

Інколи важко було б виділити те, що прийшло з впливу

спорідненої слов'янської мови, від того, що належить до спільного
розвитку. У зв'язку з цим Я. Ріґер дає дискусійну і цінну
методологічну пораду: У/уда]е зі$, іе \¥ мурайки ч/угагоч/ гпапусЬ

їуїко па Ьеткомзгсгугпіе ІиЬ піетеїе даіе] іггеЬа тотс гасге]
о \¥рІу\¥ас!і, піг о у/зроіпут гог\ко]и; іакіе гогитожапіе гпа}йще
роїтегдгепіе \у газір£асЬ згеге§и \¥угагд\¥ гарогусгопусЬ г^гука
зіоц^аскіе^о24'3.

Проблема словацьких впливів на українські карпатські
говірки вимагає дальших серйозних та копітких досліджень і під-

 24.4.

сумків .

VI. Запозичення з угорської мови, т.зв. мадяризми, в
лемківських говірках були темою спеціальної статті ужгородського
діалектолога П. Лизанця245.Цей дослідник на основі багатьох
описів та збірок матеріалів лемківських говірок, що появлялися
від половини XIX ст. до нині, виділив біля ста лексичних засвоєнь
з угорської мови2*6,серед яких найбільш уживані у цих говірках
такі слова:

243 Там же, с. 156.
244 Там же, с. 157.
245 П. М. Лизанець, До питання про мадяризми в лемківському говорі,

«Тези доповідей до ювілейної конференції, присвяченої 20-річчю
Ужгородського державного університету. Серія мовознавча», Ужгород, 1965,
с. 45-50.

246 Там же, с. 47.
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Іменники:

анталак 'бочка для вина' з угорської ап(а1а§;
баюсьі 'вуса' поширене на всій території Лемківщини (див.

Штібер, VI, карта № 269) з угорської Ьа]іі82;
барна 'віл темнокоричневої масті' з угорської Ьагпа;
бетанґ 'волоцюга' з угорської Ьііапз;
басамонка "обшивка' з угорської розготапу;
боганчі 'важкі черевики', з угорської Ьакапсз;
босорканя 'відьма' з угорської Ьозгогкапу;
боцькори 'постоли'; гайтів 'лісник, погонич'; ґазда 'господар';

дуган 'тютюн'; коргель 'лівак, ненадійна людина'; кромплі
'картопля'; леґінь 'парубок'; одомаш 'могорич'; пайташ 'приятель';
рянда 'ганчірка, лахміття'; тендериця 'кукурудза'; теметів
'кладовище'; фалат 'шматок'; хотар 'межа'; югас 'вівчар', поширене на
всій Лемківщині {Штібер, III, карта № 116) тощо.

Дієслова:
бантувати 'ображати' з угорської Ьапі (пор. ЕСУМУ І, 135);
банувати 'сумувати' з угорської Ьап;
візувати 'довіряти' з угорської Ьія;
біровати 'могти' з угорської Ьіг;
рунтовати 'псувати';
фелелувати 'відповідати за що-небудь' та інші247.
Дослідник мадяризмів у лемківських говірках зробив у кінці

своєї статті такі висновки: Угорські слова проникали в
лемківський говір як шляхом безпосередніх контактів галицьких
лемків з угорцями (в першу чергу шляхом торговельних стосунків),
так і за посередництвом говорів східнословацьких, польських та
українських говорів Закарпаття.

Значна частина мадяризмів потрапляла в ці українські говори
за посередництвом інших мов (у першу чергу через східносло-
вацькі говори), а в цих мовах-посередниках угорські запозичення
вже зазнали значних фонетичних та морфологічних змін, які,
напевно, дали про себе знати при запозичуванні цих слів
українськими говорами галицьких лемків248,

247 Повніший список цих мадяризмів подає П. М. Лизанець, цит. праця,
с. 47-49.

248 Там же, с. 50.
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VII. Румунські запозичення
в лемківських говірках
досліджував автор Атласу
бойківських говірок Я. Ріґер і
представив висліди своїх пошуків
у статті, опублікованій у 1983
році.249 Виходить він з тієї
думки, що дослідження
румунських (волоських) елементів
в українських карпатських
говірках тогс <іас \кагпе \к$кагдж-
кі осіпозпіе изіаіепіа хащ$и ті-
§гас]і гитипо^гусгпусН разїс-
ггу ]¥оіосЬ6\¥. Копіссте}е$1(1а1-
$ге изіаіепіе гогрошгесНпіепіа
$геге§и гарогусгєп гититкісЬ
па Ьсткоу/згсгутіе (,..)250.

У цій статті дослідник
показав коло 50 слів, які можуть
бути румунського
(волоського) походження. Затримаємося
на тих, що вживаються Молода й молодий у весільному

лемківськими говірками на північ одязі, с. Воля Мигова (Сяніччи-
від Карпат:

брьінза 'овечий сир', в ЕСУМ: запозичення зі
східнороманських мов; молд. брьтз, рум. Ьгіша:

вакалія 'губка до кресива';
вотуля 'молода коза', яка ще не родила, зафіксовано у

гірській частині Лемківщини;
вурда 1. 'сир, вироблений з сироватки7, 2. 'кисле недобре

молоко', УСУМ, І, 440, інформує, що слово запозичене зі
східнороманських мов, рум. игйа 'солодкий овечий сир', молд.
урд - те саме;

грун 'пагорбок' та його здрібнілі форми груник, грунок
(див. Штібер, V, 226) з рум. £гиіп 'пагорб' (ЕСУМ, І, 606);

на). Початок XX ст.

249 }. Кіе§еі\ 7,е 8Іо\\>пісШа ро^гапісіа..., 8. 131-138.
250 Там же, с. 131.
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ґелетка 'посудина для сиру, солі, капусти, борщу з хліба',
ЕСУМ, І, 492: запозичене з румунської мови, рум. §аІеа(а 'відро,
дійниця)'

жентиця 'сироватка з овечого молока', запозичене з рум. або
молд. мови (ЕСУМ, II, 193);
кляк 'частина шлунка жуйної тварини', вживана для

сквашування молока, з рум. сГа§ (ЕСУМ, І, 531);
копьіля 'позашлюбна дитина";
колиба 'пастуший курінь, примітивна будова для лісорубів,

вуглярів тощо', про це слово в ЕСУМ, II, 510, написано:
мандрівне пастуше слово; для української і західнослов'янських мов
імовірно румунське посередництво;

крачун 'хліб з пшеничної муки, печений на Різдво';
курастра 'молозиво' (див, Штібер, III, 114, де різні форми

цього слова);
мериндя 'їжа, яку дають пастухові в поле';
плекати 'кормити груддю';
румеґати 'ремиґати, тобто відригувати проковтнуту їжу (про

вівцю, корову) і знову її пережовувати';
рнндзя, ринцка 'телячий, козлячий або ягнячий жолудок, з

якого робиться «кляк»' (Штібер, III, 113);
струнґа 'ворота, якими впускають овець до доїння в кошару'

(Штібер, III, 106) з рум. зігища (Брнжнер, 518);
чир 'страва з муки і тертої картоплі, що кидають на киплячу

воду, з додатком молока';
яфьірьі 'чорниці' (Штібер, IV, 188) тощо.
Серед румунізмів у лемківських говірках знаходимо також такі

загальновживані українські слова, як цап, царина, кошара та ін.
Підсумовуючи перегляд румунізмів у карпатських

українських говірках, в тому числі й у лемківських, Я. Ріґер стверджує,
що наведені мовні факти показують бшу \кр!у\у )?гука гитип-
зкіе§о па зІоч/пісШо ЬасІапусЬ §\¥аг піе іуїко г ткгези §озрос1агкі
ра$їег$кіе], Іесхгомпіег г іппуск йгіейгіп гусіа251.

VIII. Серед слів, уживаних лемківськими говірками, можна
знайти також деякі запозичення з інших мов, а особливо з
німецької та турецької.

2513. Яіе§ег, 2,е 8ІоюпісІ\№ ро%гапісіа...у §. 137.
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Німецькі запозичення могли

входити до обговорюваних

говірок безпосередньо від
урядників, з війська; північна Лем-
ківщина ж разом з Галичиною
належала порівняно довгий час
до Австрійської Монархії, а
також почерез польську і
словацьку мови.

Оце декілька прикладів
запозичень з німецької мови:

друшляк (?) (див. Штібер, І,
50), запозичено через
посередництво польської мови з нім.
ВигсЬ$сЬ1а§ (ЕСУМ, II, 136);

ляйбик, лейбік 'короткий
верхній одяг' (див. Штібер, І, 50),
слово імовірно має в основі нім.
ЬеіЬ тіло' або ЬеіЬсЬеп 'капта-

ник' (Фасмер, II, 477);
пачка (?) (Штібер, II, 70), про

походження слова див.:

Брюкнер, 391;
шпік 'середина дерева'

записано у с. Нова Весь б. повіту
Новий Санч (Штібер, IV, 166),
це з нім. 8реск (Брюкнер, 553);
шпіхлір, шпіклір 'комора'

(Штібер, І, 21) у СУМ, XI, 523, У1947році лемкам забрали край,
слово шпихлір зафіксовано як а хотіли ще й тотожність. На
діалектне; це з німецької 8реі- землі вигнання вони боронилися
сЬег (Брюкнер, 533);

шпільки 'голки, колючки звичаєм. На знімку: лемкиня з Фльо-
хвойних рослин', з нім. 8ріе1 (Брюк- ринки на заході Польщі, 1950-ті

матірною мовою, Церквою,

роки. Фото Григорія Майчака.пер, 553-554);
шинкар 'корчмар' (Штібер, VII, 344), з нім. 8сЬепк (Брюкнер,

561) і ще деякі.
Деякі слова, вживані лемківськими говірками, мають свою

турецьку етимологію, себто родовід, наприклад:

6 - Українські говірки у Польщі 81



капцюх 'торбинка на тютюн' (Штібер, II, 78) з тур. кар-
сгик, що є здрібнілою формою слова кар 'мішок'
(Брюкнер, 382);
кахтан 'коротка верхня одежа' записано у с. Строже к. Ся-

нока (Штібер, І, 50). В ЕСУМ, II, 377, загальноукраїнське каптан
оцінюється як запозичення з турецької мови;

тютюн та інші його звукові форми (див. Штібер, II, 70) з тур.
іїШіп (Брюкнер, 590);

чуга, чуганя 'рід верхнього одягу'. В ЕСУМ зафіксовані ці
слова, як діалектні, а їх поширення на Лемківщині подає
Штібер, І, 42. А. Брюкнер (81) пояснює походження цих слів з
турецької через угорську мову, Фасмер допускає можливість їх
приходу до східнослов'янських мов безпосередньо з турецької.
І деякі інші слова можна було б запідозрити, що вони з
орієнтальних мов.

Це, звичайно, тільки спроба загального огляду словникової
системи лемківських говірок, головним чином, з точки зору
походження слів. У словах віддзеркалюється виразно історія цієї
групи людей, яка вживає ці слова. Слова вказують на
спорідненість з іншими племінними та мовними групами, а також - на
контакти населення Лемківщини з близькими сусідами
(поляками та словаками) і державними мовами на цій території
(німецька, угорська, польська, словацька, чеська), а романські
елементи в словникові свідчать про якийсь вклад у культуру
лемків також т.зв. волоської міграції.

Ми здаємо собі справу з того, що, щоби охопити весь
лексичний (словниковий) склад лемківських говірок, треба було
б написати і скласти, по можливості, повний лемківський словник
хоч би на основі того багатого матеріалу, який назбирався в
друкованій та рукописній формах протягом двох століть, але не
тут місце такий словник публікувати252.

252 Найбільший досі список лемківських слів подано у праці: 5. Кіе^ег,
81о\\тісі\\ю і паїехупісіжо Іеткомзкіе, \Уаг82а\¥а 1995.
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II. БОЙКІВСЬКІ ГОВІРКИ

1. Назва і територія бойків та їх говірок

Бойківські говірки поширені частинно на території сучасної
Польської Держави, а саме на схід від ріки Ослави, де кінчається
територія поширення суто лемківських говірок і починається
смуга перехідних лемківсько-бойківських мовних рис1. Це
південно-східний кут нинішнього Короснянського воєвідства, смуга
поширення бойківських говірок, на яких 40 км до польсько-
-українського кордону, а також понад 40 км на північ від
польсько-словацької границі, більш-менш територія Західних Бєща-
дів, та на північ від цього гірського масиву між р. Ославою на
заході та р. Стрвяжем на півночі. Про межі бойківських говірок
говоритимемо детальніше в наступній частині цього розділу,
а поки що хочемо зазначити, що тільки менша західна частина
бойківської мовної території знаходиться у Польщі.
Сама назва «бойко» має кілька цікавих етимологічних

пояснень2. Найдавнішу наукову спробу пояснити цю назву подав
відомий чеський філолог, діяч чеського відродження Павел Шафа-
рик (1795-1861), якому Тарас Шевченко присвятив поему Єретик,
у статті и.з. О 2.еті%тепо\апе Во]ку 3. П. Шафарик, спираючись на
згадці візантійського імператора Константина Порфирогенета
(Багрянородного) (905-959) про плем'я і землю Боікоі, ставить
гіпотезу, що наші бойки від оцих Бойкой походять. Цю гіпотезу
прийняли і розвивали такі вчені і письменники, як І. Вагилевич,
Г. Бідерман, Й. Целевич, О. Партицький, а навіть І. Франко4. Усі
вони ототожнювали бойків зі стародавнім мандруючим кельт-

Див.: К. КеіпГизз, Ьеткоте}ако §гира еіпо%га)іста, ЬиЬІіп 1948, 5. 102.
" Пор., між іншим: М. Скорик, Про назву Бойки, «Літопис Бойківщини»,

І 1931, с. 6-23.
3 Сазоріз СезкеНо Миіеит, Ь. 1837, 8. 23-26.
Див.: ]. Яшіпіскі, Мату £Є0£га/ЇС2Пе Во}ко\хя2С2у2пу, Кгакош 1939, 8. 3.
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ським племенем Боікоі. Це мала, отже, бути назва кельтського
походження5.

Свої сумніви відносно цієї теорії висказав М. Грушевський
в Історії України-Руси (т. І, 1904, с. 186-187), де ствердив, що
згадку Константина Порфирогенета треба відносити до
мешканців Бойогемії (Богемії), себто нинішньої Чехії.

Цією назвою займалися також етнографи І. Наумович (1875 р.)
і А. Петрушевич (1882 р.). Пов'язували вони назву бойко зі
словом бойкий 'жвавий, моторний, спритний, войовничий'. Я. Руд-
ницький, описуючи цю гіпотезу у своїй монографії Географічні
назви Бойківщини (1939 р.), заперечує її вірогідність з мовознавчої
точки зору так:

\¥угаг Ьо]ку], тіто, ге поґіу'% §о $Іо\упікі ]?гука икгаіпзкіе§о
(Нгіпсгепко, їеІесЬо^кі), ^/у6а}е щ тоспо ройе]ггапу со до 8\уо-
}е} годнтозсі ге \уг§1^с1и па Ьгак ікашгти. ]е$і іо гасге] рогусгка
г го$уркіе£06.

І. Любіч-Червінський натомість пов'язував назву бойко зі
словом бояк (убуяк 4віл')7. Цю гіпотезу приймали Л. Ґолембйов-
ський (1830 р.) і В. Поль8.

Щойно у 1894 році діалектолог І. Верхратський звернув увагу
на те, що на Бойківщині часто вживається частка бой, боє у
значенні 'так', яка утворена зі слів бо і є, і пов'язав назву бойко з цим
словом9. Можна знайти також інші назви племінних груп, що
походять від характерних на цій території висловлювань,
наприклад, лемко від лем, хмаки від закінчення 1-ої особи множини
дієслів типу ходилихмо тощо.

5 Цю теорію пригадує і якби приймає О. С. Стрижак у популярно-нау-
ковій розвідці п.з. Про що розповідають географічні назви (Київ, 1967),
стверджуючи, однак, що цій теорії суперечить інша, за якою бойки так
прозиваються тому, що в їхнім діалекті дуже поширеною є частка боє, яка
означає 'так\ (с. 111).

6 т. КисІпіскі, ор. сії., 8. 4.
7 І. ЬиЬісг-Сгепуіпзкі, Окоііса іайпіезігвка шіейіу 8ігу]ет а Ьотпісц,

Ьшош 1811, 8. 148.
8 Кіш ока па рбіпоспе $іокі Каграї, Кгако\у 1851, 8.130.
9 І. \УегсЬгаІ8кі, \¥оНег зіатті йег Иате Во]ку?, «АгсЬіу Гйг 81ауІ8сЬе

РЬі1о1о§іе», XVI, 1894,8. 591-594; В. Охримович, Звідки взялася назва Бойки,
«Життє і Слово», III, 1895, с. 143-146.
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Дослідження С. Рабій потверджує часте вживання бойками
частки бос у різних функціях залежно від контексту. Ті, які не
вживають частки боє, кажуть на своїх сусідів, що вони бойкають,
напр., у селі Зубриці пастухи сміялися з хлопця з Ільника (б. повіт
Турка): Ти инницький бойку, чо так бойкаш, боє підеш, боє
зажену, боє забув, боє зім і всяке10.

Походження назви бойко від частки бос приймають усі сучасні
етимологічні словники української мови11 та інших слов'янських
мов12.
Дослідник бойківських географічних назв Я. Рудницький ще

у міжвоєнний період відчував прізвиськовий характер назви
бойко. Він писав у 1939 році: Міезгкагісу Всукожзгсгугпу $аті
ипіка]% іе] паг\¥у і §сіу іск гаруґаіет о Всуко\¥, зіаіе шкагумаїі па
$'4$іе(1піе шіе. Моїпа рггфс саЩ Воікошгсгугщ ч/гсіїш і шгегг,
$іаїе Во]ко тіезгкас Ь^сігіе «ігоск$ <іа1ф>, а піе V/ сіапе] тіе/зсо-
\\08сі. Сепега и]етпе§о ойсіепіа исгисіо\УЄ£0 Щ пагму піе Іеіу
у/ піе} зате]. ИаіргажсІоросІоЬпіеі исгисіе \У2§агсіу ге зігопу пігіп-
пусЬ $го(іот$к киїіигаІпусЬ 2 сгазет рггепіозіо щ па паг\¥у ріе-
тіепіа, зкиґкіет сге£0 паЬгаіа опа рожоїі сЬагакіеги рггегтзка* 3.

У словниках української мови слово бойко та похідні слова
фіксуються у відповідних місцях. У найновішому Словникові
української мови (т. І, 1970), занотовані назви бойко, бойкиня і бойки
з поясненням 'представники однієї з етнографічних груп
західноукраїнських областей' та з цитатою І. Франка: Бойки - місцева
назва українців, що живуть у ПідкарпаттіІА. У
Малорусько-німецькому словникові Є. Желехівського з 1884 р. слово Бойко
пояснюється по-німецьки «№те сіег КиіЬепеп іт ОеЬіг§8ІгісЬ
2\уІ8сЬеп сіеп Р1й88еп Стрий ішсІ Лімниця», там теж фіксуються та

10 2. ДаЬіеіо\¥па, Ьіаіекі Во]кою, «8рга\У02(іата х сгуппозсі і розіесігеп
РАШ, XXXVII, 1932, № 6.

11 }. В. Кшіпус'куі, Ап ЕіутоІо%ісаІ Вісйопагу о/ (Не ІІкгаіпіап Ьащиа&е,
рагі 2, \Уіппіре£ 1963, 162; Етимологічний словник української мови, т. І,
Київ, 1982, с. 223.

12 Напр.: А. Вгйскпег, ЗІомпік еіуто\о%ісгпу іеіука роІзкіе%о, 1970, с. 35:
Во]кі осі 8№Є£о Ьо} 'Ьо Грггегжапі; паїжа по\уа; М. Фасмер, Зтимологичес-
кий словарь русского язьїка, т. І, Москва, 1964, с. 185.

13 3. Кидпіскі, їїагщ £ео£га/їс2пе Во]ко\^82С2у2пу, 8. 6.
14 Словник української мови, т. І, Київ, 1970, с. 212.

85



пояснюються жіночі відповідники бойка або бойкиня,

прикметник бойківський і назва території Бойківщина15. Цікаво
зазначити, що у найновішому Словникові бойківських говірок М. Ониш-
кевича з 1984 р. зафіксовано слово бойко, та похідні слова; бойка
'бойкиня' з цитатою:

А я собі бойка, бойка,
та я си гладойка,

бойчиха 'те саме, що бойкиня' і бойченятко зі значенням 'дитина
бойка, бойченя' та з цитатою:

Умер бойко, умер бойко,
а бойчиха плаче,
а маленьке бойченятко

на запічку скаче.
Слово бойс віднотовується тут зі значеннями:

1. 'Справді', напр., То є бойс злодій.
2. 'Ага, до речі', напр., А бойс ци-с взяв сокиру?
3. 'Очевидно', напр., Він бойс тото зробив16.

Відомий польський етнограф Адам Фішер, обговорюючи
етнографічні групи українців-русинів, так пояснює назву і
територію заселення бойків (у 1928 р.):

Рггергах^шзгу зі$ па рга\¥у Ьг2е§ 8апи, мсЬосІгіту па оЬзгаг
Во]ко^ кіоггу пагху? і$ имаіащ та оЬеІїуч/ц і заті 2^4 зі? \¥ег-
сЬожупсіаті. Во]кі гатіезгкищ роу/іаіу: каїизкі, боїіпзкі, 8ігу]зкі,
зкоізкі, Іигс2апзкі, сІгоЬоЬускі і затЬогзкі (...) 2 Іегуїогіит Ьоу
коу/зкіт 1%с2у зщ осгутзсіе іакіе рггуїе^іа С2$зс С2ЄсЬоз1о\уаскіе]
Кизі ройкаграскіе}. ЛГа іут їегепіе Іидпозс гатіезгкаїа XV §6гасЬ
готе зір \¥егсЬотпсаті, а XV окоІісасЬ пігіппусЬ Ооііпіапаті,
Ооіізгпіакаті, Кожпіакаті ІиЬ Иатиіакаті, ропіе^/аг хуосіа 2§6г
папозі па ісЬ го^піщ теїе тиіи. АІе тірйгу Ооііпіапаті і ]Уег-
сЬомігісаті ізїпіе}е раз розгейпі, кіоге§о тіезгкапсоху пагуч/ащ
\¥егсЬотгісу ВІасЬатіІиЬ Вусхкаті. ВІасЬаті зЩд, іе ра!§ 2 Га]ек
сіо роіоxVу оЬііусЬ Ь1асЬ%, а Оусгкаті <ЛаІЄ£0, іе XV сгазіе С2$зіе§о
и пісЬ §іо6и іу^щ зі$ }е<іупіе дгікіті §гиз2каті («йусгкаті»)11.

15 Є. Желеховский, Малоруско-німецкий словар, т. І, Львів, 1884, с. 37-38.
16 М. Й. Онишкевич, Словник бойківських говірок, частина І. А-Н, Київ,

1984, с. 63-64.
17 А. РІ82ег, Кшіпі, Ь\\ю\у 1928, з. 7-8.

86



Слово верховинець, верховинці існує в українській літературній
мові у значенні 'назва українців, жителів високогірної зони
Карпа г' (СУМ, І, Київ, 1970). У Словникові бойківських говірок
занотовано слово:

долішнине 'жителі нижньої частини села'18. Натомість інших
згаданих А. Фішером слів цей словник не фіксує. Словник Є. Же-
лехівського віднотовує слово долишнянин 4Вє\уоЬпєг сіє ЕЬепе, сіег
ТЬаІег');

бляха 4Вепеппип§ сіег ші§агі$сЬеп КиІЇїепеп Ьеі сіеп верховинці';
блях, бляхи (мн.) 'долишнянин'19.
Від назви бойко утворені деякі українські прізвища, як напр.,

Бойко, Босчко, Бойчак, Бойчик, Бойчук, Бойченко, Бойчин, Бой-
чун, Бойків, Бойкевич, Бойкович, Бойкун, Бойчишин, Бойківський,
Бойченюк, Бойкач, Бойцун, Бойцюк, Бойцюра, Бойкало тощо20.
Вони віддавна існують. Як засвідчує О. С. Стрижак, прізвище
Бойко в Україні належить до дуже поширених, багато таких
прізвищ носили козаки Б. Хмельницького, напр., Кириль Бойковь
(1649), Семен Бойко (1660, Харків), Федько Бойко (1683, Луцьк);
є вони на Полтавщині; зустрічаються в описах Новгород-Сівер-
ського намісництва. Далі цей дослідник стверджує: Це прізвище,
очевидно, давнє, бо ще 1410 р. якийсь Бойко жив у Києві. Є такі
прізвища в Галичині, на Закарпатті. У XVII ст. воно відоме
в Білорусії, а ще в XIV ст. навіть у Сербії21.0. Стрижак допускає,
що цей корінь також у шляхетському гербі Бойча (відомому
у Польщі від 1390 р.), в що й важко повірити, бо в його основі,
як пише А. Брюкнер, здрібніла форма імені Боніфаци22.
Реальним може бути пов'язання слова бойко з численними місцевими
назвами з компонентом Бойк- що тягнуться від Чернігівщини,
Слобожанщини, Степової України і до крайнього Заходу, напр.,
Бойківка, Бойківська Слобідка, Бойківщина (в кол.
Золотоніському повіті), хутір Бойків у районі Полтави, Бойкове, Бойкова,
Бойки та ін.23

18 Й. М. Онишкевич, цит. праця, частина І, с. 227.
19 Є. Желеховский, цит. праця, с. 33, 34, 195.
20 Пор.: Р. Во£СІап, Вісііошгу о/ІЛсгаіпіап Зигпатез іп Сапайа, \¥іппіре§

1974, 22; О. С. Стрижак, цит. праця, с. 108.
21 О. С. Стрижак, цит. праця, с. 108.
22 А. Вгйскпег, ор. сії. 8. 35-36.
23 Більше інформацій про це див.: О. С. Стрижак, цит. праця, с. 107-109.
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Це могло б також свідчити про те, що таке слово (бойко)
існувало віддавна в українській мові на означення людини з
відповідною якоюсь прикметою. Уже в 1489 р. записана була на
території бувшого Молдавського князівства місцева назва Бои-
ковци24-

Ця досить популярна українська етнічна назва пояснюється
також в енциклопедіях.
В Українському Радянському Енциклопедичному Словникові

(т. І, Київ, 1966, с. 208) назва бойки пояснюється так:
Бойки - етнографічна група українців, які населяють гірські

райони Львівської та Івано-Франківської областей між рр. Сяном
і Ломницею, а також Закарпатської обл. між рр. Ужем і Торцем.
У бойків збереглися деякі специфічні давні риси в мові, одязі,
будівлях25.

У 4-томній Епсукіорейіі Ромзіескпе] Р\¥И (і. І, \¥аг82а^а 1973)
подається така інформація про бойків:

Во]коте-1идпо8сикгаіп8кагатіе82ки]цса жзіепа Іегепіе Каграї
\¥8сЬодпісЬ осі ігодеї 8апи до Ьотпісу (ІІкг. 8КК), па шскодгіе
§гапіс2% х Нисиїаті; ігадусу]пе щ$сіа гоІпісШо, Ьодо\у1а, Ьапдеї
Ьудіет, екзріоаіасіа Іази; гасЬожапе Ігадусу]пе ЬидожпісШо
і иЬідг26.

З давніших енциклопедій з кінця XIX ст. найширші
інформації про бойків подає \УіеІка Епсукіоредіа Ромзіескпа Пшігожапа
(т. IX, \Уаг82аша 1893, 8. 58-59), де окреслюється бойків, як Іид
зіотаткі, озіадІу па Сгег\¥опе] Кизі (...) и теггсЬоти Ипіезіги,
Бігу]а, Ороги і 5месу па ртгезітгепі об ігодеї 8апи а± до Ьотпісу.
Подається тут, що територія заселення бойків - 3575 км у 146
місцевостях і допускається кількість бойків коло 100 000 осіб. їх
сусідами від заходу лемки, а на сході - гуцули:

ЛГа гасЬойгіе 8%8Іадищ г Ьеткаті, па шскодгіе 2 Нисиїаті, Іесг
од }едпусЬ. і дгщісЬ. гогпщ зі? розіасщ, 8іго]ет, 2^усга]аті, оЬу-
сга]аті іідгукіет, кіогуро паггесги ТисЬоІсощ 2е хузгузікісН род-
каграскісЬ па]Ьагд2Іе] зір гЬПга до икгаіпзкіе§о.

24 Словник староукраїнської мови ХІУ-ХУ ст,, т. І, Київ, 1977, с. 109.
25 Український радянський енциклопедичний словник, т. І, Київ, 1966,

с. 208.

26 Епсукіоресііа РошгесИпа РЖИ, і. І, ^агзга^а 1973, 8. 308.
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Говориться у цій же енциклопедії про походження назви бойко
і при нагоді подається дещо про характер бойків:

Во]ко}езіросЬорпу до Ь6)кіі ч/аіесгпупа \ко]піе, - ойгпасгащ зід
ісг опі \¥ \¥о]зки аизігіаскіт. Але сама назва звучить образливо:
Ма]т?кз2:а Іо гпіе\уа§а Ша Нисиїа, §сіу па піе§о кіоз роте: «Ту
Во}ко ресгепу)!».
Досить авторитетно говориться у цій енциклопедії про ргщз-

сіе]$2ука па гасЬосігіе рггег роїопіпзкіе паггесге ки Іеткохкзкіети,
па мзскосігіе - рггег ІисЬоІзкіе ки Ьисиїзкіети21.

Такі самі інформації про бойків майже дослівно подає чеська
енциклопедія з кінця XIX ст. 28та російський енциклопедичний
словник під редакцією проф. І. Андреєвського, в якому опис
починається зі ствердження: Бойки - русское племя, живущее
в Галиции коло Перемишля и Жида чева между верховьями Сана
и Ломницей, населяют ок. 150 деревень в числе ок. 100000 чело-
век .

На основі праці В. Поля Кіиі ока па рбіпоспе зіокі Каграі
(Кгакош 1851) згадана Шеіка Епсукіорейіа Ро^згесНпа Иизіто^а-
па (і. IX, 8. 59) подала список сіл, населених бойками (81 назва)
та т.зв. тухольцями (підгрупа бойків) (26 назв)30.

Пізніші польські енциклопедії щораз скупіше інформують про
бойків, наприклад, у 1-му томі Епсукіорейіі Рориіагпе] Пшігоюапе]
з 1909 р. написано лише:

Во]кі, паша Іийи гизкіе§о, тіез2ка]%се§о XV §6гасЬ КаграскісЬ
и/ ротесіе Каїизкіт, Поііпзкіт, 8ігу]зкіт і Тигсгупзкіт. ІУа
шскосігіе з^зіабищ г Нисиїаті, па гасЬосігіе г Ееткаті, заті па-
гуу/а]% зіеЬіе ШеггсЬотепсаті, ропіеу/аі зіейхіЬу ісН га]ти}%
теггсЬ оікі §6г31.
Міжвоєнні польські енциклопедії подають різні, але короткі

інформації про бойків:

27 \¥іеІка Епсукіорейіа ІІтіго\напа, і. IX, \Уаг82а\уа 1893, 8. 58.
28 Оіійу Зіоупік Маиспу. Пшігоуапа Епсукіораейіе ОЬеспусН Уесіотозіі, II.

Ш, РгаНа 1891, 8. 276-7.
Знциклопедический словарь под ред. проф. И. Е. Андреевского, изд.

Брокгауз и Ефрон, т. IV, Санкт-Петербург, 1891.
\УіеІка Епсукіорейіа Роюзіесїіпа Іітігомапа, і. IX, \¥аг8ха\уа 1893,8. 59.
Епсукіоресііа Рориіата Птігомапа. Тгекс мзгузікісп %аІ£2І тейгу

Шгкіе] ройапа рпузі^рпіе, і. І, \¥аг82а\¥а 1909, 8. 221.
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Во]кі, §дга1е гизсупа рдіп. зіокасЬ Везкісіи \¥зскосіпіе§о, з^зіесігі
Нисиіоху 32.

Во}кі, згсгер гизкі, тітщ^су щ Ьапсіїепі і косіо\¥І%, гатісзгкаіу
\у МаІороІзсе, ті$сііу ігодіаті 5апи і Ьотпісу2'3.
Що бойки мешкають у Малопольщі, це не друкарська

помилка, так офіційні урядові та зближені до них польські політичні
довоєнні кола називали Галичину.

Во]коте, Во]кі, Кизіпі г Везкісіи \узсЬос1піє§о (тірсігу ігосіїаті
Запи і Ьотпісу), ігидпщ зір Ьапсіїепі і Ьодо\УІ$ Ьудіа34.
У той же самий міжвоєнний час Українська Загальна

Енциклопедія під ред. І. Раковського інформувала:
Бойки, карпатські українці, що живуть по обох боках Карпат,

у Галичині між рр. Сяном і Лімницею в повітах старосамбір-
ськім і турчанськім, стрийськім і долинськім, а на Закарпатті
між ріками Уг і Торець2,5.

Післявоєнні польські енциклопедії інформують про бойків, що
живуть вони хке х¥зсЬ. КаграіасЬ (ІІкгаіпа) 36,що це Іийпозс икга-
іпзка гаткзгкищса мзіе па іегепіе жзск. Каграї осі ггосіеі Запи бо
Ьотпісу (ІІкг. 8КК) і що па \мзсЬодгіе §гапісг% г Нисиїаті31.
Цікаво знати, що інформації про бойків в осібних статтях

мають ще сучасні енциклопедії: німецька38, чеська39, а навіть

32 Пшіго\\?апа Епсукіорейіа Тпазкі, Е\ег1а і МіскаІ$кіе%о, і. І, \¥аг82а\^а,
з. 407.

33 Шеіка Ііивігомапа Епсукіорейіа Ромзгескпа 6иіепЬег%а, Кгако^, І. II,
з. 215.

34 ЇЇ№ігом?апа Епсукіорейіа Рошгескпа. Оргасо\\апа росі гей. М. 3. \¥аскі-
Іа, А-Му \Уаг82а\уа 1937, з. 71.

35 Українська загальна енциклопедія. Книга знання в 3-ох томах під гол.
ред. І. Раковського, т. І, с. 356.

36 ЬеЬукоп Р1УИ, \¥агз2а\уа 1972.
37 \¥іеІка Епсукіорейіа Ромзіескпа РЦ^И, т. II, \¥агзга\¥а 1963, з. 43.
38 Оег Сгозяе Вгосккаш, 2. Вапсі, \УіезЬасІеп 1953, з. 227: Во}кеп икгаіп.

Зіатт іп Оаіігіеп г^ізскеп йеп Зіайіеп Зігу} ипй ЗатЬог ипй іп йет
ап^гепгепйеп Теіі йег Каграіепикгаіпе; Пег Огоззе Негйег, 2. Вапсі, РгеіЬиг£
1956, з. 152: Во]кеп, Мате еіпег йег іп йеп Каграіеп ипйіт Уогіапй жоЬпеп-
йеп Зіатте йег ІІкгаіпег.

39 Маїу Епсукіорейіску ЗІо\>пік А-2, Ргапа 1973: Во]коуе, еіпо£гаЛска
зкиріпа икг. пагойа, зійіісе ує уусЬ. КаграіесЬ пароі.-икг. ротегіпа Ьогпіт
іоки геку Запи.
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швейцарська40. Не знаходимо осібних статей про бойків у
найновіших англійських, словацьких, болгарських та білоруських
енциклопедіях.
Територія заселення бойками віддавна була окреслювана

дослідниками мови, народної культури, фольклору тощо.
Треба відразу сказати, що більшість (коло 3/4 частини) бойків

живе на території України і тільки порівняно невелика частина
проживає в Польщі. Населення цієї частини Бойківщини, що
опинилося в межах Польщі, частинно переселено у 1945-1946 рр.
до колишнього Радянського Союзу, як правило, в Україну, а ті,
що залишилися, влітку 1947 року були переселені на західні та
північні землі ПНР, бо, як стверджує дослідник цієї справи
Г. Лукашевич, рггезіесіїепіет тіаіу ЬусоЬ]$Іе ч/згузікіе икгаіпзкіе
§гиру ге£Іопаіпе г Во]каті, Нисиїаті41 і Ьеткаті, а їакге гойппу
тіезгаперокко-икгаіпзкіе*2.У цій же статті маємо цікаву
інформацію, що взагалі від 29 квітня до 12 серпня 1947 року переселено
на західні та північні землі ПНР коло 141 тис. українців, в тому
числі були й бойки43.

Територію бойківських говірок та народної культури
окреслюють енциклопедії, загалом, як територію між верхньою течією
Сяну і Лімницею, північним кордоном Бойківщини вважається
ріку Стрвяж і Дністер аж до його лівої притоки Лімниці. Так
визначені ріками межі Бойківщини були дискутовані й у деталях
уточнювалися. Відомо, що бойки мають за сусідів лемків на
заході, а гуцулів на сході.
Проблема бойківсько-лемківського кордону дискутувалася

особливо у міжвоєнний період. У XIX ст. склалася думка, що
Лемківщина сягає до горішньої течії Сяну (В. Поль, О. Потебня,
П. Житецький, Я. Головацький та інші) і такий погляд
повторюється донині в сучасних енциклопедичних інформаціях, як ми

40 Зскшіїег Ьехікоп іп 7 Вапсіеп, 1. Ваші. 2лігісп, 8. 1469: Во]кеп, Зіатт
<3ег Киїкепеп іп сіеп КаграіЬеп ипд іт КаграіЬспуогїапб.

41 Як відомо, гуцули жили й живуть яких 130 км на схід від нинішньої
польсько-української державної границі, від р. Лімниці на схід і тому
неможливе було переселювання гуцулів на західні і північні землі ПНР.
Хтось тут негарно помилився (влада або дослідник, а може одна і другий),
виказуючи абсолютне незнання української етнографії та етнології.

42 С. І.ика82е\уіс2, \¥окдІ %епеіу і ргіеЬіе^и акс/'і ,,]УізІа" (1947 гок),
«Огіе]е Ка]по\¥82е», госхп. VI, 1974, пг 4, 8. 41.

43 Там же, с. 45.
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Біля джерела Сяну у Сянках. Фото Я. Ярошинського, 1936 р. Знімок
з архіву Станіслава Крицінського (Варшава).

про це вже згадували. Однак, уже під кінець XIX ст. І. Коперни-
цький у своїй статті О £огаІасИ гизкісИ ш Саііді44 зауважив, що
між ріками Ославою та Гочевкою гасгупа]^ $і? §6га1е гизсу
\¥угаіпіе гогпщсу зі? осі Ьетпко\¥ і тому критично оцінив усталену
тоді лемківсько-бойківську границю45. Звертає він увагу на
високі соломою покриті пірамідальні дахи домів, довші, ніж
у лемків, вишивані сорочки та жіночу ношу відмінну в багатьох
деталях від лемківської і те, що ромзгесітіе ґак \г рошгесіпіе сіпі
]акі зигщіесгпе коЬіеіуі сІ2Іехус2$іа скосІ2% саіе V/ Ьіеіі 46. Українські
мешканці гір верхніх течій Сяну так сильно відрізняються, на
думку І. Коперницького, від лемків народною ношею та мовою,
а також у деякій мірі мешканнями та побутом, що з
етнографічної точки зору треба їх виділити, як окрему етнічну групу. Уважав
він, що цих українських гурялів, що живуть між місцевістю
Буківсько та р. Сяном треба називати Полонинцями.

2 даізгуск]е6пак орізо\у хуупіка, - як описує Р. Райнфусс, -іе іо

44 8рга\\юісІапіа Котщі Апігороіо^ісгпе] Акайетіі ІІтіе]^Шоясі, т. XII 1899.
45 Пор.: Я. ЯеіпГи58, Ьеткоте ]ако %гира еіпо^га/іста..^ с. 91-92.
46 Там же, с. 91.
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Церква в Сянках, побудована в 1645 р., а у 1703 р. перенесена до
Кострині. Репродукція з книжки Г. Логвина «По Україні», Київ, 1968.

\Уу1%С2ПІЄ ]Є8І XV £Г11ПСІЄ Г2ЄС2у ПІЄрОІГ2еЬі1Є, §(1у2 СІ ХУІаЗПІЄ «РоІО-
пупсу» таїо гдгпщ зір осі з^зіаддч/ Во]кд\к, а пач/еі розіайащ рех¥-
пе сесЬу, кідге Корегпіскі игпаІ хургозі ха Ьо]ко\узкіе, пр. зігак, І],
трзкі ріазгсг затодгіаіожу, діщі ро коїапа, кідгу Корегпіскі га-
поїохуаі доріего \у ИусНохуе] пасі 5апет, а кідгу XV ггесхухуізіозсі
у/узІ$ри]е}иі XV окоіісу Ва1і§госіи 47.
Тоді це не вплинуло на погляди мовознавців, напр., І. Верх-

ратський у своїй монографії п.з. Про говор галицьких лемків
(Львів, 1902) східну межу Лемківщини проводить по ріці Сян.
У міжвоєнний період східна границя Лемківщини та західна

межа Бойківщини була систематично досліджувана
мовознавцями і етнографами. З мовної точки зору бойківсько-лемківським
пограниччям займалися, передусім, І. Зілинський, Й. Шемлей,
3. Штібер, А. Княжинський, С. Рабій.

Іван Зілинський бойківсько-лемківську межу веде у 1914 р.
вздовж р. Ослави48 а пізніше, у 1933 р., пересуває її дещо на схід

47 Там же, с. 91.
48 І. Зілинський, Проба упорядковання українських говорів, «Записки

Наукового Товариства ім. Шевченка», 1914.
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на лінію ріки Солинки49. Й. Шемлей, А. Княжинський і 3. Шті-
бер проводять цю межу вздовж р. Ослави50, а С. Рабій вбачає
зах. межу Бойківщини в долині р. Солинки51,її точку зору
приймає Я. Рудницький, автор монографії про бойківські
географічні назви52.

Як писав у 1948 р. Р. Райнфусс, \¥ Іоки Ьайап шскосіпіа §гапіса

§\уагу Іеткошкіе] па]ріег\у рггезипріа щ 2 Ііпіі 5апи па Нпі$ Озіа-
\¥у, а \¥ге$2сіе изіаіііа па сігіаіе хуодпут сігіеі^сут доііщ іе]ггекі осі

2Іетзка £огпе£0 \¥із!ока53.
З етнографічної точки зору цю бойківсько-лемківську межу

досліджували Й. Фальковський, Б. Пашницький і Р. Райнфусс.
Перші два визначили границю між Лемківщиною та Бойківщи-
ною долиною річки Солинки (лівої притоки Сяну), а
територію на захід від цієї річки поділили на дві частини54. Р. Райнфусс
уважає таке окреслення межі цих двох етнічних груп за
помилкове: Рггусгупа, кідга зрожодохкаїа ЬІ^дпе \уу2пасгепіе §гапісу
рггег Ра1ко\хзкіе£о і Ра$2пускіе§о ро1е§а1а па іут, іе изіаШі опі
кгуіегіа ройгіаіи \¥у1%с2піе па родзїате таіегіаіи 2еЬгапе§о па
іегепіе ро§гапіс2пут Ье2 2па]отозсі 2агомпо киїіигу сепігаїпе]
Ьеткошгсгугпу ]ак Во]кох¥32С2у2пу, ропайіо гЬуі зііпіе зіагаїі
5І£ ОПІ 112£ОСІПІС 8\УЄ МупІкІ 2 2а8І$£аП2І \Уу2ПаС20ПуШІ рГ2Є2 ]?2у-
ко2па\усд]у КаЬіеіо\упу, ]¥егс1ігаскіе£о, кіоге гозіаіу рбіпщ зко-
гу£ОХ¥апе \¥ зрозоЬ Ьагсіго 61а ргасу Ра1ко\¥зкіе§о і Разгпускіе^о
піекоггузіпу55.

49 І. Зілинський, Карта українських говорів з поясненнями, Варшава, 1933.
50 ]. $2еткі, 2, Ьайап пай %\чагц, Іеткомзкц,, «Ьші 8к>\¥Іапзкі», І. III, 2. 2,

Кгак6\у 1934; 2. 8ііеЬег, \¥зскойта $гапіса І.еткд\у, «8рга\*Ю2СІапіа 2 сгуп-
позсі і розіесігеп РАШ 1935.

51 2. ЯаЬіе}6\¥па, Віаіекі Во]кдм\ «8ргашогсіата РАІЬ, І. XXXVII, 1932,
пг 6. Проф. 3. Штібер уважав цей погляд за помилковий, а виникло це
з факту, що д-р С. Рабій недокладно дослідила говірки цього району, а на
захід від р. Солинки взагалі не була і піегайа^згу зоЬіе ігиди гогіепіожапіа
зі$ \у §\уагасЬ гаскосіпіе] сг$зсі ро\н. Іезкіе^о, рггергожадгіїа §гапщ пай
Зоїіпка па сЬуЬіі (гаШ (2. 8ііеЬег. Спагу гизкіе па тскдй ой Ороги, ^ гЬ.
«8\уіаІ іегуко\уу 81о^іап», \¥аг52а\уа 1974, з. 441).

52 }. Яисіпіскі, Магму ^ео^га/ісгпе Во]ко\х?8гсгу2пу, с. 1-2.
53 К. Кеіпіизз, ор. сії., 8. 93.
54 і. Раїкошзкі, В. Разгпіскі, Ма ро§гапісги Іетко\чзко-Ьоіко\ч$кіт, Ьтоотс

1935.

55 К. КеіпГизз, ор. сії., з. 94.
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Р. Райнфусс на основі різниць §16\упіє \к гакгезіе зІго]и огаггде-
судо\уапе£0 росгисіа одгфпозсі £гиро\¥е] розділяє гірняків на
лемків і бойків56. На основі своїх досліджень так визначає він
межу між цими двома етнічними групами: V/ жупіки рггергожа-
дгопусЬ Ьадап іегепощсЬ дозгедіет бо мпіозки, іг £гапіса І.ет-
кохнзгсгугпу Ьіе£піе \у ротесіе запоскіт £ггЬіеіет разта Вико-
\уісу, газ па ро£гапісги ротаїи запоскіе§о і 1езкіе£о разтет
\Уіе1кіе£о Огіаіи. И/ тіе]зси, £дгіе доііпа Оз1а\уу гогдгіеіа Іе д\¥а
разта, сесЬу Іеткожзкіе рггедозіаіу зір піесо па рдіпос, Шоггцс
оЬзгаг рггерсю\¥у Іетко\узко-Ьсуко\¥зкі оЬе}тиу4су жзіе: Ріопщ,
РггуЬузгом, Ріоїго\к§ \¥о1$, Токаті?, Катіеппе, Кагііком і Ки-
Іазгпе51. Іізіаіопа рггеге тпіе §гапіса еІпо£гаіїста гпаїагіа роі-
піе]роіхуіегдгепіе \у ргасасЬі^гукогпахусгусії 8йеЬега і їїїупзкіе-
§о, а ро кгдікіе] роїетісе г Раїкоткіт рггуїріа гозїаіа пахуеі
]У 0Ь02ІЄ рГ2ЄСІ\¥ПІк6\¥ 58.
За пограничні точки, на яких кінчається лемківське мовлення

та етнічна територія, а починається бойківська, уважає Р.
Райнфусс такі села: Солинка, Зубраче, Щербанівка, Манів, Воля Ми-
хова, Душатин, Туринсько, Репедь, Явірник, Вислок Великий,
Дерів, Пулави, Рудавка Риманівська, Тернавка, Волтушова,
Дошно і т.д.59.

На схід від так окресленої лінії повинні уже бути села
бойківського ареалу: № мзсЬод осі Оз1а\уу зіапот £гапіср Ьеткохн-
згсгугпу разто £бгзкіе Ше1кіе£0 Огіаіи, Ь$дцсе тигет оддяеіа-
щсут Ьетко\к осі дги£Іе£о £ога1зкіе£о и£гиро\уапіа гизкіе£0 Воу
ко\у. Огапіса Ьіе£піе іи зіаіе іу кіегипки роїидпіожо-шсііодпіт,
Ьу V/ окоіісу ті Зоїіпкі озщ£щс £гапісе РапзШа 60.
Про говори на схід від ріки Ослави, яка вважається межею між

лемківськими та бойківськими говірками, писав 3. Штібер:
Смагу роті$дгу Озіащ і 8о1іпк% сщіц па]зі1піе] ки «Ьо}ко\^-

зкіт» (і'езііга іуромо Ьо]ко\узкіе итату шсЬодпщ сг$зсро\у. іиг-
сгупзкіе§о і окоііср па роїидпіе од 8ко1е§о). Ма]$ ]едпак оргосг

56 Там же, с. 95.
57 Українські назви цих сіл: Полонина, Прибишів, Воля Петрова,

Токарня, Кам'яне, Карликів, Куляшне.
58 К. КеіпГшз, ор. сії., з. 96.
59 Там же, с. 96.
60 Там же, с. 100 і карта на с. 97.
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ре\упусЬ сесЬ зресуПсгпуск]е$гс2ережпе па\ущгапіа «Іеткошкіе»
і 2\уІа$2С2а па рдіпосу «падзаткіе». Иаіотіазі §п?агу ^$сЬодпіе}
С2$8сі роху. 1е8кіе§о і гасЬодпіе] (игсгугізкіево шпату }иі 2а Ьо}-
кошкіе 2 пахущгапіаті рггесіе шгузікіт до падсІпіезітгаткісЬ
і пасІзагізкісЬ61.

У зв'язку з цим можна зауважити, що 3. Штібер має у своєму
Мовному атласі давньої Лемківщини такі бойківські населені
пункти, як Воля Михова, Тісна, Должиця, Рябе, Прелуки, Мхава,
Волковия, Лукове, Гузелі, Великополе, Ольхівці, Янківці62.

Коли говорити про північну межу бойківських говірок, себто
про бойківсько-надсянське мовне пограниччя, треба сказати,
що воно починається також на територї Польщі. М. Пшеп'юр-
ська-Овчаренко, яка досліджувала пограниччя надсянського
говору, ствердила на початку, що між надсянським, лемківським
і бойківським говорами простягається смуга змішаних і
перехідних говірок, але не було досі про це докладніших даних
у мовознавчій літературі, між іншим, тому, що «дослідники
лемківського і бойківського говорів більше уваги присвячують
означенню лемківсько-бойківської границі, а при обговорюванні
північних меж цих говірок обмежуються тільки до загальників
та схематичних ліній»63.

Ця дослідниця звертає увагу на те, що А. Княжинський у 1931
році, означуючи межі Бойківщини64, при порівнянні
бойківського говору із сусідніми говорами на півночі бере до уваги тільки
наддністрянські говори, та ані словом не згадує про існування
надсянського говору65.

Так само надто загально окреслила північну межу Бойківщини
С Рабій, як про це писав 3. Штібер:

61 Т. ЗііеЬег, Смагу гшкіепа 2аскосІ осі Ороги. Рггесігик \¥: 2. 8ііеЬег, 8таі
Іеіуко^у ЗІотап, \Уаг§2а\уа 1974, 8. 446.

62 Пор.: 2. ЗііеЬег, Аііаз іеіукощ йа\ипе] Ьеткохчзїсіуту, 2Є32. І, Іхкіі
1956, з. 11 і тару.
Українські назви місцевостей вживаємо, використовуючи словник

топонімів, поміщений у праці: XV. Макагзкі, Иаїхчу тіерсомозсі йа^пе] 2іеті
Запоскіе], ІддЬІіп 1986.
63 М. Пшеп'юрська-Овчаренко, На пограниччях надсянського говору,

«Записки Наукового Товариства ім. Шевченка», т. СІХІІ. Збірник
філологічної секції, т. 25, 1954, с. 53.

64 А. Княжинський, Межі Бойківщини, «Літопис Бойківщини», т. 1,1931.
65 М. Пшеп'юрська-Овчаренко, цит. праця, с. 53.
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Рдіпосщ §гапіс$ §\¥аг Ьоікоч/зкісЬ ^угпасга КаЬіе]6^па гпд\у
Ьагдго докіадпіе, родащс роз2С2Є£ОІпе тіе]8со\У08сі, рггег кіоге

рггеЬіе§а. 12пд\у ІггеЬа зітегдгіс, ге г^одпіе г 1% Нпщ піе Ьіе§піе
§гапіса апі )ейпе] г сесЬ игпапусЬ рггег аиіогк$ га Іуроу/о Ьо}-
комзкіе. Ме тету т$се} V/ о§61е, па }акіе) робьіате рггергожа-
дга опа Ііпіе §гапісгщ \уіа$піе Іак, а піе іпасге]66.

На думку С Рабій, бойківські говори доходять на півночі, більш-
-менш до річки Стрвяж (Стривігор), а точками граничними на
території сучасної Польщі були б місцевості Угерці, Мичківці.
М. Пшеп'юрська-Овчаренко натомість надсянсько-бойківське

пограниччя бачить на лінії таких місцевостей, як Воля Креців-
ська, Креців, Тростянець, Войткова, Юркова, Квасинина, Лопу-
шниця і т.д. на схід67.

На південний схід від Хирова починається
бойківсько-наддністрянська мовна межа, яку К. Кисілевський визначає в такий
спосіб: наддністрянський говір на південному заході сусідує
з бойківським говором на підгір'ї, через Небилів, на південь від
Рожнітова, Лоп'янку, Велдіж, Кальну, Поляниці, вздовж
східного берега ріки Сукіль, через Волоське Село коло Болехова, через
Долголуку, Улично, Опаку, Підбуж, Блажів на південь і захід
від Дрогобича та Самбора в напрямі Хирова й Добромиля68.

Від села Велдіж і Суходіл бойківські говірки межують з
гуцульськими рікою Лімницею, а Карпати відділяють їх від
закарпатських69.

Ф. Т. Жилко у 1958 р. територію бойківських говірок окреслив
так:

Бойківські говірки знаходяться на північних узбіччях Карпат,
на південь від умовної лінії, що проходить верхів'ям річки
Дністер, трохи на південь від м. Самбір, приблизно через Борис-
лав-Болехів до річки Лімниці на сході: західна межа проходить

66 2. 8ііеЬег, Смагу гшкіе па іаскоа1 осі Ороги, с. 441.
67 М. Пшеп'юрська-Овчаренко, цит. праця, див: карта на с. 88.
68 К. Кисілевський, Мовні особливості наддністрянського гнізда,

«Записки Наукового Товариства ім. Шевченка», т. СЬІХ. «Збірник на пошану
Зенона Кузелі», 1962, с. 285-286.

69 Див. карти, поміщені у таких монографічних виданнях та
підручниках, як Ф. Т. Жилко, Нариси з діалектології української мови, Київ, 1955;
Ф. Т. Жилко, Говори української мови, Київ, 1958 та інші.
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по річці Ославі (в Польщі); південна межа йде лінією
Карпатського хребта70.
А на території сучасної Польської Держави це

південно-східний кут нинішнього Короснянського воєвідства на схід від р. Ос-
лави, між іншим, ця територія, яку на картах Польщі означаєть-
ся назвою Віе82сга<іу71, як частину східних Бескидів (Східного
Бескиду). У сучасній енциклопедії положення Бєщадів так
окреслено:

Віезгсгасіу, тскойпщ сгрзс Везкісіож \¥зсЬ. ті$дгу Ртгеї^сгц,
Ьиркошкд, і Г2. Озіа^ па гасЬ. а 8хуіс$ па шсЬ. Рггеі^сг ІЛоска
сігіеіі Віезгсгасіу па £асЬо<Зпіе (м Роїзсе) і ]¥$сЬос1піе (V 25КК)12.
Оце саме і є територія поширення бойківських говірок у

сучасній Польській Державі - Західні Бєщади та територія на північ
від них, між Ославою і Стрвяжем (приблизно).

2. Коротка історія досліджень бойківських говірок

Бойківські говірки займали і займають частково територію
східної смуги нинішнього Короснянського воєвідства від ріки
Ослави на схід, а саме такі ґміни, як Лютовиська, Тісна, Ко-
манча, Балигород, Солина, Загір'я, Лісько, Ольшаниця, Уст-
рики Горішні та Чорна Гірна73. Носії бойківських говірок живуть
на цій території Польщі в обмеженій кількості, бо їх переселю-
вали частково в Українську РСР в 1945-1946 роках, а потім, у 1947
році, виселили їх разом з іншими українцями на західні та північні
землі Польської Народної Республіки74. Тепер ця територія
Польської Держави належить до найменш заселених75.

70 Ф. Жилко, Говори української мови, Київ, 1958, с. 125.
71 Див: Е. Мозкаїа, Рапогату ^огзкіе і Віетс2ай6\у\ Кгак6\у 1984.
72 Епсукіоресііа Ромзгескпа Р\¥М, І. І, ^агзгахуа 1973, з. 278.
73 Пор.: РоЬка Кіесірозроіііа Ьи^ока. Мара айтіпізігасурга, \¥агзга\уа

1986.

74 Див.: С. і.ика$2ешіс2, \Уок61 £епеіу ірпеЬіе^и аксуі,,ІУізІа"(1947 гок),
Игіеіе па^о^зге", г. VI, 1974, № 4, з. 38-45.
За офіційними підрахунками від квітня до серпня 1947 р. переселено на

західні та північні землі ПНР понад 140000 українців (там же, с. 45).
75 М. Іапізгехузкі, Масі каграскіті сіоріухтті ІУігіу, \¥агзгаша 1985, з. 43.

До речі, у цьому популярному довідникові, як і в більшості подібних, не
видусив автор з себе ані разу слова український, лемківський чи
бойківський. / сщ£Іе 8оЬіе гасіа]? руїапіе: зиреграігіоіугт іо сгу піешейга?
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У час акції «IV» на західні та північні окраїни нової Польщі разом
з тисячами українців виселювалася і їхня материнська мова. На
Східній Пруссії у селах Лідзбарщини вперше від правіку почулася
також джерельно чиста бойківська говірка. Наприкінці 60-их років
студенти Варшавської україністики заохотили до дії сімейну капелу
бойків з Бобровника. «Сусідойки» понесли рідне слово навіть у
польський ефір. Сьогодні їхня пісня - лише у записах. Фото Всеволода
Пшеп 'юрського.

В наш час можемо знайти таку замітку в зв'язку з X фестивалем
української пісні в Сопоті:

Любили і люблять бобровничан - бойків з Вармії і Мазур - не
лише за джерельну пісню, але й за їхню послідовність у праці76.
У дописі п.з. Шляхом бойківських церков згадуються деякі
місцевості цієї території77. На платівці, записаній у 1986 р. та
випущеній в 1987 році п.з. Роїопіпу. Ріежі Во]кому і Ьеткож, маємо
кілька бойківських пісень і коломийок, співаних бойківським
народним ансамблем Сусідойки. Цей та інші факти свідчать про
те, що бойківська народна культура, пісня та говірки у Речіпос-
политій Польщі ще живуть і розвиваються.

76 «Наше слово», № 27 (1564), з 5 липня 1987 р., с. 3.
77 Шляхом бойківських церков, «НС», № 25 (1562) за 21.06.1987 р.
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Більша частина бойківської мовної території знаходиться
тепер в Україні: це південно-західна та підгірська частина
Львівської області (Турківський р-н і південні гірські частини Старо-
самбірського, Самбірського, Дрогобицького та Стрийського
районів) і південно-західна частина Івано-Франківської області
(південні гірські частини Долинського та Рожнятівського
районів)78.

Бойківськими говірками цікавилися дослідники від багатьох
літ, але сама назва бойківські говірки появилася в
діалектологічних працях, як здається, щойно у другій половині XIX ст., хоч
саме слово бойко зафіксоване було вперше в польській судовій
справі з 1607 р., де було сказано:

2,Є2па}$ па т$се, іг жоіу сіма ко\¥а1о\уе зрггедаі XV Ьезки Во]-
кот19.

Першу згадку про конкретний бойківський населений пункт
знаходимо в Іпатіївському літописі під 1236 роком у зв'язку з
втечею князя Ростислава Михайловича на Угорщину: Біжа в Угри
путем, імже ідяше на Борсуков Діл, і прийде в Бани, рекомій
Родна, і оттуда іде на Угрьі. Чотири роки пізніше згадується
місцевість Синеволодско, пізніше: Синевідсько, сьогодні: Синьо-
видне у зв'язку з одруженням Данила Галицького з дочкою
угорського короля80.

Однак, до XIX ст. говорилося лише про карпатське або гірське
наріччя. І. Вагилевич писав у 1845 році, що крім галицького
і київського українська мова має ще й третє карпатське наріччя,
яке відрізняється рядом характерних прикмет, притаманних, як
правило, також бойківській групі говірок81. Говорячи про кар-

78 Див.: Українська Радянська Соціалістична Республіка, Київ, Головна
редакція УРЕ, 1965, с. 673-676, 693-698.

79 М. Онишкевич, Очерки по лексикографии и лексикологии Бойковщиньї
по данньїм словаря бойковского диалекта, Автореферат докт. дис, Львов,
1968, с. 8.
80 М. Онишкевич, Очерки по лексикографии и лексико логии Бойковщиньї

по данньїм словаря бойковского диалекта, Автореферат докт. дис, Львов,
1968, с. 4.
81 І. ^аЬуІе^ісг, Огатаїука іеіука таїогшкіе^о н? Саіщі, Ь\уо^ 1845.

Пор.: А. Москаленко, Нарис історії української діалектології, Одеса, 1961,
с. 9-Ю.
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патське наріччя, має він на увазі також живу народну мову
нинішньої Бойківщини82.
Я. Головацький у своїй Розправі о язиці южнорускім і єго

нарічіях виділяв (1848 р.), крім волинсько-подільського та
галицько-наддністрянського, ще гірське або карпаторуське наріччя,
яке вважав за старовинне, бо гірські сторони всігда найдовше
задержують старий бит і ознаки стародавньої бесіди. Наводить
він ряд характерних прикмет, притаманних усім карпатським,
в тому числі й бойківським, говіркам83.

Так само О. Потебня виділяв й описував у своїх дослідженнях
карпаторуський або гірський говір. Цей видатний український
мовознавець звернув увагу на деякі лексичні особливості
західноукраїнських говірок, в тому числі й карпатських передусім,
зайнявся також справою запозичень з інших мов. Вдався О.
Потебня у дискусію з Я. Головацьким, який ствердив, що горяни і
підгоряни зберегли і зберігають свою старовинну мову без будь-
-яких іншомовних елементів тільки завдяки географічним
умовам - горам і лісам, які ізолювали їх від жителів інших
місцевостей. О. Потебня не погоджувався з таким твердженням,
заявляючи, що гори ніколи не були надійним захистом будь-якого
говору зі сторони мовних впливів* .

І. Зілинський у своїй Пробіупорядковання українських говорів 85
називає уже бойків у рамках південно-західної групи говорів:

В Австро-Угорщині займає вона (ця група) майже цілу полосу
Карпат, т.зн. майже всі українські говори по угорському боці;
в Галичині: говори лемків, замішанців, бойків, частково гуцулів
і долівський (в долині Сяну) (...)86.

Бойківські говірки, як складова частина карпатської групи
українських говорів, почали досліджуватися спеціально у другій

82 Пор.: М. Лесів, Українські говірки в ПНР, «Наше слово» № 14 (1551)
за 5 квітня 1987 р., с. 5.

3 Див.: А. Москаленко, цит. праця, с. 11-12.
84 А. Москаленко, О. Потебня як діалектолог й історик української

мови, у зб. «О. Потебня і деякі питання сучасної славістики», Харків, 1962,
с 78-79.

85 «Записки Наукового Товариства їм. Т. Шевченка», т. 117-118, Львів,
1914.

86 Пор.: А. Москаленко, Нарис історії української діалектології...,
с 36-37.
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половині XIX ст. І тут треба назвати деякі праці І. Верхратського.
Перед його публікаціями появлялися, головним чином,
етнографічно-мовні описи народної культури з поодиноких
місцевостей та околиць.

І. Вагилевич, народжений у Ясеневі Горішньому, написав
у 1841 р. у чеському журналі інформацію про бойків, де згадує
також про форму та суть їхньої народної культури87.

Після І. Вагилевича етнографією Бойківщини цікавилися в
Україні такі дослідники, як Д. Великанович, В. Гнатюк, М. Зубриць-
кий, Ю. Кміт, В. Кобильник, І. Кузів, В. Левинський, І. Максим-
чук, М. Марків, О. Мисевич, О. Охримович, О. Рошкевич, І. Свєн-
ціцький, В. Стинавська, М. Турянська, І. Франко, А. Чичула
і багато інших авторів невеликих заміток. З польських етнографів
Бойківщиною цікавилися Л. Ґолембйовський, І. Коперніцький,
А. Кучера, І. Любіч-Червінський, В. Поль, Р. Райнфусс, 3. Стше-
тельська-Гринбарг, М. Талько-Гринцевич, Я. Фальковський.

Першою публікацією, що відносилася до опису Бойківщини та
її народної культури, була книжка І. Любіча-Червінського,
видана у Львові в 1811 р.88. Праці етнографів мають велике значення
також для мовознавців, які досліджують історію системи
бойківських говірок, а передовсім їх лексики. Як засвідчує автор
найновішого словника бойківських говірок М. Онишкевич,
найбільше значення з огляду на якість і кількість лексичного
матеріалу мають етнографічні праці В. Гнатюка та І. Франка89.

Кілька інших прикладів з публікацій, що появилися ще у XIX
ст. а які відносяться до бойківських говірок та їх мовної системи:

Оце у 5 числах журналу Учитель (1872) друкувався поданий до
друку С. Пасічинським Малий словарець бойківсько-руських слів,
уживаних в щоденній бесіді90,

871. \¥аЬу1ешіс, Во}ко\е Ш гтко$Іо\етку V Наїісіск, «Са$орі$ Се$кеЬо
Мигешп» 1841, К.. 15, $у. і, 8. 30-73. Українськомовний текст цієї статті був
опублікований у 1978 році: І. Вагилевич, Бойки русько-слов'янський люд
у Галичині, «Жовтень» № 12, 1978, с. 117-129.

88 5. ЬиЬіс2-С2ЄГ\УІп$кі, Окоііса Т.аа'піезігзка тіесіїу Зігуіет і Ьотпісц,,
Ь\уо\у 1811.

89 М. Онишкевич, цит. праця, с. 4-5.
90 С. Пасічинський, Малий словарець бойківсько-руських слів, уживаних

в щоденній бесіді, «Учитель», 1877, чч. 33-37.
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Український етнограф М. Зубрицький (1856-1919) опублікував
у Матеріалах до Українсько-Руської Етнольогії цікаві розвідки
про бойківську народну культуру, а саме: про одяг91, взуття92
і будівництво93; праці такі мають посереднє відношення до
лексики бойківських говірок.

З інших авторів, що писали про народну культуру й фольклор
бойків ще перед першою світовою війною, треба згадати Ольгу
франко-Хоружинську (1864-1941), дружину Івана Франка, яка
у 1887 році написала розвідку п.з. Карпатські бойки і їх родинне
життя9*.

Багато цікавих фактів з мови і культури бойків наводить Іван
Франко у статті з 1895 р., в якій дискутує над походженням назви
бойки. Він не погоджується з тим, що ця назва мала б у своїй
основі частку бойє. Пояснюючи справу стосунку підгір'ян до
бойків, І. Франко пише:

У бойків також є чимало таких культурних пережитків, що
разять підгірянина, як, напр., курні, чорні та нечепурні хати,
в маслі варені сорочки, життя великими сім'ями (задругами)
в спільній хаті, відмінний від підгірського одяг, довге на плечі
спадаюче, іноді заплітане в коси, або зав 'язуване вузлами
волосся і т.д. Дуже вірно замітив Тайлор (Апґаще бет Сиііиг), що між
племенами, а навіть частинами одного племені, котрі різняться
між собою ступенем культури, постає звичайно така нелюбов,
при чім плем'я, що поступило далі в культурі, приписує запізне-
ному, темнішому, між іншим, також таємну, магічну та
чародійську силу. Що наші підгіряни приписують власне таку силу
бойкам і гуцулам, базуючись на тому, що в горах задержалося
досі далеко більше віри в таку таємну силу, ніж на долах, це діло
досить відоме.

І. Франко далі стверджує, що нелюбов підгірян до бойків
може не мати нічого з назвою «бойки», а «згірдний відтінок міг пе-

91 М. Зубрицький, Верхня вовняна ноша українсько-руського народа в
Гатчині, Взірці крою і ноші у бойків, «Матеріали до Українсько-Руської
Етнольогії», т. X, Львів, с. 77-104.

92 М. Зубрицький, Ходаки, обув селян Старосамбірського і Турчансько-
го повітів, «Матеріали до Українсько-Руської Етнольогії», Львів, т. XI,
с 23-29.

93 М. Зубрицький, Селянські будинки в Мшанці Старосамбірського
повіту, «Матеріали до Українсько-Руської Етнольогії», Львів, т. XI, с. 1-22.

94 Альманах Перший вінок, 1887.
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рейти з людей на назву, яка первісно могла не мати такого від-
тінка».

Автор статті заперечує також факт, що назва бойки мала б
появитися на пограниччі з лемками, бо такоїмежовини між
бойками і лемками зовсім нема. Зауважив це вже пок. проф. Копер-
ніцький, обіздячи наші гори, що оскільки між бойками і
гуцулами видно різкий контраст і в мові, і в одежі, і в способі будування
хат, остільки між лемками і бойками такого контрасту нема. (...)
Мені доводилось, - пише І. Франко, - жити пару разів по кілька
неділь в Дидьові (крайній захід турецького повіту, тоді ще село це
належало до ліського повіту), але ані частиці «бос», ані якогось
особливого передразнювання лемків там я не чув95.
Дослідження бойківських говірок на початку мали значення,

передовсім, для пізнання поодиноких слів, уживаних бойками.
У цьому відношенні першим був І. Вагилевич, який до згаданої
статті про бойків ще у 1841 р. додав словничок, укладений зі 133
слів, значення яких пояснювалося чеською мовою: Для
бойківської лексикографії мали пізніше значення праці С Пасічин-
ського, І. Верхратського, І. Ґоцького, І. Франка, І. Свенціцького,
А. Козака, С. Павлюха, Є. Грицака, А. Яворського та ін.96 Деякі
з цих дослідників збирали та опрацьовували діалектний
матеріал, не маючи професійної підготовки, слова були інколи
записувані без послідовного вказання на їх вимову та наголос.
Найціннішими працями, що появилися у XIX ст. у цьому

відношенні, можна вважати І. Верхратського Знадоби до словаря
южноруського, ЗНТШ, Львів, 1877 та І. Франка Галицько-руські
народні приповідки задля точності пояснень поодиноких слів,
вказання місця запису слова, багатства матеріалу і фразеологічних
зворотів97.

І. Свєнціцький опублікував у 1913 році опис говірки одного
бойківського села Бітля98.

951. Франко, Уваги про походження назви «бойки», «Життє і слово»,
т. III, Львів, 1895. Користуюсь виданням: І. Франко, Назвознавчі праці.
Перше книжкове видання з приводу століття народин 1856-1956, Вінніпег
1957, с. 47-51.
96 М. Онишкевич, цит. праця, с. 5.
97 Там же, с. 5.
98 І. Свєнціцький, Бойківський говір с. Бітля, «Записки Наукового

Товариства їм. Шевченка», т. СХІУ, кн. 2, Львів, 1913.
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Найновішим донедавна (перед виданням словника М. Ониш-
кевича у 1986 р.) був Словник бойківського говору Ю. Кміта,
опублікований частково (А. - Копаня) у 3-11 номерах Літопису
Бойківщини, Самбір, 1934-1939".

У 1938 р. появилися спроби географічного представлення
лексики бойківських говірок у праці М. Парипи п.з. З географії
бойківських слів100, де подаються, наприклад, всі варіанти назви
картоплі: буля, бульба, бульбан, бульва, що вживалися у говірках
бойків, та інші слова. Як написав пізніше Я. О. Пура, географічне
поширення цих слів показано надто приблизно, додана до статті
карта тим більше цього завдання не розв'язує, бо ілюструє (і то
поверхово) лише одне поняття «картопля»101.

Є. Грицак дав у 1938 році спробу виявлення лексичного
багатства говірки одного села Сушиці Рикової Старосамбірсько-
го повіту. Більша частина статті була подана у формі
словника102.

Можна ще назвати такі цінні праці, що своїм змістом
в'яжуться з пізнанням словникової системи бойківських говірок, як Деякі
інституції звичаєвого права в Старосамбірщині І. Максимчука,
Матеріальна культура с. Жукотина Турчанського повіту В. Ко-
бильника103 чи Говірки Підбузького району Львівської області
Д. Бандрівського, Київ, 1956. У цих та інших працях міститься
багато цікавого бойківського лексичного матеріалу.
Завершенням довгих досліджень над слівництвом Бойківщини став
унікальний Словник бойківських говірок, укладений М. Онишкевичем
і виданий уже після його смерті у 1986 році в двох частинах104.

99 Історія цього словника описана в: М. Онишкевич, Словник
бойківських говірок, ч. І, Київ, 1984, с. 20. Про інші лексикографічні спроби
й досягнення див.: М. О. Онишкевич, Очерки по лексико графии..., с. 5-7.

100 Літопис Бойківщини, ч. 10, Самбір, 1938.
101 Пор.: Я. Пура, Говори Західної Дрогобиччини, ч. І, Львів, 1958, с. 14.
102 Є. Грицак, Лексика с. Сушиці Рикової у Старосамбірщині, «Літопис

Бойківщини», ч. 10, Самбір, 1938.
103 «Літопис Бойківщини» ч. 7-8, Самбір, 1936.
104 М. Онишкевич, Словник бойківських говірок, частина І-ІІ, Київ, 1984.

Про проф. М. Онишкевича (1906-1971) див.: М. Лесів, Пам'яті проф. М.
Онишкевича, «Наша культура» № 11, Варшава, 1971; М. І^езіоду, К. Тго-
Пто^ус2, Муска]Іо Опузікемусг (1906-1971), 81ауіа Огіепіаііб'* XXI 1972,
8. 127-128.

105



З міжвоєнних праць про систему бойківських говірок треба
згадати дослідження, передусім, С. Рабій та Я. Рудницького.

Праця С. Рабій п.з. Віаіекі Во]кд\\' подана була лише у формі
короткого реферату, представленого І. Зілинським на засіданні
Польської Академії наук у Кракові105. В ній охоплено
дослідженням велику територію, що навіть виходить за межі Бойківщини,
особливо, коли йдеться про її північну межу. Автор, як видно
з реферату, досить детально аналізує мовні явища (фонетичні
й морфологічні) бойківських говірок, подає інколи в загальному
плані територію їх поширення106.

Досліджень над бойківськими говірками у міжвоєнний період
не помічає, на жаль, автор Нарису історії української
діалектологи А. Москаленко (1962), який згадує діалектологічні праці
І. Зілинського107.

З діалектологічних праць цього діалектолога, організатора
досліджень українських говірок на території міжвоєнної
польської держави, цінними для пізнання бойківських говірок були
розвідка п.з. Границі бойківського говору (1938) 108,а також стаття,
в якій І. Зілинський визначав границю між лемківськими та
бойківськими говірками, надрукована у польському міжвоєнному
славістичному журналі ,,Ьші Зіотоапзкі" (1936 р.), написана на
основі мовних фактів, записаних по селах території бойківсько-
-лемківського пограниччя109.

До речі, діалектний матеріал, зібраний (записаний) по селах
у міжвоєнний період, що зберігся у домашньому архіві І.
Зілинського, був частково опрацьований та опублікований у Кракові
у Видавництві Ягеллонського університету в 1975 році. Серед
цього цінного, бо майже вже історичного, матеріалу знайти
можна також записи з декількох бойківських сіл, напр., з таких сіл,

105 2. ЯаЬіе]6^па, Віаїекі Во]кдм\ «5рга\¥02сіапіа г Сгуппозсі і Розіесігеп
Роїзкіе] Акасіетіі Іітіе^іпозсі», і. XXXVII, Кгако\у 1932. 48 років пізніше
ця її ж стаття появилася по-українськи: С. Рабій-Карпинська, Діялект
бойків (фонетика і морфологія), зб\ «Бойківщина. Монографічний збірник
матеріялів...», Філядельфія-Нью-Йорк, 1990, с. 443-457.

106 Пор. оцінку Я. Пури, цит. праця, с. 12.
107 А. Москаленко, Нарис історії української діалектолога. Радянський

період, Одеса, 1962, с. 36-39.
108 Літопис Бойківщини, ч. 10, Самбір, 1938.
1091. Зілинський, Питання про лемківсько-бойківську границю, «Ьисі 81о-

\уіаіі8кі», І. IV, 1А, Кгако\у 1936.
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як Ботелька Нижня (пов. Турка) - записував С. Шух у 1937 р.;
с. Должки (пов. Турка) - записувала С Рабій 1935 р.; с. Вовче
(пов. Турка) - запис О. Лотоцької 1937 р.; с. Ясінка Масьова (пов.
Турка) - запис О. Лотоцької 1938 р.; с. Рибник (пов. Дрогобич)
- запис О. Лотоцької 1937 р.; с. Довго лука (тепер Стрийського
району) - запис О. Іжицького з 1939 р.; с. Ісаї ( пов. Турка) -
запис О. Лотоцької з 1938 р.; с. Кропивник Старий (пов. Дрогобич)
тощо110.

Я. Рудницький, автор монографії Географічні назви Бойківщини
(Краків, 1939), проаналізував декілька фонетичних
особливостей говірки Старої Ропи Старосамбірського району у статті,
опублікованій 1935 р. На цій основі робить він висновок, що
говірка села Стара Ропа належить до перехідних від бойківських до
наддністрянських і що північна межа чисто бойківського говору
проходить нижче на південь від Старої Ропи111,
Першою спробою виявити ізоглоси окремих мовних явищ, що

проходять північним кордоном Бойківщини, була праця саме
Я. Рудницького п.з. Важливіші ізофени на півночі центральної
Бойківщини111. Дослідник визначав там межу ізофон
бойківського говору, зокрема таких, як рефлексація а після м'яких
приголосних, коронально-дорсальне пом'якшення приголосних,
м'яке р у кінці слова, заднє ьі та інші. На особливу увагу
заслуговує розглянуте питання так зв. міжслівного «запсіИі», що
поширене у говорі бойківІі3.

У підручнику п.з. Українська мова та її говори (1-е вид., 1937 р.)
Я. Рудницький помістив два тексти, як взірці бойківських
говірок, які він сам записував у с. Багноватій Турчанського повіту
(Спогад про світову війну, 1935 р.) та в с. Сенечові Долинського
повіту (Про астронома, 1936 р.)114-

110 Зшсііа пасі йіаіекіоїо^щ икгаітка_ і роккц.. 2 та1егіа16\у Ь. Каїесігу
^гукош ЯшкісЬ Ш., Оргассмаї і рггу£ОІо\уа! сіо сішки М. Кагаз, Кгакош
1975.

11 { Я. Рудницький, До бойківсько-наддністрянськоїмежі\ «Літопис
Бойківщини», ч. 6. Самбір, 1935.

112 Літопис Бойківщини, ч. 10, Самбір, 1938.
113 Я. Рудницький, Важливіші ізофони на півночі центральної

Бойківщини, «Літопис Бойківщини», ч. 6,1935, а також: його ж Кііка І2о/оп іе ижпоа'-
ШсН оЬзіагбм Во]ко№82сіугпу, «Ьисі Зіошіапзкі», І. IV А, Кгак6\у 1938, Пор.:
Я. Пура, цит. праця, с. 13.

114 Я. Рудницький, Українська мова та Ті говори. 3-є справлене й
поширене видання, Вінніпег, 1965, с. 40.
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Наведімо ж оцей анекдот (приповідку) про астронома:
За остронома є приповідка: мав їхати царь на спацир й взяв

собі остронома. Прийшли в хлопське село до ґазди в дьвір і кажут:
«Ґаздо, ци бисте нас прияли наніч. А тот ґазда: «Я би вас прияв,
але я не маю де». А вин: «Ми туйкьі на оборі». - «Та на оборі
вопаде зла хвиля в ночи». А остроном: «Ви там не журітся». (...)
Пришло в ночи приходит буря. Дідо пиридонньом встає,

а царь кажи: «Діду, як ти знав, що буди зла хвиля?» А він: «Я
- проше пана - бо моя свиня носила с кучи солому». А царь до
остронома: «Хлопська свиня ліпший остроном, як ти»115.
У цій же публікації Я. Рудницький подає приклад оповідання

Ю. Кміта п.з. Школа як зразок стилізованого бойківського
говору:

- Днись йнакше постало. Мій хлопиць мудрійший від мене.
Ходитдо чколи. Послухайте, до чого я йду. Щось си хлопчийко
придобарив, сів коло стола й став писати до сина в Гамериці:
«Я ти пишу, братцю, того письмо. Ци приїмаш го? Як ти ся
вподобат, то буду все писати. Чкода, аби отиць жидам гроші ще
й за листи викладували...»

- Файно листа пустив!
- Вийшла карта від сина: «Як будеш так писати, чи типир, то

приїмаю і красно тя витаю з тим письмом»... Ну, ци ни
мудрійший мій хлопчийко? Гвару і тому менчому: Ходи до чколи,
дітинко, я своє звідкував і тогом ни мав...

- Так, так, мині ся видит, куме, що чоловікови найгирше
вмирати чириз то, що не видів того, що другі виділи...1І6.

Після другої світової війни особливо багато появилося
досліджень системи бойківських говірок. З-посеред
післявоєнних українських дослідників бойківської діалектології на
першому місці треба згадати письменника і діалектолога Д. Бандрів-
ського (1897-1983)1І7, довго літнього завідуючого Кафедрою
слов'янської філології Львівського університету М. Онишкевича
(1906-1971)118,Я. Пуру, В. Черняк та ін.

115 Там же, с. 40.
116 Там же, с. 103.
117 Український Радянський Енциклопедичний словник, т. І, Київ, 1986, с. 132.
118Пор.: М. Лесів, Пам'яті професора М. Онишкевича, «Наша

культура» № 11 (163), Варшава, 1971, с. 11-12. М. і.Є8І6\у, К. ТгоГнгю\уус2,
МусНа]Іо Опузікещсї (1906-1971), «Зіауіа Огіепіаііз», XXI, пг 1, \Уаг82а\¥а
1972, 8. 127-128.

108



Перед виданням винятково цінного і неповторного з огляду на
кількість слів і методологічну якість Словника бойківських
говірок (Київ, 1984, ч. НІ) проф. М. Онишкевич протягом довгих
років опублікував чимало цінних наукових розвідок, у яких
висвітлював справи поодиноких бойківських слів119,представляв
методологічні, лексикографічні проблеми, зв'язані з його ж
працею над словником бойківських говірок !2°, писав про іншомовні
елементи в бойківських говірках, головним чином, румунізми,
словакізми, мадяризми, русизми121, а також про бойківські
діалектні елементи у творах І. Франка122.
У 1968 р. проф. М. Онишкевич захистив свою докторську

дисертацію на тему Нариси лексикографії та лексикології Бойківщи-
ни на основі даних словника бойківського діалекту 123.

Д. Бандрівський у своїй кандидатській дисертації п.з. Говори
Підбузького району Дрогобицької області в їх зв }язках з говорами
сусідніх районів (Львів, 1956) розглядає особливості фонетичної

119Пор.: М. Онишкевич, Бойківське пони, «Питання слов'янської
філології», вип. 1, Львів, 1960, с. 50-51.

120 М. Онишкевич, Принципи складання словника бойківського діалекту,
«Питання слов'янської філології», вип. 1, Львів, 1960, с. 10-19 (також:
«X Республіканська діалектологічна нарада», Київ, 1959, с. 18-20); М.
Онишкевич, Про складання словника бойківського діалекту, «Праці X
Республіканської діалектологічної конференції», Київ, 1961, с. 114-125; М.
Онишкевич, Словнички та словники бойківських говірок, «Вісник
Львівського університету», серія філологічна, вип. 4, Львів, 1966, с. 94-100.

121М. Онишкевич, Румунські елементи в бойківських говірках, зб.
«XXXIX Наукова конференція, присвячена підсумкам
науково-дослідницької роботи університету за 1964 рік. Тези доповідей. Філологія і гу-
маністика», Львів, 1965, с. 60-61; Словацько-українські мовні зв'язки,
«Питання слов'янознавства. Матеріали першої і другої славістичних
конференцій», Львів, 1962, с. 97-109; Угорські елементи в українській мові
(за даними бойківських говірок), «Тези доповідей сьомої української
славістичної конференції», Дніпропетровськ, 1966, с. 260; Російські елементи та
паралелі в говірках Бойківщини до і після Жовтня, «Вісник Львівського
державного університету. Філологія, іноземні мови, журналістика», Львів,
1968, с. 36-43.

122 М. Онишкевич, Діалектизми (полонізми ібойкізми) та їх
коментування у 20-томнику творів І. Франка, зб. «Іван Франко. Статті і матеріали», зб.
XI, Львів, 1964, с. 182-194; зб. XII, Львів, 1965, с. 148-154; Полонізми
і діалектизми та способи їх коментування у 20-томнику творів І. Франка,
«Іван Франко. Статті і матеріали», зб. X, Львів, 1963, с. 139-156 тощо.

123 Пор.: Автореферат докторської дисертації: М. Онишкевич, Очерки
по лексикологии и лексикографии Бойковщиньї по данньїм Словаря бойков-
ского диалекта. Автореферат диссертации на соискание ученой степени
доктора филологических наук, Львов, 1968.
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системи, граматичної будови і лексичного складу одного з
районів б. Дрогобицької області. Я. Пура так інформує про цю
монографію: На основі цього дослідження автор робить
висновки, що говірки Підбузького району є перехідними від бойківських
до наддністрянських (...) Говірки південної частини району
становлять собою ще тип бойківського говору, але на мові
молодшого покоління вже відбився вплив сусідніх наддністрянських
говорів12*.

На цьому ж матеріалі основані були такі осібні розвідки Д.
Бандрівського, як монографія, видана у 1956 р. 125та детальні
дослідження фонетики126, морфологічних особливостей127 чи
лексики говірок з бойківського пограниччя128. Вони значною
мірою збагатили наші знання про систему бойківських говірок.

Я. Пура досліджував говірки Західної Дрогобиччини, в тому
числі також бойківські. Фонетичні особливості, що
характеризують бойківський говір, виявлено переважно у говірках
Підбузького (півд.-сх. ч.), Старосамбірського (півд.-зах. ч.) і Стріл-
ківського районів. За фонетичними даними, беручи до уваги такі
звукові риси, як: а) відсутність звуження а після м'яких
приголосних, шиплячих та й; б) рефлексація є як є до и (звуження вимови є);
в) заднє ьі; г) звук и в частці ни (нияк, нигди, никули); д) по-

124 Пор. оцінку в праці: Я. Пура, Говори Західної Дрогобиччини, ч. І, с. 13.
125 Д. Бандрівський, Говірки Підбузького району Львівської області,

Київ, 1956.
126Д. Бандрівський, Фонетичні особливості бойківських говірок Бори-

славського і Турківського районів Дрогобицької області, «Дослідження і
матеріали з української мови», т. І, Київ, 1959, с. 10-23; Фонетичні
особливості говірок Дрогобицького району Львівської області, «Дослідження
і матеріали з української мови», т. III, Київ, 1960, де на с. З стверджується:
Говірка с. У лячного, розташованого біля підніжжя Карпат (...) є
перехідною від середньобойківського до середивона^дністрянського типу
говірок. І далі: Говірки сіл Ясениці-Сільноїі Попелів (...) віддалених на 11-
-14 км від Дрогобича, є перехідними від західнобойківських до західно-
наддністрянських з перевагою елементів наддністрянського типу. Говірки
обох згаданих вище сіл становлять одну мовну цілість з говіркою с. Івана
Франка (кол. Нагуєвичів).

127 Д. Бандрівський, Деякі морфологічні особливості говірок
Турківського району Львівської області, «Дослідження і матеріали з української
мови», т. II, Київ, 1960, с. 3-11.

128 Д. Бандрівський, Матеріали до діалектного словника Бориславського
і суміжних районів Львівської області, «Дослідження і матеріали з
української мови», т. IV, Київ, 1961, с. 3-14.
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м'якшення усіх приголосних перед і, що походять з о, є (с'іль, д'ім,
бій, н'ім, висел'і); є) м'яке р у суфіксі -ар (косарь, воучарь); є)
перехід н' в суфіксі -ньк- у -й- (милейка, дівойка, сусідойка) та ін.,
дослідник стверджує:

Ізоглоси цих та інших особливостей в основному збігаються,
створюють тим самим досить виразну межу бойківського
говору; вона проходить приблизно такими пунктами: Стара Сіль,
Стрільбище, Велика Лінина, Терші в, Бусовисько, Лужок
Горішній, Топільниця, Тур'я, Свидник, Ластівки, Кролівник
Старий, Рибник, Довге. На північ від цієї лінії маємо вже перевагу
фонетичних особливостей наддністрянського говору129.

Морфологічні особливості бойківських говірок знаходить цей
дослідник також у говірках Старосамбірського, Підбузького
і Стрілківського районів. Це особливості північної Бойківщини.
З них для прикладу наведено такі: а) збереження в наз.-зн. оди.
форм колишніх -ьв- основ: церков, хоругов, морьхов: б) рідкісне
вживання -ове, -еве- в наз. мн. іменників, що мають збірне
значення: синове, братове, ґаздове; в) вживання дієслів
теперішнього часу типу бігаш, читаш, гадаш (2-га ос. одн.), бігат, читат,
гадат (3-тя ос. одн.); г) наявність своєрідних прислівникових
форм: борзо 'швидко\ по польських, по руських 'по-польськи,
по-руськи\ горі, долі 'вгорі, в долині' та ін.; д) вживання прий-
меннків строно, струно, 'про, ради\ меджи, помеджи, корос, корус
'через' та ін. 13°.
Крім цієї монографії Я. Пура опублікував ще декілька статей,

які відносяться до таких детальних справ системи бойківських
говірок, як місце наголосу13 * чи проблеми синтаксису, вживання
сполучників, головні та другорядні члени речення тощо132.

129 Я. Пура, Говори Західної Дрогобиччини, ч. І, Львів, 1958, с. 14-15.
130 Там же, с. 46-47.
131 Я. Пура, Деякі особливості наголосу в говорах Західної Дрогобиччини,

«Наукові записки Ровенського педінституту», т. 5, 1961, с. 229-239.
132 Я. Пура, Сполучники підрядності у говірках Самбірського і суміжних

районів Дрогобицької області, «Доповіді та повідомлення Львівського
педінституту», Серія філологічна, № 2, 1956, с. 22-24; Сполучники в говірках
південно-західної Львівщини, «Праці X Республіканської діалектологічної
наради», Київ, 1961, с. 185-200; Особливості вираження головних і
другорядних членів речення у говорах Західної Дрогобиччини, «Наукові записки
Ровенського педінституту», т. 5, 1961, с. 241-251; Деякі особливості
синтаксису говорів Західної Дрогобиччини, «Питання українського
мовознавства», кн. 4, Львів, 1960, с. 168-174.
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Деякі мовознавчі праці В. Черняк відносяться, передовсім, до
системи голосних бойківських говірок133.
Автор Лінгвістичного атласу українських народних говірок

Закарпатської області УРСР Й. Дзендзелівський торкався, між
іншим, проблем співвідношення бойківської лексики до
закарпатської134.
Звернімо також увагу на опис системи словозміни іменників

у бойківських говірках, представлений у статті І. Ощипко135,
опис семантично-словотворчої структури дієслів у цих же
говірках у статті Т. Возного136, його ж опис словотворної системи
відвигукових дієслів у бойківських говірках137.
Опис системи голосних південно-західноукраїнських говірок

А. Залеського відноситься також до бойківського діалекту138,
ця солідна і добре обгрунтована монографія була високо
оцінена рецензентами139.
На одну фонетичну деталь, а саме: лабіалізацію голосних

у карпатських, в тому числі й бойківських говірках, звертає
спеціальну увагу І. Пагіря140.

133 В. Черняк, Із спостережень над системою голосних фонем бойківського
говору, «Доповіді та повідомлення Львівського університету», вип. 5, ч. 1,
1957, с. 92-96; Характеристика системи голосних фонем бойківського говору,
«Питання українського мовознавства», кн. 4, Львів, 1960, с. 150-167.

134 Й. Дзендзелівський, Про відношення закарпатських говорів до
бойківських у галузі лексики, «Матеріали 1 -ої Ужгородської міжвузівської
конференції, присвяченої вивченню карпатських говорів», Ужгород, 1958,
«Доповіді та повідомлення Ужгородського університету. Серія
філологічна», № 3.

1351. Ощипко, Система словозміни іменників у бойківському говорі, «XII
Республіканська діалектологічна нарада. Тези доповідей», Київ, 1965, с. 66-69.

136 Т. Возний, Семантико-словотвірна структура дієслів у бойківському
говорі, «XII Республіканська діалектологічна нарада. Тези доповідей»,
Київ, 1965, с. 87-88.

137 Т. Возний, Словотвірна структура відвигукових дієслів у бойківській
говірці, «XIV Республіканська діалектологічна нарада. Тези доповідей»,
Київ, 1977, с. 76-78.

138 А. Залеський, Вокалізм південно-західних говорів української мови,
Київ, 1973, с. 156.

139 Пор. також мою рецензію, опубліковану в: «Яесепхуа. А Кєуієуу
оГ 8оуієі ІЛсгаіпіап 8сЬо1аг1у РиЬІісаІіош», уоі. IV, N 2, СатЬгісІ£Є, Мавз,
1974, рр. 33-41.

1401. Пагіря, До питання лабіалізації голосних в українських говорах
району Карпат, «XIV Республіканська діалектологічна нарада. Тези
доповідей», Київ, 1977, с. 25-27.
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Прядильно-ткацьку термінологію було представлено у
доповіді на XIII республіканській діалектологічній нараді у Києві 1969
року141.
Про семантику та структуру негативних віддієслівних назв

предметів у бойківських говірках доповіла на XIV
Республіканській діалектологічній нараді у Києві 1977 року О. Захарків.
Йдеться тут про такі іменники, як зносок 'мале неповноцінне
яйце', виверть 'вивернене бурею дерево', сіянка 'цибуля, що
зійшла з насіння' та інші142.

На цій же XIV Республіканській діалектологічній нараді
представлені були доповіді про деякі інші семантичні групи слів
у говірках району Карпат, в тому числі й бойківських, а саме:
про назви одягу (О. Шляхов)143,про будівельну лексику (Ю. Га-
лай)144,про вигуки та вигукові слова (Й. Пуйо)145.Назвам
нафтового промислу в говірці м. Борислава приділив трохи уваги
у 1953 році В. Пастушин146.

Важко було б назвати усі розвідки та проблеми, які були
опрацьовані українськими діалектологами після війни до наших днів.

Матеріали з понад 20 населених пунктів бойківської мовної
території представлені у 2-ому томі Атласу української мови147.

141 А. Бодник, Прядильно-ткацька термінологія в бойківських говірках,
«XIII Республіканська діалектологічна нарада. Тези доповідей», Київ,
1969, с. 123-125.

142 О. Захарків, Із спостережень над семантикою і структурою
негативних віддієслівних назв предметів у бойківському говорі, «XIV
Республіканська діалектологічна нарада. Тези доповідей», Київ, 1977, с. 78-79.

143 О. Шляхов, Народні назви одягу в говірках Івано-Франківщини, Там
же, с. 117-118.

144 Ю. Галай, Будівельна лексика українських говорів району Карпат, Там
же, сі 18-120.

145 Й. Пуйо, Спостереження над вигуками і вигуковими словами
українських говорів району Карпат, Там же, с. 125-126.

146 В. Пастушин, Про деякі назви нафтового промислу в бориславській
говірці, «Діалектологічний бюлетень», вип. IV, Київ, 1953, с. 60-63. Свої
роздуми над деякими словами автор закінчує ствердженням, що усі
наведені вище факти змін виробничої лексики бориславської говірки
підтверджують слова Й. Сталіна про те, що «безперервний ріст
промисловості і сільського господарства, торгівлі і транспорту, техніки й науки
вимагає від мови поповнення її словника новими словами і виразами,
потрібними для їх роботи». Так у ті роки писали також мовознавці.

147 Атлас української мови, т. II, Волинь, Наддністрянщина, Закарпаття
і суміжні землі, Київ, 1988.
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Це кропітка праця багатьох викладачів і студентів львівських та
дрогобицьких вищих наукових закладів.
Найбільшим досягненням польської діалектологічної науки

в області дослідження бойківських говірок є безсумнівно Атлас
бойківських говірок, що видається випусками від 1980 року
групою діалектологів Польської Академії наук під керівництвом
проф. Януша Ріґера; досі появилося 7 випусків цього атласу148.
У плані було опрацювання біля 500 карт цього атласу149.

У цьому атласі поміщуються матеріали з 185 місцевостей, які
тепер знаходяться на терит орії У країни, Польщі та Словаччини.
На території нинішньої польської держави знаходиться біля 57
місцевостей, з яких мовні матеріали нанесено на карти цього
атласу, з цього 14 лемківських пунктів на захід від р. Ослави
(Воля Михова, Лупків, Команча, Явірник, Карликів, Збоїска,
Сторожі, Загутин, Прусік, Новосільці, Чертеж, Юрівці, Пакошів-
ка). З властивої Бойківщини на території Польщі, згідно з
усталеннями мовознавців-діалектологів та етнографів, а саме на схід
від р. Ослави та до лінії більш-менш околиць дещо на північ від
р. Стрвяж, походять такі місцевості, що їх можна назвати
бойківськими, а матеріали з них нанесені на карти цього атласу
(з півдня на північ): Сянки, Волосате, Дзвиняч Горішній, Береги
Горішні, Ветлина, Кальниця, Солинка, Ступосяни, Журавин,
Кривка, Чорна, Поляна, Полянки, Тисна, Должиця, Рябе, Прелу-
ки, Балигород, Михава, Волковия, Жарниця Нижня, Солина,
Мичків, Щавне, Лукове, Гузелі, Гічва, Великополе, Янківці, Ло-
бозев, Устрики Долішні, Стефкова, Ванькова і тут уже, мабуть,
входимо на територію поширення надсянських говірок. На по-
граниччі надсянського говору на території Польщі маємо такі
місцевості, з яких записаний мовний матеріал нанесений на карти
Атласу бойківських говірок: Ропенка, Пашкова, Залуже, Ольхіьці,
Тирява Сільна, Тирява Волоська, Кузьмина, Войткова, Гломча,
Добра Шляхетська, Ліщава Долішня, Бориславка, Макова, Гув-
ники, Аксманиці, Молодовичі (Міосіошісе).

148 Аііах £\\ш Ьо}к(№$кіск. Оргасо^апу §16\упіє па росіяіашіе гарізош
8. НгаЬса рг2Є2 2е8р61 Іпзіуіиіи 81о\\аапогпа\У8І\уа РАН росі кіегипкіет
}. Яіе§ега. Т. І-УІІ, 1980-1991.

149 Там же, т. І, ч. 2, 1980, с. 13.
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Передмову до цього атласу написав пок. 3. Штібер150,
представив у ній цікаву праісторію цієї наукової праці (процитуймо):
Кісду V/ г. 1935 дозіаіет гаргозгепіе до оЬ]дсіа Каіедгу РПо1о§іі
$Іотапзкіе] ШК же Ьхуохуіє, 2\кгдсі1ет зі$ до Котізр Вадап 2іет
У/зсЬодпісЬ рггу Ргегудіит Міпізігдху (кідга рорггедпіо Ппап-
$оу/а1а то}е Ьадапіа пад§хкагаті Ьеткдж) о зиЬ\¥Єпс]^ па гЬіегапіе
таіегіаіи йо Шат ]§2укоууе£о Во]кош2сгу2пу. 8иЬи/епс]$ і$
дозіаіет іезгсге рггед потіпас]$, кідга пазЩріїа \ує жггезпіи 1937 г.
У/сгезпіе ч/і%с шгедіет XV копіакі 2 дгет 8іеГапет НгаЬсет15і,
х^іеду азузіепіет (піе оЬзадгопе] сгазоч/о) Каіедгу, кідгу род]%1
зі<? г гараіет гоїі екзріогаіога (...)

Ріег\¥82% \¥ургащ (\у доііщ Ороги) одЬуІізту шрдіпіе}иі XVНз-
іорадгіе 1937 г. \¥ м/іеіи рипкіасЬ Аііази Ьуіізту гагет, пр. \ує
\У82узґкісЬ рипкіасЬ па іегепіе дахупе§о ротаіи іигс2апзкіе§о. Од-
ротедгі па руіапіа поіохнаї 8. НгаЬес, ]а газ гарізужаїет Гакіу
доіусщсе §1д\¥піс Гопеіукі і тогГо1о§іі 2 іе§о, со тдті (2 ге§и1у
\у змоіт діаіексіе) іпГогтаіог (...)
Ро жо]піе таіегіаіу Ьо}кошкіе гіоіуіет XV Каіедгге ]$гука Рої-

зкіе§о х^Ьодгі, кідщ XVг. 1952оЬ]%1ро тпіергоГ. 8. НгаЬес. Мезіеіу
падтіаг га}$с адтіпізігасу)'пус1і і розихнащса зір сЬогоЬа піе рог-
у/оШу ти па род^сіе ітидпе}ргасу пад аііазет §маг Ьо]кохкзкісІі.
Ро зтіегсі 8. НгаЬса гекіог ІІпіх^егзуіеіи Ьддгкіе§о рггекагаї XV г.
1973 таіегіаіу Ьо]кошкіе Іпзіуіиіомі 81отапо2па\V8іxVа РАМ,
па кідгу зраді оЬоч/щгек оргасоч/апіа Аііази.
Кіегомпісіжо Іпзіуіиіи 81отапо2па^зШа РАМ роч/іеггуїо

оргасожапіе а ііази ^аг Ьо]ко\кзкісЬ Ргасохнпі ]§2ука ІІкгаітізкіе§о
род кіегоукпісШет дос. дга ЬаЬ. Іапизга Кіе§ега 152.

1:>0 Видатний лемкознавець проф. 3. Штібер займався також
проблемами бойківських говірок не тільки як організатор досліджень, але й як автор
таких праць, як Смагу гизкіе па іаскдй ой Ороги, «Оги§і Ту&тЛ, ро^і^сопу
5госіко\уут і \¥$споо!піт Каграіот РоІ8кіт \у Кгако\уіе 1938», та праць, що
відносилися до лемківсько-бойківського пограниччя. Пор.: Р. 81а\¥8кі,
ОогоЬєк рі^сйііезі^сіоіеіпіе] ргасу пайкове] 7Ліи\а\\>а ЗііеЬега, «Зіисііа Ііп-
Чиізііса тетогіае 2х1із1аі ЗііеЬег сіесіісаіа», \¥гос!а\¥ 1983, 8. 11-12. Маїо-
гшкіе І < а1] і С2е$ко-$Іо\\тскіе г ^ й/, «Віиіеіуп Роїзкіе^о Тошаггузіша
І£2уко2па\УС2е§о», 2. VII, Кгако\у 1938, 8. 66-75; Рпусгупкі йо зіоппісіма

Кпаг икгаіткіск н- Каграіаск, «Когрга\уу Котізіі .І£2уко\Уе] І/ПчГ», т. IV,
^6сІ2 1956, 8. 43-53 (зроїте 2 8. НгаЬсет).

151 Про проф. С Грабця див.: М. Лесів, «Пам'яті проф. Стефана
Гравця, «Наша культура», № 1 (177), Варшава, 1973, с. 15.

152 X. 8ііеЬег, У/8І£р (V/): Аііа^маг Ьо]коп\Жісп, і. І, сг. 2, ^госіаху 1980, з. 7.
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Основою, отже, цього атласу є матеріали, записані С. Грабцем
з ініціативи 3. Штібера в 1937-1939 роках, з 69 місцевостей
західної та середньої частини Бойківщини153.

Матеріали ці були різні за обсягом у різних пунктах, як про це
писав головний редактор Атласу бойківських говірок Я. Ріґер:

МаіегіаІу іе геЬгаї 5. НгаЬес росі кіегипкіет 2. 8ііеЬега \¥ес11и§
сгіегесЬ оргасо\¥апусЬ \¥8рд1піе кжезііопагіизгу: ріегшгу г пісЬ
жтегаї 500 руїап і гозіаі осіруіапу \у 15 \у$іасЬ, сігщі ку/езіїо-
пагіизг Ьуі оЬзгегпіфгу і гатегаї 600 руіап, а обруіапо §о \у 23
тіфсомозсіасЬ; іеп 8ат кмезііопагішг зкгдсопу оЬе]тста1 200
руіап (15 и/$і), \уге82Сіе кмеєіюпагітг «іаг§ому» гатегаї 70руіап
(одруіапо §о па іаг§и и іпГогтаіогду/ г 17 ші)і54.
Група, що взялася за опрацювання цього вже історичного

в деякій мірі мовного матеріалу155,вирішила на бойківсько-лем-
ківсько-надсянському пограниччі додати 7 пунктів Мовного
Атласу Давньої Лемківщини та заново дослідити 22 нові пункти.
Доповнювалися також матеріали Атласу при допомозі записів,
що робилися після війни в Україні156. Має цей атлас серйозне
значення для пізнання бойківських говірок як цілості, а також
особливо тієї частини бойківської мовної території, звідки
місцеве населення було в своїй основній масі виселене, насамперед,
на схід, а згодом, у 1947 р., на західні та північні землі Польщі157.

Польські діалектологи, що займаються актуально
опрацюванням цього атласу, публікують принагідно статті про детальні
справи і проблеми бойківської мовної системи, напр., деякі деталі
зі словотвору та лексики з лемківсько-бойківського пограниччя
представили у своїй доповіді у Лодзі в 1976 році Я. Ріґер, Д. Мє-

153 Я. Ріґер так окреслює територію, з якої походять записи С. Грабця:
па гасЬдсІ віе§а]^ опе ро Боїіпке, па \¥$сп6(і ро Ордг і Бігу], па роіпос - піесо
рога 8ігт%г(1. Кіе^ег, \¥щр, ІЬМет, 8. 10).

154 ]. Ше§ег, ор. сії., з. 10.
155 Принципи побудови цього Атласу представив Я. Ріґер у тезах

доповідей на XIV Республіканську діалектологічну нараду у 1977 р., Київ, 1977,
с. 89-92.

156 Аііаз %маг Ьо)ко\ц$кіск, і. 1, С2. 2, з. 11.
157 Платівка записана 1986 р. та випущена 1987 р. п.з. «Роіопіпу. Ріеті

Во}к6\ч і Ьетк6т> де, крім лемківських, є кілька бойківських пісень і
коломийок, співаних бойківським народним ансамблем «Сусідойки»,
свідчить про те, що бойківська культура, пісня і говірки у Польщі ще живуть
і розвиваються.
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жеєвська та Т. Плюскота. У цьому рефераті загальні висновки
звучать оптимістично, з одного боку: Маіегіаіу іи рггуїосгопе
рокагищ, іе іезгсге дгІ8 тоіпа искмусіс $геге£ ігоіекз сіпеї^суск
І^еткоіУзгсгугп? осі Воікошгсгугпу сгу Іегепу §6гзкіе осі ро£дгга,
а іакге оЬзгагу гароіусгеп роїзкіск, 8Іо\уаскісЬ, гитигізкіск, але
є й песимістичний тон з другого боку: ТггеЬа уузгакге ратщіас, іе
па зкиіек рои/о]еппус1і ті§гас]і \¥ теїи \¥$іасЬ піе та Іисіпозсі
6а мпе], а £сІ2Іе іпсігіе] раті$с га жосігі піеіісгпусії }иг тГогта іогд\¥
і міеіе геаііоу/рг2е$2Іо$сі пажеі \ує мзротпіепіасЬ г%іщ\о Ьегром-
гоіпіе158.

З території поширення бойківських говірок походять частково
особові назви власні з XV ст., представлені в опрацюванні Я. Ріґе-
ра в його ж монографії про імена сільського населення в Ся-
ніцькій та Перемиській землі у XV ст. з ЗО картами поширення
деяких імен та їх типів159.

Так само особові назви власні з території Сяніцької землі,
записані у ХУІ-ХУІІ, а також у XVIII- поч. XIX століть,
становлять об'єкт наукового зацікавлення Е. Вольніч-Павловської, про
що вона доповідала на симпозіумі в Любліні (вересень 1986)160.

Місцеві назви Сяніцької землі опрацював і видав цей опис
окремою книжкою В. Макарський, багато там опису та етимологій
місцевих назв з території поширення бойківських говірок161.

Про впливи польської мови на українські бойківські говірки
доповідав Я. Ріґер на науковому симпозіумі, присвяченому
польсько-східнослов'янським взаємозв'язкам (у Любліні, вересень
1986)162.

5 Ь Кіе£ег, О. Міеггеіе^зка, Т. Рішкоіа, 2 Іекзукі і зіомошдгзіма
ро£гапісга Іетко\\?зко-Ьо]коу;&кіе%о, 2Ь. «І^гукі і Іііегаїигу \У8Спосіпіо8Іо-
^іапзкіе. Маіегіаіу О^біпороізкіе] КопГегепсЦ №ико\¥еі. Ьосіг, 14-15
сгегшса 1976», Ьосіг 1976, 8. 21-27.

1591. Яіе^ег, ІтіеппісШо Іийпозсі мчеркіе] и> 2,іеті Запоскіе/ і Рпетузкіе]
н' АГ и\, \Угос1а^ 1977.

160 Е. \Уо1піс2-Ра\¥Іо\У8ка, 2, йампе} апігоропітіі 2.іеті Запоскіе], 7Ь.
«Міесігу ХУзспосіет і 2асЬосіет. Сг. IV. 2)ашІ8ка ^гуксше па ро^гапісги
роїзко-гшкіт». Росі гесіаксщ І. ВаПтігі8кіе£0 і М. Ье8Іо\уа, ЬиЬІіп 1992,
8. 183-189.

161 XV. Макаг8кі, Мату тіерсочшсі сіампе] 2,іеті Запоскіе], ЬиЬІіп 1986.
1621. Яіе^ег, О роїзкіск юріумаск Іекзукаїпусп па §магу икгаіпзкіе (парпу-

кіасіїіе %жаг Ьо]комзкіск). 2Ь. «Мі^сігу \У8спо<іет і 2асЬосіет. Сг. IV.
^а\уІ8ка ^гукоте па ро^гапісги роїзко-гшкіт». Росі гесіаксіз Ь Вагітіп-
*кіе§о і М. Ье8Іо\уа, ЬиЬІіп 1992, 8. 157-161.
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Я впевнений, що багато інших праць польських та інших
мовознавців торкалися або відносяться до проблем бойківської
діалектної системи або Бойківщини в цілому. Представити усе це
в короткому нарисі майже неможливо.

Але згадаю ще, що до загальнослов'янського мовного атласу
зібрано матеріали, як здається, з 4 бойківських сіл. Це такі села,
як Верхня Яблунька Турківського району (в опрацюванні А. За-
леського), Ясениця-Сільна Дрогобицького району (в
опрацюванні Г\ Шила, І. Кунець і К. Яскевич); Коростів Сколівського
району (опрац. А. Залеський) і Велика Сушиця Старосамбір-
ського району (опрац. Г. Шило)163.

Цікаві думки про історію бойківського діалекту у світлі
історичної фонології сформулював у 1986 р. Ю. Шевельов, видатний
українсько-американський славіст-мовознавець:

Бойківський діалект має серед карпатської групи говірок таке
саме становище, як наддністрянський діалект серед групи говірок
на північ від Карпат: він є центральним діалектом і його
історичне існування в головній частині нинішньої бойківської
території не підлягає жодним сумнівам (переклад з німецької
мови М. Л.).

Деякі риси бойківських говірок, як констатує дослідник, можна
відносити уже до XIII століття (відрізнювання ьі від и; дж
з давнього дй тощо). Ю. Шевельов встановлює далі хронологію
деяких фонетичних і морфологічних бойківських рис164.

Про походження бойківських говірок писав у 1969 р. Ф. Жилко:
Можливо, що й північнопідкарпатський (бойківський) діалект

залежить від діалектотворчих процесів давнього Перемиського
князівства. Посередні докази для такого припущення дає
зіставлення бойківських ареалів з територією Перемиського князівства
(особливо з його східною межою)165.

163 Общеславянский лингвистический атлас. Вступительньїй випуск.
Общие принципи. Справочние материали, Москва, 1978, с. 149-165, де
поміщено список усіх населених пунктів, опрацьованих у слов'янських
країнах для Загальнослов'янського Мовного Атласу.

164 С У. 5Ьєує1о\у, 2иг СкгопоІо$іе йег Епіяіекип$ іїег икгаіпізскеп Віаіекіе
іт Ьіскге йег кізіогівскеп РкопоІо$іе, «2еіІ8сЬгіГі Гііг 81ауі$сЬе РЬіІоІо^іе»,
Вапсі Хи Не(ї 2, Неі(іе1Ьег£ 1978, з. 302.

165 Ф. Жилко, Походження південно-західних діалектів української мови,
«XIII Республіканська діалектологічна нарада. Тези доповідей», Київ,
1969, с. 4.
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Деяке відношення до проблеми українських бойківських
говірок мають також дослідження польських говірок на цій
діалектній території, як-от описання фонетичних особливостей
польської говірки села Бісковичі Самбірського району Львівської
області (у долині р. Стрв'яж) та впливу місцевих українських
говірок на неї166. Говірку того ж села описав ще у 1935 р. М.
Онишкевич у своїй магістерській праці, написаній і захищеній
^ Львівському університеті167.

Ще у 1877 році провінціональні слова у польській мові з цієї
території описав П. Париляк (Дрогобич та його околиці)168.

Бойківсько-надсянське мовне пограниччя описувала на основі
зібраного ще у 1937-1938 рр. діалектного матеріалу М. Пше-
п'юрська-Овчаренко. У висновках своєї монографії вона виділяє,
між іншим, бойківські мовні риси, що були нею записані в кількох
селах на бойківському пограниччі, а також спільні бойківсько-
-лемківські мовні риси 169.
Питання гуцульсько-бойківських діалектних взаємин

торкнувся О. Шляхов у своїй доповіді на XIII Республіканській
діалектологічній нараді у Києві в 1969 році, де у тезах сказано було,
між іншим, що:

Переважна більшість говіркової лексики побутового
характеру спільна для гуцульських і бойківських говірок, а також
поширена в інших південно-західних говорах української мови.

Гуцульсько-бойківські взаємозв чязки, які виявляються в галузі
побутової лексики, свідчать про споконвічну єдність
українського населення, що заселяє північно-східні схили Карпат110.

166 В. Черняк, Т. Старак, Фонетичні особливості польської говірки села
Бісковичі Самбірського району Львівської області, зб. Польские говори в СССР,
насть І. «Исследования и материальї 1967-1969 г.», Минск, 1973, с. 22-28;
Українські впливи в польській бісковичівській говірці на Самбірщині, «XIII
Республіканська діалектологічна нарада. Тези доповідей», Київ, 1969, с. 126-129.

167 М. Опу$2кіе\¥Іс2, Сиша ті Віакотс. Ргаса та§І8Іег8ка оЬгопіопа
^ 1]т\уег8у{есіе іапа Кагітіегга \¥е Ь\уо\уіє, 1935.

168 Р. Рагуїак, Ргоп'іпдопаїігту то\\у роккіе] н' йгокоЬусги і ]е§о окоІісасН,
«2Ьюг ДУіасІотокі <іо АпІгоро1о§іі Кга]ошер>, І. 1, Кгакош 1877, 8. 57-78.

69 М. Пшеп'юрська-Овчаренко, На пограниччях надсянського говору,
«Записки Наукового Товариства ім. Шевченка», т. СІХІІ. Збірник
Філологічної Секції, т. 25, Нью-Иорк-Париж, 1954, с. 53-94.

70 О. Шляхов, До питання про гуцульсько-бойківські взаємозв'язки в
галузі лексики, «XIII Республіканська діалектологічна нарада. Тези
доповідей», Київ, 1969, с. 55-56.
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Іноді дослідники вдавалися до писаних давніших пам'яток

і дошукувалися в них бойківських мовних рис, доходили
висновку, що ці давніше писані пам'ятки достатньо відбивають
живомовні елементи властиві сучасним бойківським і лемківським
говорам. Проаналізувавши деякі пам'ятки XVI і XVII ст.ст.,
І. Керницький узагальнено подає таке ствердження:

Наведений вище матеріал із пам'яток ХУІ-ХУІІ ст. дає нам
свідчення про те, що тоді були вже наявні морфологічні
особливості, властиві сучасним лемківським чи бойківським говорам.
Проте деякі морфологічні риси, які в ХУІ-ХУІІ ст. фіксуються
і в пам'ятках лемківського походження, збереглися лише в
лемківському або лише в бойківському говорі, а деякі з них зовсім
вийшли з ужитку17і.

Історія з 1977-1981 років, описана ж в цьому циклі172,що
відноситься до офіційних урядових змін місцевих назв у
південно-східному кутку ПНР, торкалася дискусії над цим рішенням,
у якій брали участь також вчені - дослідники бойківських говірок
і топономастики, що закінчилася поверненням майже усіх старих
назв, інформувала також про деякі місцеві назви з території
поширення бойківських говірок у Польщі.

Так у скороченні представляється історія досліджень
бойківських говірок українськими та польськими мовознавцями.
Неможливо було б у цьому короткому нарисі згадати усі праці, що
відносилися до найменших деталей у системі цих говірок, які
впродовж багатьох років появлялися в друку. Не під силу нам
було б також згадати усіх авторів, дослідників, любителів
народної культури Бойківщини, які потрудилися над записан-
ням, висвітленням проблем цих архаїчних говірок української
МОВИ1 .

1711. Керницький, Деякі особливості карпатських говірок в українських
пам'ятках ХУІ-ХУІІ ст., «XII Республіканська діалектологічна нарада.
Тези доповідей», Київ, 1965, с. 22-24.

172 Див.: М. Лесів, Українські говірки в ПНР, «Наше слово» № 21 (1558)
від 24 травня 1987 р.

173 Багато інформації про праці на тему бойківських говірок можна
знайти у таких довідках: Л. Червінська, А. Дикий, Покажчик з української
мови. Матеріали по 1929 рік, Харків, 1930; Л. Гольденберг, Н.
Контролеві, Українська мова. Бібліографічний покажчик, Київ, 1963, у
відповідних статтях, монографіях, посібниках.
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Обговорені та згадані тут праці і матеріали можуть бути
достатньою основою для інформації про найважливіші, основні
прикмети бойківських говірок, які входять у склад українських
карпатських говорів і разом з ними належать до південно-
-західного наріччя української мови.

3. Основні і характерні системні особливості

бойківських говірок

Хочу тут звернути увагу на ті мовні системні прикмети, які
в цілості вирізняють бойківську мовну територію від інших, хоч
і не завжди появляються вони всюди, де поширені бойківські
говірки; іноді деякі бойківські мовні риси переходять межі Бой-
ківщини і характеризують також інші карпатські чи взагалі
південно-західні говори української мови. Про це необхідно читача
інформувати, наскільки це можливе, бо не завжди поширення
деяких системних прикмет достатньо дослідили мовознавці-діа-
лектологи.

1. Зі звукової системи (фонетика)

Звукова система бойківських говірок має, так як і
лемківських, більш архаїчний характер у порівнянні з українською
літературною мовою та іншими говірками. До таких архаїчних
(застарілих) елементів у бойківських говірках можна зарахувати,
передовсім те, що давнє переднє и відрізняється від середнього ьі,
що характеризувало праслов'янську і староукраїнську звукові
системи, напр., стрьїко, могила, вольї, згьінути, але сила, милий,
вино. Ця прикмета характерна також для лемківських говірок174.
Ф. Т. Жилко інформує, що фонема и має варіант - заднє ьі
- переважно в південних бойківських говірках115.

Збереглися тут також групи кьі, гьі, хьі, зі староруської ще
доби176. В. Курашкевич у своєму підручнику зі східнослов'ян-

174 Пор.: М. Лесів, Українські говірки в ПНР, «Наше слово» № 22 (1959)
від 31 травня 1987 р.

175 Ф. Жилко, Говори української мови, Київ, 1958, с. 126.
176М. Пшеп'юрська-Овчаренко, На пограниччях надсянського говору,

«Записки Наукового Товариства ім. Шевченка», Збірник філологічної
секції, т. 25, Нью-Йорк-Париж, 1954, с. 84; М. 1,е$і6\у, Сшігу икгаіпзкіе па
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ської діалектології стверджує, що у бойківських говірках гог-
г6£піа]% зі$ дажпеі-у і пояснює: О1а1е§о, іе$ато£Іо$ка гаско\¥аіа
\ууто\у$ агсЬаісгщ, ]ако іуіпа, піе\¥аг#о\¥а гарізумапа ]ак ьі ІиЬ
жаг£о\уа, сЬос осі и гарізухкапа ]ак \¥, о сг$зіо іакіе ро к, £, Ь, пр.
и Во]ко\у і Ьеткд\¥ ро оЬи зігопасЬ. Каграї171.
Оцей лабіалізований варіант ьі (запис: ьі) інколи майже

зливається з фонемою о: сьш, льісьій, два воло, на восокі горі178.
Дослідники завважили, що ця вимова ьі шириться переважно
в місцевостях, сусідніх з польською мовою або споріднених
з бойківськими та лемківськими говорами119.
Голосний звук а після м'яких приголосних, шиплячих та й не

звужується назагал і ця риса відрізняє бойківські говірки від
сусідніх наддністрянських чи надсянських, де таке звуження
виступає постійно й послідовно180. У бойківських говірках
трапляється також підвищення артикуляції а під наголосом, з
наближенням до і у слові щістє 4щастя\ а також у деяких словах після
м'яких та історично м'яких приголосних, напр., с'вито, ч'ис,
порядок, бурин 'бурян' і т.п.181

Натомість а в позиції перед в (у) набуває лабіалізації і дещо
звужує свою вимову, напр., лоука, доу, моу; ця риса знов

трапляється у надсянських говірках182і в наддністрянських (знаю
таку вимову з мого рідного села - Старої Гути теперішнього
Монастириського району на Тернопільщині).
Перед м'яким приголосним є може звужуватися, напр. двері,

куделя, хлопець, теперь183.

іегепіе Роїзкі ЬшІопеІ. «Зіауіа Огіепіаііз», г. XXII, 2Є82. 1, ^агжша 1973,
8. 27; Ф. Жилко, Говори української мови, с. 127.

177 XV. Кига52кіе\\чс2, їагу$ Лаіекюіо^іі \\?5ско<1піо8Іо\уіаткіе] і муЬогет
іекхібж &юаго\чусп, \Уаг82а\¥а 1963, 8. 70.

178 Ф. Жилко, цит. праця, с. 126.
179П. Ковалів, Основи формування української мови в порівнянні з

іншими східнослов'янськими мовами, «Записки Наукового Товариства ім.
Шевченка», Збірник філологічної секції, т. 29. Нью-Йорк, 1959, с. 102, 106.

180 Пор.: Я. Пура, Говори Західної Дрогобиччини, ч. І, Львів, 1958, с. 14,
16; М. Пшеп'юрська-Овчаренко, цит. праця, с. 84.

181 Д. Бандрівський, Фонетичні особливості говірок Дрогобицького
району Львівської області, «Дослідження і матеріали з української мови»,
т. III, Київ, 1960, с. 4.

182 Ф. Жилко, цит. праця, с. 126; Я. Пура, цит. праця, с. 15.
183 Ф. Жилко, цит. праця, с. 126; Я. Пура, цит. праця, с. 14.
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фонема о в ненаголошеній позиції рідше підвищує свою
артикуляцію, ніж у сусідніх наддністрянських і надсянських
говірках, отже, меншою мірою переходить ву184.

Відповідно до загальноукраїнського звукосполучення -ри- чи
-ро- появляються також у бойківських говірках, як і в
лемківських, -ри-, -ьір-: гирміти, кьірниця, дирвітня поряд з: дрьіва, бри-
ва, бльїха чи слиза185.

З дрібніших характерних звукових прикмет бойківських
говірок в області голосних можна назвати такі:
на місці ненаголошеного и появляється і у словах сидіти,

дитина: сідячи, дітина (так як у лемківських говірках)186;
в частці ні, навпаки, замість і появляється и: нияк, нигди,

николи187;
у префіксі об- втрачається іноді початкове о-, напр., тре бго-

родити 'треба обгородити", снопи бмолотити 'обмолотити', бдер-
ся 'обдерся' тощо188.

Д. Бандрівський зауважив у своїй розвідці про фонетичні
особливості говірок Дрогобицького району: Інфінітивні форми з
другим повноголоссям відзначено в усіх досліджуваних нами
говірках західної Наддністрянщини і західної Бойківщини, наприклад,
веречи, жерети, заперети, зачерети (води), подереш, терети, вме-
рети і т.п.189

Про збереження ьі у формах бути, бувати: бьіти, бьівати пише
проф. В. Курашкевич: Сгазомпікі Ьус, Ьуууас \¥ Ьегокоіістіки
і и/ сгазіе рггезгіуш гасЬохуаІу гдіеппе у \¥ піекіогусЬ §\¥агасЬ
родїазкісЬ, пасідпіезіггапзкісії ікаграскісЬ (г ухущікіет ЬисиїзкісЬ
і Ьикоу/іпзкіск): Ьуи, Ьуіа, Ьуіу (...)і90.
Системи приголосних бойківських говірок відрізняються від

інших українських говірок та літературної мови такими
деякими системними рисами:

м'які приголосні т\ д' мають тенденцію замінюватися задньо-
язичними к\ ґ\ напр., к'істо, к'іло, пок'ити, ґ'ийра, ґішка 'діжка',

184Ф. Жилко, цит. праця, с. 126.
185 Я. Пура, цит. праця, с. 31.
186 Там же, с. 22-23.
187 Там же, с. 14, 27.
|88 Там же, с. 44.
189 Д. Бандрівський, цит. праця, с. 5, 31, 32.
190 \\/. Кига82кіе\уіс2, ор. сії., 8. 74.
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ґ'істати191. Ця риса характерна взагалі для південно-західної
групи українських говірок;

приголосні д, т, н перед і, що походить з давнього о, в багатьох
бойківських говірках палаталізуються сильніше, ніж деінде,
вимова: тік, стїу192.
Ф. Жилко зауважує, що на відміну від сусідніх надсянських

і наддністрянських бойківські говірки мають м'які приголосні с\
ц\ у групах -ськ-, ~цьк-, напр., панський, німецький193'.
Звук сь у прикметниковому суфіксі -ськ- може змінитися

в -цьк-, напр., панцькии, міцька міська , ринцькии1 .
Шиплячі приголосні ж, ч, ш зберігають тут свою давню

м'якість, напр., чяс, пшьоно, шяпка, жяба і т.п.195 П. Ковалів
уважає цю рису за староукраїнський архаїзм196

У бойківських говірках появляється м'яке р у суфіксі -ар, напр.,
косар', воуч'ар', ґриґар', млинар', взагалі, у кінці слова, а деколи
і всередині слова: тепер', вер'х, вер'ба197. Це також можна
зарахувати до архаїчних прикмет звукової системи бойківських
говірок.

На місці праслов'янського звукосполучення дй в українській
мові, назагал, появляється ж, у карпатських українських
говірках натомість, в тому числі й у бойківських, маємо в таких
місцях африкату дж, напр., уроджай, меджи, їдж, повідж тощо198.
Докладніше про цю архаїчну прикмету карпатських говірок
ми розповідали у розділі, де обговорювалися лемківські звукові
риси199.

191 Я. Пура, цит. праця, с. 12, 39.
192 Ф. Жилко, цит. праця, с. 126; Я. Пура, цит. праця, с. 14, 26;

Д. Бандрівський, цит. праця, с. 7; М. £.Є8І6\у, ор. сії., 8. 75.
193 Ф. Жилко, цит. праця, с. 127; М. Пшеп'юрська-Овчаренко, цит.

праця, с. 84.
194 Д. Бандрівський, цит. праця, с. 12.
195 Ф. Жилко, цит. праця, с. 40; М. Пшеп'юрська-Овчаренко, цит. праця,

с. 84; М. і.е8І6ш, ор. сії., 8. 75.
196 П. Ковалів, цит. праця, с. 121.
197 Я. Пура, цит. праця, с. 14, 37, 38; Ф. Жилко, цит. праця, с. 120.
198 Пор.: 2. ЗііеЬег, Маїогшкіе сії ^ ф і сіезко-зіожаскіе і < сії, «Віиіеіуп

РоІ8кіе£о То^аггузіша ^2уко2па^с2Є£о», 2. VII, Кгакош 1938, 8. 66-75;
Ф. Жилко, цит. праця, с. 120; Я. Пура, цит. праця, с. 39, 74.

199 М. Лесів, Українські говірки в ПНРУ «Наше слово» № 24 (1561) від 14
червня 1987, с. 5.
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Спільною рисою бойківських і лемківських говірок є зміна ш
на ч перед к у словах чкода, чкола 'шкода, школа'200.
Для бойківських говірок характерне звукосполучення ждж

у таких словах, як кужджий, дождж, жджати, це своєрідний
випадок асиміляції приголосних201.

М'яке н' у суфіксі -н'к- (-ньк-) змінюється в й: милейка, дівойка,
білейкий (форма назви бойківського ансамблю в Польщі «Сусі-
дойки» має в собі цю звукову прикмету)202.

Однією з особливостей звукової системи бойківських говірок
є тенденція до асиміляції -дн в -нн-, напр., ннесь, трунно, ланно,
вигінно (замість: днесь, трудно, ладно, вигідно)203.

А. Княжинський, коли окреслював межі бойківського діалекту
в 1931 році204,взяв до уваги 24 звукові прикмети, характерні для
цього діалекту. Таку саму кількість рис бойківських говірок
прийняла у своїй розвідці Діалект Бойків у 1932 році С. Рабій205,
в тому числі 22 звукові прикмети і 2 морфологічні. М. Онишкевич
(1968 р.) додав до цього ряд інших мовних тенденцій у звуковій
та морфологічній системах206.Ми тут старалися показати
найбільш відомі та найбільш поширені звукові особливості, які
в цілому характеризують бойківську фонетичну систему та мовні
тенденції в цьому діалектному ареалі.

2. Зі словозміни в бойківських говірках

Факти зі словозміни, та й узагалі морфології, бойківських
говірок, як здається, меншою мірою відрізняють їх від
загальноукраїнських, про що я ширше у загальнішому плані говорив уже при
нагоді інформування про особливості лемківського діалекту207.

200 Там же, с. 5; Я. Пура, цит. праця, с. 40; М. Пшеп'юрська-Овчаренко,
Цит. праця, с. 84.

201 Ф. Жилко, цит. праця, с. 127.
202 Я. Пура, цит. праця, с. 14, 36.
203 Там же, с. 42.
204 А. Княжинський, Межі Бойківщини, «Літопис Бойківщини», ч. 1,

Самбір, 1931.
205 2. ЯаЬіе]6\упа, йіаіекі Во]к6ж, «8рга\Уогсіапіе 2 Сгуппо$сі і Розіесігеп

Роїзкіеі Акасіетіі Шііе^іпозсі», і. XXXII, Кгак6\у 1932.
206 М. Онишкевич, Очерки по лексикографии и лексикологии Бойковщиньї

по дачним Словаря бойковского диалекта, Львов, 1968, с. 6-7.
207 М. Лесів, Українські говірки в ПНР, «Наше слово» № 25 (1562) від 21

червня 1987, с. 5.
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Тут звернемо увагу на те, що досі відомо діалектологам про
морфологічні особливості бойківських говірок. Видатний
сучасний український діалектолог Ф. Жилко написав у 1958 році, що
карпатські говірки, у тому числі й бойківські, зберігають
найбільш виразні з-посеред інших говорів української мови архаїчні
риси відмінювання і дієвідмінювання208.

З особливостей відміни іменників, що зустріти можна на Бой-
ківщині, треба назвати такі:

В називному однини звертають на себе увагу форми іменників
жіночого роду давніх -ьв- основ: церков, хоругов, морьхов
(сучасні загальноукраїнські форми: церква, корогва, морква
тощо)209.
У межах збірних іменників спостерігаються такі форми, як

вугля 'вугли, кути', дурача 4дураки\ кіря 'багато кори', папір'я,
рубатя 'сорочки, звичайно, подерті, порвані', скаля 'скали', стебе-
ля 'багато стебел', стовп'я 'стовпи' тощо, яких за свідченням
Д. Бандрівського немає у такій кількості, напр., у
наддністрянських говірках210.

Дослідники звертають увагу на форму панія замість пані у
говірці південної Стрілківщини, таку форму знайти можна у
давніших записах з Бойківщини, напр., того буде панія211.

На оригінальні форми слів, що означають церковні свята, які
не мають відповідників в інших споріднених мовах, ані в інших
українських говірках, звертає увагу М. Онишкевич. Це назви
свят, утворені від імені святого при допомозі суфікса -ьє, -я,
напр., даниля, іля, михайля, дмитря, іваня (що означають день
св. Данила, Іллі, Михайла, Дмитрія, Івана), чи інші утворення, як
наприклад, маковієць, пилиповець, никівка тощо212.
Архаїчні форми у родовому відмінку однини знаходять

дослідники в бойківських говірках такі: того дне (замість: дня),

208 Ф. Жилко, цит. праця, с. 118.
209 Я. Пура, цит. праця, с. 46.
210 Д. Бандрівський, Деякі морфологічні особливості говірок Турків-

ського району Львівської області, «Дослідження і матеріали з української
мови», вип. II, Київ, 1960, с. 8.

211 Я. Пура, цит. праця, с. 48.
212 М. Онишкевич, Очерки по лексикографии..., с. 16.
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Церква св. Михайла Архангела в Лютовиськах на Бойківщині,
побудована в 1898 р. Фото Ришарда Бриковського (1970). У книжці
«Віез2С2айу» про цю святиню читаємо: «Сегкіеж XV Ьиіоххчзкаск
иіуїкомапо осігоки 1945 сіо 1951 ]ако рга\\юзІах\тс{.. XV Іаіаск 1951-1963
реіпііа /апкс]є 1асіпзкіе£о козсіоіа (...). Ро 1963 ориз2С20па і зиксе-
зухупіе йехчазіохчапа. XV1969 же \\т$1г2и зіаіу}Є82С2е: 0ІШ2 2 оЬга2ет
зх\\ Міскаїа Агскапіоіа, ікопозіаз 2 (І2Іет%сіота оЬга2аті (ріепхюіпіе
Ьуіо іск 31) ога2 Іажкі. XV Іут С2азіе х\іай2е 2йесуйоп)аІу о Шххюг2епіи
и1 сегкт ти2еит ге§іопаІпе$о. \¥2\\чц2.ки 2 іут 0сІ2ІаІ РТТК2 1/зіГ2ук
Воїнуск рой]оІзі£ н' 1970]е]гетоп1и. Кетопі гускіо рг2егхчапо хчзкиїек
нусгеграпіа зі$ /ипйиз2у. 2йоІапо ]ейупіе изіатс гиз2Іо\чапіа XV рій,-
-илсЛ. Є2$зсі оЬіекіи (\че\\тф2 і 2е\чпс{іГ2) ога2 2§готай2Іс таіегіаіу,
кібге піеЬатт 20зіаІу го2кгай2Іопе. Рой ргеіекзіет гетопіи иуиче-
2іопо %й2Іез ге82і% 2аскомапе£о ххурозаіепіа (ройоЬпо йо МВЬ-и
и' 8апоки). Рой копіес Іа( зіейетй2ІезіцЛуску XV щтіки ххчеіоіеіпіе&о
2атакапіа 2£пі1 і го2райІ зіє Щ%іе1 Іцс2цсу пащ 2е жзскойгіщ зсіапсі.
ро/ийпіожезо зкггуйіа Ігапзеріи. Иа \\>е\хщ1г2пуск зсіапаск іе$озкг2уй-
Іа гозіу }иї киЬу. XV 1979 сегкіеху рг2ека2апа 208ІаІа рага(іі Іасіпзкіе].
И7 та]и 1980 20зіаІа го2еЬгапа, а 2 Ьийиіеа и2узкапе$о Щ йго^
К2ПІЄЗІ0П0 козсіді XV Оттіки. (...) («Віез2С2айу. 81ох\тік кізіогус2-
но-кга]о2пахі,с2у», С2£зс 1, §тіпа Ьиіохкізка, йо йгики рг2у%оІо\чаІ 57а-
пізіаху Кгусіпзкі, XVуйаxVпіс1\V0 5іапізіах\7 Кгусіпзкі, 1]зіг2укі Ооіпе-
-№агз2аюа 1995, з. 251).
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кирве, церкве213,камене, пне, ремене, тижне2І4.Це сліди
закінчення родового однини іменників колишньої відміни з основою на
-у- довге та на -н-.

Відповідно до загальноукраїнських форм іменників жіночого
роду в орудному відмінку однини типу водою, землею у
бойківських говірках поширені форми з закінченням -ов, -ев типу водов,
землев, відомі також наддністрянським говіркам215. Відповідні
лемківські форми мають тут закінчення -ом: вод ом, руком216.

Як засвідчує Д. Бандрівський, топонімічні назви
прикметникового походження з суфіксом -ів мають у бойківських говірках
в місцевому відмінку однини прикметникове закінчення -ім:
в Готовім, в Харковім, коли у суміжних підкарпатських і
наддністрянських говірках - в Готові, в Харкові217.

Цікаву деталь у функціонуванні місцевого відмінка показує
Ф. Жилко: Зустрічаються в бойківських говірках
безприйменникові конструкції місцевого відмінка, особливо коли прийменник
повторюється. Напр., «два воло в ярмі, два конеки сідлі», «ци
горі, ци в долині, холоді се діла», «я піду полонину» та ін.218

В бойківських говірках, як і в лемківських (див. с. 58), можна
знайти старі форми називного множини типу вовцьі, братове,
сусідове, синове219.
У давальному відмінку множини появляється архаїчне

закінчення -ом, яке внаслідок українського ікавізму виступає також
у формі -ім, напр., волом, волім, конім, зятім, медведім, госцім,
бьжім, порогім220.

У карпатських говірках, в тому числі й на Бойківщині,
появляється архаїчне закінчення орудного відмінка множини

213 Ф. Жилко, цит. праця, с. 127.
214 Д. Бандрівський, Деякі морфологічні особливості..,, с. 3.
215 Я. Пура, цит. праця, с. 46; І. Ощипко, Система словозміни іменників

у бойківському говорі, «XII Республіканська діалектологічна нарада. Тези
доповідей», Київ, 1965, с. 67.

216 М. Лесів, Українські говірки в ПНР, «Наше слово» № 25 (1562) від 21
червня 1987, с. 5.

217 Д. Бандрівський, Деякі морфологічні особливості..., с. 5.
218 Ф. Жилко, цит. праця, с. 127.
219 Там же, с. 121; Я. Пура, цит. праця, с. 47, 54.
220 Д. Бандрівський, цит. праця, с. 6; Я. Пура, цит. праця, с. 57;

І. Ощипко, цит. праця, с. 66.

128



-и, ьі, напр., сивенькими воли, перед жниви, за вороти, з дубьі
22 1

тощо2.
Д. Бандрівський звертає увагу на те, що в бойківських говірках

в іменниках чоловічого і жіночого роду м'якої основи
спостерігається в орудному дуальне закінчення -ома: дньома, пальцьома,
місцьома і т.п. (...), що проникає в північні говірки Турчанського
району з наддністрянських (через підкарпатські)222.

Закінчення -ох у місцевому відмінку множини найбільш типове
в бойківських говірках, напр., в черевикох, на висільох, на коньох

223
тощо2".

З відміни прикметників у бойківських говірках треба назвати

такі характерні явища:

Уодноманітнений твердий тип основи прикметників виявляє

тенденцію до переходу слів з м'якою основою до групи твердого

типу, напр., синий, сина, сине, пізний, задний, вчерашний. Ця

морфологічна риса характерна також для суміжних
наддністрянських говірок224.
Трапляються нестягнені форми прикметників у називному

відмінку однини жіночого і середнього роду та в називному
множини225, як і в багатьох інших говірках південно-західної
території України.
Присвійні прикметники можуть мати в називному однини

середнього роду закінчення -о (т.зв. іменну форму), напр., мамино
убраня, /конино поле, дідово слово і т.п.226

Зрідка трапляється закінчення -има в орудному відмінку
множини: зі старима людьми, з чорнима очима227.

У відношенні до вживання займенників у бойківських говірках
Д. Бандрівський писав у 1960 році:
Щодо вживання особових займенників досліджувані говірки

в основному не виявляють відхилень від літературної мови. По-

221 Пор.: Ф. Т. Жилко, Нариси з діалектології української мови, Вид. II,
Київ, 1966, с. 83.

~22 Д. Бандрівський, цит. праця, с. 6, 7.
223 Я. Пура, цит. праця, с. 57, 58.
224 Ф. Жилко, Говори української мови, с. 122; Д. Бандрівський, цит.

праця, с. 8; \У. Кига82кіе^іс2, ор. сії., 8. 73.
25 Ф. Жилко, цит. праця, с. 122; Я. Пура, цит. праця, с. 53.

Д. Бандрівський, цит. праця, с. 8.
Я. Пура, цит. праця, с. 64.
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ширені в них (як і в усіх південно-західних говірках) енклітичні
форми (м)ня, тя, ся, ми, ти, си є одним із свідчень наявності в цих
говірках архаїчних рис228.

На цю саму прикмету звертає увагу В. Курашкевич у своєму
Нарисі зі східнослов 'ямськоїдіалектології: ОзоЬІтозсщ хуіеіи §\¥аг
гасЬосіпісЬ ікаграскісЬ з$ кгдїкіе Гогшу тіткоме: та (ІиЬтії а,
па), Ґа, 8а, ту, (у, зу, ргдсг Іе§о Но, ти, р219.

У бойківських говірках вживаються редупліковані (подвоєні)
форми займенників тот, тота, тото або тоте; нон, нона, ноно230.

М. Онишкевич звертає увагу на форми присвійних займенників
для 3-ої особи з початковим н-: них учитель 'їх учитель', дай ним
їсти 'їм'231.

В уживанні числівників у бойківських говірках появляються
такі особливості, на які дослідники звернули увагу:

Замість кількісних числівників 18, 19, 28, 29 іноді в мові
старшого покоління зустрічаються описові форми типу двайцять без
енного, трийцять без двох, а при складених числівниках може
вживатися сполучник і, напр., шізьдесят і два, трийцят і три - як
спостеріг у своїх дослідах Д. Бандрівський232.
Інший дослідник цих говірок Я. Пура інформує про те, що

числівники типу три двайцять (23), штири двайцять (24), сім
двайцять (27), що нагадують німецьку конструкцію типу
(ігеіші(іг\уаіш£, появляються зрідка у мові старшого покоління
на Бойківщині, у бойківських говірках трапляються також
складні числівники типу двасто, штиристо, сімсто233.

Цей же дослідник звертає також увагу на такі форми
числівників, як первьій, 'перший', тисічу (злотих) (знахідний у функції
називного), а також - на прислівники з кількісним значенням:
много, дужи багато234.

З особливостей у дієвідміні бойківських говірок звертає на себе
увагу стягнення форм дієслів на -ати з тематичним є в теперіш-

228 Д. Бандрівський, цит. праця, с. 9.
229 XV. Кигазгкіешісг, ор. сії., 8. 73. Те саме зауважує Я. Пура, цит. праця,

с. 46, 58-59.
230 XV. Кигазхкіешісг, ор. сії., з. 73; Я. Пура, цит. праця, с. 59-60.
231 М. Онишкевич, Очерки по лексикографіш..., с. 7.
232 Д. Бандрівський, цит. праця, с. 8, 9.
233 Я. Пура, цит. праця, с. 65.
234 Там же, с. 66, 67.
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ньому часі типу бігам, співам, гадам, гадат, гадамо, гадате235.
М. Пшеп'юрська-Овчаренко стверджує, що ці контраговані
форми типу гадамо становлять спільну рису бойківських та
лемківських говірок236.Про це явище пише В. Курашкевич у своєму
Нарисі зі східнослов'янської діалектології:

V/ тдіпусЬ §\уатасЬ гасЬодпісН $сщ§пі$сіи и!е§а]$ с2а5о\\'піко\уе
Гогту па -а/е, пр. та, руіа, со згс2Є§61піе и Во}кд\\і и Ьеткож ро
оЬи зІгопасЬ Катраґ &а]е іпіетезщдсу \уупік V/ ГоттасЬ 3 оз. І ро].
таї, рьііаи Ььтаі г копсо^/ут -І, родсгаз §<іу Готту піе зсщ£пі$іе
копсохуе -і зїгасіїу пр. тар, руіа]е, Ьига]е231.

І далі цей же вчений інформує: У/піекіогуск §\¥агасН катраскісЬ
(Во]кі)2папа]е8і \ууто\уа 2гапікіет/ ак Ьег $сщ§піесіа щждпіск
^ато§іозск, пр. кирииі, таи, таиі, ]а §'а Ьои, (ІоЬгое -]езІ іо]акЬу
р'іешзге зґасііит до 8сщ§пІ£сіа238.

У дослідженнях бойківської граматичної системи звертається
гакож увагу на залишки архаїчних форм дієслова бути у
теперішньому часі: сет, сут, напр., гроші і днесь сут239.
До бойківських рис у дієвідміні можна також зарахувати такі

граматичні форми, які характерні для деяких інших південно-
-західноукраїнських і овірок (наддністрянських, надсянських),
а саме:

а) форми минулого часу, т.зв. залишки перфекта типу робивгім,
робивше, робилизмо, робилисте;

б) аналітичні форми майбутнього часу, утворювані з бути та
відповідних дієслівних форм минулого часу на -в (-ла, -ло, -ли):
буду знав, буду робила, будут співали, хоч у частині бойківських
і овірок переважають форми буду робити240.

Серед прислівників, які вживаються у бойківських говірках,
трапляються такі, які дослідники вважають типовими саме для
цього діалекту, хоч деколи їх поширення виходить поза межі
Бойківщини, напр., домі 'додому' (СБГ, І, 227)24\ долів, долі

235 Ф. Жилко, цит. праця, с. 123; Я. Пура, цит. праця, с. 47, 68; Д Бан-
дрівський, цит. праця, с. 9.

236 М. Пшеп'юрська-Овчаренко, цит. праця, с. 84.
237 \У. Кига$2кіе\уіс2, ор. сії., 8. 71.
238 Там же, с. 71.
239 Я. Пура, цит. праця, с. 69-70.
240 Там же, с. 46, 71, 72; Д. Бандрівський, цит. праця, с. 10.
241 СБГ = М. Онишкевич, Словник бойківських говірок, ч. 1-ІІ, Київ, 1984.
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'вниз, внизу' (СБГ, І, 226), дниська 'сьогодні' {СБГ, І, 222), літісь
'минулого року' (пор. поль. діал. 1аіо§), горі 'догори' {СБГ, І,185),
яло 'до лиця' (СБГ, II, 402), доста 'досить', докіль, покіль, онде242,
борзо 'швидко', борше 'швидше', по-польськьіх, по-руськьіх,
по-австрійськьіх тощо243.

Дослідники звертають також увагу на своєрідні бойківські:
а) прийменники: меджи, помеджи, 'між, поміж', корос 'крізь'

напр., Три галузки барвінку корос перстінь проложит (СБГ, І,
379), строно, схрону, схроні 'відносно, ради', напр., Хіба би щось
зачинати строні тих межів; Я прийшов строну тої справи;
Я прийшов строно того, що комісії там не було (СБГ, II, 261);

б) частки: ци 'чи', напр.:
Гори наші високії,
високі Карпати,
та хто знає, ци я буду
до вас щебетати. (СБГ, II, 351)

чей 'може', чей нияк 'так, а не інакше' (СБГ, II, 364), тажи, тадже
'адже, таж', най, ней 'хай', ая 'так' тощо244;

в) а також вигуки:
ади 'вигук на вираження здивування', напр., Ади, я забув, що

ти є (СБГ, І, 33); адіт, адітьво, айдиво, ба та ну! Де там!, куди!"
(СБГ, І, 37); овва, пек 'цур', напр., Пек би ти!, Пек ти, бідо,
оссинати!(СБГ, II, 46).
Лексика бойківських говірок досліджена порівняно добре.

Найчисленніший і, досі найкраще, спеціально для словника
опрацьований збір бойківського лексичного складу маємо у
згаданому вже Словникові бойківських говірок проф. М. Онишкевича,
який вміщає десь коло 18 тис. словникових статей і коло 13 тис.
варіантів тих слів, разом, отже, понад 30 тис. різних лексичних
одиниць, а принцип добору слів був тут такий, як написав автор
словника, щоб подати діалектну лексику бойківських говірок,
яка відсутня в українській літературній мові2*5. У наступному
розділі подається загальнішу характеристику бойківської лекси-

242 Д. Бандрівський, цит. праця, с. 10.
243 Я. Пура, цит. праця, с. 47, 77.
244 Там же, с. 47, 81-84.
245 М. Онишкевич, Словник бойківських говірок, ч. І, Київ, 1984, с. 8.
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ки, головним чином, з точки зору походження слів та
оригінальності бойківської лексики на фоні інших українських говіркових
лексичних систем.

4. Характеристика словникового фонду
бойківських говірок

Лексика бойківських говірок належить до загального фонду
словникової системи української мови, хоч воно у деякій мірі має
свої специфічні властивості. Є група слів, які дослідники
називають спеціально бойківськими. Для прикладу наводяться вони
у таких підручниках з української діалектології, як праця Ф.
Жилка Говори української мови (Київ, 1958), де, між іншим, написано:

Бойківські говірки мають свої особливості в лексиці.
Наводимо деякі з місцевих бойківських слів, частина яких більшою або

меншою мірою поширена й по інших говорах української мови,
а найбільше в сусідніх говірках: наддністрянських, закарпатських
і гуцульських246.

І далі Ф. Жилко наводить в алфавітному порядку деякі слова,
які знаходимо також у Словнику бойківських говірок М. Ониш-
кевича (ч. І-ІІ, Київ, 1984)247.

беруля 'вівця' (СБГ, І, 50);
випташити 'викохати, виголубити' (СБГ, І, 106);
віблиця 'довга жердина; лата' (СБГ, І, 115);
віблий 'круглий, стрункий' (там же);
відм'як 'відлига', в СБГ, І, 130: віньняк, відняк, віднік;

гадатися 'журитися', напр.:

Не гадайся, музичейко,
Я ся не гадаю,
Бо я свого коничейка

Нуцувати знаю.
чи Най ся ним богойко гадат. (СБГ, І, 155);
гершкати 'гратися, розважатися', напр.: Воли гершкаються

рогами (СБГ, І, 166);

246 Ф. Жилко, Говори української мови, Київ, 1958, с. 127.
247 Уживаємо тут скорочення СБГ.
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головний 'злочинець, розбійник, палій' (СБГ, І, 180);
добиччя 'худоба', напр., Більше я ничого не маю, тільки двоє

добиччя. (СБГ, І, 223);
дов'язки 'обжинки', (СБГ, І, 224);
домарити 'займатися працею біля хати; працювати вдома',

напр.. Де ідете?-До поля. -А хто вдома домарив? (СБГ, І, 227);
дупло 'приміщення в будинку', напр., В того ґазди пораховала

катастральна комісія два дупла. (СБГ, І, 239);
дупліти 'тихо, спокійно сидіти' (СБГ, І, 239);
кісниця'сіножать', напр., Чия коса ширша, того кісниця перша.

(СБГ, І, 354);
мачка 'кішка' (СБГ, І, 436);
опліча 'сорочка4 (СБГ, І, II, 22);
пасло 'пасовище' (СБГ, II, 43);
перечередити 'зробити перекличку, порахувати', напр., Перече-

редят всіх людей, а потім платят. (СБГ, II, 56);
пішка 'стежка (в горах)' (СБГ, II, 77);
пострішь 'група хат, вулиця в селі, частина села' (СБГ, II, 122);
пострішане 'найближчі сусіди' (там же);
праща 'правнук, праправнук';
пращата 'рід, покоління, предки' (СБГ, II, 133);
пущиня 'піст', пилипово пущіня пилипівка', на жидівське пущінс

'ніколи' (СБГ, II, 164);

сепета 'скриня' (СБГ, II, 210);
стричаник 'син батькового брата' (СБГ, II, 259);
тітчаник 'син тітки' (СБГ, II, 292);
тісний (чоловік) 'бідний', напр., Я тепер такий тісен; тісний рік

'голодний рік'(СБГ, II, 291-292);
трунок 'живіт, шлунок, місце під грудьми', напр., Болит мя

в трунку. (СБГ, II, 304);
чикирлей і чукордій 'жайворонок' (СБГ, II, 368);
шкрум 'тріски, що летять під час рубання дров'; говориться: на

шкрум шкруменннй розтовчи, що значить стерти на порох (СБГ,
II, 384);
ямар 'могильник, копальняний робітник' тощо.
В іншій своїй монографії Ф. Жилко звергає увагу на те, що

у бойківських говірках є різні назви вівса за виглядом і кольо-
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ром (...) або назви горіхів за порою достигання хлібів248і
наводить приклади таких назв:

золотник 'вид вівса з червоним зерном' (СБГ, І, 318);
косач 'овес з колоссям у формі коси': овес, жи в їден бік має

колоски (СБГ, І, 380);
простюх, простух 'звичайний овес' (СБГ, І, 355-356);
вівсяні воріхи 'горіхи, збирані тоді, коли достигає овес' (СБГ, І,

116);
житні воріхи 'горіхи першого збору, найраніші горіхи* (СБГ, І,

252);
пшеничні воріхи 'кращий гатунок горіхів, який дозріває, коли

жнуть пшеницю' (СБГ, II, 164) та інші.
М. Пшеп'юрська-Овчаренко, досліджуючи пограниччя над-

сянського говору, до бойківських рис зараховує, між іншим, такі
слова:

боїіце, бойще 1. 'тік\ 2. 'клуня з током під одним дахом' (СБГ,
І, 63);

бановати 'тужити', напр., Нива банус за ґаздов. (СБГ, І, 43);
скіпщина 'овес, який священик одержував від поміщика' (СБГ,

П, 222);
пак 'потім', напр., Пак молоді молитви говорять; Я зразу

боялася, а пак юж ніт; заступає також частку 'же', напр., Давно
калитка, тепер пак пулярус. (СБГ, II, 35)249.

Український діалектолог Я. Пура, що досліджував після другої
світової війни бойківські говірки, спостеріг, що деякі слова
переходять там уже в т.зв. пасивний фонд, себто виходять з
практичного вжитку. Це відноситься, передусім, до деяких слів на
означення колишніх знарядь праці, предметів побуту, суспільних
відношень і т.п., напр., такі назви:

а) давніх знарядь праці:
теліжки (?) (у плузі) (СБГ, II, 283);
драпак і драпачка 'кіл з коротко обрізаними гілками для

сушення сіна або конюшини' (СБГ, І, 232);
грабки (?) (на косі) (СБГ, І, 189);

248 Ф. Жилко, Нариси з діа іектології української мови, Київ, 1966,
с. 210.

249 М. Пшеп'юрська-Овчаренко, На пограниччях надсянського говору,
«Записки Наукового Товариства їм. Т. Шевченка», СЬХІІ. Збірник
філологічної секції, т. 25, Нью-Йорк, 1954, с. 84.
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б) сільськогосподарських робіт:
волочити (?) (перед або після сівби) (СБГ, І, 142); грабку вати (?);
в) одягу:
чіпець, чапиць 'очіпок' (СБГ, II, 362);
кибавка 'солом'яний обруч під чепцем' (СБГ, І, 347);
кахтан з колами 'плащ приталений у поясі, нижче розширений

клинами, які називаються колами' (СБГ, І, 343);
мальованка 'спідниця з фарбованого полотна і фарбоване

полотно домашнього виробу для спідниці' (СБГ, І, 428);
г) давніх мір:
локоть 'міра довжини: аршин', (СБГ, І, 417);
ґілетка 'чвертка ( = 25 кг)' (СБГ, І, 170);
ґарнець 'міра: 4 літри' (СБГ, І, 162);
маця 'міра рідини: біля 64 л' або 'міра чогось сипкого' (СБГ, І,

434);
чвертка, чвйрть 'міра землі: на день орати' (СБГ, II, 364);
загін 'стара міра землі шириною в 1 метр' (СБГ, І, 266);
корець 'міра: 128 л' або '4 чвертки' (СБГ, І, 377);
ґ) адміністративних посад:
віт'війт' (СБГ, І, 131);
радця 'суддя' та багато інших.
З другого боку, - пише Я. Пура, - появилось ряд слів на

означення понять з усіх ділянок соціалістичного життя, напр.:
трудодень, ланка, бригадир, сільрада, райком, загс, заводі багато
інших250.

Про архаїчність бойківських говірок говорилося вже, як про
складову частину карпатських говірок, які за словами Ф. Жилка
мають значні відмінності в лексиці, зберігаючи зокрема давнішу
лексику251.
Дослідники знаходять численні системні граматичні та,

передусім, лексичні бойківсько-південнослов'янські паралелі, які
можуть свідчити про взаємні контакти предків сучасних бойків
з південними слов'янами ще перед приходом угорців у
наддунайську долину в IX ст. Ці численні лексичні паралелі
(бойківсько-болгарські та бойківсько-сербсько-хорватські) пояснюють-

250 Я. Пура, Говори Західної Дрогобиччини, ч. 1, Львів, 1958, с. 8-9.
251 Ф. Жилко, Говори української мови, Київ, 1958, с. 118.
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ся як результат тісніших контактів українських, польських,
словацьких і південнослов'янських племен в доисторическом
пропілом, возможно даже в пределах одного общего политического
организма, существовавшего в районе Карпат. Таким организ-
мом могла бьіть Белая Хорватиядо переселення хорватов и сер-
бов на Балканьї252.

бігме 'їй-богу' (с.-хорв. богме) (СБГ, І, 54);
божа рука бот. 'алтей' (болг. божа рьчица) (СБГ, І, 63);
До таких бойківських архаїзмів, що мають свої відповідники

в південнослов'янських мовах, зараховує М. Онишкевич, між
іншим, такі слова:

божиця 'богиня', напр., Баба кричить: я думала, що ти будеш
богом, а я божицев. (СБГ, І, 63);
бумбарь 'бринячий жук' (болг. брьмбар 'жук', с.-хорв. бумбар

'джміль') (СБГ, І, 76);
бурниґати 'розкидати' (пор. болг. бьрникам) (СБГ, І, 77);
веречи 'кинути', напр.: Часом верже собі в капусту солонини.

(СБГ, І, 91);
версник 'одноліток, ровесник' (СБГ, І, 91);
ворина, вірнина, вірлина 'довга кругла жердина в огорожі' (СБГ,

І, П7);
говша 'брила' (СБГ, І, 177);
глота 'тиск', напр., В млині велика глота (СБГ, І, 174);
гуша 'ґуля, наріст на тілі' (пор. болг. і с.-хорв. гуша 'воло')

(СБГ, І, 202);
жижька 'вогонь' (СБГ, І, 251);
звір 1. 'провалля' 2. або 'великий непрохідний ліс з яругами

й вертепами' зворень (пор. болг. извор) (СБГ, І, 300);
квар 'грижа' (СБГ, І, 344);
кліпка 'повіка, вія' (СБГ, І, 358);
жаморити 'галасувати', напр., Діти жаморят (пор. с.-хорв.

жаморити) (СБГ, І, 249);
либати 1. 'неохоче, погано пастися' і 2. 'глитати' (пор. с.-хорв.

либати) (СБГ, І, 408);
ціритися 'шкірити зуби' (СБГ, II, 356);

252 М. Онишкевич, Очерки по лексжографии и лексикологии Бойковщиньї
по данньїм словаря бойковского диалекта, Львов, 1968, с. 11.
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чітавий 1. 'жвавий, моторний' і 2. 'порядний', напр., чітава
дівка (пор. с.-хорв. читав) (СБГ, II, 371);

сіючи 'вчора ввечері' (пор. болг. сночи) (СБГ, II, 234) та десятки
інших .

Усі вони засвідчують давню спорідненість слов'янських мов,
а при цьому - архаїчність бойківської лексики.
Як пише автор найновішого словника бойківських говірок,

професор Львівського університету М. Онишкевич, полонізмів
у бойківських говірках, натуральним способом, більше, ніж
запозичень з інших сусідніх мов. Це пояснюється історичними
умовами, в яких знаходилася Галичина, починаючи з XIV ст.254
Цей же дослідник пише, що іноді за полонізми беруться
паралельно утворені бойківським діалектом форми й інколи важко
встановити, чи дане слово запозичення, чи лише подібне, але своє
утворення. Говориться також про слова-архаїзми, які
зберігаються досі в районі Карпат, а також про бойківсько-мало-
польські неологізми, які появилися у відповідних умовинах 255.

Полонізми в бойківських говірках на фоні цієї проблеми в
інших українських говірках представляв у своїй розвідці О. Горбач
у 1968 році256, де він, між іншим, ствердив, що полонізми до
українських говірок приходили безпосередньо з польської мови
чи говірок, або навіть через українську літературну мову, яка
вміщає в собі значну кількість польських запозичень, що
появлялися протягом століть у старо- та середньоукраїнській добі257.

Про польські запозичення у бойківських говірках писав при
нагоді своїх досліджень мови населення Західної Дрогобиччини
Я. Пура у 1958 році. Говорить він про колонізацію та
полонізацію цієї території, що відбилось і на мові місцевого населення
у вигляді деякої кількості полонізмів (переважно лексичних)258.
І тут же для прикладу наводить він кількадесят слів, уживаних

253 Більше прикладів і пояснень: Там же, с. 10.
154 Там же, с. 11.
255 Там же, с. 12. Цитати з російської на українську мову переклав М. Л,
256 О НогЬаІ8сЬ, РоїпізсНе ЬеИпкогіег іп сїеп икгаіітсіїеп МипсіаПеп,

,,81ауіз1І8сЬе Зіисііеп 2шп VI. Іпіегпаїіопаїеп 51аУІ8Іепкоп§ге$$ іп Рга§ 1968",
МйпсЬеп 1968, 5. 3-34.

257 Пор.: М. Лесів, Українські говірки в ПНР, «Наше слово» № 30(1567)
від 26 липня 1987 р., с. 5.

258 Я. Пура, Говори Західної Дрогобиччини, ч. 1, Львів, 1958, с. 5.
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у бойківських говірках, які мають своє польське походження,
а яких бойківське поширення засвідчується Словником
бойківських говірок М. Онишкевича (скорочення СБГ). Оце даякі з них:

варга 'губа', напр.:
Ой, дівчино, дівчинонько,
Я би-м тебе любив,
Коби-зь варґи не надула,
Би-м ся не напудив. (СБГ, І, 83);
п'сц 'піч', 'верх печі, на якому сплять та вигріваються взимку';
п'єцок 'пічка';
п'єцушок 'хлопчина, що взимку сидить на печі', напр., Годуй

в зимі п'єцушка, будеш мати в літі пастушка. (СБГ, II, 59);
сґомосць, їґомость 'священик, парох', напр., у пісні:
Мене мати породила
у стайні на дошці,
щоби-м хлопців не любила,

тільки єґомосьці;

і здрібнілі форми єїомостик, еґомостуньо (СБГ, І, 243);
кобіта 'жінка' (СБГ, І, 362);

гарбата 'чай' (СБГ, І, 161);

халупа 'хата\ напр., у приповідці: Що халупа, то єнша навука.
(СБГ, II, 336);

тенґий 1. 'великий, міцний, сильний, дужий', напр., Пастухи на-

тігают тенґу купу ріща; 2. 'розумний': То тенґа голова (СБГ, II,
284);

криж 1. 'хрест', а також 2. 'спина', напр., у словах коломийки:
А де ж тота доріженька,
а де ж тота хижа,
а де тота дівчинонька

широкого крижа. (СБГ, II, 389);

кремпувати 1. 'бентежити' і 2. 'заважати' (СБГ, І, 386);
сеньдзя 'суддя' (СБГ, II, 210);

розказовати 'наказувати', напр., Ой не ти же будеш ми

розказовати. (СБГ, II, 184);

убраня 'одяг' (СБГ, II, 310);

віхтувал 'харчі' (пор. поль. шкіиаіу) (СБГ, І, 134);
стоньчка, станжка, стяжка 'стрічка' (пор. поль. \у$Ціка) (СБГ,

II, 255);
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цофа '(до коня) назад!' пор. поль. соГас, 'подавати назад') (СБГ,
II, 358);

зальоти 'заручини, сватання, на яких батьки жениха і молодої
домовляються про придане' (СБГ, І, 275) та багато інших.

Ці слова мають, як правило, специфічні польські звукові риси,
що вказують на їх польське походження.

М. Онишкевич завважує в лексиці бойківських говірок також
паралелі зі словацькими лексичними одиницями. Вони
становлять результат тісних контактів між предками сучасних словаків
та бойків. У кількісному відношенні словацькі мовні елементи
у бойківських говірках стоять на другому місці за польськими259.

Частина оцих словацько-бойківських паралелей походить з
того часу, коли на цій території мешкали т.зв. білі хорвати260,які,
на думку видатного російського мовознавця А. Шахматова,
говорили східнослов'янським говором.
Если же Белая Хорватия занимала территорию Прикарпатья

и часть Чехии, и, по мнению Дворника, также Малопольшу и Си-
лезию, то єсть основания предполагать, что следьі тех древних

политических отношений должньї бьіли отразиться в язьіке
населення, входившего в состав тих районов, т.е. в говорах
словаков и бойков, - пише М. Онишкевич, який до того майже
передісторичного часу відносить такі бойківсько-словацько-пів-
деннослов'янські лексичні паралелі, як:

чула (вівця), напр., Шута або чула вівця - без рогів і без вух
{СБГ, II, 377);
полазник 'людина або тварина, яка на Введення, другий день

Різдва, Новий рік або Великдень входить у хату (щоб у хаті було
добро, достаток)' (СБГ, II, 103);

звір 'провалля' (див. вище) тощо.
Вирішити справу давніх міжплемінних стосунків у цих районах

є досить складно, але наукову основу цим гіпотезам може дати

259 М. Онишкевич, Очерки по лексикографии..., с. 13.
260 Ця думка, дещо інакше інтерпретована, панує також у польській

популярній історіографії, напр., у нарисі про Бєщади автор пише:
Копсепігаца озасІпісШа оЬгоппе§о - ргосігізк о росгхудгпусЬ і роІгд]пусЬ
\уаіасЬ па Росікаграсіи: гп. ш. \у §6гпут йоггесги Запи (...) рогжаїа рггу-
ртгсгас. ге и/ окгезіе УІІ-Х ж гпа}(іохуаІо щ Іиіа] іегуіогіит ]акіе£о$
\\ю]о\¥піс2е§о рктіепіа, рга\¥<ІоросіоЬпіе Спогмаі6\¥ (]. \Угопа, \¥ Віет-
сїсісіасп, \Уаг82аша 1985, 8. 50).
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детальне вивчення слів-паралелей, що знаходимо також на
території поширення бойківських говірок261.

Деяка кількість слів російського походження могла появитися
в бойківських говірках різними шляхами: через книжки й пресу,
через контакти з жовнірами царської армії в 1848 і 1914-15 рр.,
яка діяла в районі Карпат. До таких давніших слів-русизмів
зараховує М. Онишкевич лексеми:

ствол 'стовбур', (СБГ, II, 251);
вдирати 'тікати', напр., А то вдирає, що духу немає (пор. рос.

удирать) {СБГ, І, 88);
вітчина 'шинка' (рос. ветчина) {СБГ, І, 133);
вирискати 'роздобути, знайти', напр., Вьірискали бьши дес на

Буковінідвіколодьі вівса; вирискатися'знайтися', напр., От то ся
вирискав приятель (пор. рос. рьіскать) {СБГ, І, 107);

дребезґи (?): розсипатися в дребезґи (пор. рос. дребезги) {СБГ,
І 233);

жесткий 'твердий, колючий' {СБГ, І, 250);
опасність 'небезпека' (пор. рос. опасность) {СБГ, II, 21) та

деякі інші.

Ці слова, на думку М. Онишкевича, асимілювалися цілковито,

за винятком запозичень останнього часу, напр., аніґдот, подлінно,

уживаних, зрештою, рідко262.
Цікаві спостереження представив М. Онишкевич відносно

церковної лексики на Бойківщині, у склад якої входять слова,
передусім, церковнослов'янського або латинсько-польського
походження. До групи церковної лексики церковнослов'янського
походження зараховує дослідник такі слова:

абрітіня 'обритення' {СБГ, І, 32);
арханитель 'архангел, ангел хоронитель' {СБГ, І, 36);
вгонник 'угодник' {СБГ, І, 88);
сяночний 'всеношний', напр., Ай із свічойков, із восковою,

святою, а роковою, сяночною {СБГ, II, 270);
присьців, пристів 'престол;
лівар 'ладан', напр., у пісні:

261 М. Онишкевич, Очерки по лексикографии..., с. 15.
262 Там же, с. 16. Переклад цитати з російської мови М. Л.
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А тріє цари
несли му дари:

лівар, смірно, злато (СБГ, II, 412).
Церковнослов'янізмів у говорах української мови, думаю,

немало, але не дочекалися вони ще відповідних досліджень
в українській діалектології.
До групи церковної лексики латинсько-польського

походження зараховує М. Онишкевич, між іншим, такі слова:
казаня 'проповідь' {СБГ, І, 334);
клебанія 'господарство і дім пароха, приходство', (поль. рІеЬап

'парох\ пор. також: клибанка, клебаня 'капелюх' (СБГ, 1, 356-
-357);
сакрамент 'причастя', напр., Бо ми йдемо з тьіми двоїма

діточками до сакраменту (СБГ, II, 201) та деякі інші.
Вельми цікавою виявляється група слів на означення

релігійно-церковних понять, які появилися вже як оригінальні
бойківські утворення, а відповідників яких немає в інших говірках
поза Бойківщиною. Це, головним чином, назви від імені святих,
утворені з допомогою суфікса -ьє 3? -я, напр.:

Даниля 'день св. Данила', напр., у приповідці: Якби на Данили
стовпника прав, то би стовпом став (СБГ, І, 204);
Дмитря 'день св. Дмитра', напр., До Дмитри прала-м тя,

мадлювала-м тя, а по Дмитрю комин тобов витру (СБГ, І, 222):
Іваня 'день св. Івана' (СБГ, І, 327);
Іля, Иля 'день св. Іллі', напр., у приповідках:
На їли всьо лежит як гниля.

Як ся хліб висипле на Мли, то гирка того хвиля (СБГ, І, 327);
Міхайля 'день св. Михайла' (СБГ, І, 445) тощо.
Назви свят можуть утворюватися від імен святих у формі

множини, напр.:

петри, місц. у петріх 'день св. Петра' (СБГ, II, 58);
ніки 'день св. Миколи', напр., Від Іля до Ників (СБГ, І, 489)

та інші263.

Зустрічаються також інші назви свят, які можна вважати за
характерні для бойківських говірок. Це такі, між іншим,
суфіксальні утворення, в основі яких стоїть, назагал, ім'я святого:

263 Там же, с. 16.
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Никівка 'день св. Миколи' (СБГ, І, 489);
Пилиповець 'піст у пилипівку', напр., у коломийці:
Он кувала зозуленька,
сіла на яловець,
і а не бов я в білявини,
зайшов Пилиповець. (СБГ, II, 59);

Маковієць 'піст перед Успенням Богородиці' (день св. Мако-
вся) (СБГ, І, 427);

Живник, жившій читвирь страсний четвер' (СБГ, І, 251).
Так у загальному виглядає вплив суміжних слов'янських мов

на лексичний склад бойківських говірок.

Якщо говорити про впливи інших неслов'янських мов на
бойківську лексику, треба звернути увагу, передовсім, на
германізми, румунізми та мадяризми.

Слів німецького походження у бойківських говірках порівняно
багато. М. Онишкевич ділить їх на військові та побутові. Група
військових слів проникала на територію Бойківщини від часів
окупації Галичини Австро-Угорщиною в кінці XVIII ст., а
побутові слова почали появлятися тут від часу, коли у Галичину
прийшла польська влада в середині XIV ст.
Військові германізми можна назвати чоловічими, тому що

вживалися вони майже виключно чоловіками, які служили
в австрійській армії. Сьогодні ці слова, назагал, належать до
архаїзмів. Це такі слова, як:

асентерунок 'призов' (з нім. А8§епгіегип§) (СБГ, І, 36);
ґвер 'гвинтівка, кріс\ напр.,
Коли-сьте ми дали ївсра.
дайте ми коханку (СБГ, І, 164);
зицирка 'військові вправи';
зицирувати 'знущатися' (з нім. ехеггіегеп) (СБГ, І, 309);
гаптак 'струнко', стояти на гаптак 'слухатися, підкорятися',

напр., Будеш ти міні на гаптак стояти (з нім. НаЬї АсЬі) (СБГ, І,
160-161);

горніст 'трубач' (СБГ, І, 186);
камфотер 1. 'денщик'; 2. 'гицель' (СБГ, І, 337);
штилюнок 'окопи, траншея' (з нім. 8іе11ип§ 'розташування')

(СБГ, II, 389);
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штрихувати 'чистити' (від нім. 8ігеісЬеп 'розмальовувати'),
напр., у пісні:

Ой, як піду на квартиру
та стану думати,

сам не знаю, котрий маю
ремінь штрихувати (СБГ, II, 391) та багато інших.

Багато германізмів увійшло у звичайне щоденне вживання
бойками, у фонд т.зв. побутових слів. Входили вони інколи до
говірки через польську мову. Це такі, між іншим, слова, як:

буштиль (?) (з будівництва); бинда 'стрічка'; блят 'верхня дошка
стола'; браґрура, братура 'духівка'; букса (?) (у колесі); букарт
'байстрюк' (пор. поль. Ь^кагі); граца 'знаряддя, яким
прополюють картоплю'; гунцвот 'негідник', золя 'підметка' (нім. 8оЬ1е);
іберзоклі 'верхні колоди на т.зв. кордонах' (з лісозаготівельної
лексики); мандель 'в'язка вибраного льону, вибраних конопель'
(нім. Мапйеі '15-16 штук'); тибель 'буд.: вставний круглий шип'
(поль. ІуЬеІ, нім. ВііЬеІ); файний 'добрий, гарний'; фіра 'віз,
підвода'; фірман 'візник'; цуґштанґля 'рід дишля, яким тягнуть
колоди по землі; шор 'шеренга'; за шором 'рядом' та багато
інших264.

Я. Пура у словах німецького походження бачить наслідки
германізації, які деякою мірою відбиті й у мові місцевого (т.зн.
бойківського) населення. Для прикладу цей же дослідник
наводить уживані бойками такі слова з німецькою етимологією:

броцак 'сумка', фест 'сильно', ґвер 'рушниця', варта 'сторожа',
вінчувати 'бажати', гиндиль 'торгівля', клямка (?), фестінґ 'свято',
фасунок 'солдатський пайок', фана 'прапор', фреїр 'людина легкої
поведінки' і 'жених', трафити 'попасти', урлюп 'відпустка', ґвалт
'насильство', траґати 'носити', анцук 'костюм' тощо265.

Завдяки іншомовним запозиченням, в тому числі, передусім,
з німецької та польської мов, частіше появляються тут фонеми
ф та ґ. Як ствердив Я. Пура, зубно-губний ф зустрічаємо рідко:
його вживають переважно у словах іншомовного походження:
фарби, фест, файний, шафа, фундамент і т.д.266

264Тамже, с. 17.
265 Я. Пура, Говори Західної Дрогобиччини, ч. І, Львів, 1958, с 6-7.
266 Там же, с. 33.
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Д. Бандрівський писав про слова з фонемою ґ: У
досліджуваних говірках, як і на всій західноукраїнській (кол. галицькій)
території, яка довгі часи перебувала під іноземним пануванням,
збереглося більше число слів іншомовного походження в
порівнянні з загальнонародною мовою, і в зв уязку з тим фонема ґ має
тут більше поширення. З великої кількості іншомовних
запозичень з фонемою ґ подаємо тільки декілька найхарактерніших:
ґанок, ґатунок, гавган 'шибеник' (з нім. СаІ£ап 'шибениця'), ґан-
ґрина, ґрасувати, ґанч 'дефект', ґанчувати 'щось обезцінювати',
ґнирати 'настирливо говорити про щось' (пор. поль. §дегас),
ґрейцар267.

3. Штібер писав ще у 1938 р. про прийняття бойками звука
ґ з польських та румунських запозичень: Такіе §6г8кіе §\уагу Ни-
сиіо\у і Всуко\¥ ргщ$1у \у гарогусгепіасЬ ]?гуко\уусЬ г]^гука рої-
§кіе§о і гитипзкіе§о Гопет §гиреіпіе піегпапу \у §\¥агасЬ шсЬосІ-
піоикгаіткісЬ 268.

М. Онишкевич писав про бойківсько-румунські мовні зв'язки,
звертаючи увагу на факти, що запозичення з румунської мови
приходили до бойків, назагал, через гуцульський діалект, або
через польську, словацьку чи навіть угорську мови і тому даже
в случае установлення зтимологического румьшизма на терри-

тории Бойковщиньї нет уверенности, непосредственное ли зто
заимствование или опосредствованное влияние смежньїх язьїков

(диалектов)269. Дослідник вказує на деякі системні бойківсько-
-румунські мовні подібності, але найбільше таких паралелей
у лексиці і тут він називає для прикладу такі слова, що можуть
бути румунізмами в бойківських говірках:

бабець 'риба: головень' (пор. рум. ЬаЬоі 'дрібна риба'), (СБГ,
І, 37);

баглай 'тюхтій' (рум. а 8е ЬаЬІі) {СБГ, І, 39);
бадулити 'возитися з чимсь, працювати біля чогось' (рум. Ьи-

Диіі) (СБГ, І, 39);
бандоля 'нещастя' (СБГ, І, 43);

267 Д. Бандрівський, цит. праця, с. 11, 14.
268 2. $ІіеЬег, ЗроноЬу рохузіажапіа зІотапзкісН %\чаг рггерсіомуск, Кга-

ко^ 1938, 8. 14.
269 М. Онишкевич, Очерки по лексикографии..., с. 18.
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баталів 'копистка, якою мішають сир або ручка з колом, якою
збирають масло1 (пор. рум. Ьаіаіап 'товкачик') (СБГ, І, 45);

безувати 'могти, бути в силі', напр., Я не безую робити, також
'ручитися', напр., Я за того чоловіка не безую (рум. Ьіхпі
'покладатися, відважуватися') {СБГ, І, 48);

бербениця 'дерев'яний посуд для молока' (СБГ, І, 49);
баба 'ягідки', 'порічки' (рум. ЬоаЬа 'ягода винограду') (СБГ, І,

60);
бокшій 'віл з білою латкою на череві' (рум. Ьикзаи) (СБГ, І, 66);
буката 'грудка (снігу, сиру, масла та ін.)' (рум. Ьисаіа 'шматок,

відрізок') (СБГ, І, 74);
бориць 'південний або північний вітер4 (СБГ, І, 66);
бутея 'велика череда овець' (рум. Ьоіеі 'стадо') (СБГ, І, 78);
буторити 'будити' (рум. Ьиіоі) (СБГ, І, 81);
вакелея 'губка на буцГ (рум. уасаііе) (СБГ, І, 81);
ватраль 'дерев'яна палиця, якою загортають вогонь у печі'

(рум. гаігаіи) (СБГ, 1, 86);
вордуля 'грудка' (рум. иггіа 'солодкий овечий сир') (СБГ, 1,143);
ворчів 'дерев'яний посуд на «глаґ»* (рум. игсіог) (СБГ, І, 146);
гачуґа 'колода, стовбур' (СБГ, І, 163);
гандригатиси 'гратися, лоскотатися' (СБГ, І, 168);
гурма 'купа': гурма овець (рум. игта 'слід") (СБГ, І, 200);
гурчеля 'посуд, виточений з верби' (пор. рум. игсіог 'глечик')

(СБГ, І, 200);
Гавра 'лігво1 (СБГ, І, 154);
геба 'стара худа корова' (рум. §КеЬ 'горб') (СБГ, І, 164);
ґенгоритися 'бундючитися' (рум. §іш1игі 'лепетати') (СБГ, І,

165);
ґинятний 'вередливий' і 'делікатний, ніжний' (пор. рум. §аіпа

'чахнути') (СБГ, І, 168);
ґоґодзи 'брусниці' (пор. рум. соасага 'альпійська троянда*),

(СБГ, І, 177) та багато інших270.
Угорські елементи в бойківських говірках могли також

дістатися за посередництвом інших мов. Одначе, мадяризми,
притаманні тільки бойківському діалектові, можуть свідчити про їхнє
безпосереднє запозичення з угорської мови або через закар-

270 Більше на цю тему див.: Там же, с. 17-19.
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патські говірки. До таких слів М. Онишкевич зараховує, між
іншим:

банітувати 'тужити' і 'плакати', напр., Дівчина банітує, бо
лишилася сиротов без матере. (Пор. уг. Ьаппі, Ьапаі) (СБГ, І, 43);

барна 'чорної масті корова або віл', напр., Доганят барна бар-
ні а обауярмі. (з уг. Ьагпа 'брунатний, коричневий') (СБГ, І, 45);

бонґош 'наріст на дереві' (уг. Ьипко 'дрючок' (СБГ, І, 65);
вадас 'мисливець' і 'браконьєр';
вадасити 'полювати' (уг. таЛазг) (СБГ, І, 81);
вадь 'або', напр., Як християнин умират, то тота челядь, що

є в хаті, родичі вадь хто, не плаче, бо тогди тяжко сконати. (СБГ,
1,81);
волийкарь 'ремісник, що виробляє «щети» для чесання вовни;

ножиці для стриження овець' (пор. уг. оііо 'ножиці' (СБГ, І, 143);
вуйош, уйош, гуйош 'рід чоловічої, а також жіночої куртки'

(уг. цца$ 'куртка') (СБГ, II, 315);
гальмат 'шмат', напр., гальмат поля (уг. Ьаїтаг 'куча, шмат')

(СБГ, І, 159);
гайтаж 'запор лісосплаву на річці' (уг. Ьа,)іа5 'клапан') (СБГ, І,

157);
гляба 'важко, трудно': гляба то к'ешко (уг. ЬІаЬа 'даремно')

(СБГ, І, 175);
ґомби 'локони', напр., У ґомби старші люди звивали волосся

з боку голови; ґомбеці 'те ж' (уг. §отЬз 'ґудзик') (СБГ, І, 183);
ипен 'саме', 'правда, щира правда', 'дійсно' (уг. ерреп) (СБГ, І,

325);
каландити 'бідувати' (уг. каїаїкі 'пригода, авантюра') (СБГ, І,

335) та багато інших.
Деякі слова з угорською етимологією могли увійти до вжитку

в бойківських говірках через словацьку або й польську мови, бо
відомі вони також здавна цим мовам. М. Онишкевич подає
приклади таких слів:

анталак 'бочка на 25 л' (поль. апіаіек ) (СБГ, І, 35);
бага 'залишки недокуреного тютюну в люльці' (пор. поль. Ьа§а

і уг. Ьа§о 'тютюн для жування') (СБГ, І, 39);
батяр 'гультай, розпусник', напр., в коломийці:
Кажуть люди, що я батяр,
що я батярище...
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(пор. поль. Ьагіаг і уг. Ьеіуаг 'розбійник, хитрий, відважний')
(СБГ, І, 46);

бунда 'кожух без рукавів', також 'верхній чоловічий одяг' (пор.
поль. і уг. Ьшніа 'хутро') {СБГ, І, 76);

гайдамаш 'весільний звичай, під час якого молодий цілує своїх
родичів, ідучи по молоду' і 'гостина для робітників після
закінченої роботи' (пор. поль. Ьа^атазг 'кінець якоїсь праці,
частування робітників при цьому', уг. аПЛотаз 'могорич') (СБГ, І, 157);

гирь 'слід, чутка; рід' (пор. уг. Ьіг 'повідомлення') (СБГ, І,
168-9);

їаті 'підштанки' (пор. словацьке §аіе, поль. §асіе) (СБГ, І, 162);
доловати 'шукати здобичі, роздобувати" (уг. До1о§ 'праця',

словацьке йоіоуаі) (СБГ, І, 227);
калап 'суконний капелюх з ясно-синьою стрічкою' (уг. каїар)

(СБГ, І, 335);
катанки (у множині) цприталена кофта, а від талії широка'

(уг. каїопа) (СБГ, І, 342);
кедвешний 'дуже моторний' (уг. кейуе8 'милий', поль. діал. кей-

^Є8пу) (СБГ, І, 346);
пайташ 'друг, товариш' (пор. уг. ра]іаз і словацьке ра^аз) (СБГ,

II, 35);
парила (зневажливо про жінок) 'шкапа', напр., Така стара

парила (уг. рагіра 'мерин') (СБГ, II, 41);
салаш 'отара овець' або 'загорода в лісі для худоби' (пор.

словацьке заіаз, уг. згаїаз і поль. згаїаз) (СБГ, II, 201);
фалат 'шматок, клапоть' (поль, Гаїаі, уг. Саіаі) (СБГ, II, 327)

і ще деякі слова цього типу271.
Деякі модяризми, що їх знаходимо на Бойківщині,

покриваються з тими, які П. Лизанець представляв як лемківські
запозичення з угорської мови, напр., барна, пайташ, фалат та деякі інші.
Він же пояснює також причини та способи проникнення
мадяризмів до лемківських говірок, що може відноситися у значній
мірі до цієї проблеми у бойківських говірках272.

271 Більше прикладів та наукової інформації про це див.: Там же,
с. 19-20.

272 Список та обговорення угорських запозичень у лемківських говірках
подає: П. М. Лизанець, До питання про мадяризми в лемківському говорі,
«Тези доповідей до Ювілейної конференції, присвяченої 20-річчю Ужго-
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Спеціально на угорські запозичення у бойків звернув увагу
В. Курашкевич у своєму Нарисі зі східнослов'янської
діалектології: Смагу каграскіе ргдсг теїи агскаІ2тд\\' XV хуутоте
і £гатаіусе жуодгфпіащ Щ зрощ ііозсщ гарогусгеп зіомпіко-
\уусН щ£ІегзкісЬ и Во]ко\у, пр. \агой "тіазіо\ огса§ 'рапзШоч/а
дго£а\ ЬеііЬ 'сЬогоЬа\ Ьеіітуі 'сЬогу\ Ьіхоипу) "ре\упу\ сакіига-
іу 'сгагохуас'273. Деякі з поданих В. Курашкевичем слів фіксує
гакож цитований тут Словник бойківських говірок М. Онишкеви-
ча (СБГ):

варіш 'якесь місто', напр., у пісні:
Ой варішом доріженька,
Варішом, варішом,
Куди піду, не боюся
З добрим товаришом (з уг. уагоз) (СБГ, І, 84);
бетеги 'нелад' (уг. Ьеіе§ 'хворий') (СБГ, І, 50);
безовно 'справді' (СБГ, І, 48);
Немає одначе у СБГ таких слів, як орсаґ, бетіжний.
Порівняно велику кількість мадяризмів у бойківських (та й

у лемківських) говірках можна пояснювати також фактом, що
ргате саіу оЬзгаг £іеті Запоскіе] паїеїаі рггег сІїи232у сгаз до
<3\¥осЬ госІ2Іп - Ктііо\у іісЬ зрасікоЬіегсдіу ога2 сіо Ва1б\¥214'- гу-
сеггу щ§іегзкісІі215.
Підсумовуючи те, що сказано тут про бойківський діалект,

можна у загальному ствердити ще раз, що це один з найбільш
архаїчних діалектів української мови. В його словництві
відбивається, як у дзеркалі, історія політичних і культурних стосунків
жителів Бойківщини з іншими племенами та народами у
минулому й тепер276.

Бойківські діалектні елементи використовувалися також
художніх творах деяких українських письменників, таких як Усти-

родського державного університету. Серія мовознавча», Ужгород, 1965,
с. 45-50. А також про це: М. Лесів, Українські говірки в ПНР, «Наше слово»
№ 32 від 9 серпня 1987 р., с. 5.

273 М. Кигазгкіешісг, 2агух сІіаІекіоІО£Іі жзспосіпіохіотаткіе)', 5. 74.
274 Від назви цього роду походить, імовірно, назва власна місцевості

Балигород (Ва1І£г6сі).
275.1. \¥гопа, IV Віеьісіайасп, \¥аг52аша 1985, 8. 51.
276 Ширше про це див.: М. Онишкевич, цит. праця, с. 23-24.
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янович, Могильницький, Ковалів, Франко та ін.277Пише про це
у монографії про українські говірки також Ф. Жилко (1958), між
іншим, таке:

/. Франко почав писати (прозові твори) на основі бойківських
говірок. Так, повість «Петрії і Довбущуки» в першій редакції
написана великою мірою бойківським діалектом. Особливо це
стосується мови героїв. І тут учений проілюстрував свою тезу
відповідним уривком зі згаданого твору й констатує далі:

Франко в цій повісті натуралістичним способом вживає
діалектизми, тобто він майже проколює говірку, намагаючись
відтворити всі її риси. На бойківському діалекті писали й інші
західноукраїнські письменники або в їх мові позначалися більше або
менше бойківські діалектизми 2 7 8.

Про діалектну приналежність говірки рідного села Івана
Франка Нагуєвичі написав принагідно Я. Пура у своїй монографії про
говірки Західної Дрогобиччини:

Тут виразно виділяється північна частина бойківського говору,
крайня східна частина говірок Надсянщини і, нарешті, крайня
західна частина наддністрянського говору, до якого частково
належить і говірка с. Нагуєвичі що мала значний вплив на ранню
творчісіь І. Франка219.
Точніше, отже, рідною говіркою І. Франка, яка мала деякий

вплив на мову його ранніх художніх творів, була крайня західна
наддністрянська говірка, зближена до північнобойківського та
східнонадсянського діалектних ареалів.

Це тільки спроба торкнутися вибраних проблем про
найхарактерніші риси системи та лексики бойківських говірок, ареал яких
частинно знаходиться разом з бойками на схід від українсько-
-польського державного кордону.

277 Пор.: Там же, с. 24.
278 Ф. Жилко, Говори української мови, Київ, 1958, с. 128.
279 Я. Пура, Говори Західної Дрогобиччини, ч. І. с. 9.
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III. НАДСЯНСЬКІ ГОВІРКИ

1. Назва і територія поширення
надсянських говірок

Надсянські говірки займають, загально кажучи, територію над
рікою Сяном та його притоками від р. Стрв'яж (Стривігор) на
півдні аж до ріки Танви на півночі1. За свідченням передвоєнної
дослідниці цих говірок М. Пшеп'юрської, поширені вони, беручи
до уваги міжвоєнний географічно-адміністративний поділ, на
території Ярославського та Перемиського повітів, західних
частин Мостиського, Яворівського та Любачівського повітів і
південної частини Білгорайського повіту2.

Більшість території поширення надсянських говірок
залишилася після другої світової війни в межах Польщі, де за сучасним
адміністративним розподілом займають вони вузьку північну
окраїну Короснянського воєвідства, Перемиське воєвідство,
південно-західний куточок Замойського та невеличкий
південно-західний кусничок Тарнобжезького воєвідства3. Надсянські
говірки знаходяться більш компактно також на схід від
польсько-українського державного кордону на вузькій середній смузі
західного пограниччя Львівської області України, а саме, західні
частини Добромильського, Мостиського та Яворівського
районів4.

Саму назву надсянській говір у наукову термінологію ввів, як
здається, І. Зілинський в 1933 році5, і утвердилася вона після

1 Див.: карта Мат надсянського говору, поміщена у книжці: М. Пше-
п'юрська, Надсянськіш говір, Варшава, 1938, с. 87.

2 Там же, с. 1.
3 Пор.: Мара айтіпі$1гасу)па РЯЬ, \Уаг$2аша 1986.
4 Пор.: карта Львівської області в: Українська Радянська Енциклопедія,

т. 8, Київ, 1962, с. 276-277.
І. Зілинський, Карта українських говорів, Варшава, 1933.
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опублікування монографії М. Пшеп'юрської п.з. Надсянський
говір у 1938 році у Варшаві6. Цю назву знаходимо в енциклопедії,
виданій у міжвоєнний час у Львові, де говориться про західну
групу українських говорів і перечислюються такі групи, як
південно-волинська, подільська, наддністрянська (опільська), над-
сянська, лемківська, бойківська, середньозакарпатська,
гуцульська і покутсько-буковинська7.

З георгафічної точки зору ця назва найбільш оправдана
(говори над Сяном). Аналогічні численні назви говіркових груп це, між
іншим, наддністрянські, наддніпрянські, надпрутські тощо.

Прикметник надсянський вміщає в собі старовинну назву ріки
Сян, яка має індоєвропейський корінь зі значенням 'текти' і
'вологість'8. У зв'язку з цією назвою 3. Штібер написав у 1936 році
окрему статтю, у якій, між іншим, стверджував, що 8ап \к сгіегесЬ
рщіусЬ 8\¥о]е§о Ьіе§и рггеріужа рггег оЬзгаг йа \¥пе] Ки$і Сгетопе],
а іуїко V/]е<іпе] рщіе]рггег іегеп йа\кпе] Маїороізкі (\уо]е\¥осІ2іу/а
$апс1отіег$кіе£о)9\ 3. Штібер доходить також висновку, після
детального фонетичного аналізу вимови Сян і Сан, що Роїасу у/ііф
об Ки8Їпд\у пагщ 8ап 6о$с рдіпо (...) \¥ содяеппе игусіе о§6їи
паїжа іа жезгіа доріего Меду, §сіу га Кагітіегга Ше1кіе§о Ки$
Сгепуопа гозіаіа гі^сгопа г Ро1$к$ і £<іу роїзкі оЬзгагі$гукоу/у па
т$к$щ рггезіггепі орагі $і$ о 8ап10.
У наш час назва надсянські говірки появляється уже в усіх

монографіях, що обговорюють класифікацію південно-західно-

6 М. Пшеп'юрська, Надсянський говір, Варшава, 1938. Праці
Українського Наукового Інституту, т. ХІЛУ, 88 сторінок.

7 Українська Загальна Енциклопедія. Книга знання в 3-х томах. Під гол.
ред. І. Раковського, т. III, Львів, с. 563, 565.

8 В. Никонов, Краткий топонимический словарь, Москва, 1966, с. 366-
-367.

9 2. ЗііеЬег, Роїзка і гизка паїма Запи, «І^гук Роїзкі», XXI, 2. 6, Кгако\у
1936, §. 172-174.

10 Там же, с. 174. Дивним здається мені факт, що в українських
радянських енциклопедіях на заголовному місці ставилася назва у формі Сан,
напр., УРЕС, т. З, Київ, 1968, с. 211. Здається, що це не полонізм, а русизм,
бо таку назву вживають в російських публікаціях, напр., «Сан - правьій
приток Висльї» (В. Никонов, цит. праця, с. 366).
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українського наріччя (діалекту). Вживаються також назви Над-
сяння11, Посяння* 2, Надсянщина 13.

Коли говорити про головніші міста й містечка, навколо яких
на території Польщі скупчувалися і частково ще й донині можуть
бути села, в яких живуть носії надсянських говірок, це
Перемишль (головне місто Посяння), Сянік, Ярослав, Березів, Радим-
но, Тарногород, Переворськ, Лежайськ, Любачів.
Старішою назвою на означення надсянських говірок був до-

лівський говір; назву цю впровадив до наукової термінології Іван
Верхратський, який перший старався визначити цю діалектну
групу як самостійну одиницю у своєму описі п.з. Про говор до-
ліеськийІАг. Автор цієї монографії надає говорові назву долів-
ський, посилаючись на факт, що лемки так називали
мешканців околиць Перемишля і Ярослава:
Долм місто Долиняне зовуться у західно-галицьких руських

гірняків жителі околиць Перемишля і Ярославля15.
М. Пшеп'юрська вважала цю назву за не зовсім докладну, бо

вона не всюди відповідає географічному виглядові терену. На
південь і захід від Перемишля починаються вже підгірські
околиці, замешкані населенням цього самого діалекту, отже ні до чого
тут назва «Долів» (...). Ядро нашого говору лежить над рікою
Сяном, тому й назва від неї буде відповіднішою й точнішою16.
Назву Доли, долівський чи долиняни вживали ще й у

міжвоєнний період, а навіть після другої світової війни, наприклад,
Р. Райнфусс писав у 1948 році:

11 Напр., у статті М. Овчаренко, Мова українців Надсяння, зб. «Ярослав-
щина і Засяння. 1031-1947. Історично-мемуарний збірник», Чікаґо, 1986,
с. 289-293.

12 Напр., Енциклопедія українознавства. Словникова частина II 6, Па-
риж-Нью-Йорк, 1970, с. 2277: Посяння, інколи вживана назва для
території обабіч р. Сяну на північ від Лемківщини й м. Сянока на
українсько-польському етнографічному (до 1946 р.) пограниччі.

13 Наир., В Надсянщині і Лемківщині цей числівник чол. роду: тисяч
(М. Пшеп'юрська-Овчаренко, На пограниччях надсянського говору,
«Записки Наукового Товариства ім. Шевченка», т. СЬХІІ. «Збірник
філологічної секції», т. 25, 1954, с. 94).

14 Записки Наукового Товариства ім. Т. Шевченка, т. ХХХУ-ХХХУІ,
Львів, 1900.

15 Там же, т. XXXV, с. 1.
16 М. Пшеп'юрська, Надсянський говір, Варшава, 1938, с. 1.
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]¥ окоІісасЬ Кгдііка \¥оіозкіе£о §гапіса Ьетко\у рггуЬіега кіе-
гипек роіисІпіо\УО-\узсЬосІпі і Ьіе§піе Іезізіут §ггЬіеІет Викотсу,
оМгіеІа^сут зіебпЬу Ьеткож осі І2\¥. «Ооїїпіап». Ооїїпіапіе,
поґо\уапі Іег \у їїіегаїигге росі пагщ <Юоіо\у запоскісЬ» зіапотц
іисіпозс гизкд о киїіигге таіегіаіпе} гЬНгопе] до киїіигу роїзкісЬ
Рофггап. Тегеп га]$1у рггег Ооїїпіап рггезіапу }езі дозс §?зґо
тіе]зсо\¥озсіаті роїзкіті11.

В українсько-німецькому словникові з 2-ої пол. XIX ст.
фіксуються слова доли, на долах 'нижче розташовані місця", долинянин
або долішнянин 'мешканець низин'18.
Територія поширення надсянських говірок була окреслена М.

Пшеп'юрською порівняно точно і такий територіальний обсяг
цієї діалектної групи прийнявся в українській діалектології та
існує донині.

Загальне окреслення обсягу надсянських говірок давав також
у згадуваній монографії І. Верхратський:

На захід, стикаючись з говором лемківським крок за кроком
принимає бесіда Долів прикмети лемківські, на північно-схід
поволі розпливається в говорі батюцькім і ополянськім, на
полуднево-сході ж у бойківськім.
М. Пшеп'юрська додає ще до цього:
Засадничо можна прийняти таке загальне означення надсян-

ського говору, але треба додати ще декілька поправок. Не згадує
Верхратський про те, що на заході й півночі межує надсянський
говір з польськими діалектами, а поминути цього не можна
з огляду на взаїмні впливи цих говірок на себе. Слід додати, що
між надсянським говором і говорами лемківським і бойківським
простягається смуга змішаних і перехідних говірок, на території
яких стрічаються із собою елементи цих сусідніх говорів19.

Південна границя поширення надсянських говірок збігається
з північною межею лемківських та бойківських говірок. Це по-
граниччя описала М. Пшеп'юрська-Овчаренко у монографії,
опублікованій у 1954 році20. До того часу ніхто з дослідників

17 К. ЯеіпГивз, Ьеткоте }ако %гира сто%га(іс2па, ЬиЬІіп 1948, 8, 99-100.
18 Є. Желехівський, Малоруско-німецький словар, т. І, Львів, 1886, с. 185,

195.

19 М. Пшеп'юрська, цит. праця, с. 2.
20 М. Пшеп'юрська-Овчаренко, На пограпиччях надсянського говору,

с. 53-95.
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Лемківщини не присвятив спеціальної уваги питанню лемків-
сько-надсянської мовної межі, хоч до висвітлення цього може
причинитись подекуди спроба визначення східної границі
лемківського говору при допомозі кількох ізофон у праці
польського лінгвіста 3. Ш ті бера, який стверджує, що на схід від цієї грани-
ці є вже перехідні говірки21. Йдеться тут про північну й східну
і раницю ствердіння -н\ -т\ -с' (-нь, -ть, -сь) (лемківська вимова
типу кін. кіст, днес) та північну межу вимови
лемківсько-бойківського типу кьі, гьі, хьі, М. Пшеп'юрська-Овчаренко констатує
далі, що усі матеріали Бойківщини й Лемківщини в північному
напрямі відносяться найдальше до північної частини Сяніцько-
ю і Ліського повітів та до південної Самбірщини22.

На сході надсянські говірки межують з наддністрянськими
вже на території західних окраїн Львівської області. Цю надсян-
сько-наддністрянську мовну границю окреслив К. Кисілевський
гак, що наддністрянські говірки переходять у надсянські говірки
коло Билич, Райтаревич, Хриплів, Рудок. Цю межу окреслює
обсяг надсянських ізолекс бити 'бути' та гадати 'говорити'.
Дальше ця межа йде через Щирець, Оброшин, Рудно, на схід
від Янова, де стрічається з «батюцькою говіркою на лінії Во-
роців-Крехів коло Жовкви»27*.

Цей же дослідник пише у висновках до своєї розвідки п.з. Мовні
особливості наддністрянського гнізда (1962): Наддністрянський
говір на заході межує з надсянськими говірками на великому
просторі від Добромиля до Жовкви та виявляє острови Надсян-
ня: останки «укання»: ду школи, пу вечери; лабіалізацію в дво-
звуці а до о; рештки гадати в значенні 'говорити', дзісь, юш,
вже-юш, бити в значенні 'бути\ зьрідло, вйенци (полонізми)24'.
На північному сході надсянські говірки межують уже на

території Польщі з говірками т.зв. батюків (батюцькими
говірками), описаними І. Верхратським25,який писав про них як про

21 Там же, с. 53.
~2 Там же, с. 54.
23 К. Кисілевський, Мовні особливості наддністрянського гнізда,

«Записки Наукового Товариства ім. Шевченка», т. СІЛХ. «Збірник на пошану
Зенона Кузелі», Нью-Йорк-Париж, 1962, с. 286.

24 Там же, с. 295.
^ І. Верхратський, Говір батюків, «Збірник філологічної секції НТШ»,

г XV. Львів, 1912.
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осібну групу говірок26 або як про підговір наддністрянського
(опільського) діалекту27. Цей батюцький говір діалектологи
зараховують, назагал, до наддністрянських, наприклад, К. Кисі-
левський пише про «наддністрянську говірку батюків»2*\

Я. Рудницький натомість дає пояснення до текстів, наведених
з цих говірок:

Батюцькі говірки це північна Надсянщина, околиці Яворова
і Рави-Руської. Назва походить від слова батю - батько, часто
вживаного в цих околицях29,

О. Горбач, натомість, дивується, чому з-поміж
наддністрянських говірок виключено «батюцькі»10.
Коли прийняти думку більшості дослідників, що вони

належать до групи наддністрянських говірок, надсянсько-наддніс-
трянська мовна границя проходитиме частково вже на території
Польщі, а саме: у північній частині б. Любачівського повіту та на
південному окрайці б. Томашівського повіту31. Північно-східну
межу надсянського говору можна, отже, проводити лінією на
захід від села Верхрата (над р. Ратою, лівою притокою Бугу; нині:
північно-східний куток Перемиського воєвідства) та с. Любича
(на південь від ріки Солокії, лівої притоки Бугу; нині:
південно-східний куток Замойського воєвідства). Ці дві місцевості, що
знаходяться вже на території Польщі, називає серед багатьох
інших І. Верхратський, як батюцькі, в яких він записував говірки
до своєї монографії ще у 1892 році32.

26 І. Верхратський писав у 1900 році у зв'язку з окресленням території
поширення надсянських говірок: На північно-схід поволі розпливається
в говорі батюцкім і ополяньскім, на полуднево-сході у бойківскім (І.
Верхратський, Про говор долівськж, с. 1).

271. Верхратський у своєму описі говору батюків писав: Говор батю-
цкий єсть лише незначною відміною (підговором) говора опільського
(ополяньского, поляньского) (І. Верхратський Говір Батюків, с. 1).

28 К. Кисілевський, цит. праця, с. 284.
29 Я. Рудницький, Українська мова та Ті говори, 3. видання, Вінніпег,

1965, с. 47.
30 О. Горбач, Говірка Комарна й Комарнянщини, зб. «Комарно-Рудки та

околиця. Збірник історично-мемуарних, географічних і побутових
матеріалів, НТШ: Український архів, т. 43, Нью-Йорк, 1987, с. 317.

31 М. 1.Є8І6\у, Ємагу икгаіткіе па іегепіе Роїзкі Ьийоме], «81ауіа Огіеп-
га1і$», г. XXII, пг 1, \Уаг82ау/а 1973, 8. 73.

32 І. Верхратський, Говір Батюків, Львів, 1912. «Збірник філологічної
секції НТШ», т. XV, с. 8.
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Чудотворна
ікона Божої

Матері

«Милосердя двері» у
церкві в Ярославі.

На півночі надсянські говірки доходять за свідченням М. Пше-
п'юрської до р. Танви, правої притоки Сяну, на заході ж
сусідують з малопольськими говірками.

Найповніші, уже післявоєнні монографії, що відносяться до
опису та класифікації українських говірок, окреслюють
поширення надсянського говору більш або менш точно.
Ф. Жилко згадує у 1955 році про те, що основний масив

південно-західних діалектів поділяється на кілька груп, в тому числі
виділяється група «наддністрянська (опільська) - в басейні
верхнього Дністра - в колишній східній Галичині, з надсянськими
говірками на правобережжі верхнього Сяну»33. Але у цій моно-

Ф. Жилко, Нариси з діалектології української мови, Київ, 1955, с. 90.
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графії не обговорюються надсянські говірки взагалі, може тому,
що в той час говорити про українські говірки в ПНР не було
дозволено.

У другому виданні цієї ж праці з 1966 року автор приділив уже
цим говіркам окремий розділ з таким окресленням території їх
поширення:

Надсянські говірки (надсянський діалект) поширені переважно
на правобережжі р. Сяну від Сянока і на північ від Перемишля
(Польща), включаючи басейн р. Вишні (за винятком її найнижчої
частини). На території України невеличкою смугою тягнуться
вони на заході Городоцького і Старосамбірського районів
Львівської обл. Ці говірки мають багато спільних рис з захід-
нокарпатськими (лемківськими), деякими рисами вони спільні
з холмськими, північнокарпатськими (бойківськими) і
наддністрянськими. Можливо, колись надсянські говірки являли собою
виразно визначений говірковий масив, що з'єднував північні
говори з карпатськими. Протягом століть ці говірки підпадали
впливам польської мови і сусідніх, насамперед наддністрянських
говірок. Саме тому межі надсянських говірок мало визначені34'.

В іншій праці з 1958 р. цей же дослідник помістив узагальнене
твердження, що надсянські говірки, знаходячись на межі
наддністрянських, бойківських, лемківських і західноволинських
(говірок), дуже строкатісвоїми рисами35 .Тут же старається Ф.
Жилко провести межу надсянських говірок: Південно-східну межу
цих говірок провести дуже важко. Як визначають дослідження,
пасма ізоглос, що відокремлюють надсянські говірки від
бойківських і наддністрянських, можна провести по лінії Кінське-
-Лімна-Грозева, на північ від Добромиля-Райтаровичі і на захід
від Судової Вишні-Буків. Проте й на південь, а особливо на схід
зазначеної вище лінії, є ізоглоси надсянського говіркового типу.
На лівобережжі Сяну надсянські говірки - перехідні до
лемківських - поширені між Сяном і Руським Селом. На території
Польщі після Великої Вітчизняної війни не всюди збереглись
надсянські говірки3 6.

34 Ф. Жилко, Нариси з діалектології української мови, Вид. II
(перероблене), Київ, 1966, с. 203-204.

35 Ф. Жилко, Говори української мови, Київ, 1958, с. 86.
36 Там же, с. 85-86.
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Справа в тому, що абсолютна більшість місцевого населення,
носіїв надсянських говірок, була виселена у 1945-46 рр. на схід,
в Українську РСР, а весною і літом 1947 р. - на територію
західних або північних земель Польщі. Носіїв надсянських говірок
зустріла така ж сама доля, як і носіїв лемківських, бойківських,
холмських і частково підляських говірок післявоєнних громадян
Польщі.

Г. Лукашевич писав у 1974 році, що з б. Ряшівського,
Люблінського і частково Краківського воєвідств було переселено на
Україну 483 тис. українців (122 622 родини) з території ПНР37,
а після березня 1947 року (після трагічної смерті ген. Свєрчев-
ського) рггезіесіїепіет тіаіу Ьус оЬ^Іе шгузікіе икгаігізкіе §гиру
ге§іопа1пе г Во]каті, Нисиїаті38 і Ьеткаті хуі^сгпіе, а іакїе го-
дгіпу тіезгапе роїзко-икгаігізкіе39. Планом передбачалося
виселення 90 тисяч осіб, але \у ігаксіе геаіігаср акс/і «XV» окагаїо $/£,
хе хуузіесіїепіи род1е§а окоіо 150 Іуз. оздЬ.

Ще такі «деталі» згадуються в польських історичних
дослідженнях цього стидливого факту в найновішій історії Речі Посполитої:

Кіего\упік рипкіи гЬіогсге^о у/узіач/іаі рггезіесіїопут коїогохуе
кагіу рг2езіес11егіс2е (61а осігбгпіепіа рггезіесІІопусЬ осі доЬго-
\уо1пусЬ озас!пікд\¥ і гераґгіапідху)*0.
А урядова летючка проголошувала тоді: Си кідггу піе росіро-

ггадкці% зі$ їети гагг^дгепіи і гозіащ и/ окоіісаск оЬ}$іусЬ акс]%
рг2езіе(11егіс2^ Ь§д% ігакіожапі]ако Ьапйусі ЦРА41.

Від квітня до серпня 1947 року переселено на західні та
північні землі ПНР за офіційними даними понад 140 тисяч
українців42^ тому числі значну частину становили носії надсянських
говірок.

37 С. £діка82Є\¥ІС2, \¥ок61 §епеіу і ргіеЬіе§и акс/і «\УШа» (1947), Огюіе
^пошзге», г. VI, 1974, 2. 4, 5. 39.

Я8 3 тими «Гуцулами» - то чиясь компрометуюча помилка, бо вони
якраз не входили після 2-ої світової війни до складу ПНР.

34 О. Тика$2е\\тс2, ор. сії., 5. 41.
40 Там же, с. 42.
41 Там же, с. 43.
42 Там же, с. 45. Згідно з цифрами, поданими у книжці Є. Місила Акс/а

,ЛУШа". Оокитепіу (\Уап>га\уа 1993, 8. 405-419), з Ярославського, Люба-
чівського, і Перемиського повітів виселено тоді було 45 000 осіб.
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Можна, отже, говорити про те, що надсянськими говірками
користуються донині також мешканці північних і західних воє-
відств сучасної польської держави.
На основі відомих нам наукових праць дослідників надсян-

ських говірок можна назвати населені пункти (місцевості) на
території Польщі й України, з яких походять діалектні записи
від кінця XIX ст. почерез першу половину XX ст. аж до нинішніх
часів. Мають вони, назагал, уже виняткове історичне значення.
Автор першої розвідки-монографії про частину надсянських

говірок, які називав долівськими, Іван Верхратський обстежив
під кінець XIX ст. понад 20 населених пунктів бувших Переми-
ського, Ярославського та Яворівського повітів, місцевостей,
розташованих над середньою течією Сяну та його такими лівими
притоками, як Баричка, Рада, Рокітниця, навколо Перемишля
і Радимна. Усі ці місцевості знаходяться тепер на території Пе-
ремиського воєвідства43.

Марія Пшеп'юрська робила у міжвоєнний період дослідження
надсянських говірок, охоплюючи ширшу територію бувших Пе-
ремиського, Мостиського, Ярославського, Переворського,
Яворівського, Любачівського та Білгорайського повітів. Частина
цих обстежених М. Пшеп'юрською місцевостей знаходиться
тепер у західній смузі Львівської області України, більше
половини обстежених нею місцевостей знаходиться сьогодні на
території Перемиського воєвідства (абсолютна більшість), у
південній смузі Замойського воєвідства і одне село на території
нинішнього Ряшівського воєвідства. Маю на увазі ті місцевості, які
авторка монографії Надсянськш говір (Варшава, 1938)
досліджувала з мовної точки зору протягом 1930-1935 рр. і матеріали
ці стали основою названої вище праці44.

Після опублікування монографії п.з. Надсянськш говір» (1938)
М. Пшеп'юрська присвятила свої діалектологічні студії в 1937-
-38-40 рр. дослідженню географічного поширення в південному
й західному напрямі деяких фонетичних, морфологічних і
лексичних явищ, що їх уважала я, - як пише авторка, - сутніми для

43 Верх. = І. Верхратський, Про говор долівськгш, ЗНТШ, т. XXXV-
-XXXVI, Львів, 1900.

44 Пшеп. ~ М. Пшеп'юрська, Надсянський говір, Варшава, 1938.
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надсянського говору45. Матеріал, що увійшов до наступної
монографії М. Пшеп'юрської-Овчаренко п.з. На пограниччях
надсянського говору (1954), походив з багатьох сіл бувших Переми-
ського, Добромильського, Мостиського, Самбірського та Горо-
децького повітів, з яких десь коло половини місцевостей
знаходяться тепер у межах Польщі (на території сучасних Переми-
ського і Короснянського воєвідств), а половина - на території
Львівської області України. Про ці свої досліди написала
авторка недавно, що Академія наук у Києві в 1940 році запросила її
з доповіддю про надсянський говір. У Києві була я двічі, - згадує,
- й доповідала також у Київському університеті Розповідь про
мову далеких українських пограничних земель (...) полонила
киян. Найціннішою була для мене заохота до дальших дослідів
таких видатних мовознавців, як А. Кримський і академік Л. Бу-
лаховський. Десь навесні 1941 року я дістала відрядження
Академії наук з дорученням зібра ти в терені ма теріал для публікації.
Але праця, що мала бути надрукована в Києві, вийшла в світ аж
в Америці*6.

У статті, опублікованій в 1986 р., М. Овчаренко згадує ще 8 сіл,
розташованих на захід від ріки Сяну, на території нинішніх
Короснянського і Перемиського воєвідств47.

Деякі місцевості з території поширення надсянських говірок
або з їх пограниччя були досліджені С Грабцем у 30-ті роки XX
ст. (означимо їх скороченням: Граб.), а також Я. Ріґером та
групою його співробітників у 1974-1979 рр. на території Польщі,
у зв'язку з приготуванням до друку Атласу бойківських говірок 48.
Можна ще згадати факт, що на моєму магістерському

семінарі написані були праці, що відносяться до опису надсян-

45 М. Пшеп'юрська^-Овчаренко, На пограниччях надсянського говору,
ЗНТШ, т. 162, Нью-Йорк, 1954, с. 54. Цитати з цієї праці означуємо:
Пшеїи-Овч.

46 Йдеться тут про працю п.з. «На пограниччях надсянського говору»
(ЗНТЩ, т. 162, 1954). Цитата з розвідки М. Овчаренко, Мова українців
Надсяння, Чікаґо, 1986, с. 289.
47 Овч. = М. Овчаренко, Мова українців Надсяння, зб. «Ярославщина

і Засяння. 1031-1947. Історично-мемуарний збірник», Чікаґо, 1986. НТШ,
Український архів, т. ХЬІІІ.

8 Граб, і Ріґ. = Аііаа £\каг Ьоікомхкіск. Оргасо\¥апу §16\¥піе па росІ8Іа\¥Іе
2арі$6\¥ 8іеГапа НгаЬса рггег: 2е8р61 ІпзІуШШ 8ю\¥Іапо2па\¥8Іша РАN росі
кіегипкіет У Кіе§ега, і. 1-У, \Уагз2а\уа 1980-1985.
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ських говірок кількох сіл теперішнього Перемиського воєвід-
49

ства .

Цікаво буде, на мою думку, перечислити досліджені населені
пункти (місцевості), які були досі об'єктом діалектологічних
обстежень мовознавців протягом майже століття (від кінця ХІХ ст.
донині) на території сучасної польської держави у порядку за
теперішнім адміністративним розподілом:

У межах сучасного Короснянського воєвідства були обстежені,
як надсянські, такі місцевості:

Вара (Овч.), село відоме в записах від 1391 р. (Мак., 173)50,в II
пол. ХІХ ст. Географічний словник Королівства Польського
(5СКР, XII, 946) подає інформацію про те, що село лежить на
лівому березі Сяну при гирлі потоку Іздебки до Сяну і що
знаходиться там дерев'яна гр.-кат. церква51, нині: \Уага, §т. N02-
сіг2ес(И>Т/, III, 516)52.

Войткова (Пшеп.-Овч., Граб.), село над р. Вир, правою
притокою Сяну, в якому в ХІХ ст. мешкало 477 українців і 182 поляків,
була там гр.-кат. парафія (5СКР, XII, 766), сьогодні: ХУсуІко^а,
8Ш. Шгтукі Боїпе (И^ТУ, III, 588).

Гломча {Ріс), назва села відома у записах від XV ст., як пише
В. Макарський, це2аре\кпе 08ада гтка зрггесі г. 1340, те8оргате
гткіт, Іегу па оЬзгагге 8іаге§о о$айпісШа гткіе§о XV боїіпіс 8апи
(Мак., 70), у II пол. ХІХ ст. 50КР, III, 77, фіксує цю назву: Шит-
сга ІиЬ Ніотсга та інформує, що в Гломчі мешкало 518 греко-
-католиків і 30 римо-католиків, на місці ж була греко-католицька
парафія і церква. У 1977 році назву Гломча було змінено на
8шіегс2ешо, §т. Запок (IV Ц, III, 812).

Глідно (Пшеп.-Овч.), село над р. Баричкою, лівою притокою
Сяну, назва відома з записів від XV ст., у зв'язку з цією назвою
В. Макарський пише, що в цій назві появлялося інколи початкове

49 Село Коровиця Лісова описала мгр Мирослава Борцюх (1989), села
Острів і Заміхів біля Ярослава - мгр Анна Мачуґа (1989), а села Гаї,
Ніковичі і Хотинець - мгр Тетяна Колодинська (1994).

50 Мак. = \У. Макагзкі, Магму тіерсоп>охсі (Іампе] гіеті хапоскіе], ІдіЬІіп
1986.

51 8СКР = Зіохтік £ео£га/іс2:пу Кгоіезіма РоЬкіе$о і іппуск кга}6\\" зіо-
маткіск, і. І-ХУ, \¥агз2а\уа 1880-1900.

52 IVі/ = \¥укаі иг^сіопуск паїху тіе]$со\\юнсі и> Роксе, /. І-ПІ, \Уаг$2аша
1980-1983.
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в-: Сіосіпе, СЬІосіпе, \¥Іо<Зпе, що пояснюється так: п? рггесЬосІгі
\\7 Ь V/ убутки гаски/іапіа герагіуці іусЬ §1о$ек \у икгаіпзкіт діа-
Іексіе пасізагізкіт (Мак., 71). У II пол. XIX ст. словник (5СКР, II,
77) подає інформацію, що в селі Ніисіпо була греко-католицька
парафія і мешкало 754 греко-католики та 296 римо-католиків.
У 1977 р. була спроба змінити назву на СЬ1ос1пік53,§т. гЧогсіггес
(\Уи, III, 812).

Грозева (Пшеп.-Овч), село у б. Добромильському повіті, \усІо-
Нпіе Ц^іат, була там греко-католицька парафія (80КР, II, 803),
сьогодні: Ощгіоша, §т. ІМггукі Ооіпе (\¥Ц, І, 544).

Добра Шляхетська (Пшеп.-Овч.), село над рікою Сяном. Назву
знаходимо у записах від XV ст., село ділилося на Добру
Шляхетську і Рустикальну (Мак., 57), від 1977 р. офіційно вживається
назва Добра, ґм. Сянік (1¥ІІ, III, 812), загублено додаток
«Шляхетська».

53 У критичній статті про ці зміни я писав, між іншим: Ойротсйпікі
ргоропо\уапусЬ паг\¥ за піекіесіу пасщ^апе і зіапота рзеисіокаїкі, пр.
Ніидпо гаргоропохуапо гтіепіс па СМойпік, а рггесіеі зц іи сІ\уа гдгпе гйге-
піе: І) §}6(і; 2) сЬідд (М. і.езі6\¥, ІІгг^сіпік ітіепіа НШощ, «Ту§ос1пік 8іи-
сіепскі. РоїкесЬпік», пг 34, \Уаг§7а\¥а 9.ХІ.1980, 8. 11.
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Іздебки, назва відома від XIV ст., В. Макарський пише про неї,
як про тез гтко-роізкс} па оЬзгагге еіпісгпут роїзко-гизкіт
(Мак,, 78), згідно з інформацією з кінця XIX ст., в Іздебках була
греко-католицька парафія і 640 мешканців греко-католицького
віросповідання, а також 1610 римо-католиків (8СКР, III, 332),
сьогодні: ІгсІеЬкі, §т. ІЧогсІггес (\¥У\ І, 601).

Квасинина (Пшеп.-Овч.), село належало колись до б. Добро-
мильського повіту, нині: К\га82епіпа, 08. \¥ §т. ІМгхукі Ооіпе
(\У11, II, 263).

Кінське (Пшеп.-Овч.), село на захід від р. Сяну, на північ від
Сянока, записи цієї назви відомі від поч. XV ст. (Мак., 89). Про
село у II половині XIX ст. писалося, між іншим: Копзкіе, ро гизки
Копзко]е, тез па Іежут Ьгге§и 8апи, раг. §г.-каі. г <3ге\¥піащ
сегк\кщ, 523 §геко-каіо1іко\у (8СКР, IV, 356) сьогодні: Копзкіе,
§ш. Оусіпіа (И^У, II, 154).

Креців (Пшеп.-Овч.), село на схід від Сяну, на північний схід від
Сянока. Записи цієї назви появляються у писаних пам'ятках від
XV ст, назва походить від волоського крец 'кучерявий' (Мак., 91).
У словнику 8СКР, IV, 660 є інформація: Кгесоху (ро гизки Кгест),
рагаіїа §г.-каІ. \н тіфси. У 1977 р. назву було замінено на: 8асіу,
§т. Туга\¥а \¥ок)8ка (\¥ІІ, III).

Лісковате, село на північ від Устрик Долішніх, при самому
польсько-українському державному кордоні. У селі
греко-католицька церква, у словникові 80КР, V, 315, подано також таку
інформацію: Когтаііозсі г г. 1836(№23 з. 186)ро6а}ц. шайотозс,
ге \уе \¥зі озіесіШі 8і$ 6а\¥пеші сга$у іаіаг8су озадпісу, ге осі пісЬ та
росЬосІгіс гойгіпа Нак1ако\к і ге ті^сігу Іисіет кщгц, ройапіа
осіпо8піе сіо іусЬ сгазд\у. У 1977 р. назву було змінено на ЬІ8бшек,
§т. Шггукі Ооіпе (\У\]У III, 816).

Пакошівка (Ріґ.), село на північний захід від Сянока. Сама
назва відома від XIV ст., походить вона від давнього слов'янського
імені Пакош (Пакослав), \¥е ті \уХУ \у. Іисіпозс \¥ рггехуасіге гиз-
ка (Мак., 122). Згідно зі словником 8СКР, VII, 823, під кінець XIX
ст. у селі мешкало 263 русинів-українців та 275 поляків. Сьогодні:
Рако82о\ука, §т. 8апок (\УІІ, II).

Пашова (Ріґ.\ назва села від імені Паш відома від XV ст. (Мак.,
122-123), словник 80КР, VII, 894, інформує, що під кінець XIX ст.
село розіасіа рагаГщ §г.-каІ., сегкіе\¥ сігежпіаіщ, 41 ггут.-каї. Ро-
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Іакдм, 803 §г.-каІ. Кизіпдхк і 49 іггаеііїдм, сьогодні: Ра$2оша, §т.
ОЬгапіса (\¥\], II).

Поруби (Пшеп.-Овч.), місцевість на схід від Сяну (пор. карту
у статті М. Пшеп'юрської-Овчаренко), словник 80КР, VIII, 822,
подає інформацію: Рогфу, \уіез§гапісгу іІахуогпікіет Кизкіт па
\¥5сЬ., 545 §г.-каі. і 63 ггут.-каї.; сьогодні: Рог^Ьу, сгфс Ш8І
Шосіпік, §т. Могсіггес (\¥1)\ III, 28).

Ропенка (Граб.), назва появляється у документах від XVI ст.,
в основі слово ропа 4горопо$пу іегеп, а хагахет ріуп^су рггег піе§о
роїок' (Мак., 139-140). З кінця XIX ст. подається інформація, що
в селі сегкіем сігеуупіапа §г.-каІ, мешкали в ньому греко-католики
(516 осіб) та римо-католики (38 осіб) (50КР, IX, 744); нині: Ко-
ріепка, §т. Оізгапіса (\У\)', III, 138).

Селиська (Пшеп.-Овч.), село над Сяном на захід від с. Вари.
Назву фіксують документи від XV ст. (Мак., 146), словник з кінця
XIX ст. подає, що в селі жило 584 Кизіпоху, 1 Роїак (80КР, X, 512);
сьогодні: 8іесШ$ка, §т. №)2СІГ2Єс (\¥\], III, 209).

Согорів Долішній (Пшеп.-Овч.) (не вдалося мені зідентифі-
кувати цієї назви у польських джерелах), згідно з картою у
монографії Пшеп'юрської-Овчаренко (1954 р.), село лежить над Сяном
на північний захід від Сянока.
Тирява Волоська (Ріґ.), назва відома у записах від XV ст.,

гаре\¥пе озада гизка зрпей 1340 г., тез о ргате гизкіт, назва
стара і неясна, дехто порівнює її зі старою назвою Дністра Тирас
(Мак., 169-170). У II пол. XIX ст. були у селі греко-католицька
і римо-католицька парафії (50КР, XII, 719), сьогодні: Туга\уа
^оіозка, чіо). кгозпіешкіе (№11, III).

Тирява Сільна (Ріґ.), у селі була під кінець XIX ст.
греко-католицька парафія, дерев'яна церква, мешкало 755
греко-католиків і 47 римо-католиків (8СКР, XII, 719), сьогодні: Туга\уа
Зоїпа, §ш. 8апок(И^С/, III).

Трійця (Пшеп.-Овч.), у селі церква св. Трійці, 427 русинів-укра-
їнців, 3 поляків і 7 німців (кінець XIX ст.) (8СКР, XII, 483),
сьогодні: Тпуса, 08. ^ §т. Цзіхгукі Ооіпе (\¥ІІ, III, 469).
Тростянець (Пшеп.-Овч), село розташоване біля джерел ріки

Ступниці, правої притоки Сяну. Словник з кінця XIX ст. подає:
Тггсіапіес, гиз. Тгозііапес, \уз. ро\у. сІоЬготіїзкі, живе в ньому 1011
греко-католиків русинів, 38 поляків, 40 німців, у селі парафіяльна
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церква (8СКР, XII, 539). Сьогодні: Тггсіапіес, 08. ш §т. Іізіггукі
Ооіпе [)УІ], III, 471).

Юрівці (Ріґ.), назва села появляється в документах від XIV ст.
В. Макарський здогадується: /є/ теїгука щ§а гарежпе окгези зіа-
гогизкіе§о, тезіет.у па оЬз7аг7е зІаге§о озасіпісіхка гизкіе§о хуокді
Запока (Мак., 84); про село це дає багату інформацію 8СКР, III,
637: Сегкіе\¥ Ш1е]з7а росі \¥Є7\капіет з\¥. ]ег7Є§о сігехупіапа тЬи-
йоу/апа XV г. 1873 зіагапіет хуіозсіап і йч/оги, паіеіу до па]рі%-
кпіе]з7е] \у окоіісу, а иг7$(І7епіе]е] у/еч/щїгте}езі пасіег §из(охупе.
Л/а степіагги сегкіемпут зрос7у^а}ц 7\уіокі Ьуіе§о рагосЬа їиіер
87е§о кз. ]апа ОоЬг7апзкіе§о, ]е6пе§о 7 па]7аспіе]згусЬ і парта I-
1ф7уск Кизіпоху §а1ісу]зкісЬ, розіа зе]то\уе§о, муЬгапе§о рг7Є7
хуіозсіап ротаіи. Нині: .Іигошсе, §т. 8апок (№11, І).
Юркова (Пшеп.-Овч.), село над р. Вирва, правою притокою

Сяну; у селі була церква і тартак, жило 388 греко-католиків і 118
римо-католиків (5СКР, III, 630); сьогодні: Іигесгкохуа, §т. ІІ8-
ІггукіБоІпеСИ'Т/, 1668).

Яблуниця (Овч.): ІаЬІопіса, §т. Бусіпіа, шоі. кго$піеп$кіе.
Названі місцевості, що на території Короснянського воєвід-

ства, становлять перехідну полосу від надсянських говірок до
лемківських та бойківських, з перевагою надсянських мовних
прикмет.

Тільки одна місцевість з досліджених, як надсянська, лежить на

території сучасного Ряшівського воєвідства, а саме:

Тернавка (Пшеп.), село, в якому народилася дослідниця
надсянських говірок М. Пшеп'юрська, яка згадує в 1986 році: Для
мене, як для уродженки Тарнавки (Тернавки) Переворського
повіту, мова далекого Засяння була наче другою рідною мовою54.
У XIX ст. словник 8СКР, XII, 181, подає інформацію, що
Тагпахука, тез, рож. Іагісискі,раг. §г.-каі. XVтіе]зси7сеткмщ сігєху-
піащ, 860§г.-каі., І64 Г7ут.-каі., 42 І7гае1і16ху, сьогодні:
Татарка, §т. Магкоша, росгіа Ншо\у, \уо]. Г2Є$2о\у$кіе (]¥ІІ, III, 447).

На північних окраїнах поширення надсянських говірок
розташовані місцевості, що їх досліджувала М. Пшеп'юрська, як над-
сянські, уже на території нинішнього Замойського воєвідства:

54 М. Овчарснко, Мова українців Надсяння, с. 289.
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Бабичі (Пшеп.), село на південь від р. Танви. З кінця XIX ст.
маємо інформацію, що в цьому селі Ьидще зщ по\уа сегкіе\у (11а
Іисіпозсі гизігізкіе] (80КР, І, 68). У довіднику з 1986 р. пишеться:
5 кт па рд. осі Ьикоже] - тез ВаЬісе, озабгопа рпегразїеггу хуо-
іозкіск (зіс!), роіогопа \¥згдсі ч/гфгг пасі доііщ ггекі ЬиЬіепісу.
Огіаіа іи гпапу гезрої Іисіому «ВаЬісгапкі». 7. VI. 1943 г. тез Ьуіа
хуузіедіопа55.Офіційний список місцевостей ПНР фіксує: ВаЬісе,
£т. 1.ико\уа, \\чу. хатоізкіе (XVI], І, 93).

Біща (Пшеп.), село на південь від р. Танви. У II пол. XIX ст.
подано факт, що Візгсга розіа&а игщй §шіпуі сегкіе\¥ 61а Іисіпозсі
гизіпзкіе](8СКР, І, 240). Говірку цього села дослідив у
міжвоєнний час проф. В. Курашкевич і результати своїх дослідів
представив у статті, опублікованій 1965 р.56. Сьогодні: ВІ82С2а, §т.
К8І?2ро1(0Т/, І, 93).

Боровець (Пшеп.), село над р. Танвою. У кінці 1950-х років М.
Лесів записував у цьому селі український діалектний матеріал за
квестіонаром П. Смочинського57 і записи ці були частково
використані у деяких його статтях58.Нині: Вого\¥Іес, §т. І^икоша,
р-ІаОЬ82а (XVI], І, 131).

Вільхівець (Пшеп.), село на південь від гирла р. Вирової до
Танви. 8СКР, VII, 449, інформує: ОІсЬотес, тез. рот Ьі1§ога]зкіч
рагаЛа \узсЬосіпіе§о оЬгщсіки ВаЬісе. Нині: ОІсЬошіес, §т. їдіко-
ша, р-їа ОЬзга (XVI], II, 621).

Воля Обшанська (Пшеп.): \¥о1а ОЬзгапзка, §т. і^икоша [XVI]у
НІ, 596).
Княжпіль (Пшеп.), село над р. Танвою. У словнику з другої

половини XIX ст. інформується: Кзщірої, тез розіайа сегкіе\у
рагаПаїщ сііа Іисіпозсі гизіпзкіе], гаїоїощ рггег 2,ато}зкісІі \у г.
1679(86КР, IV, 830). Нині: К8І?гро1, коу гапкузкіе (XVI)\ II, 242).

55 \¥. \У6ісіко\у$кі, Ь. Расгушкі, Коїіосіе, Рпе\уосіпік, \уус1. II. гтіепіопе
і Ю282ЄГ20ПЄ, \Уаг82а\уа 1986, 8. 313. У цілому цьому путівнику ані слова
про те, що там подекуди мешкали українці, про яких у географічному
словнику (80КР) з кінця XIX ст. писалося чесно іийпозс гизіпзка.

56 \У. Кига$гкіе\уіс2, ІІи>а£І о £\уапе икгаіп$кіе] \ує М5І Виїсіа росі Вії-
%ога]ет, «$ШсІіа 2 Рі1о1о§іі Роїзкіе] і 51о\уіап8кіер>, І. 5, \¥аг$га\¥а 1965,
&. 219-222.

57 Р. 8тос2уп8кі, КюеМіопагшг сіо Аііази%\уаг киЬе\$2С2у2пу, ЬиЬІіп 1965.
58 Напр., у статті: М. ІХ8І6\у, РоЬко-икгаіткіе оЬосіпоксі Іекзукаїпе

н' £магаск і ро^гапісіа, «2 роїзкісп зіисііош 8Іаші$Іус2пусп», $егіа V, \Уаг-
^гаша 1978, 8. 279-286 та в деяких інших.
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Дитячий садок (старша група) у Висоцьку на Ярославщині, ведений
монахинями. У середині - душпастир Іван Станчак. Наймолодшу
з-посеред сестер (стоїть зліва) запроторили у Сибір, де й загинула.

Потік (Пшеп.), село на південний захід від Біщі. 56ХР, VIII, 866,
пише: Роіок Соту аі. Огдупаскі, сегкіе\у рагаіїаіпа, сіажпіе]§гес-
ко-ипіска ізіпіаіа бо г. 1839. Нині: Роіок Соту, мез \¥ \уоі.
2атоі$кіт(ИЧУ, III, 37).

Раківка (Пшеп.), село, в якому мешканці належали до рагаШ
оЬгщйки №скос1те£о СЬтіеІек (8СКР, IX, 516), нині: Како\\4а,
§т. К5І?гро1 (\УІІ, III, 122).

Хмільок (Пшеп.), село, в якому була сегкіе\¥ рагаГіаІпа (11а
Іисіпозсі гтіткіе] {8СКР, І, 578), нині: СЬтіеІек, §т. 1ліко\¥а
(\¥\]у І, 255).

Польський діалектний матеріал з сіл Біща, Боровець, Княж-
піль, Потік і Хмільок збирав у 1970-х роках Ян Мазур,
використовуючи його до своєї докторської дисертації п.з. Говірки околиць
Білгорая, опублікованої в 2-х частинах у 1976-1978 рр.59. У цій
праці Я. Мазур відноситься критично до монографії М. Пше-
п'юрської, хоч признає, що ргаса М. Рггеріогзкіе] $іапот сііа паз
тіто їо піегхуукіе сеппе ггодіо сЬагакіегузіукі икгаігізкісЬ £\наг
падзапзкіск, продовжує, що Шзіогусгпе \уга]етпе копїакіу Іий-

59 1 Магиг, Оюагу окоііс ВН^ога]а, сг. 1. Ропоіо^іа, \¥госїа\¥ 1976; сг. 2.
Р1ек§]а, ^гос!а\у 1978.
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Хор читальні «Просвіти» у Висоцьку на Ярославщині. Диригент,
Іван Мадей, загинув у львівській в'язниці в 1944 р. Знімки з фондів
Українського архіву.

позсі роїзкіе] і икгаіпзкіе] па іут іегепіе їїитасщ гагдхупо орі-
зуу/апе рггег М. Рггерідгзкц хуурасікі роїопігаф теїи сесії икга-
іпзкісЬ, }ак Іег и(ггуту\¥апіе зі? до (Ігіз отдтопусЬ ]иг хуріухуоху
икгаігізкісЬ60.

У своїй критичній рецензії праці Я. Мазура, опублікованій
в науковому журналі Зеїук роїзкі М. Лесів писав, між іншим:

Ме паїегу тіес гЬуІ теїкісЬ ргеіепз]і сіо ргасу М. Рггерідгзкіе]
(...), га]то\ка1а зі? опа Іуїко §\уагаті икгаігізкіті, Іак]ак І. Магиг
Іуїко £\уагатіроїзкіті. 161аіе§о,]ак різге аиіог отахкіапе] топо-
§гаШ па з. II, 132, «геЬгапу рггеге тпіе таґегіаі да]е треіпіе іппу
оЬгаг піі оргасох^апіе М. Рггеріогзкіе]». /. Магиг Ьадаї іе §\уагу
\у гиреіпіе іппусЬ магипкасЬ, а тіапохуісіе ро ргате саїкотіут
рггезіейіепіи Іидпозсі икгаіпзкіе] ге мзсЬосіпісЬ і роїидпіоу/усЬ
зкгамкбху Ьас1апе£о іегепи, Іоіеі гпа](іохка1 іуїко рех¥пе \ур1у\уу
ізіпіе^сусЬ іат піе іак дахупо £\уаг икгаігізкісЬ па тіе]зсох¥%
\уут о \у? ро1зк% 6 і.
У 1950-х роках на території б. Білгорайського повіту місцеві та

фізіографічні назви записував з уст народу М. Лесів, асистент

60 Там же, ч. 2, с. 133.
61 М. І.е8І6^, (Кес). ]. Магиг, Ом'агу окоііс ВіІ£ога]а, сг. 1-2, \Угос1а\у

1976-1978, «^гук РоІ8кі», і. ІЛХ, гезг. 4, Кгак6\у 1979, 8. 308.

169



в Університеті М. Кюрі-Склодовської в Любліні, цей матеріал
також зі згаданих вище сіл увійшов частково до його габілітацій-
ної дисертації п.з. Тегегкже пагму \чІаже ЬиЬеЬгсіуіпу (Мікрото-
понімія Люблінщини)62.

Більшість населених пунктів, обстежених як надсянські, від
кінця XIX ст. донині знаходяться на території теперішнього Пере-
миського воєвідства сучасної Польщі. Оце їх перелік в
алфавітному порядку з деякими важливими інформаціями про ці
місцевості, а особливо - про звучання їх назв:

Барич (Верх., Пшеп.), село відоме з записів від XV ст. (Мак., 37),
під кінець XIX ст. мешкало в селі 359 греко-католиків і 11 ри-
мо-католиків, церкву було там збудовано в 1691 р. (50 КР, 1,114);
сьогодні: Вагусх, §т. 8іиЬпо (\¥\], І, 53).

Батичі (Верх.), у селі під кінець XIX ст. жило 342
греко-католики і 24 римо-католики (5СКР, І, 118), нині: Ваіусхе, §т. 2и-
га\¥іса (\УІ]У І, 55).

Бахів (Пшеп.-Овч.), назву цю фіксують писані пам'ятки від XV
ст. (Мак., 35), у другій половині XIX ст. жило у Бахові 362 римо-
-католики і 630 греко-католиків; на місці була парафія (5СКР, І,
78), село при гирлі р. Ступниці до Сяну, нині: Васіюлу, §ш. Кгхуш-
сга (\¥ІІ, І, 35).

Березка (Пшеп.-Овч.), село над р. Ступницею, правою
притокою Сяну, на південь від р. Сяну. У 1418 році було зафіксовано:
уіііа йісіа Вегегка 1414 Втхозка (Мак., 47), село мало греко-ка-
толицьку парафію на місці (5СКР, І, 139) і було записане як
Вегегка тепер: Вггшка, §ш. Вігсха (\¥И, І, 171).

Берендьовичі (Пшеп.-Овч.), за свідченням географічного
словника з кінця XIX ст. в цьому селі було 132 греко-католики і 2
римо-католики (80КР, І, 139). Нині: Вегепсіошісе, §т. Ргесігорої
(1УІІ, І, 63). Назва села пригадує прізвище відомого українського
лексикографа Памви Беринди, що стало основою твердження
В. Вітковського про можливе надсянське походження цього
українського вченого з XVII ст.:

Окагаїо $і$, іе хуіазпіе о кіікапазсіе кііотеїгоуу па роїийпіе об
Рггетузіа Іеіу тез Вегепсіотсе (...) поіохуапе ]иг XV роїоте XV
теки \¥ розїасі Вегепдеуотсге. Месо газ сіаіе] па роїибпіе, пасі
Зігхущгет розгосі НсгпусЬ рггесітіезгсгап «гирі Зоїзкіе] аЬо Ргге-

62 М. і.е$іо^, Тегепо\уе пату Мате ЬиЬеІхгсіуіпу, ЬиЬІіп 1972.
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тузкіе]» мутіепіа 1изігас]а кгдіеч/згсгугп г токи 1565 Нгусіа Ве-
гепд?6\
Бігалі (Пшеп.), село над р. Любачівкою, правою притокою

Сяну. Під кінець ХІХ ст. назву фіксує словник як ВісЬаІе та
інформує, що жило в ньому 508 греко-католиків і 273 римо-ка-
толики, на місці ж була греко-католицька парафія (5СКР, І, 207),
сьогодні: Віїїаіе, §т. \¥іе1кіе Осху, у 1977 р. було замінено назву на
2а\¥ОСІ2Іе (\¥1)\ III, 807), на карті донині ВіЬаІе64.

Боратин {Верх.), село над р. Рокітницею, лівою притокою Сяну,
була там греко-католицька парафія (8СКР, І, 308), нині: Вогаїуп,
§т. СМорісе(ИЧУ, І, 120).

Бориславка (Р/ґ.), село над р. Вир, в географічному словнику
(5СКР, І, 334) зафіксоване як місцевість коло Риботич, але в
офіційному сучасному списку місцевостей (1¥Ц) назви цієї не
знаходжу.

Брижава (Пшеп.-Овч.), село за свідченням карти, поміщеної
у монографії Пшеп.-Овч., знаходиться на захід від Улюча і на схід
від Бірчі на території нинішнього Перемиського воєвідства
Польщі, але в офіційному списку (\¥Ц) його немає. Словник
з кінця ХІХ ст. фіксує його: Вггугапа, тез, ро\у. сіоЬготіїзкі, о 10
кт од Вігсгу, греко-католицька парафія на місці (5СКР, І, 429).

Вірко (Пшеп.), село зафіксоване наприкінці ХІХ ст. як Нитко,
ро гизки Нігко аІЬо \¥ігко, жило в ньому 420 греко-католиків, 25
римо-католиків і 45 євреїв, про назву: \¥іез позі пагу/$ осі кзщщї
Нигкопо\у па І^узіаІусгасЬ. (8СКР, III). Сьогодні: Нигко, §т.
Месіука, у 1977 р. назву було змінено на Сгапісхпе {]¥ІІ, III, 812).

Гнатковичі (Пшеп.), у словнику з кінця ХІХ ст.: Нпаікотсе, ро
гизки Нпаікощсіу, було в ньому 325 греко-католиків і 81 ри-
мо-католик, у 1881 р., \ує \¥зі]ез£ сегкіеж росі жегжапіет з\у. Оу-
тііга. 5і$с1 росЬодяІі Нпаїкоч/зсу ЬегЬи Офпо (5СКР, III, 80),
сьогодні: Нпаікошісе, §т. Огіу, у 1977 р. назву пробували
офіційно змінити на І§пасо\¥ (\УІІ, III, 812).

63 XV. \\Чіко\у$кі, О росНосіїепш і паїнчзки РатЬу Вегупсіу, «Зргашогсіапіа
2 Ро$іесІ2еп Коті$іі ОсШгіакі РАN V/ Кгакошіе», Кгако\у зіусгеп-сгепуіес
1962, 8. 169.

64 Пор.: \¥оіеюдсІ2і\уа Кготіеткіе, Ргіетузкіе\ Кгезюч'зкіе, Марсі Кга/о-
їпажсго-затоскосіожа, \¥аг$2а\^а 1977. Далі: {карта).
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Грушовичі (Пшеп.), село, про яке у словнику з кінця XIX ст.
написано: \¥ агсЬтит каркиїу §г.-каі. \у Рггетузіи гпаі(іи]е зі$
сіокитепі гизкі, даїо\напу ге Ь\уо\уа \¥ рщіек сі. 8 раійгіетіка г.
6810 осі зШоггепіа зтаіа, (/. 1301 ро паг. У. СЬг., \уус1апу рггег
кпіагіа Ь\уа, зупа кгдіа Оапіеіа, кїогу Іепіе пасіа]е Нгизготсе
ЬізкирзШи рггетузкіети (8СКР, III, 191). Сьогодні: Нгизгохуісе,
§ш. ЗтЬпо, и 1977 г. назву змінено на Сгивгстісе (№1/, III, 812).

Даровичі (Пшеп.), з інформації (50КР, І, 906) виникає, що під
кінець XIX ст. в Даровичах мешкало 196 греко-католиків і 6
римо-католиків. Нині: Оаго\¥Ісе, §т. Ргесігорої (IVII, І, 297).

Дмитровичі (Пшеп.-Овч.), про село була згадка у 1383 р., під
кінець XIX ст. мешкало там 228 греко-католиків, 50 римо-ка-
толиків і 70 євреїв (8СКР, II, 44), нині: Ошу1го\¥Ісе, §т. Огіу,
у 1977 р. назву пробували офіційно змінити на: ОЬхапка (ЇУІІ, III,
810).
Дрогоїв (Пшеп.), у XIX ст. мешкало в цьому селі 587 греко-

-католиків, 17 римо-католиків і 12 євреїв, на місці була греко-
-католицька парафія (8СКР, II, 158), сьогодні: ОгоЬо]6\¥, §т. Огіу
(\¥1], І, 365).

Дубковичі (Верх.), село над р. Рокітницею на схід від Боратина
(карта), сьогодні: ОоЬко\уісе, §ш. СЬІорісе (\¥1)\ І, 337).
Дубровиця (Пшеп.), згідно з інформацією 5СКР, І, 932: П%-

Ьготса, тез, ро\у. ]агоз1а\кзкі, па рб.-гасЬ. од]агоз1ата, мала на
місці греко-католицьку парафію; у списку місцевостей ПНР (1¥Ц)
не знайшов я цієї назви.

Даньковички (Верх.), село над р. Радою, лівою притокою Сяну
(карта), нині: Бипкошісгкі, §т. Огіу (1¥ІІ, І, 374).

Заболотці (Пшеп.), село над р. Радою на південь від Радимна
нині: 2аЬ1оІсе, §т. Касіутпо (1¥1/, III, 667).

Заліська Воля (Пшеп.), село коло Радимна, нині офіційно: \¥о1а
2а1е8ка, §т. Касіутпо (\УУ, III, 600).

Заміхів (Верх., Маг. семінар), у селі при кінці XIX ст. було 325
греко-католиків, 196 римо-католиків і 14 євреїв, \¥е хузі §г.-каґ.
кареіапіа г сегкжщ дгечтіащ (8СКР, НІУ, 369). 2атісЬ6\у, §т.
СЬІорісе (\¥ІІ, III, 718).

Ісканя (Пшеп.-Овч.), назву фіксують писані документи від XIV
ст., як пише В. Макарський: Рга\У(1оросІоЬпіе озада гизка зрггесі
1340 гоки, Іеіу па оЬзгагге зґаге§о озасІпісШа гизкіе§о \у доііпіе
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Хор читальні «Просвіти» в Заліській Волі, 1922 р. Знімок з фондів
Українського архіву.

5апич хує \\;$і - ^госігізко, назва становить собою старий
словотворчий тип від старослов'янського імені Іскан, що від іскати
'шукати' (Мак., 76), За свідченням 8СКР, III, 304-305, у селі Ізкап
було при кінці XIX ст. 675 греко-католиків, 90 римо-католиків,
крім цього, хуе ші ]езі сегкіе\у і тіуп атегукаткі. І таку назву
посміли урядники у 1977 році замінити на Ро§оп (див. \¥\], III,
813: Ізкап, §т. ОиЬіеско).

Кальників (Пшеп.), село на північ від р. Вишні, правої притоки
Сяну (карта), нині: Ка1піко\¥, §т. ЗіиЬпо (]¥ІІ, II, 14).

Княжичі (Пшеп.), село нотоване у 50КР, IV, 196: Кпіагусе (ро
гтки Кпіагусгі), під кінець XIX ст. у селі мешкало 244
греко-католики і 100 римо-католиків, у селі була церква. Нині: Кпіа-
гусе, §т. Ргесігорої, у 1977 р. назву було змінено на Росіїезіе (\¥1}у
III, 814).
Кобильниця Руська (Пшеп.), село на північ від р. Скло, 8СКР,

IV, 217, подає інформацію, що в цьому селі КоЬуІпіса Ки$ка
ро$ро1ісіе Ше1к% г\капа, егекс]а рагаіїі§г.-каІ. росіїобгі х Іаї 1634;
1681, у селі була дерев'яна церква. Нині: КоЬуІпіса Кизка, §ш.
\¥іе1кіе Осгу, у 1977 р. була спроба офіційної заміни цієї назви на
Коруіо\у Воіпу (\¥\], НІ, 814), на карті ж: КоЬуІпіса Яизка.
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Коритники (Пшеп.), село на західному боці Сяну коло Краси-
чина (карта), у 1880 р. жили там 561 греко-католик і 100 римо-
-католиків, у селі була церква (8СКР, IV), нині: Когуїпікі, §т.
Кгазісгуп (\УІ)\ II, 1677).

Коровиця Лісова (Маг. семінар М. Борцюх), село на південь від
Любачева. 8СКР, IV, 717, подає Кготса Ьазожа (Когожусіа
ЬІ80\¥а), у 1880 році було там коло 540 греко-католиків і близько
100 римо-католиків, на місці ж була греко-католицька парафія.
Нині: Кго\уіса Ьазо\уа, §т. ЬиЬасг6\у (\¥1), II, 214).

Красичі (Пшеп.), про село географічний словник 8СКР, IV, 612,
інформує: Кгазісе (ро гизки Кгазусгі), у селі мешкали
греко-католики і кільканадцять римо-католиків, була там церква. Ше8
]е$(ріегмоіпут §піагсІет КгазіскісЬ. Нині: Кгазісе, §т. Кгазісгуп
(\¥ІІ, II, 201).

Кузьмина (Граб.), назва села зустрічається у документах від XV
ст., походить від імені Кузьма (Мак., 95). Під кінець XIX ст.
географічний словник нотував: Киітіпа (ро гизки Кигтупа),
більшість було римо-католиків, але в селі була церква (8СКР, V,
10). Нині: Киітіпа, §т. Вігсга (ШІ II 260).
Куп'ятичі (Пшеп.), про це село 8СКР, IV, 885, пише: Киріаіусге

ро гизки Киріаіусгі, у XIX ст. більшість населення становили
греко-католики, у селі була церква; нині: Киріаіусге, §т. Ргесігорої
(1¥Ц, II, 253).

Кусеничі (Верх.), село між початковими течіями р. Ради і Рокіт-
ниці, лівих приток Сяну (карта); географічний словник 8СКР, IV,
459, подає, що в селі Козіепісе аІЬо Кизіепісе, ро гизки Кизупу-
сг/жило в 1880 році 729 мешканців, з того 180 римо-католиків,
а решта - греко-католики. Нині: Ко§іепісе, §т. 2ига\¥Іса (\¥ІІ, II,
169).
Липа (Пшеп.-Овч.), село, в якому в 1880 році мешкало понад

1000 греко-католиків і 160 римо-католиків, у селі була церква
(8СКР, V, 247), а назва фіксується в документах від XV ст. (Мак.,
98), нині: Ьіра, §т. Вігсха (\УІІ, II 297).

Лівці (Верх.), село над р. Рокітницею, лівою притокою Сяну,
на схід від Боратина (карта), під кінець XIX ст. у селі мешкало
758 греко-католиків і 260 римо-католиків (8СКР, V, 751), нині:
1.о\усе, елі. СЬІорісе (\УІ]У II, 358).
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Лімна (Пшеп.-Овч., Ріґ.), у селі мешкали в 1880 р. тільки
греко-католики, була церква (5СКР, V, 691), нині: Ьотпа, §т. Вігсга
(\¥У, II, 355).
Ліщава Горішня (Пшеп.-Овч.у,
Ліщава Долішня (Ріґ.), назва була зафіксована вже в XV ст.

(Мак., 97). У XIX ст. абсолютну більшість у цих селах становили
і реко-католицькі русини-українці (50КР, V, 170), нині: Ье52сга\уа
Обгпа, §т. Вігсга і Ье82сга^а Ооіпа, §т. Вігсга (\УІІ, II, 281).
Ліщавка (Пшеп.-Овч.), село над р. Ступницею, правою

притокою Сяну (карта), фіксує цю назву (50КР, V, 170): Ьезгсгахука
(ро гизки Ьізгсгахука), інформуючи, що більшість населення
становлять римо-католики, але в селі є церква св. Михайла. У 1552
році назва цього села була ДУоІка Ье$2С2а^$ка (Мак.. 98); нині:
Ье$2сга\ука, §т. Вігсга (\¥ІІ, II, 281).

Ліщина (Пшеп.-Овч.), у селі 1880 р. жило 207 греко-католиків,
і 20 римо-католиків, була церква (50КР, V, 175), нині: Ье82сгупу,
§т. Ргесігорої (И/Т/, II, 282).

Лубна (Пшеп.-Овч., Овч.), у XIX ст. і сьогодні офіційно назва
звучить як Лубно (ЬиЬпо, §т. Оуп6\у, IV Ц, II, 361).

Лукавець (Пшеп.), село на схід від Любачівки (карта), у записі
XIX ст. Ьикатес (ро гизки Ьикажес) (8СКР. V, 815), нині:
1.ика\¥Іес, §т. \Уіе1кіе Осгу (1¥ІІ, II, 364).

Макова (Ріґ), про це село є цікава інформація, що \у г. 1464
гаітегсігії Мікоіа] г Копіесроіа, робкотогху зіагозїа рггетузкі
\к6]іо\у8і\уо сгуїі кпіагзіхуо ЕНазга ЖоІосЬа \ує хузі Макохуа,
а церква була там віддавна: сегкіеху хуг. 1410егу§охуапа (50КР, V,
931), нині: Макова, §т. Ргесігорої (\¥11, II, 358).
Малковичі (Верх.), село лежить на самому

польсько-українському державному кордоні на південь від Перемишля (Маї-
Ьо^ісе, §т. Рггетузі, \¥\], II, 389). Інформації з кінця XIX ст.:
у селі жило близько 766 греко-католиків, 3 - римо-католики і була
там церква (50КР, VI, 35).

Мацьковичі (Верх.), село над річкою Радою, лівою притокою
Сяну (карта), у 1880 р. у селі було коло 980 греко-католиків і 63
римо-католики, була церква, давніше село це мало назву Масіко-
^ісе, Мапс2Іко\уісе (коло 1464 р.) (50КР, V, 886), нині: Маскошісе,
§т. 2игашіса (ИЧУ, II, 374).
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Медика (Пшеп.), під кінець XIX ст. жило в Медиці коло 1000
греко-католиків і коло 700 римо-католиків (8СКР, VI, 236), нині:
Месіука, шіе8 \у \¥оі. рггетузкіт (\¥ІІ, II, 426).
Милків (Пшеп.), згідно з картою М. Пшеп'юрської у праці

з 1938 р. село повинно знаходитися на захід від Любачева та
північний схід від с. Молодич65,у сучасному офіційному списку
місцевостей РП не знаходжу цієї назви. Є вона в географічному
словникові з кінця XIX ст.: Міїком (ро гизки Муікт), 20 кт па
рсІ.-гасЬ. осі Сіезгапожа, 169 ггут.-каі. і 320 §г.-каІ. \¥е \узі сєг-
кіе\¥(5СКР, И, 433).

Мільнів (Пшеп.), село зафіксоване в 5СКР, VI, 349 як Міеіпдм
(ро гизки МПпт), подано також інформацію про склад
населення у 1880 році: 137 греко-католиків і 33 римо-католики. Сьогодні:
Міе1по\¥, §т. Кгавісгуп (]¥ІІ, II, 441).
Млини (Пшеп.) від 1772 року походять найстарші церковні

метрики з цього села, в якому під кінець XIX ст. жило 915
греко-католиків і 24 римо-католики (50КР, VI, 551), нині: Міупу,
§т. Касіутпо (1¥ІІ, II, 467).

Молодовичі (Ріґ.), в географічному словнику з кінця XIX ст.
фіксується назва як Міодотсе, гиз. Моїодоу/усгі і подається
інформація, що в 1880 р. жило у селі 362 мешканці, з чого тільки
27 римо-католиків. \Уе ші сегкіем. 5Щд \угід1а пагщ}ейпа сігіеі-
піса Ргес1г6\¥ МІодошкісЬ Вопсгдху (5СКР, VI, 535). Однак у 1977
році була спроба змінити офіційно цю назву на АУакегош (\УІІ,
III, 817), у зв'язку з цією офіційно оголошеною зміною видатний
польський письменник Ярослав Івашкевич писав у місячнику
Т\у6гсі08с у 1978 року: І]езгсге]едпо сигіозит: рі$кщ пагж$ МІо-
сіотсе рггетіапомапо па ]¥акего\уо. СгуіЬу па ратщік$ \¥а!(ега
уоп сіег Уо£е1\уеісіе?66.
Мощаниця (Пшеп.), село на північний захід від Любачева, на

північ від р. Вирова, лівої притоки Танви (карта). Під кінець XIX
ст. більшість мешканців Мощаниці становили греко-католики,
в селі була церква (Мозгсгапіса, ги$. Мозхсгапусіа) (8СКР, VI,
727), нині: Мозгсхапіса, §т. 8іагу Оггкош (\¥ІІ, II, 487).

65 М. Пшеп'юрська, Надсянський говір, Варшава, 1938, с. 87.
66 }. І\уа$2кіе^іс2, Мопііог Роїхкі пг 21, «Т\\югсіоксу>, нр 1. \¥аг$гаша,

8Іус2еп 1978.
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М'якіш Старий (Пшеп.), село на північ від р. Скло, у XIX ст.
більшість населення належала до греко-католицького обряду
(50КР, VI, 388); сьогодні: Мі?кі§2 8іагу, §т. Ьа82кі (1¥ІІ, III, 330).

Накло (Пшеп.), під кінець XIX ст. мешкало у Наклі 520
греко-католиків і 32 римо-католики, у селі була церква (5СКР, VI,
885); сьогодні: Какіо, §т. 8іиЬпо (]¥ІІ, III, 516).

Негрибка {Верх.), географічний словник з кінця XIX ст.
інформує про цікавий документ латинською мовою з 1672 р. про село
Негрибку, в якому мешкало 600 греко-католиків і 15 римо-ка-
толиків {50КР, VI, 948). У 1977 р. була спроба змінити назву
№1ігуЬка на Росі§госІ2Іе, §т. Рг2ету8І (\¥ІІ, НІ, 818), на сучасній
офіційній карті: ИеЬгуЬка.

Нелипковичі (Пшеп.), у кінці XIX ст., №е1іркошісе {50КР, VII,
79), нині: ІЧіеІеркошісе, §т. ХУщгошііса (IVII, II, 530).

Ніновичі (Пшеп., Маг. семінар, Т. Колодинська), село над р.
Вишнею, під кінець XIX ст. у селі мешкало 1360 греко-католиків,
39 римо-католиків і 62 євреї, була там дерев'яна церква {5СКР,
VII, 102). Нині: №епо\уісе, £їїі. Касіутпо \\¥1)\ II, 532).
Новосілки (Пшеп?), у 1880 році мешкало там 1634

греко-католиків і 246 римо-католиків, у селі була церква св. Покрови
(50КР, VII, 287). Нині: Иошозіоікі Бусіупзкіе, §т. Ргесігорої (ЮЧУ,
II, 538).

Оріхівці (Верх.), географічний словник з кінця XIX ст.
інформує: Оггескотсе, ги§. ОгісЬтсі (...) Ше$ іа Ьуіа \уХУІ V/. 8ІесІ2ІЬ%
ОггесЬо\¥$кісЬ Ь. Окзга, кіоггурггепідзізгущ гМаїороізкіпа Ки$
ос/ ґе/рггуЬгаІі пагтзко {50КР, VII, 609). Сьогодні: ОггесЬо\¥Ісе,
§т. 2ига\уіса {1¥ІІ, II, 638).

Острів (Верх., Маг. семінар), село над р. Рокітницею, лівою
притокою Сяну, на захід від Радимна. У селі дерев'яна церква,
У 1880 р. мешкало там 957 греко-католиків і 499 римо-католиків.
(50КР, VII, 705); сьогодні: Озігош, §т. Касіутпо {\¥11, II, 658).
Павлокома (Пшеп.-Овч.), село над Сяном на схід від Динова

(карта), назва відома від XV ст., пов'язана зі словом волок, \\І6ка
або з волокти 'перевозити' (Мак., 123). Під кінець XIX ст. жило
там 676 греко-католиків і 168 римо-католиків, у селі була
мурована церква (5СКР, VII, 904). Сьогодні: Ра^іокота, §т. Оупош
(ИЧУ, II, 698).
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Поздяч (Пшеп.), село на північ від Медики на самому
польсько-українському державному кордоні (карта). У 1880 р. жило
там 15 Роїакдм, 778 Кизіпдхк, 17 Іггаеі. \¥е \узі сегкіеу/ з\у. Ва-
гу1е£0. 8СКР, VIII, 897, подає також інформацію, що ІІсЬхуаІа
зе]то\уаг 1589г. хуутіепіа Рогсігіасгіако тезгсіампа Рггетузіот
пагпасгощ па род\¥ос!у. У 1977 р. назву було офіційно змінено на
Ье82по(И/Т/, III, 819).
Полнятичі (Пшеп.), село на південний захід від Ярослава.

5СКР, VII, 941, фіксує: Реіпіаіусге аі. Реіпаїусге (гиз. Роїпіаіусге),
нині: Реіпіаїусге, §т. 2аггес2Є (\¥1)\ II, 702).
Посада Риботицька (Пшеп.-Овч), село над р. Вир, правою

притокою Сяну (карта). Цікаву інформацію про село подає
56КР, VIII, 840: у селі 1880 р. було 443 русинів та 15 євреїв, була
церква св. Онуфрія, сегкіеу/ зіагозтеска, \уес11и§ ройапіа піе$6уз
агіагізка, зіаготуіпа Ьи<іо\у1ау тигохкапа, Іак иггасігопа, іе XV §6гге,
па рієігге ]езі карііса, ху кідщ сгегпсу зсЬойяІі зір па тодІіШу.
XV Розасігіе КуЬоіускіе] рггеЬужаї озіаіпі ргахуоз1а\¥пу Ьізкир
рггетузкі кз. Корузіупзкі і іи \¥ сегкхкі гозіаі росЬохуапу. Нині:
Розасіа КуЬоІуска, §т. Ргесігорої (\УЦ, III, 32).

Радимно (Верх.), містечко в Перемиському воєвідстві при гирлі
р. Ради до Сяну, міські права має від 1431 року67.Під кінець XIX
ст. у містечку жило 850 римо-католиків, 171 греко-католиків і 898
євреїв (8СКР, IX, 458). У 1983 р. мало вже 4100 мешканців.

Риботичі (Пшеп.-Овч.), село над р. Вир, яке в 1524 р. дістало як
місто рггутіе] па іаг§і і ]агтагкі тосгпе, а під кінець XIX ст.
мешкало там 839 русинів-українців, 167 поляків та 476 німців, що
належали до єврейсько-ізраїльського віросповідання (80КР, XI,
67). Сьогодні: ЯуЬоІусге, §т. Ргесігорої (\¥ІІ, III, 171).

Руське Село (Пшеп.-Овч.), згідно з картою у монографії М.
Пшеп'юрської-Овчаренко село це повинно бути над Сяном на
південь від Дубецька. В офіційному списку місцевостей ПНР
(IV Ц) не міг я знайти цієї місцевості. Віднотовує його, натомість,
географічний словник (5СКР, XI, 29): Кизка \¥іез, гиз. Кизко]е
5е/о, и/5. ро\у. Ьгго2о\¥зкі, сегкіем раг. з\\\ МісНаїа, 42 ггут.-каі.,
539 §г.-каІ., 134 іггаеі

Святе (Верх.), село, в якому під кінець XIX ст. жило 739§г.-каі.,
Ібггут.-каі., 51 іггаеі, де була згкоіа 1ис1о\уа гогїіапігохкапа 1876г.

67 Епсукіореіїш Ро\\\чіесІім Р\¥М, \\у<± 2, \Уаг82а\¥а 1985, з. 837.
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На оцю церкву
Уепіиня

Пречистої Богородиці
в Радимні 4 груд-
ня 1959 року
видали присуд:
знищитиу знести
с ііди

матеріального і духовного
українського
тут буття.

г )§2. жукіадожут гизкіт {50КР, XI, 693); сьогодні: 8\уі?іє, §т.
КасІутпоСИ'ЧУ, 111,437).
Селиська {Пшеп.), село, в якому було (під кінець XIX ст.) за

інформацією 5СКР, X, 512, 584 Ки$іпокщ 1 Роїак, 33 Іггаеі,
сьогодні: 8іес11І8ка, §т. Месіука {№11, III, 210).

Сосниця {Верх.), у селі, розташованому на західному боці Сяну
на південний схід від Радимна, гатек г XV V/. гатіезгкапу XV XVI
ж. рггегВопє, церква св. Онуфрія від 1770 р. {50КР, XI, 88). Нині:
Зозпіса, §т. Касіутпо {\¥1)\ III, 273).
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Станиславчик (Пшеп.), про це село цікаву інформацію подає
5СКР,ХІ 187: \¥ 1880 г. 192 дг.-каї, 8 ггут.-каї., 7 іггаеі шгузсу
пагос!о\уозсі гизігізкіе]. Сьогодні: Зіапізіашсгук, §т. Рггетузі
(И^У, НІ, 282).
Старе Село (Пшеп.), село на захід від Любачева та Олешич

(карта), за інформаціями (8СКР, XI, 243, у місцевості Зіагезіоіо
мешкало у 1880 р. 2048 русинів-українців, 266 поляків та 162
німці, 116 ізраїльтян та 46 інших віросповідань); сьогодні: 8іаге Зіоіо,
§т. 01е82усе (\УЬ\ III, 319).

Старява (Пшеп.), село над р. Вишнею, правою притокою Сяну,
при самому польсько-українському державному кордоні: 8іаг2а-
ша, §т. 8іиЬпо (\УІІ, III, 336). У 1880 році мешкало в цьому селі
685 Кизіпом, 39 Ро1ако\у. 34 Мєлісоіу. У селі є церква, а теігукі
рг2есЬо\¥іуе зір осі 1733 гоки і ]езІ їй ікопозіаз зіагоіуіпу (8СКР,
XI, 278). М. Пшеп'юрська згадує, що свої студії над надсянським
говором розпочала в 1930 р. спершу від одного села Старяви,
Мостиського повіту68, де вона жила від 1925 року (народжена
1909 року в селі Тернавка б. Переворського повіту)69.

Стібенко (Верх., Пшеп.), у селі мешкало 1880 р. 533 Кизіпо\уі 79
Ро1ако\у, в селі була церква (8СКР, XI, 492) нині: 8іиЬіепко, §т.
ЗіііЬпо (№11, III, 367).

Стібно (Верх., Пшен.), назва ця була у 1358 р. записана, як
8іоЬпо, у 1880 р. було там 616 греко-католиків, 222 римо-
-католики та 57 євреїв, в селі була церква св. Димитрія (8СКР, XI,
493), село лежить між р. Сяном і Вишнею і віднотоване в
офіційному сучасному списку: 8іиЬпо, ^о]. ргхетузкіе (\¥\], III, 367).

Суховоля (Пшеп.), за інформаціями географічного словника
з кінця XIX ст. в Суховолі жило 1067 Кизіпоху, 19 Ро1ако\¥,
7 Метеор, була там теж церква (8СКР, XI, 530); нині: 8исІіа
\Уо1а, §т. Оіезгусе (\¥11, III, 371).

Тисова (Пшеп.), село Сіззохуа лежить у джерел потока
Глибокої, населення греко-католицьке (782 особи) та 3 іггаеі. (5СКР, І,
708); нині: СІ80\уа, §т. Кгазісгуп (\¥\], І, 258).

68 М. Пшеп'юрська, Надсянський говір, Варшава, 1938, с. 2.
69 М. Пшеп'юрська-Овчаренко перебуває на пенсії, живе в США. В одній

з українських газет редагує сторінку культури української мови Мова про
мову, що появляється від 1980 року, де багато цікавих статей про практичні
й теоретичні справи сучасного українського мовлення.
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Торки (Верх., Пшеп.), про населення цього села в кінці XIX ст.
5СКР, XII, 409, пише: 951 §г.-каі.ч 16ггут.-каі., 63 іггаеі, хузгузсу
Киьіпі; нині: Тогкі, §т. Месіука (IV І/, НІ, 464).

Трійчичі (Пшеп), в селі згідно з інформаціями географічного
словника (8СКР, XII, 485) мешкало під кінець XIX ст. 442 Ки-
$іпоу/ і 76 Роїакдху, в селі була церква. Нині: Тгбісгусе, §т. Огіу
(04/, 111,469).

Угники (Пшеп.-Овч., Ріґ), село над р. Вир, правою притокою
Сяну, в 1881 р. мешкало в ньому 269 греко-католиків та 177
римо-католиків, в селі була мурована церква (8СКР, III, 239).
У 1977 р. було офіційно замінено дотеперішню назву Нишпікі,
яка ще є на карті, на іншу: \¥іагзка \¥іе8 (РРІ/, III, 813).

Уйковичі (Верх.), в селі було під кінець XIX ст. 504 Роїакджі440
Кшіпоу/, сегкіеху і козсіді (8СКР, XII, 768). Нині: Ціко\¥Ісе, §т.
Рггетузі (1¥Ц, III, 496).
Хирина (Пшеп.-Овч.), село над Сяном на захід від Перемишля.

Під кінець XIX ст. мешкало там 365 греко-католиків і 45 римо-
-католиків (8СКР, І, 669). Нині: СЬуггупа, §т. Кгху\¥С2а (\У\], І,
246).
Хотинець (Верх., Пшеп.), село коло Радимна (СЬоїупіес, §т.

Касіутпо, IVII, І, 236), була в селі греко-католицька парафія.
Цівків (Пшеп.), село на південь від р. Вирової, лівої притоки

Танви. Нині: Се\¥ко\¥, §т. 8іагу Шіко\у (\УІІ, І, 214).
Я вірник Руський (Пшеп.-Овч.), село коло Бірчі. Мак., 83,

стверджує, що рггусіажка Ки$кі жугпасга орогус]^ сіо пагц^у піедаїекіе]
уузЦажогпік Роїзкі, до речі, назву Іа\¥отік Роїзкі збережено, а Іа-
^огпік Кизкі змінено було у 1977 р. на Іа\уого\УІсе (№11, III, 813).

Яксманичі (Пшеп., Ріґ.), в селі Акзтапісе було під кінець XIX
ст. 492 греко-католики і 16 римо-католиків. На сучасній польській
карті фіксується: Іакзтапісе, але в 1977 р. була офіційна спроба
замінити назву на \¥іІок16\¥ек (\¥\], III, 813), село лежить у гм.
Медика.

Кількадесят сіл, обстежених дослідниками як надсянські,
лежать на території західних окраїн сучасної Львівської області
України. Це територія бувших Перемиського, Мостиського,
Добромильського, Яворівського, Самбірського, Рудецького і Го-
родецького повітів. Оце перелік цих сіл в алфавітному порядку:
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Баличі, Биків, Биличі, Боленовичі, Болозів Гор., Бортятин, Бри-
линці, Бунів, Буців, Волчищовичі, Воютичі, Галачанів, Глиниці,
Глиницька Воля, Годині, Городовичі, Грабівниця, Грушатичі,
Губичі, Гусаків, Добростани, Долгомостиська, Дроздовичі, Зо-
лотковичі, Княжипіль, Кропивник, Курновичі, Лопушниця,
Ляцька, Ляшки Муровані, Макінів, Малнів, Малнівська Воля,
Мігова, Моранці, Мочеради, Мшана, Пакість, Папротно, Пи-
няни, Плешевичі, Поповичі, Райтеревичі, Селиська, Соколя,
Страдч, Строневичі, Тишковичі, Хриплі, Цвіржа, Циків, Чішки,
Чернева.

Усі ці назви можемо знайти в географічному словнику (5СКР)
і прочитати цікаві інформації про історію та звучання назв чи про
склад населення у 2-ій половині XIX ст.

Такі більш-менш місцевості на території надсянських говірок
були досі об'єктом мовознавчих дослідів від кінця XIX ст. донині.
Завдяки цим дослідженням наші знання про надсянські говірки
досить багаті, хоч і не зовсім повні, іноді тепер уже майже
неможливі через факт розпорошення носіїв українських
надсянських говірок на схід, захід і північ70.

2. Коротка історія наукових зацікавлень

надсянськими говірками

Надсянські говірки, що називалися раніше долівськими,
почали виділятися як окрема діалектна група порівняно пізно. Можна
сказати, що першим був Іван Верхратський, філолог, письменник
і природознавець (1846-1919), який деяку частину нинішнього
ареалу надсянських говірок виділив з-поміж інших у своїй праці
Про говір долівськш, опублікований у 1900 році71. Заслугою Вер-
хратського є те, що він перший звернув увагу на незнаний
досі говір і виробив йому відповідне становище в українській
діалектології, - писала дослідниця цих говірок у міжвоєнний

70 Наступні розділи будуть коротко обговорювати історію
досліджень та основні системні й лексикальні риси надсянських говірок на
основі дотеперішніх праць і матеріалів, що досі появлялися в друку.

71 І. Верхратський, Про говір долівськй, «Записки Наукового Товариства
ім. Шевченка» т. ХХХУ-ХХХУІ, Львів, 1900.
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період понад 50 років тому72.1. Верхратський обстежив під кінець
XIX ст. 22 села з території б. Перемиського, Ярославського та
Яворівського повітів, що тепер знаходяться в південній частині
Перемиського воєвідства Польщі, розташовані над середньою
течією Сяну та такими його лівими притоками, як Баричка, Рада,
Рокітниця в околицях Перемишля і Радимна, а саме, місцевості
Барич, Батичі, Боратин, Дубковичі, Дуньковички, Заміхів, Кусе-
ничі, Лівці, Малковичі, Мацьковичі, Негрибка, Няньковичі, Орі-
хівці. Острів, Радимно, Святе, Сосниця, Стібенко, Стібно, Торки,
Уйковичі, Хотинець73.
Цей дослідник зібрав порівняно багато мовного матеріалу,

особливо словникового та звернув увагу на основні звукові,
граматичні і частково синтаксичні явища, які він порівнював зі
староцерковнослов'янськими, а не з українськими і через це
наступні дослідники йому дорікали74.Я. Пура відзначав у 1958 році
цінність цієї праці, передусім, з огляду на Словничок найбільш
іипових для говору «долів» слів, що коментуються українською,
частіше німецькою мовами; звертає також увагу на її недоліки:
на те, що матеріал іноді групується хаотично, типові явища
змішуються з нетиповими, фонетичний запис деколи непослідовний
ющо75.

Трохи інформацій про риси надсянських говірок можна знайти
у деяких етнографічних працях, що поміщалися, головним
чином, у різних томах Етнографічного збірника, які публікувала
у Львові Етнографічна Комісія Наукового Товариства в 1894-
-1916 рр., а також у польських збірниках, як, наприклад, опис
весільних обрядів зі села Цетулі б. Ярославського повіту76.Такі
принагідні лексичні записи етнографів, дослідників духовної

]2 М. Пшеп'юрська, Надсянський говір, Варшава, 1938, с. 4.
* Про ці місцевості подав я докладніші інформації у попередньому

підрозділі цієї монографії про надсянські говірки.
4 Напр., М. Пшеп'юрська, цит. праця, с. 5: Похибкою Верхратського

можна вважати й те, що він виходить зі староцерковнослов'янської, а не
від сучасної української літера турної мови.

5 Я. Пура, Говірки Західної Дрогобиччини, ч. І, Львів, 1958, с. 11.
6 М. Тота82е\у$ка, ОЬгіесіу \уєзєіпє Іийи гткіе$о ш> \гзі СеШІі \у ро\\\

ЛигохІа\ухкіт. О різ, «2Ьіог \уіасіото5сі сіо АпІгоро1о§іі Кпуоше)» І. XI. Село
Цетуля, розташоване 15 км від Ярослава, мало на місці греко-католицьку
парафію (80КР, І, 536).
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культури мешканців Надсяння можуть мати значення для
збагачення наших знань про лексику надсянських говірок, але вони
в невеликій мірі відбивають деякі звукові чи граматичні риси.

Принагідні згадки про надсянські говірки знаходимо у праці
Івана Зілинського п.з. Проба упорядкований українських говорів
(1913), де він називає цю діалектну групу говором долівським11'.

Всеволод Ганцов, видатний український мовознавець, у своїй
Діялектологічній клясифікаціїукраїнських говорів з 1923 року
згадує говірки холмські (суміжні з Галичиною), галицькі говірки,
але в якійсь мірі виділяє також говір долівський, коли
представляє деякі прикмети, спираючись на згадану монографію І. Вер-
хратського78.У загальному ділить В. Ганцов
південно-західноукраїнські говірки так:

В межах південно-західної групи можна відрізнити говори: кар-
патсько-угорсько-надсянські, наддністрянські (галицько-холм-
сько-волинські, по верхів'ях Буга)19.

Нову назву та обсяг надсянських говірок утвердила в
діалектологічній науці Марія Пшеп'юрська своєю монографією,
опублікованою 1938 року п.з. Надсянський говір, написаною на основі
записів, зроблених у 1930-1935 рр. з 73 місцевостей бувших Мос-
тиського, Перемиського, Яворівського, Любачівського,
Ярославського, Переворського та Білгорайського повітів80.Сьогодні
ці місцевості знаходяться на території переважно Перемиського
воєвідства аж до ріки Танви у південній частині Замойського
воєвідства і одне село - у Ряшівському воєвідстві РП, частина
обстежених М. Пшеп'юрською сіл знаходиться нині у
прикордонній західній смузі Львівської області України81. Це була

77 «Записки Наукового Товариства їм. Шевченка» X. СХУІІ-СХУШ,
Львів, 1913, с. 344, 363, 364, 365, 369.

78 В. Ганцов, Діялекто логічна класифікація українських говорів (з
картою), Київ, Друкарня Української Академії Наук, 1923, с. 36) та ін.

79 Там же, с. 51.
80 Деякі з них досліджувалися уже після II світової війни, особливо на

території Білгорайського повіту, але об'єктом досліджень були уже
передовсім місцеві польські говірки, наприклад, згадувана уже праця Смагу
окоііс ВіІ%ога]а (1976-1978) чи спеціальна розвідка про польську говірку
села Хмільок: Е. \У6]*сік, Смага ші Сктіеіек н> ротесіе Ь\\%ога)$кіт,
«І£2уко2па\Уса. 8іисІепскіе о^біпороізкіе різто ^гукогпашсге», пг 26-27,
ЬиЬІіп 1973,з. 117-124.

81 Детальніший перегляд цих сіл та короткі інформації про них
поміщені у попередньому підрозділі.
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важлива і основна праця для загального пізнання й виділення
надсянських говірок як окремої діалектної одиниці.
Базується ця монографія на багатому дослідницькому

матеріалі і відзначається особливою лаконічністю та послідовністю
викладу. Авторка монографії завжди виносить на перший план
ті мовні явища, які найхарактерніші для надсянських говірок.
У праці досліджено фонетику, морфологію, як пише Я. Пура,
суто описово, неповно, іноді поверхово, словник, декілька
суттєвих спостережень зі синтаксису82.
Дослідження говірок розпочала авторка монографії в 1930 р.

від села Старяви, в якому мешкали її батьки, а потім, як сама
згадує, звичайно в часі літніх ферій зазнайомлювалась я із щораз
більшою кількістю місцевостей, що дало мені змогу докладно
пізнати не тільки цілу граматичну систему цього, без сумніву
дуже цікавого говору, але й відносно досить докладно прослідити
поширення деяких його явищ і окреслити його становище серед
сусідніх говорів*3.
48 років пізніше М. Пшеп'юрська писала, що до цих

досліджень заохотив її проф. Іван Зілинський під час її навчання
в Ягеллонському університеті у Кракові. / так під його впливом,
ще молодою студенткою я зайнялася збиранням матеріалів.
Упродовж кількох років, перейшовши пішки 156 сіл8* у різних
повітах Надсяння і Засяння, я записала сотні розмов, оповідань,
казок та пісень і описів місцевих звичаїв та обрядів. Найбільше
уваги я спершу присвятила нашому найближчому сусідству в
Мостиському повіті (мій батько переїхав у Мостищину), а потім
говіркам у Перемиському повіті, що становлять наче центр
надсянського говору85.
Авторка монографії Надсянськш говір 50 років після виходу

у світ цієї праці, довідавшися про наш оцей цикл статей, писала
до мене [проф. Михайла Лесіва], згадуючи у листі від 23 жовтня

82 Див. оцінку цієї розвідки у праці: Я. Пура, цит. праця, с. 11-12.
83 М. Пшеп'юрська, Надсянськш говір, Варшава, 1938, с. 2.
84 Авторка пише також про ті місцевості, з яких зібраний матеріал

увійшов до її наступної монографії п.з. «На пограниччях надсянського говору
(1954), про що буде далі мова.

85 М. Овчаренко, Мова українців Надсяння, зб. «Ярославщина і Засяння.
1031-1947. Історично-мемуарний збірник. НТШ, Український архів», т.
ХІЛІ, Чікаґо, 1986, с. 289.
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1987 р.: Радію, що мої праці про надсянські говірки знаходять
зацікавлення серед мовознавців. Коли 50 років тому вийшов
друком мій «Надсянський говір», мій батько поглянув на мене
і сказав: «Кому це потрібне і хто це буде читати?».
У міжвоєнний час Іван Зілинський, професор Ягеллонського

університету, організував дослідження українських говірок на
території тодішньої польської держави і зумів заохотити до праці
багатьох своїх учнів, в тому числі - шановну авторку найбільшої
досі монографії про надсянські говірки. Сам також цікавився
проблемами цих говірок. І. Зілинський планував видати мовний
атлас, який спочатку був названий Мовним атласом Галичини,
Холмської Землі та Підляшшя, а згодом - Атласом української
мови, врешті - Мовним атласом Галичини*6'. Записи для цього
атласу залишилися з-перед другої світової війни в Ягеллон-
ському університеті, в тому числі з-понад 10 сіл, що їх мовлення
належить до надсянської групи українських говірок. Частина цих
матеріалів була опублікована щойно в 1975 році87.У цій
публікації знаходимо записи з таких надсянських місцевостей:
Барич, пов. Перемишль - записувала О. Лотоцька 1938 р. від

П. Грицеляка;
Бііца, пов. Білгорай - записувала М. Пшеп'юрська 1935 р. від

дяка та селянки Боровець;
Брилинці, пов. Перемишль - записувала М. Пшеп'юрська 1935

році від гурту чоловіків середнього віку письменних і
неписьменних;

Ветлин, пов. Ярослав {\¥ІІ, III, 555: Шеіііп, §т. Ьазгкі, \уо].
рггетузкіе)- записував С. Паздерко в січні 1937 р. та студент Ьго
курсу філософського факультету Ягеллонського університету
М. Дуб у квітні 1931 р.
Військо (Гуйсько), пов. Добромиль (тепер: Добромильського

району Львівської області України) - записувала О. Маринович
у квітні 1936 р.;

Вільховець, пов. Білгорай - записувала М. Пшеп'юрська 1935 р.;

86 Пор.: Зшйіа пай(ііаіекіоіо^іц, ик^аітк^ іро^$к^. 2 та!егіа16\у Ь. Каіесігу
]§гукоч/ ЯизкісЬ Ш. Оргасошаї і рг2у§оЮ\¥а! сіо сітки М. Кага$, Кгако^
1975, з. 5.

87 Там же, 237 сторінок.
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Наганів, село у Яворівському районі Львівської області -
записував М. Пасічинський у 1931 р. від групи селян;

Соколя, село у Мостиському районі Львівської області -
записувала С. Гуміняк 1931 р. від К. Гук;
Старе Село, пов. Любачів - записувала М. Пшеп'юрська 1935

року від О. Скиби, яка свій говір знала добре, а в сумнівних місцях
зверталася за радою до своїх односельчан;
Старява. пов. Мостиська (тепер: Мостиського району

Львівської області, а також осада у Перемиському воєвідстві РП) -
записувала М. Пшеп'юрська 1931 р. від селянина В. Мисика та
1935 р. з допомогою уродженки цього села П. Пухалик;
Улюч, пов. Березів {\¥ІІ, III, 824: ІЛисг, §т. Оусіпіа, \\чу.

кго8піегі$кіе, у 1977 р. назву було змінено на І^ка) - записував
Солтикевич 1935 р. від М. Куцили та Г. Коцана88.
У домашньому архіві проф. І. Зілинського знаходяться його

записи, які свідчать про те, що він подорожував по території
також надсянських говірок і збирав інформації про поширення
говірок, їх систему, записував слова й форми. Був, між іншим. І.
Зілинський, як виникає з залишених ним записів, у липні 1930 р.
у селі Молодич б. Ярославського повіту, де робив записи та
дослідження щодо головних діалектних рис та відносно
поширення надсянських говірок у цих околицях. Крім записів
поодиноких форм, залишив дослідник у своїх рукописних матеріалах
з того часу такі цінні інформації, як, наприклад:

У Молодичу є коло 50 нумерів поляків з часів, як був двір, самі
вибудували костел і дали по моргови поля для священика. За
церквою викопали перед2роками скрипку з пергаміном, забрали
до скарбу до Пелкинь за Ярославом. Маєток князя Вітолда
Чорторийського, нічо не продає, а навпаки купує ліси у Сапігів,
які гуляють за границею.

Влітку 1933 р. проф. І. Зілинський був у багатьох надсянських
місцевостях таких, як Полнятичі, Чайковичі, Розвиниця, Кречо-
вичі, Угорки, Хорів, Павловичі, Порохник, Мацьковичі, Тернав-
ка, Ярослав тощо, робив записи та збирав інформації про мовну
ситуацію на самому західному пограниччі надсянських говірок.
Зафіксував він, наприклад, що у Полнятичах, Чайковичах і Волі

88 Більше інформацій про ці та інші місцевості див.: Там же, с. 11-20.
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Розвинецькій ще по-українськи говорять, особливо старше
покоління, у Рожнятові 50 років тому говорили виключно по-
українськи, тепер там тільки двох українців, але завзяті
українці, в Угорках, Хорові, Павловичах української мови вживають
не тільки дома, але й публично, а в Порохнику всі міщане
затратили мову за старої Польщі, і цей факт пробує пояснити
дослідник такою думкою, записаною у його нотатнику: Причина
затрати української мови по селах ще перед війною є те, що
вживали українську мову за щось гіршого ще перед українським
відродженням тощо.

Рукописні матеріали, що залишив проф. І. Зілинський, а які
чекають на їх опрацювання й науково-критичне видання,
свідчать про те, що він цікавився теоретично і практично мало тоді
ще дослідженими надсянськими говірками, а особливо тими
найдалі на захід розташованими на українсько-польському
мовному пограниччі. Багато з цього матеріалу він використав у
своєму Фонетичному описі української мови, що вийшов друком
у Кракові по-польськи (1932 р.)89,а 47 років пізніше став відомий
світові в англійському перекладі, бо був виданий Українським
дослідним інститутом Гарвардського університету (1979)90.

Опублікований 1937 року накладом «Рідної Школи» посібник
Я. Рудницького (1910-1995), відомого українського мовознавця,
народженого в Перемишлі, Українська мова та її говори поміщає
три мовні тексти, як приклади надсянського діалекту, з села
Вуйкович (1900 р.), з села Святого (1900) та з села Хотинця
(1932)91. Наведімо для прикладу Казку про смерть, записану М.
Пшеп'юрською в селі Хотинець у липні 1932 року:

Виїхав рицар на куні с хлопцім ду вуленьскуї дурогі. Надходіт
смерть:

- Де ти їдіш?
- їду, гадаї(= говорить), бу туходіт смерть, яїхочу пубачиті.

Ти, слухай, зубата, виката (= оката), ти сухоребриці, та ти тілю
людій пуніщила зі світа!

89 У 2діуп$кі, Оріз /опеїусїпу і^ука икгаіпькіе&о, Кгако\у 1932.
90 І. 2і1уп$'куі, Оезсгірііоп о{ іке і/кгаіпіап Ьап%иа%е, СатЬгШ^е, Мазз.,

НІШ, 1979.
91 Див.: третє видання цього посібника: Я. Рудницький, Українська мова

та її говори, 3-є вид., Вінніпег, 1965.
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В той чес вуна кажи:

- Ти, слухай! А виспувідав ти сі, як ти йшов міне відіті?

Тера з їму зачинаї рубіті сі слабу:
- Пані муя, смерті, пузволь міні вірнутісі ду дому.

- Хто хоче міне вздріті, як ти міне вздрів, ту ду дому ні будіш

віртав.
- Муя пані, я тібе возму за жину.
- Шуби я хтіла з того світа мужа маті, я би ні такі мала. Бив ту

Самсон, такій, шу крутів світом, як кулісом, а я їго взєла,
і кавалірів такїх, як ти. А тера ти хочиш, шуби я тубі била за

жину!
- Смерті, муя пані, дай мі сі висповідаті!

- А ти яґіс хтів міне відіті, тре сі билу висповідаті.

Взєла їго міч (=меч) з їго рук і вітєла їму голуву і так сказала ду
хлопці:

- їді, дай зна ті ду двура, шуби їго тіла птіци ні русну сілі і круве
шубі ні пілі92.

Після другої світової війни дослідження надсянських говірок
було трудніше, тому що переселено майже всіх українців з цієї
території, себто носіїв надсянських говірок у 1945-1947 рр. на схід,
захід і північ, про що дослідник цих подій К. Керстен писала
у 1987 році:

а) про переселення на схід:
Могшаїпіе с1оЬго\¥ОІпе, \у хуурасіки ІІкгаігісо\¥ рггезіесіїепіа іе,

рггергохуасігапе 2 игя?сІи, паЬіегаІу сіє Гасіо скагакіеги рггутизо-
же§о. Песус1о\уа1 о іут зіотпек роїзкісЬ \¥ІасІ2, пазіатепіе тіе}-
зсоме] Іисіповсі роккіе], а іакїе рггесізіатсіеіа ІІ8КК, кіогу піе-
Іейпокгоїпіе іпіег]¥ЄПІо\уа1. Ртгезіейіопо \¥о\ксга8 ок. рої тіііопа
о$6Ь игпапусЬ га 17кгаігісо\к93>, а Ьуіі іо, росіоЬпіе ]ак Роїасу
2 \Уо1упіа іМо\УО§госіс2у2;пу, Іисігіе осірокоіеп гатіеьгкаїіпа гіеті,
кіощ іегаг канапо іт ортсіс94'.

92 Там же, с. 46-47.
93 Докладніші дані подаються за інформацією Польського

репатріаційного управління, що до кінця 1946 р. з ПНР до СРСР виїхало 488612
українців, у статті С. 3. Переселення й повороти (1947-1957), «Зустрічі»
№8-9, Варшава, 1987, с. 18-19.

94 К. Кегзіеп, Ьийііе па сіго^асії, «Яе$ РиЬІіса», г. І. пг 4, \¥аг82а\¥а 1987,
8. 57.
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б) про переселення на захід і північ у 1947 році:
£о$іа!о (о сіокопапе V/ жагипкаск рггутшо\уусЬ \у гатаск ра-

суГікасу]пе] орегаф \\орко\УЄ] «]¥і$1а». Ок. 150 іу$. оздЬ гозіаіо
\¥омсгаз \¥у\уіе2Іопе 95, \уЬгє\¥ 8\ке] у/о1і і озіесіїопе па рг2есі\у1е§1ут
кгапси Ро1$кі9Ь.

Носії надсянських говірок почали у своїй масі жити та
працювати в розпорошенні в більшості поза територією давнього
поширення цих говірок. Коли була можливість повернутися на
рідні землі після 1956 року, як здається, порівняно дуже мало
надсянців вернулося на свої, як правило, багаті та родючі землі.
Виникає це з інформації дослідника цих справ С. 3.:

Від 1 травня 1957 р. до 1 липня 1958 р. до Люблінського
воєвідства повернулося 3 778 українських сімей (на 9479 сімей
переселених у 1947р. і на біля 4 000 заяв про повернення), з цього
2170 сімей на свої давні господарства, а 1107 сімей без поки що
формального полагодження своїх справ (...) До Ряшівського
воєвідства за такий же час повернулося 1089 українських сімей
(на біля 17000 переселених у 1947р. та 9134 заяв про повернення).
У тому числі до повітів: Горлицького - 350, Устрицького - 170,
Ліського -ПО, Сяніцького - 65, Любачівського - 120, інших
- 2749\

Незалежно від того, можемо назвати деякі праці, присвячені
проблемам надсянських говірок, що появилися у Польщі,
в Україні та інших країнах в останніх 40 роках.
Найобширнішою працею про надсянські говірки, основаною

на записах і дослідженнях з-перед другої світової війни, є розвідка
М. Пшеп'юрської-Овчаренко п.з. На погранпччях надсянського
говору98, про яку ми вже згадували у першому підрозділі. У цій
розвідці використано діалектні записи з 1937-40 рр. з 66 сіл б. Пе-
ремиського, Добромильського, Мостиського, Самбірського, Ру-

95 Таку інформацію подає К. Керстен, цит. праця, с. 57; у статті ж С. 3.,
Переселення і повороти (1947-1957) «Зустрічі» № 8-9, 1987, с. 19: виселено
було до 12 серпня 1947року 140577 осіб, але переселенська акція
продовжувалась у менших розмірах до 1950 року.

96 К. Кег8Іеп, ор. сії., 8. 57.
97 С. 3., Переселення і повороти..., с. 25.
98 «Записки Наукового Товариства ім. Шевченка» т. СЬХІІ. Збірник

Філологічної Секції, т. 25, Нью-Йорк-Париж, 1956, с. 53-95.
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децького, Яворівського та Городецького повітів, себто з
південного пограниччя надсянських говірок для аналізу багатьох
діалектних прикмет, що мають основне значення для окреслення

мовних меж Надсянщини з Лемківщиною, Бойківщиною та

Наддністрянщиною.

Ця ж дослідниця опублікувала ще одну популярну довідку п.з.
Мова українців Надсяння у 1986 році ",в якій вона тільки загально
поінформувала чита чів - людей різних професій про говірки Над-
іЗасянняі то тільки в загальних зарисахХ00тз. подала зразки мови
із старовинних обрядів і звичаїв, які вже давно перейшли в
історію, а саме: фрагменти опису весілля, записані в Заліській Волі
б. Ярославського повіту з липня 1932 року, приклади голосінь
над померлими (Як сі зсіводіт за гмірлим) зі села Накла Пе-
ремиського повіту та про здіймання наврочень (Як сі здіймаї
врокі) зі Старяви Мостиського повіту з січня 1930 року101.

Авторка цієї статті у якійсь мірі підсумовує свої дослідження
надсянських говірок такими песимістичними словами:
Можна сказати, що старовинні говори Надсяння і Засяння

зникли з мовного обширу української мови. Тому матеріал,
зібраний мною удвох згаданих працях півсторіччя тому, має вже
історичну і разом з цим особливу вартість. Наводить також слова
рецензента д-ра Луки Луцевича, який мав написати, що матеріал
у працях М. Пшеп'юрської-Овчаренко буде єдиним матеріалом
для всіх майбутніх дослідників, які вивчатимуть західні
говірки української мови101. Я не можу повністю погодитися з
такими песимістичними думками, хоч доцінюю праці М. Пшеп'юр-
ської.

Треба згадати ще про деякі важливі праці, що появилися
друком в останні десятиліття поза межами України та Польщі
і відносяться до надсянських говірок. Це, в першу чергу,
розвідка Ю. Шевельова про історію формування українських
говірок, в якій трохи місця присвячено історії виникнення надсян-
ської діалектної групи. Виділення цієї групи можна віднести до

99 М. Овчаренко, Мова українців Надсяння, Чікаґо, 1986, с. 289-293.
00 3 листа проф. М. Овчаренко, писаного 23 жовтня 1987 р. до мене.
1 М. Овчаренко, цит. праця, с. 291-293.

102 Там же, с. 291.
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найдавнішого періоду розвитку української мови, про що
засвідчує розрізнення давнього и від і (дим, але діво 'диво'), що
можна датувати ХІІІ-им століттям. Надсянськии говір має
також звукові перетворення, які відносяться до ХШ-ХІУ
століть: перехід ки, ги, хи в кі, гі, хі; перехід ненаголошених є, о в і, у
(т.зв. укання); перехід а після м'яких приголосних в є тощо.
Системні явища надсянських говірок споріднюють їх з
лемківськими говірками з одного боку і з наддністрянськими - з
другого. Вони є якби перехідною ланкою між західнокарпатськими
(лемківськими) і наддністрянськими говірками103.
О. Горбач, обговорюючи виникнення української мови взагалі

і українських діалектів зокрема, писав у 1959 році: Серед
південно-західних наших говірок найархаїчнішою слід уважати
бойківську та її відповідники на Закарпатті - середньозакар-
патські говірки, в меншій уже мірі - лемківський та надсянськии
говори. І далі розглянув поодинокі найголовніші прикмети в їх
історичному розвитку104.

Про польські запозичення в українських говірках, в тому числі
й у надсянських, писав у 1968 році О. Горбач, стверджуючи, що
в надсянських говірках кількість польських запозичених слів
порівняно велика; у статті подав він список таких
полонізмів на основі дотеперішніх публікованих досліджень105.

З післявоєнних праць на тему надсянських говірок, які,
незалежно від об'єктивних труднощів у збиранні діалектного
матеріалу на території більшої частини Надсянщини, появилася
в друку у Польщі, можна назвати кілька, як правило,
принагідного чи загальнішого типу.

Перш за все це дослідження кількох надсянських сіл на погра-
ниччі з бойківськими говірками у зв'язку з приготуванням до

103 О. У. 8Ьєує1оу, 2,ш СНгопоІо^іе сіег Епізіекищ йег икгаіпізскеп Віаіекіе
іт Ьіскіе сіег кШогізскеп РкопоІо§іе, «2еіІ5спгіГі Шг ЗІауізсЬе Рпі1о1о§іе»,
Вапсі ХЬ, НеП 2, Неісіе1Ьег£ 1978, 8. 298-299.

104 О. Горбач, Генеза української мови та її становище серед інших
слов'янських, «Фенікс», ч. 9, Дітройт, 1959, с. 13.

105 О. НогЬаІзсп, Роїпізске Ьекітдгіег іп йеп ІІкгаіпізскеп Мипйагіеп,
«81ауІ8ІІ8сЬе Зішііеп 2ит VI. Іпіегпаїіопаїеп 81ауі$Іеп-Коп£ге88 іп Рга£
1968», МйпсЬеп 1968, з. 28-30.
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друку Атласу бойківських говірок Я. Ріг єром та групою
діалектологів з Інституту слов'янознавства ПАН у 1974-1979 рр. на
території Польщі (села Бориславка, Гломча, Ліщава Долішня,
Макова, Молодовичі, Пакошівка, Пашова, Тирява Волоська,
Тирява Сільна, Угники, Юрівці, Яксманичі), про що я вже
згадував у попередньому підрозділі. Матеріал з цих сіл увійшов
до виданих досі 7 випусків Атласу бойківських говірок106.
Співробітники Інституту слов'янознавства ПАН досліджують

також історію особових власних імен на цій території, т.зв. іуру
апігоропітісгпе Іисіпозсі роїзкіе] і гткіе] (Я. Ріґер, Е. Вольніч-
-Павловська)107.

З кількох пунктів північного пограниччя надсянських говірок:
з території б. Білгорайського повіту на південь від р. Танви
збирали український і польський діалектний матеріал у 50-ті та
60-і роки діалектологи з Університету Марії Кюрі-Склодовської
в Любліні. Матеріали ці були частково використані у деяких
працях люблінських мовознавців, що видавалися в останні
десятиліття108.

Кілька фонетичних, граматичних та лексичних рис надсянської
говірки села Біща в б. Білгорайському повіті представив на
основі своїх довоєнних записів проф. В. Курашкевич у 1965 році109.
Загальні обговорення надсянських говірок знаходимо у

кількох працях М. Лесіва на тему українських говірок у Польщі, що

106 Аіїаз %\чаг Ьо]ком>зкісп. Оргасо\уапу £Ї6\\піе па ро<І8Іа\¥Іе 2арІ80\у
3. НгаЬса рггег 2е8роі ІшіуШІи 8юшіапогпаш8І\уа РАК росі кіегипкіет
І. Яіе§ега, ї. І-УІІ, \Уаг82а\уа 1980-1991.

107 Див. Інформацію на цю тему Я. Ріґера в: «Віиіеіуп 81ашІ8іус2пу» г. III,
^аг82а^а^6сІ2 1978, 8. 50.

108 Пор.: М. 1,е8І6^, Смагу икгаіткіе па іегепіе Роїзкі Ьийоуіеі, «81ауіа
Огіепіа1І8» г. XXII, пг 1, \¥аг82а^а 1973, 8. 73-74; М. Ье8І6\у, Тегепохх'е паїжу
піазпе ЬиЬеЬісіуту, ІдіЬНп 1972 та ін.

109 XV. Кигазгкіешісг, ІІм^а^і о %магіе икгаіткіе] т ші Вшсіа росі ВіІ-
Зогсцет, «8іи<ііа 2 РіІ0І0£Іі Роїзкіеі і 81о\УІап8кіе>, І. V, ХУаґ82а\уа 1965,
8- 219-222. Карту північного пограниччя надсянських говірок можна
побачити у праці: XV. Кига82кіемс2, йіаіекіоіо^іа, Рпе^іай %юаг \\ю]е-
п'бсігта ІиЬеЬкіезо, «Мопо§гаїїа 8іаІу8Іус2ПО-§08росіагс2а \¥о]е^6<І2ї\уа 1и-
ЬеІ8кіе£о», і. І, ІдіЬНп 1932, 8. 321, де дослідник не називає надсянських
говірок, приймає лише узагальнюючу назву §\уагу о сЬагакІегге роїий-
піожо-гткіт.
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друкувалися в українськомовних виданнях УСКТ (Наша куль*
тура, Український календар) по.

Порівняння вимови долинян, себто надсянців і лемків,
представив нам практично на текстах М. Дзіндзьо, виходячи від
вимови людей, переселених до Борислава. Він пише:

В Бориславі живе декілька сімей тих долинян з-під Вірчі коло
Перемишля (...) Характерною рисою їхньої говірки є часте
вживання закінчення -сьмо: говорилисьмо, співалисьмо, втікалисьмо,
робилисьмо і т.д. Наголоси вони ставлять більш наближено до
української літературної мови, але дуже багато є винятків (...)
Чомусь часто вживають слова купа. Це й на визна чення відстані,
наприклад, не кажуть дуже далеко, а купа далеко; на визначення
розміру: купа широченна фіранка; на вказання кількості тварин:
пригнали купу коров, навіть кількість людей: купа паробків на
дорозі і т.д. Цікаве його контрастне порівняння двох текстів як
говорять долиняни з тим, як ті самі речення сказали б корінні
лемки, наприклад з села Вапенного б. Горлицького повіту111.

Мовні явища в українських надсянських говірках
досліджуються також інколи молодими мовознавцями, що пишуть свої
магістерські дисертації, часом уже на основі записів мовлення
людей звідти, що живуть уже понад 40 років на території
північних або західних воєвідств сучасної Польщі. Під моїм
керівництвом, наприклад, такі праці писали молоді філологи на основі
матеріалів з сіл Коровиця Лісова, Заміхів та Острів, Гаї, Ніно-
вичі, Хотинець. Можливо, що ще десь такі праці готуються або
писатимуться. Я заохочував би молодих адептів науки, щоб
зацікавилися активно мовленням своїх близьких і постаралися
принаймні частину цього культурного скарбу зберегти для
наступних поколінь: поодинокі слова, речення, прислів'я,
оповідання, казки тощо.

110 М. Лесів, Українські говірки на території Польщі, «Наша культура»
№ 7-8 (51 -52), Варшава, 1962; Взаємозв Уязки між українськими та
польськими говорами, «Український календар» 1966, Варшава, с. 280; Українська
мова в Польській Народній Республіці, «Український календар» 1970,
Варшава, с. 66-70; Південноукраїнські говори в ПНР, «Український календар»
1975, с. 279-284; Опрацювання фонологічної системи говірок Білгорайщини,
«Наша культура» № 9 (221), Варшава, 1976, с. 14.

111 М. Дзіндзьо, Говірка північного лемківського етнографічного
острівця, «Наше слово» № 31 (1568) від 2 серпня 1987 р.
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Про такі дослідження та записи від переселенців відбулася
дискусія у 1974 році на науковій сесії, присвяченій іпіе§гас]і
ісгуко\¥с] па Ротогги Згсгесіїізкіт, де я мав нагоду висловити
свою думку також про українські переселенські говірки.
Пригадаймо дещо зі сказаного і опублікованого тоді:

На території західних і північних воєвідств післявоєнної
польської держави насильно були озіесіїепі \у гоки 1947 ІІкгаіпсу ге
\\зсНосіпісЬ кгагісд\¥ \^о]е\уд(1гШа ггезго\¥зкіе§о і 1иЬе1зкіе§о,
кідггу V/ з\ує] тазіе роскосіг^се] ге \узі з% позісіеіаті икгаіпзкісЬ
§\¥цг Іеткои/зкісЬ, Ьо)ко\УзкісЬ, падзаткісН, паМпіезіггапзкіск,
моіупзкісЬ і родІазкісЬ. Після представлення деяких фактів
взаємного контакту мов та говірок у змішаному середовищі був
сформульований постулат послідовного дослідження таких
явищ, бо зргахуа іа та гду/піег жагпе гпасгепіе Іеогеіусгпе о§61-
по]£гукогпа\¥сге і пазгут оЬо\ущгкіет Ьадамсгут }езі га]тохка-
ПІЄ ЗІ£ ПЩІІ2.

Про окремі місцеві назви з території поширення надсянських
говірок дискутували мовознавці й журналісти у зв'язку з фактом
офіційних урядових змін багатьох місцевих назв також на цій
території в 1977 р., таких, як Бігалі па Ха^осЬіе, Глідно па
СМойпік, Гнатковичі па 1§пас6тс, Дмитровичі па Оізяупка, Ісканя
па Ро§оп, Княжичі па Ройїеаіе, Негрибка па Род§госІ2Іе, Поздяч па
Ье82по, Угники на \Уіаг§ка \Уіез, Явірник Руський на За^оготсе,
Яксманичі па \УкоШ6^ек та багато інших, про що говорилося
частково у попередньому підрозділі у зв'язку з короткими
описами досліджуваних надсянських місцевостей.

Ця дискусія на тему зміни назв могла публічно й відкрито
вестися щойно три роки після рішення Міністерства
адміністрації, місцевого господарства та охорони середовища ПНР
з серпня 1977 р. змінити коло 130 назв місцевостей Лемківщини,
частини Бойківщини та Надсяння113.У деяких публікаціях гос-

112 М. Ї.Є5І6\у, 6І05 м йу$кт)і, «2е82у1у пайкове \У8Р \у 82с2есіпіе», пг 13.
Ргасе \¥усІ2Іа1и НитапІ8Іус2ПЄ§о, пг 5. «Маїегіаіу 2 8е8)і №ико^еі ро8\\і$-
сопе] іпіе^гасд і^гука па Ротогги Згсгесіпзкіт 2ог§апІ2ошапе] рггег 8гсге-
сіпзкіе Коїо ТІШР і 2ак1асі Рі1о1о§іі Роїзкіеі \У8Р \у 82сгесіпіе ш дпіасЬ 30
Нзіорасіа 1974 г.», 8гс2есіп 1975, 8. 165-166.

1 ]¥ зргате гтіапу Ш2\ч піекідгуск тіерсомоксі XV \УО}ех\ю<ІіІхкаск: кгоз-
піепхкіт, похчощсіескіт, рпетухкіт, ггезготкіт, ІагпоЬпезкіт, «Мопііог
РоЬкі. Огіеппік ІІГ2ЄСІо\уу РКЬ» пг 21 2 22 зіегрпіа 1977.
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тро протестувалося проти непродуманого і нерозумного
рішення, подавалися приклади, що компрометували тодішню
адміністрацію й урядові чинники114. Мали ці дискусії не тільки
теоретичне, але й практичне значення, бо під сильним і рішучим
тиском аргументів дискусії в наукових і суспільних колах міністр
на пропозицію Комісії у справі встановлювання назв місцевостей
та фізіографічних об'єктів підписав документ про привернення
119 місцевостям з цієї території попередніх назв. Була це
перемога наукових аргументів і рацій над бюрократичним та бездумним
вирішуванням справ децидентами115.

Коли говорити про публікації на тему надсянських говірок,
що появлялися після другої світової війни в Україні, їх також не
дуже багато.

М. Онишкевич інформував у 1969 р. у своїй доповіді на ХНІ
Республіканській діалектологічній нараді в Києві про те, що
українські діалектологи планують видати Атлас говорів
Надсяння, причому подавав такі важливі положення:

1. Специфіка цього атласу передусім у тому, що він
репрезентує говори, територія яких переважно не входить до складу
УРСР, виявляє явища в ретроспективному плані і матиме
розріджену мережу населених пунктів;

2. Значення цих досліджень полягало б також у тому, що, як
пише М. Онишкевич, говори Надсяння - одні з найархаїчніших
в українській мові. Це типові околичні говори, які тривалий час
зазнавали впливу сусідніх мов. Загальномовні зміни проникали
сюди пізно. Поширення архаїчних рис, з одного боку, свідчить
про залишки давнини (...), з другого боку, певні риси, більш
злокалізовані, свідчать про пізніші нашарування;

114Напр.: М. Ї.е8і6\у, І/песіпік ішіепіа кізіощ, «РоІкесЬпік. Ту§осІпік
8ішіепскі» пг 34/894,9.XI. 1980,8. 11; Пор. український переклад цієї статті:
Псевдопатріотизм чи історична неграмотність, «Наше слово», 48 (1267),
Варшава, 1980, с. 2.

1 х 5 Більше інформацій на цю тему знайдемо у І розділі цієї книжки. Про
цю справу писали також поза межами Польщі, пор. статтю: О. НогЬаІзсЬ,
Роїопізіегепйе АтШсНе 1/тЬепепип£ЗУЄГзиске хоп ІІкгаіпізсИе Огізпатеп іт
8іісІозіеп йег УоікзгериЬІік Роїеп, «таЬгЬисЬ сіег Іікгаіпекипде», МйпсЬеп
1985, 8. 268-272.
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3. До записування матеріалів для планованого атласу
опрацьована була програма (питальник), яка охоплювала 1200 питань
з лексики, фонетики і морфології. Особлива увага
до'документації лексики пояснюється тим, що вона наичутливіша на зміни
у житті суспільства, в ній порівняно легше простежуються зв 'яз-
ки з лексичною системою інших мов, зокрема в периферійних
районах, на стиках з іншими мовами, в районах білінгвізму та ін.;
4. Мережа Атласу говорів Надсяння, - інформував далі М.

Онишкевич, - нараховує ПО населених пунктів і охоплює, крім
надсянських, частково сусідні лемківські і бойківські говори116.

Наприкінці статті є інформація, що автор закінчив укладання
атласу і тепер працює над теоретичним дослідженням
картографованих говорів111. Не маю, на жаль, тепер інформацій, як
виглядає реалізація так надійно запланованого Атласу говорів
Надсяння.

Можна назвати праці українських сучасних діалектологів, що
торкаються цієї частини надсянських говірок, яка залишилася на
схід від польсько-українського державного кордону на західних
окраїнах нинішньої Львівської області.

Це, між іншим, монографія Я. Пури п.з. Говірки Західної Дро-
гобиччини (1958). На досліджуваній Я. Пурою території виразно
виділяється (...) крайня східна частина говірок Надсянщини118.
Дослідник виділяє обстежені ним пункти, що характеризуються
надсянськими рисами. Це за давнішим адміністративним
поділом говірки північної частини Краковецького і північно-західної
частини Рудківського районів, де фонетичні чи морфологічні
особливості характеризують надсянський говір119.

Натомість Г. Шило у своїй монографії п.з. Південно-західні
говори УРСР на північ від Дністра (Львів, 1957) стверджує, що

116 М. Онишкевич, Атлас говорів Надсяння, «XIII Республіканська
Діалектологічна нарада. Тези доповідей». Київ, 1969, с. 105-106. Обширні-
ше про це інформує М. Онишкевич у зб. «Праці XIII Республіканської
Діалектологічної наради», Київ, 1970, с. 170-173.

117 М. Онишкевич, Атлас говорів Надсяння, «Праці ХНІ
Республіканської діалектологічної наради», Київ, 1970, с. 173.

118 Я. Пура, цит. праця, с. 9.
119 Там же, с. 15, 47. Там автор перераховує основні надсянські мовні

прикмети.
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надсянський говір - це говірки Краковецького району Львівсько-
області (за давнішим адміністративним поділом)120.
У збірнику діалектних текстів п.з. Говори української мови

(Київ, 1977), виданому під редакцією Т. Назарової, поміщено
також тексти з двох, як мені здається, надсянських населених

пунктів: зі села Завадова Яворівського району (три тексти^
записані А. Залеським у 1966 році)121 та з села Буцева Мости-
ського району (три тексти, записані А. Залеським у 1967 році)122.

Саме цей відомий дослідник українських говірок, А. Залеський,
висвітлював на широкому тлі проблему збереження давнього
і в позиції після всіх приголосних, крім шиплячих та р, у надсян-
ському говорі123, а також давніх сполук кьі, гьі, хьі, які в усіх
надсянських говірках (виняток становлять пограничні говірки на
Білгорайщині, де ці сполуки збереглись незмінними) послідовно
рефлексувалися незалежно від наголосу в кі, гі, хі і т.п.124.
Л. Григорчук пише про нейтралізацію фонологічних опозицій

о-у, зображену на картах другого тому Атласу української мови
частково на Надсянщині125.

Я. Закревська, опрацьовуючи важливу фонетичну проблему
т.зв. епентетичних звуків в українській живій народній мові,
ствердила, що форми типу роб'ю, люб'ю відзначалися
дослідниками, як типова риса бойківського, надсянського, гуцульського
і наддністрянського говорів, притому зауважує, що не слід
зараховувати відсутність епентези у дієсловах до числа тих рис,
що відрізняють надсянські говори від наддністрянських, бо саме
безепентетичні форми характерні для обох цих говорів126.

120 Пор.: А. Москаленко, Нарис історії української діалектології; Одеса,
1962, с. 87-88.

121 Говори української мови. Збірник текстів, Київ, 1977, с. 215-218.
122 Там же, с. 219-222.
123 А. Залеський, Про конвергенцію *м, *і в південно-західних говорах

української мови, «Праці XIII Республіканської діалектологічної наради»,
Київ, 1970, с. 39.

124 Там же, с. 50-51.
125 Л. Григорчук, Зображення діалектних явищ і тенденцій у IIт.

«Атласу української мови», «Праці XIII Республіканської діалектологічної
наради», Київ, 1970, с. 143-144.

126 Я. Закревська, Епентетичні звуки в українських говорах. На мате-
ріалі II тому Діалектологічного атласу української мови, «Дослідження
і матеріали з української мови», т. V, Київ, 1962, с. 64.
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Багато цікавого про словотвір в українських говірках, в тому
числі й у надсянських, можна знайти у праці Я. Закревської про
діалектний словотвір в ареальному аспекті, а карти там
поміщені вказують на географічне розташування деяких морфологічних
явиш127.

З іншої праці цієї ж дослідниці можемо довідатися про систему
особових форм дієслова теперішнього часу також на території
надсянських говірок, що входить у склад України128.
Треба також згадати про загальні описи надсянських говірок

у курсах з української діалектології, що видаються в Києві для
вищих шкіл України.
У 1-му виданні монографії Ф. Жилка, п.з. Нариси з

діалектології української мови з 1955 р. згадуються тільки надсянські
говірки, але обговорюються разом з наддістрянськими129,немає
ще у цьому курсі окремого розділу для Надсяння і щойно у ІІ-му
переробленому виданні цих Нарисів, що появилися друком у 1966
році, надсянським говіркам присвячений був окремий розділ,
у якому написано про їх поширення, основні системні прикмети
та було подано основну наукову літературу130. Окремий розділ
присвятив Ф. Жилко також надсянським говіркам в іншій
своїй праці з діалектології, виданій у 1958 році131.

Усі ці та й інші праці, про які не було змоги згадати у нашому
короткому перегляді, становлять основу наших знань про
характерні прикмети надсянських говірок, що їх виділяють з-поміж
інших або об'єднують з сусідніми південно-західними говірками
української мови.

127 Я. Закревська, Нариси з діалектного словотвору в ареальному
аспекті, Київ, 1976, 163 сторінки.

128 Я. Закревська, Система особових форм дієслова в західних говорах
української мови (теперішній час), зб. «Українська лінгвістична
географія», Київ, 1966, с. 119-132.

129Ф. Жилко, Нариси з діалектології української мови, Київ, 1955, с. 90.
130Ф. Жилко, Нариси з діалектології української мови. Видання II

перероблене, Київ, 1966, с. 203-207.
131 Ф. Жилко, Говори української мови, Київ, 1958, с. 85-91.
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3. Основні системні особливості

надсянських говірок

1. Зі звукової системи

У надсянських говірках можна знайти такі звукові явища, які
дозволяють називати їх архаїчними, між іншим, завдяки тому,
що давнє староукраїнське розрізнення праслов'янських голосних
і та ьі (и) залишилося у цих говірках донині, але в дещо іншому
вигляді, ніж в архаїчних лемківських та бойківських говірках, про
що ми вже писали вище.

В системі голосних можна назвати кілька характерних для
цього мовного ареалу прикмет:

а) За найсуттєвішу надсянську звукову прикмету вважається
вимову спільнослов'янського і як і, яке не пом'якшує попередніх
приголосних, напр., худіті 'ходити', сіла 'сила', дітіна 'дитина',
гудіна 'година', маліна 'малина'. Це явище - як писала М.
Пшеп'юрська - є одним з архаїзмів, що досить сильно
задержуються в пограничних говорах завдяки підтримці в аналогічному
явищі сусідніх мов132. Йдеться тут, очевидно, про підтримку
з боку сусідніх польських говірок та загальнопольської
літературної мови133.

Таке саме і (переднього ряду, високого піднесення, напружене),
що не пом'якшує попередніх приголосних, появляється на місці
праслов'янського о в нових закритих складах, напр., ніс (род.
носа) стіу 'стіл', діу 'діл', братів. Натомість і, яке походить
з праслов'янського звука "Ь (ять), пом'якшує попередні
приголосні так, як у загальноукраїнській літературній мові, напр., л'іту,
с'іну, д'іука.

б) Коли йдеться про рефлексацію праслов'янського є в нових
закритих складах, то чим далі на захід надсянського мовного
простору, щораз частіше можна записати слова, в яких таке
є переходить в 'у (ю), напр., прьшюс, матюр, тютка, мнют 'мед,
мід', пацюр, люх 'ліг' тощо. Як ствердила М. Пшеп'юрська, ця
прикмета споріднює надсянськии говір з говором лемків, тому

132 М. Пшеп'юрська, Надсянськии говір, Варшава, 1938, с. 15.
133 М. Ї,е$і6™, Ом агу икгаіткіе па Іегепіе Роїзкі ЬисІо\і>е], «81ауіа Огіеп-

1а1І8», г. XXII, пг 1, \¥аг82ажа 1973, з. 74.
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я найчастіше виступає в західній полосі. Далі ця дослідниця
називає місцевості, де чула й записала форми з переходом є в 'у
(ю), а саме: Кальників, Ніновичі, Барич, Стібно, Накло, Торки,
Медика, Вірко, Дрогоїв, Коритники, Красичі, Мільнів, Пол-
нятичі, Тернавка, а Іван Верхратський записував під кінець XIX
ст. ще такі форми у місцевостях Негрибка, Сосниця, Святе,
Радимно, Уйковичі, Малковичі, Батичі, Острів134.
в) Звукосполучення ки, ги, хи вимовляються в надсянських

говірках незвичайно послідовно на цілому просторі за винятком
місцевостей у Білгорайському повіті, як кі, гі, хі, напр., кіну, гіну,
снігі, гріхі, піругі 'пироги', хітрьій135.

г) Як в українських карпатських говірках, так і в надсянських
зберігається, загалом, середнє ьі найчастіше після губних і
сонорних приголосних, а також у закінченнях прикметників, напр.,
бьіті, 'бути', кобьіла, мьітьій, сьіньі, льіствьі, рьіба, льіса; у частині
ж цих говірок звук ьі набуває більш задньої артикуляції, а також
лабіалізації136.
М. Пшеп'юрська, описуючи це звукове явище, стверджує, що

це заднє ьі, подібне до бойківського ьі у наголошеній позиції,
виступає після губних (я бьіу, мьілу 'мило', вьіґа), після зубних
приголосних (дьім, тамтьіх), а після ч, ж, ш появляється навіть
на місці праслов'янського і, напр., жьіту 'жито', шьілу 'шило',
вьішьітьій, чьїстьій Ця дослідниця звертає увагу особливо на
префікс вьі-, частку бьі та сполучник жьі, в яких часто артикуляція
його заокруглюється і робить враження звука у, головним
чином, у ненаголошеній позиції, напр., вуганєв 'виганяв', вуриваї
'вириває', жьібу пішлі 'щоби пішли', він бу хтів 'він би хотів'137.

ґ) У надсянських говірках спостерігається на місці
загальноукраїнського є в наголошеній позиції звужене є з більш заднім
положенням язика138, що дослідники записують як є. У
найновішій своїй розвідці про надсянські говірки (1986 р.) М. Пше-
п'юрська-Овчаренко називає це явище так: вузька, передня ви-

134М. Пшеп'юрська, цит. праця, с. 16.
135 Там же, с. 15; М. Ї.Є8І6\у, ор. сії., з. 74.
136 Ф. Жилко, Нариси з діалектології української мови, Київ, 1966, с. 204.
137 Більше прикладів та ширші пояснення цієі проблеми знайдемо в:

М. Пшеп'юрська, цит. праця, с. 18-19.
138 Ф. Жилко, цит. праця с. 204.
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мова голосного є, яке в ненаголошених позиціях переходить в і:
дерву 'дерево', теплу 'тепло\ біру 'беру7, тру 'перу'139.

Вимова давнього і як і без пом'якшення попереднього
приголосного та є вузького під наголосом - це дві так
характеристичні прикмети надсянського говору, що при їх допомозі, без
пізнання інших явищ, можна означити діалектологічну
приналежність даної людини1 А0. Дослідниця вважає їх за найсуттєвіші
для надсянського говору. Ці мовні явища послідовно
вживаються в центрі Перемиського та Ярославського повітів, а також
у Білгорайському повіті на Холмщиніч але зникають у східній та
південній Мостищині та південній частині Перемиського повіту
(...). Здавалося б, - пише далі М. Овчаренко, - це явище (дітіна,
дерву), маючи опертя в близькому сусідстві польських говорів,
повинно зрости на силі й займати більше простору свого
поширення в західному напрямі. Тим часом територія його поширення
на заході зменшується до вузької смуги вздовж річища Сяну
і несподівано зникає в найдалі висунених на захід говірках
Перемиського повіту. І так його нема в селах Павлокома, Селиська,
Поруби, Яблуниця, Вара, Лубна, Глі дно, Іздебки, що лежать на
захід від СянуІ4І.

д) У ненаголошеній позиції кожне є послідовно переходить в і:
біру, нісу, зірнє 'зерня4, зіленьїй тощо.
є) Голосний о в ненаголошеній позиції звужується аж до

переходу в у, це т.зв. укання, яке в надсянських говірках виступає
дуже послідовно. Явище це характерне також для
наддністрянських, гуцульських і середньонадбузьких говірок української
мови142. А оце приклади вияву цієї звукової прикмети: гулува,
дурога, курова, мутьїка, гудіна тощо143.

є) Голосний а після м'яких і шиплячих приголосних
переходить переважно в 'є (є), напр., д'єкую, шкулєр 'школяр', жєба, рст

139 М. Овчаренко, Мова українців Надсяння..., с. 290.
140 М. Пшеп'юрська, цит. праця, с. 21.
141 М. Овчаренко, цит. праця, с. 290.
142 О. Горбач, Говірка Комарна й Комарнянщини, зо. Комарно-Рудки та

околиця. Збірник історично-мемуарних, географічних і побутових
матеріалів. НТШ: «Український архів», т. 43, Нью-Йорк, 1987, с. 320.

143 М. Пшеп'юрська, цит. праця, с. 22-23; О. Горбач, цит. праця, с. 321;
М. їхзіош, ор. 8ІІ., з. 74.
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кряд\ флєшка, п'еть, мнєсу 'м'ясо', а в ненаголошеній позиції
навіть в і: мулудіці 'молодиця', каші 'каша', сажі 'сажа', ходіт

9 144

'ходять і т.п.

ж) Виявляється в цих говірках також перехід є в а, незалежно
від наголосу, але передусім у сусідстві з приголосним р, напр.,
сарадіна 'середина', варатену 'веретено', чаравікі 'черевики', біра-
за береза', парахудіті 'переходити', грачка 'гречка', грабінь,
рамінь гощо. Це явище, - як писала М. Пшеп'юрська, - дуже
сильно вкорінене в надсянському говорі й розповсюджене на
цілому просторі. При тому дослідниця звертає увагу на те, що
в більшості місцевостей воно послідовне в усіх вищенаведених
позиціях, в інших виступає тільки в групах *терт, а нема його
після ч, ж, ш (Білгорайський повіт), в деяких виступає лиш
спорадично або й зовсім його нема 145.Це явище, на думку К. Ки-
сілевського, спільне з надбужанським говором14'6.

Коли говорити про характерні прикмети у системі
приголосних надсянських говірок, звертають на себе увагу такі звукові
явища:

а) М'які губні приголосні диспалаталізуються таким
способом, що після м'яких п, б, в перед голосними появляється й,
а після м'якого м'- н\ напр., бйільїй, пйіст, робйіт, в гулувйі, мнєсу
'м'ясо', мнісіц 'місяць', мніхкій 'м'який' і т.п. М. Пшеп'юрська
вважає, що ця прикмета через свою живучість, поширення й
оригінальність зараховується до основних явищ надсянського
говору. Виступає вона на цілому просторі з тим тільки, що на
лограниччях тратить свою інтенсивність 147.
б) Після губних приголосних і перед голосними відсутній,

в основному, епентетичний (вставний) приголосний л, напр.,
люб'ю, див'юсі. сп'ю, лом'ю. Ця прикмета споріднює надсянські
говірки з іншими західноукраїнськими, особливо - з
лемківськими та бойківськими148.

44 М. Пшеп'юрська, цит. праця, с. 21.
145 Там же, с. 20-21.
146 К. Кисілевський, Надсянський говір, «Енциклопедія українознавства

в двох томах», т. І, 1949, с. 342.
147 М. Пшеп'юрська, цит. праця: с. 24; Я. Пура, Говори Західної Дро-

гобиччини, ч. І. Львів, 1958, с. 11.
148 Ф. Жилко, Говори української мови, Київ, 1958, с. 90.
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Трапляються, навпаки, такі форми, в яких оце вставне л
виступило в таких позиціях, де його немає в інших говірках української
мови, напр., плюру 'перо до писання, з поль. ріого' (у селі Ста-
рява), пльонтру 'рі^іго' (с. Биків), плятру 'стрих' (с. Малнів)149.
в) Приголосний в змішується зг, аф-зху прийменниках та

префіксах, напр., г лісі 'в лісі', гдома, гмер 'вмер', гвечір, г нас,
хпав 'впав', хперіт. Це явище характерне також для лемківських
говірок 150і тому, як ствердила у 1938 році М. Пшеп'юрська, в
західних частинах, більше зближених до лемків, або сусідніх
з польськими говорами, переважає г і х над в і ф, в південних
і східних - навпаки. Виїмками є місцевості, де нема цього явища
(Хотинець, Кобильниця Руська)151.
г) Для системи приголосних характерним є задньоязичний

н перед к, г, ґ, х, такий як в польській чи словацькій мовах та
в деяких карпатських говірках української мових 52,напр., у таких
словах, як Танка, стонга, тенґій, драбінкі153,в яких н вимовляється
як задньоязичне (як у польському іап§о).

ґ) Тенденція переходу кінцевого та на кінці складу -л в -у панує
не тільки у формах минулого часу дієслів (мау, дау, ходиу), але
виявляється також у словах, в яких -л у літературній мові та
деяких інших говірках збереглося, напр., паука, 'палка', Міхауку
'Михалко', віукі 'вилки', стіу 'стіл', зу фсіх сіу 'з усіх сіл', пунідіука
'понеділка'154.

д) Вимова ст' як сц' (сціна, кісць, в місці 'в місті') майже панівна
на цілому просторі надсянських говірок, крім південної групи
місцевостей (Тишковичі, Гусаків, Боленовичі, Золотковичі), де
панує уже вимова ст'155. Явище переходу ст' в сц' трапляється
також в інших західноукраїнських говірках, між іншим, у
волинських156.

є) Слова, що починаються голосним звуком, приймають, як
правило, якийсь т.зв. протетичний приголосний на початку

149 М. Пшеп'юрська, цит. праця, с. 24.
150 Ф. Жилко, Говори..., с. 90.
151 М. Пшеп'юрська, цит. праця, с. 25-26.
152 Ф. Жилко, Нариси з діалектології, с. 206.
153 М. Пшеп'юрська, цит. праця, с. 26.
154 Там же, с. 27.
155 Там же, с. 28.
156 О. Горбач, цит. праця, с. 321.
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слова, це може бути в- (у-); воку 'око', вобрас 'образ', уострьій
'гострий', вогірук 'огірок', ууху 'ухо', вакацій 'акація'157;
появляється ще протетичне й- (Іван, їнчьій 'інший', янгіл 'ангел',
янґрист 'аргус, поль. а§гевІ' та протетичне г-, напр., госінь,
Гамерика, гаришт, галярм, горати, губіт 'обід'158.
У цьому відношенні оригінальним явищем є поява ль на місці

протетичного й, а л у ролі протетичного приголосного.
Приклади: Лілько 'Ілько', Люлька 'Дііка, Юлька', лігла 'ігла, голка',
лупаука 'опавка', лутава 'отава'159.
є) Дослідниця надсянських говірок М. Пшеп'юрська звертає

увагу на явище прогресивної асиміляції приголосних, у
результаті чого к під впливом попереднього дзвінкого звука змінюється
в ґ, напр., слізґу 'слизько', ліжґу 'ліжко', парібґі 'парубки', ябґу
'яблуко', Фідьґо 'Федько' тощо160. Це незвичайно цікаве явище
прогресивної асиміляції, мабуть, ніде на цілому просторі
українських говорів не виступає в таких розмірах і так послідовно, як
тут, -ствердила авторитетно М. Пшеп'юрська у своїй монографії
про надсянські говірки у 1938 році і додала що ця прикмета є дуже
живуча й виступає головно в ядрі надсянського говору, в місцях,
які зберегли й інші типові явища, при тому можна було
зауважити тенденцію «до завмирання цього явища»161.

ж) У порівнянні з загальноукраїнською мовою стають
твердими:

кінцеве -ть у закінченні 3-ої особи однини та множини форм
теперішнього часу й 2-ої особи множини наказового способу
(3-тя особа однини теперішнього часу: ходіт, робіт 'ходить,
робить'; 3-тя особа множини теперішнього часу: ход'іт, робйіт
'ходять, роблять'; 2-га особа множини наказового способу: худіт,
рубіт 'ходіть, робіть');

кінцеве -ть у прислівниках досит, навит;
кінцеве -ць: хлопіц 'хлопець', периц, гурнец, кінец, мнісіц, заїц;

157 Там же, с. 321: приставні у-//в- в словах типу воку, вострий
відрізняють наддністрянсько-надсянські говірки від волинських.

158 Пор.: Ф. Жилко, Нариси з діалектології..., с. 206.
159М. Пшеп'юрська, цит. праця, с. ЗО.
160 Більше прикладів див.: Там же, с. ЗО.
161 Там же, с. 30-31.
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-сь- та -ць- у суфіксах -ськ- і -цьк-, напр., жьггніску, хлупчьіску,
капусніску, німецкій, кракувецкій162.

Крім цього, закінчуючи перегляд найцікавіших звукових
прикмет надсянських говірок, треба ще щось сказати про місце
наголосу в словах. Наголос у надсянських говірках, як правило,
рухомий, подібний до загальноукраїнського, але його місце часто
різниться від місця загальноукраїнського наголосу, напр., стою,
старіство, стара, гадам, трімам, пувідам тощо. Проблема місця
наголосу вельми складна для опису поодиноких відхилень від
загальноукраїнської норми. М. Пшеп'юрська, обслідивши весь
ареал надсянських говірок, ствердила, що з точки зору
наголошування слів територію надсянських говірок можна поділити на дві
частини, а саме:

а) на схід від Сяну, де панує ще помірна одностайність і
правильність і принаймні нема якихось яскравих різниць між
поодинокими говірками;

б) на захід від Сяну починається вже різнорідність щодо
наголосу, яка зростає в міру щораз то більшої стичності з
польською мовою16 3.

Так у скороченні можна представити найбільш поширені
звукові риси надсянських говірок, які разом у цілості
характеризують деяку окремішність цього українського мовного
ареалу з фонетичної точки зору64. К. Кисілевський, характеризуючи
надсянські говірки, передусім, через звукові риси, узагальнюючи
проблему, зауважив, що говори здебільшого не відокремлені
один від одного виразною межею, а поступово один в один
переходять. Тому в основу опису говору кладуться його
найяскравіші риси, які не конче всі можна спостерігати в кожній при-
належній до даного говору говірці165.

162 Більше прикладів поодиноких форм та їх пояснення знайдете: Там
же, с. 32-33.

163 Там же, с. 33-35.
164 О. Горбач назвав 13 різних фонетичних прикмет, характерних для

надсянських говірок в: Енциклопедія українознавства. Словникова частина,
II 5, Париж-Нью-Йорк, 1966, с. 1677-1678.

165 К. Кисілевський, цит. праця, с. 341.
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2. Зі словозміни в надсянських говірках

З відміни іменників звертають на себе увагу такі явища, що
відрізняють надсянські говірки або їх частину від
загальноукраїнських іменникових форм:

а) В орудному відмінку однини іменників, а також
прикметників і займенників жіночого роду, виступає, як правило,
найчастіше закінчення -ом замість загальноукраїнського -ою, -ею,
напр., з добром бабом, дорогом, с пшениць ом, з ньом 'з нею' І66.На
цю тему авторка монографії про надсянські говірки М. Пше-
п'юрська висказала свої спостереження й узагальнення:

Орудний жіночого роду відіграє важну ролю в надсянському
говорі. Маючи дві форми (руком і руков), споріднює одною з них
наш говір з лемками, другою лучить з іншими
західноукраїнськими говорами. У більшості надсянських говірок панівним
є закінчення -ом (том руком), тільки у південносхідній частині
надсянської мовної території виступають форми орудного
однини жіночого роду з закінченням -оу, -уу, -еу, -іу типу рукоу, душеу,
кривеу 'кров'ю1, смертіу 'смертю', паніу тощо167.Форми орудного
з закінченням -ом вважають діалектологи за одне з найбільш
типових морфологічних явищ надсянських говірок, що
споріднює їх з лемківськими168.

б) Загальновживаним закінченням давального однини
іменників чоловічого й середнього родів виявляється -ові, -еві, так як
і в українській літературній мові. Закінчення це в надсянських
ювірках зустрічається навіть ширше, бо, як виникає з описів
дослідників, появляється воно також у формах іменників
середнього роду четвертої відміни типу теля, ім'я169,а саме: лушєтуві
'лошаті', качітуві 'качаті', курітуві 'куряті', діучстіві 'дівчаті',
їмініві 'імені' тощо, та й ще у формах іменників першої відміни на
-а типу староста, а саме: старостуві, дружбуві, Міколуві170.

166 М. І.езі6\у, ор. сії., 8. 74.
167 М. Пшеп'юрська, цит. праця, с. 38-39.
168 Я. Пура, цит. праця, с. 47; Ф. Жилко, Нариси з діалектології..., с. 206;

О. Горбач, цит. праця, с. 1678.
169 Поділ іменників на відміни див.: М. Жовтобрюх, Б. Кулик, Курс

сучасної української літературної мови, част. 1, видання Київ, 1972, с. 224;
про цю відміну: с. 236.

170М. Пшеп'юрська, цит. праця, с. 37.
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в) У формах місцевого відмінка іменників чоловічого і
середнього родів деколи закінчення -у витісняє закінчення -і, напр., на
ставу, в нужу 'в ножі', на Сіну 'на Сяні', ф сілу 'в селі', на тилєтю сна
теляті'171.
г) У відміні деяких іменників доходить до затрати кличної

форми, функцію якої виконує називний відмінок, напр., Дек!
Худіт ту! шкулер! Мікола! Паранька! і т.п.
Клична форма часто втрачає кінцевий голосний, напр., мам

'мамо', Гань Таню', Марьін 'Марино', Параньк 'Паранько', Петр
'Петре' тощо, а такі форми, як завважила М. Пшеп'юрська,
вживаються у неофіційній мові й для зазначення теплих
добросусідських відносин172.
ґ) Звертають дослідники увагу також на те, що закінчення

родового множини -ів має тенденцію до поширення також на
форми іменників жіночого й середнього роду, напр., бабів, петь
сестрів, кулєдів 'коляд', зу всіх пулів, селів 'сіл' тощо173.
д) У формах іменників в орудному множини паралельно до

закінчень -амі, -емі, -мі (сьшамі, госцімі, днємі, людьмі)
появляються також закінчення -іма, -има, -ема, напр., пальціма, вучима,
косарєма, госціма, жінцєма тощо, які походять з давньої дуальної
відміни, з давньої відміни двоїни174.
є) У надсянських говірках вживаються ще рештки дуальних

староукраїнських форм з двоїни у називному відмінку жіночого
й середнього родів, як правило, у сполученні з числівниками 2, З,
4, а саме, напр., дві гусці, дві дунь ці, дві руці, трьі вуроні, штьірьі
сістрі, трьі рашаті, дві сілі 'два села', дві япці тощо. Це тільки
залишки, але вони ще дуже живучі в надсянському говорі, проте
передусім у його центральній частині, на пограниччях ще у 30-их
роках було зауважено тенденцію до їх зникання, а то й
цілковитий їх брак115.
є) 3 дрібніших явищ, які відносяться до відміни іменників,

можна згадати ще цікавий факт, що вдова відмінюється як

171 Там же, с. 39; О. Горбач, цит. праця, с. 1678; Я. Пура, цит. праця,
с. 47.

172 М. Пшеп'юрська, цит. праця, с. 37-38.
173 Там же, с. 39.
174 Ф. Жилко, Говори..., с. 91; О. Горбач, цит. праця, с. 1677; М.

Пшеп'юрська, цит. праця, с. 40.
175 М. Пшеп'юрська, цит. праця, с. 40.

208



прикметник: вдувої, вдовій 'вдови, вдовГ176,а слово ябгу 'яблуко'
у місцевому відмінку має форму ябдзі177.
З відміни прикметників звертають на себе увагу нестягнені

форми називного однини середнього роду, напр., малої дівчс,
вілікуї дерву, ладнуї полі, малої тилє, яроє жито тощо, а також
нестягнені форми називного множини, напр., добриї люди, мальїї
діті, зіленьй лісьі тощо178. Такі нестягнені закінчення
прикметників відомі також іншим західноукраїнським говіркам, а навіть
- українській літературній мові в дещо іншому вигляді,
переважно, в поетичному стилі. Як пише один з авторів граматики
української мови, усі нестягнені форми - типовий морфологічний
архаїзм, і цим визначається сфера їх уживання: вони типові для
злегка архаїзованої мови, зокрема фольклорної119.
У системі відмінювання займенників спостерігається у над-

сянських говірках старі енклітичні форми давального відмінка
мі 'мені', ті 'тобі', сі 'собі', ї 'ЇТ, напр., дай міїсті, шос ті пувйім, вось
сі сам180.

Можна ще назвати такі форми займенників, що в якійсь мірі
відрізняються від загальноукраїнських відповідних форм, напр.,
той, тута, туто 'цей, ця, це', ти і тутьі 'ці'181,фсьон 'весь', кутрон
'котрий' (у Білгорайському повіті)182.

Цікавіші форми числівників, уживані, в основному, у надсян-
ських говірках, це кількісні числівники сдін' Г, штьірьі '4\ а також
форми числівників від 11 до ЗО, в яких виділяється м'який
елемент, причому зникає приголосний та кінцеве -ть: їдинайці
1Г, дванайці '12\ трьшайці '13', штьірнайці '14', пітнайці '15',
двайці '20', трьійці 'ЗО183.

З особливостей дієвідмінювання в надсянських говірках треба
звернути увагу на кілька фактів:

176 Там же, с. 36.
177 Там же, с. 39.
178 Там же, с. 40; Ф. Жилко, Нариси з діалектології..., с. 206.
179 Ю. Шерех, Нарис сучасної української літературної мови, Мюнхен,

1951, с. 226.
180 М. Пшеп'юрська, цит. праця, с. 41.
181 Там же, с. 41.
182 Там же, с. 42.
183 Там же, с. 42.
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а) Стягнені форми дієслів на -ати у теперішньому часі типу
гадам, гадані, гадат. Форми такі, як копат 'копає', рубат 'рубає',
вьітягат 'витягає1, чекам 'чекаю', знам 'знаю', зустрічаються
частіше у північно-західній частині надсянського ареалу. Такі
форми споріднюють надсянський говір з західнокарпатськими
(себто: лемківськими та бойківськими - М. Л.) говорами, де
стягнені форми панують у цілій відміні. У надсянських говірках
у множині виступають уже нестягнені форми типу гадаїмо,
гадаїті, гадают184.

б) Форми наказового способу дієслів часто тратять закінчення.
Саме на північному заході більш-менш там, де виступають
форми типу том руком і гадам, з 'являється наказовий спосіб зі
зниканням визвучноїголосної185,напр., хоть 'ходи', бер, несь, вьїкуп,
привяж186, а також: ходьму 'ходімо', ходьті 'ходіть', возьті
'візьміть'187. У південно-східних місцевостях (надсянської
мовної території - М. Л.) наказовий спосіб переважно такий, як у
загальноукраїнському (тільки фонетично інакший): худі, їді, нісі,
бйіри, занісіт188.
в) На всій території поширення надсянських говірок форми

минулого часу дієслів складні, напр., мавгім, малас, малізму;
худівЧм, худілам, худівгїс, худілізму, худілісті. Ці закінчення
складного минулого часу можуть міняти місце положення у
реченні (рухомі), напр., дем бьів, 'де я був1, щос гадала? 'що ти
говорила?', жьізму їзділі 'що ми їздили', ві Львові сті є 'ви
є у Львові', де сті худілі 'де ви ходили' і т.п.189. Такий спосіб
творення форм минулого часу виявляється архаїчною
прикметою діалектної смуги в басейні Дністра і Сяну190.
г) Форми майбутнього часу загально вживані на території

надсянських говірок утворюються з дієслова бути та відповідних
форм дієприкметника минулого часу, напр., буду рубіу 'буду

184 Там же, с. 43.
185 Там же, с. 44.
186Ф. Жилко, Нарис з діалектології..., с. 206; М. Те8Іо\у, ор. сії., 8. 74.
187 М. Пшеп'юрська, с. 4.
188 Там же, с. 44.
189 Там же, с. 44.
1901. Зілинський, Карта українських говорів з поясненнями, Варшава,

1934, с. 7.
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робити, робитиму', буду спала 'буду спати, спатиму', будіму їлі
'будемо їсти', він буді брау 'він буде брати, братиме'191. Ця риса
поширена також в інших західноукраїнських говірках192.

ґ) Можна згадати також такі дієприкметникові форми з
суфіксом -т-, які не вживаються в українській літературній мові:
забратьій, руспуротьій, загнатьій, віддатьій і це також у деякій
мірі явище типове для цього діалектного ареалу193.

Серед прислівників, що вживаються в надсянських говірках,
трапляються й такі, які дослідники зарахували до специфічних
саме для цього діалекту, хоч деколи їх поширення виходить поза
межі Надсянщини, напр., спору, спірши 'скоро, скоріше', міцну
'дуже', бардзу, барц 'дуже', тріськом (літіті) '(бігти) скоро', гев
'сюди', куля 'коло, близько' тощо194.

191 М. Пшеп'юрська, цит. праця, с. 44.
192Ф. Жилко, Нариси..., с. 201.
193М. Пшеп'юрська, цит. праця, с. 44.
194 Там же, с. 45.
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Дослідники звертають увагу також на своєрідний факт,
записаний в надсянських говірках в уживанні прийменника без у двох
значеннях 'без' і 'через', напр., підіш біз мені ду міста, підіш біз
дурогу, біз ліс 'через дорогу, через ліс'. Той самий прийменник
появляється ще у формі піс: ігіс став 'через став' і бриз: бриз воду
'через воду', брис сіло 'через село'195.

З. З особливостей словотворення

Коли говорити про специфічні явища словотворення у
надсянських говірках, що відрізняються в дечому від відповідних
форм української літературної мови чи інших діалектів, можна
для прикладу звернути увагу на такі мовні факти:

а) Здрібнілі форми іменників, прикметників, прислівників,
а навіть дієслів творяться за допомогою суфікса (наростка) -йк-
(що походить з -ньк-): сонійку, мнісічайку 'місяченько', кузачайку
'козаченько', гулувойка, рузмовуйка, малейкій, мілейкій, худі-
туйкі 'худитоньки, ходити', рубітуйкі, сідітуйкі.

Такі форми зустрічаються, як правило, передусім у
фольклорних текстах, напр., у т.зв. планах за померлими, зразки яких

хочу тут представити, а саме, тексти, записані у 1932 році в селі
Ніновичах від 76-літньої Ксені Древко:

Плач за чоловіком: Чо ти сі забіраїш на таку дуружайку, чо-ш
ти міне лішеїш, шо ти міні приладів на таку зімуйку, чо-ш ти міні
таку сірутуйку ту влішеїш, шо вуна буді ту чинітуйкі - діятуйкі.
Плач за матір'ю: Му я мамунейку, шо я ту буду рубітуйкі9 шо

я ту буду чинітуйкі. Як ви міні будіті кукатуйкі, де я вас буду
слухатуйкі196.
б) Продуктивним у надсянських говірках виявився

прислівниковий суфікс -ка, -кі. Виступає він, між іншим, у таких, записаних
на цій території, прислівниках: терака 'тепер', тіперка 'тепер5,
дзіська, дзіські 'нині', заразкі, зновиські 'знова', тамкі 'там',
фсюденька 'всюди1, тудийка 'туди', віттийка 'звідси, звідти'197.
в) Прізвиська дівчат можуть утворюватися від прізвищ або

професій батьків за допомогою суфікса середнього роду -є, що
походить з -я (-'а). Ці форми середнього роду й відмінюються

195 Там же, с. 45.
196 Там же, с. 46, 55.
197 Там же, с. 46.
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вони як іменники дівчє 'дівча', тілє 'теля', напр.: Кувалє 'дочка
коваля', Пісарчі 'дочка писаря або когось, хто має прізвище
Писарок', Гасюччі 'дочка Гасюка', Сайчі 'дочка Сайка', Пйіхутс
'дочка Піхоти' і т.п.198.

4. Словникова система надсянських говірок

Про словникову систему (лексику) надсянських говірок знаємо
досі небагато. У загальних обговореннях українських говірок
пишеться про деякі місцеві особливості вживаних слів. Ці
особливості, на думку Ф. Жилка, між іншим, виявляються, коли
говорити про надсянські говірки, в значному нашаруванні слів
з польської мови, що вимовляються по-польському або в
фонетичній оболонці у згоді з особливостями місцевих говірок. Далі
цей же автор стверджує, що деякі суто місцеві слова, які відното-
вуємо в надсянських говірках, поширені іноді також в окремих
карпатських або наддністрянських говорах. І тут наводить деякі
такі слова, а саме: бастір 'хлопець, син', бастирка 'дівчина, дочка',
дзядзя, дзядко 'дід', біти 'чоботи', боїско 'місце в стодолі, де
молотили збіжжя', громадільник, грабач, грабальник 'хто
загрібає сіно', кобиця 'дерев'яна колода, на якій рубають дрова',
паль 'дрова', пувала 'стеля', умаста 'товщ'.

До слів, запозичених з польської мови, Ф. Жилко зачислив, між
іншим, такі надсянські слова, як гадаті 'говорити' (з поль. §адас),
гадка, гадка 'казка, байка', дзісь 'сьогодні', вугір 'обліг' (з поль.
и§6г), вогін 'хвіст' (з поль. о§оп) та інші199.

Про значну кількість польських запозичень у лексиці
надсянських говірок писав також і я у 1973 році, називаючи для прикладу
такі слова, як бардзу, цавкум, чловек, дзяд, дзіся, фсцскнутий,
халупа, хлупак, кстіни, ксьоншка, кубіта, льос 'доля', нендза,
погріб 'похорон' (з поль. ро§г2еЬ), зьобру та й ще дещо200.

Немає досі більшого словника надсянських говірок. Зі списків
надсянських слів найобширнішим, як мені здається, є словник,
поміщений у кінці монографії М. Пшеп'юрської з 1938 року, де

198 Більше прикладів знайдемо: Там же, с. 46.
199 Ф. Т. Жилко, Говори української мови, Київ, 1958, с. 91; Ф. Т. Жилко,

Нариси з діалектології української мови, Київ, 1966, с. 207.
°М. І>Є8Іб\у, Ожагу икгаіткіе па (егепіе Роїзкі Ьийоме], «81ауіа Огіеп-

іаііз», XXII пг 1, \¥аг82а\*а 1973, 8. 74.
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представлено майже 800 слів, вибраних за таким принципом, що
його окреслила сама дослідниця: До слівника втягаю слова
неподибувані в літературній мові й значну кількість полонізмів,
щоб унагляднити їх роль в надсянському говорі201.
На основі цього словника можна вже мати більш-менш

реальну уяву про лексичний склад надсянських говірок та й
спробувати подивитися на цю лексику хоч би з точки зору походження
цих слів.

Відразу можемо сказати, що більшість цього лексичного
складу належить до загальноукраїнського з давен-давна, а багато
з тих слів має архаїчний (стародавній) характер, інколи це
залишки з найдавніших часів.

Більше половини слів, що в якійсь мірі відрізняються від
відповідних загальноукраїнських, можна пояснити іншим звуковим
або морфологічним оформленням, деколи слово є архаїчне
в тому значенні, що у говірці воно залишилося з найдавніших
часів, а в загальноукраїнській лексичній структурі воно вже не
вживається.

До слів, що відрізняються від загальноукраїнських
звуковими прикметами, можна зарахувати, наприклад, такі, як батюг
'батіг', бебухі 'бебехи', біяк 'бияк\ бідний 'бідний', бугіні 'богиня',
варатену чи виртену 'веретено', вараха 'вареха, ополонок', візіраті
'визирати, виглядати', вінец 'обжинки' і 'дівич-вечір' (заг.-укр.
вінець має різні інші значення)202, гагівкі 'гаївки', гліва 'глива'
(СУМ, І, 84), діду 'дідо, дід', дінікі 'двійники, спарені предмети,
два спаєні разом горшки' (СУМ, І, 218), дівгір 'дівер, брат
чоловіка' (СУМ, І, 297), діржек 'держак', дорщ 'дощ', калатавка
'калаталка' (в СУМ, IV, 75, зафіксовано дещо інше значення); кісс
'кісся, держак коси', кіждин 'кожен, кожний', кріква 'кроква', кучі
'куча, приміщення для тварин', кулодіз 'колодязь', купаніці
'копаниця, долішня частина саней', лапно 'вапно', локоть 'лікоть',
мачиха 'мачуха', мітаті 'метати, кидати', мі зольний паліц
'мізинний палець', палімар і панімар 'паламар' (з грецької через
церковнослов'янську мову), папіст 'ніготь' (у СУМ, VI, 10, пагність
записано, як застаріле), парапічка 'перепічка, гірший пшеничний
хліб' (СУМ, VI, 251), підпалук 'підпалок, паляниця', проріб

201М. Пшеп'юрська, Надсянськиїї говір, Варшава, 1938, с. 70-85.
202 Словник української мови, т. І, Київ, 1970, с. 676-677. Далі СУМ.
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'проруб, ополонка', присюлук 'присілок', тємка 'пам'ять, тямка'
(СУМ, X, 346-7) і т. ін.

Подібних слів, що відрізняються від загальноукраїнських
лише звуковими відмінностями, немало. Пояснюється це,
звичайно, звуковими прикметами надсянських говірок, про які ми
писали у попередньому розділі.

Знаходимо також такі слова, які від загальноукраїнських
відрізняються іншим, в основному, суфіксальним оформленням.
Це так звані морфологічні різниці. Оце подаю кільканадцять
прикладів: братувіха 'братова, дружина брата' (СУМ, І 231),
дравітінь 'дровітня' (СУМ, І, 412), виртільнік 'веретільниця, рід
вужа' (СУМ, І, 325), вівсяниця 'вівсище, поле по вівсі', горець
'горстка', гурнец 'горщик', гурак 'горець, гірняк", дучейка 'дучка,
ополонка в льоді' (СУМ, І, 445), калобань 'калабаня', капусніску
'капусник', кіба 'кібець, хижий корисний птах з родини
соколових' (СУМ, IV, 158), кусн'с 'кусень, кусок', локші 'локшина, краяні
клюски', мачка 'мачанка, мучна страва', саділі 'садільниця,
робітниця до садження картоплі' (СУМ, IX, 11), сніданіті
'снідати', суржиця 'суржик, мішанина пшениці й жита тощо' (СУМ, IX,
854) і багато інших.

Зафіксовано також такі слова, які хоч і українського
походження, не вживаються уже в сучасній українській літературній мові,
інакше кажучи, найбільший словник української мови (СУМ) не
фіксує цих слів, напр., дружбіни 'один з весільних обрядів', дрисен
'назва рослини, бур'яну', грузава 'підмокла лука', каліті 'ліпити
глиною', качєлу 'кружок, колесо без стрих', косінь 'червень
(місяць)', мікілевіни 'лупки з проса', підпршГік 'отвір під
припічком', рудавіна 'іржа', синяче 'баняк з синьої глини на молоко',
скУРУДІна 'заскороджене поле', смук 'мучна страва', талабати
'топтати', триманці 'хресні родичі' тощо.

Знаходимо інколи слова якби такі самі чи подібні до
загальноукраїнських, але з іншим значенням у говірці, ніж подає словник
української мови (СУМ), наприклад:

надс. багра 'дерев'яний обвід в колесі воза' Пшеп., 70203- заг.
-укр. багор 'довга дерев'яна тичина з металевим вістрям', СУМ,
1,85;

Пшеп. = М. Пшеп'юрська, Надсянський говір, Варшава, 1938.
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надс. кориц 'міра поля: 1/3 морга' Пшеп., 75, і заг.-укр. корець
'стара міра сипких тіл, шо дорівнює 100 кг; центнер', СУМ, IV,
289;

надс. млінець 'жорна' Пшеп., 11 і заг.-укр. млинець 'тонкий
коржик з рідкого тіста, спечений на сковороді4, СУМ, IV, 764;

надс. мулудуха 'молода на весіллі' і заг.-укр. молодуха 'молода
заміжня жінка, молодиця', СУМ, IV, 788;

надс. паль 'дрова' Пшеп., 11 і заг.-укр. паль 'стовп, що
забивається в грунт як опора для споруди', СУМ, VI, 33;

надс. планіти 'нечисті хмари' Пшеп., 78 і заг.-укр. планета
'небесне тіло, що обертається навколо сонця', СУМ, VI, 561;

надс. валінкі 'солом'яні ходаки, що їх вбирають зимою поверх
чобіт' Пшеп., 83 і заг.-укр. валянки 'зимове взуття з валяної
вовни', СУМ, 286;

надс. вулуцюга 'дерев'яний прилад, на якому везуть плуг, щоб
не орав дороги' Пшеп., 84 і заг.-укр. волоцюга 'бездомна людина',
СУМ, І, 733;

надс. житниця 'поле по житі', Пшеп., 85 і заг.-укр. житниця
'приміщення, в якому зберігається зерно, амбар', СУМ, II, 533 та інші
подібні паралелі.

Усі ці слова, характерні почерез своє звучання чи морфологічне
оформлення, а також - значення для надсянських говірок,
вирішують приналежність цих говірок та їх лексики до української
мови. Деякі звукові чи морфологічні риси тих слів не стоять, як
правило, на перешкоді розуміти їх кожному, хто знає українську
літературну мову чи якусь іншу діалектну систему українських
говірок.

Про порівняно велику кількість запозичень з польської мови
пишуть майже усі дослідники надсянських говірок. Полонізми
в українських говірках взагалі, а в надсянських зокрема,
досліджував спеціально О. Горбач, представляючи їх на основі
матеріалів, записаних І. Верхратським, М. Пшеп'юрською, а також
використав він ще додатково власні записи з села Липини біля
Білгорая. Перечислив він найцікавіші форми запозичень,
поділяючи їх на ті, що 1) появляються паралельно до українських форм;
2) слова що фонетично українізуються, напр., яскілка (поль.
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Іазкоіка) 3) з польськими прикметами. Констатує він факт
досить значного насичення полонізмами цих говірок204.

За моїм підрахунком полонізми у словничку надсянських
говірок М. Пшеп'юрської становлять коло 35 проц. поміщеної
в цьому словничкові лексики. Про польське походження багатьох
слів засвідчують деякі звукові прикмети, притаманні польській
звуковій системі:

1) присутність носових голосних польського типу, напр.,
фцьонж 'все' (поль. шсщг), фуренґі 'хоругви' (з поль. сЬощ§^іе)
і 'процесія' , ґемба 'лице, уста' (поль. §?Ьа), ксєнц (род. ксєндза)
'неофіційна назва священика' (з поль. кщ&г, кщйга), ксьонж-
ка (?) (за свідченням Пшеп., 75, на південному сході надсянських
говірок вживають: кнішка), сеньдзя 'суддя', сконт 'звідки', жонца
'управитель' (поль. гг^сіса) тощо.

Іноді польські носові звуки у запозиченому слові змінюються
на відповідні усні голосні, таким чином якби українізуються,
напр. пінізі 'гроші' (поль. ріепщсіге), плятру 'стрих' (поль. рі^іго),
скут 'звідки' (поль. $к^<і), стрипкі 'вишарпані торочки одежі'
(поль. 8іг2?ркі), тріськом літіті 'скоро бігти' (поль. ІГ23$кіет
«ІгисЬіет»)205, стужка 'стяжка' (поль. Ш8і^2ка), павус 'довгий
дрюк, що Його прив'язують поверх снопів або сіна' (поль. ра^г)
і т.п.

2) Слова з польськими відповідниками повноголосся, напр.,
млодка 'молода на весіллі' або 'молоденька курка', скавронук
'жайворонок', зьрідлу, зьрудлу 'джерело', тшевік 'черевик'; а
також з заміною на українське повноголосся, напр., мулудґа
'молоденька курка' (пор. млодка 'це саме', поль. тіосіка), сіредук
'середина' (поль. £госІек).

3) Слова з -а- на місці заг.-укр. -і-, що походить з
праслов'янського -Ь~ (ять), напр., цалі, цавким 'зовсім' (з поль. \уса1е,
саїкіет), дзяд 'дід, жебрак', дзядзю, дзятко 'дідо, дідуньо', сярка
'сірники', шадь, ошадь 'наморозь' (поль. згасіі:, у
праслов'янському було там і, пор. Врюк., 539), вядро 'відро'.

204 О. НогЬаІзсЬ, РоїпівсНе Ьеігпмюгіег іп йеп ІІкгаіпізсИеп Мипсіагіеп, «81а-
уі8ІІ8сЬє Зіисііеп 2шіі VI. Іпіегпаїіопаїеп 81ауІ8Іеп, Коп£ГЄ88 іп Рга£ 1968»,
с. 28-30.

205 А. Вшскпег, Зіохчпік еіутоіо^істу ]%гука роІ$кіе£о, \¥аг82а\уа 1970,
8. 579. Далі: Брюк.

217



4) Слова з -ар- замість укр. -ор- з давнього праслов'янського
складотворчого р, напр., бардзу і барц 'дуже', з поль. 'Ьагсіго';
пор. укр. діал. борши 'скорше' Пшеп., 71, що від
староукраїнського борзо), варґі 'губи' (поль. \уаг§і).

5) Слова зі звукосполученнями -дл-, що відповідають укр. -л-:
мнідліті лен 'терти лен' (поль. ті?сШс), вісцядлу 'кишенькове
дзеркальце' Пшеп., 83 (поль. ™аегсіасі!о), призірадлу 'дзеркало',
снувадлу 'ткацький прилад, на якому «снується» пряжу з ців'
Пшеп. 80, журідлу 'джерело'.

Інколи таке -дл- упрощується до -л-, напр., пристіралу
'покривало на ліжко' (поль. рг2Є8сіегас!1о).

6) Слова зі звуком ц на місці укр. т' та дз' на місці укр. д': боцян
'бузько' (поль. Ьосіап, ст.-укр. ботян)206,цьота, цьотка 'тітка',
дзсцку 'дитина', поль. 'сігіеско'; на північно-західному пограниччі
надсянських говірок, Пшеп., 72), дзіржава 'посесія' Пшеп., 72, дзі-
ся, дзіські 'сьогодні', навучиціль 'учитель', пацір 'молитва' (поль.
расіегг з лат. початку Господньої молитви Раїег П08іег...) тощо.

У формах кстіньї 'хрестини' і кстіні 'хрестини' польське ц'
замінене було укр. т'.

7) Слова з ц замість укр. ч (з праслов. *і\ і *кі'), напр., мацоха
'мачуха', міцну 'дуже', вопций 'чужий' (поль. оЬсу), зап'єцук
'припічок'.

8) Слова з задньоязичним г замість загальноукраїнського
гортанного г, напр., ґатка 'казка', і дачка 'гортанка', ґрудза 'рід
гриба', ґжб'єт 'хребет', ляґа 'груба палка', нігдьі 'ніколи', шарґаті
'лакомо їсти', воґін 'хвіст', (поль. о§оп), вельґій 'великий', віріагі
'копати ногами' (поль. ^іег2§ас), жиіаті 'штовхати'.
Деколи запозичення зі звуком г українізуються через заміну

ї на г, напр., гатка 'казка', гурнок 'горнець з глини' (з поль. §аг-
пек), густец 'ревматизм' (з поль. §08сіес) тощо.

9) Слова з польським розвитком праслов'янського сонантич-
ного л, напр., слонку 'сонце'.

10) Слова з вокалізацією праслов'янського твердого ь (єра)
у формі -є- замість українського -о- напр., утенчаскі 'тоді' (поль.
\¥ Іеп сга8), кеди 'коли', сетні 'дуже' (поль. зеїпіе), вусевка 'камінь
до гострення коси' Пшеп., 83 (поль. озеїка).

206 Етимологічний словник української мови, т. І, Київ, 1982, с. 239-240.
Далі: ЕСУМ.
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Десять років після депортаційної акції «IV» було вже відомо, що її
організатор не довершив смертного вироку на українському етносі
у Польщі: на землю прадідів, на велику тепер руїну почали
повертатися поколіннями українці, їхня віра, мова, звичай. Навесні
1957-го року також у Перемишлі народ зійшовся на першу після
вигнання греко-католицьку Службу Божу. Знімок з фондів
Українського архіву.

Крім цього, знаходимо серед надсянських полонізмів такі, які
не мають типово польських звукових рис, лише історія цих слів
вказує на їх польське походження, напр., бульва 'бараболя'
(ЕСУМ, І, 292-3, стверджує, що це запозичення з
західнослов'янських слів), халупа 'хата' (типово зах.-слов. слово, див. Брюк.,
175-6), гнеткі 'скоро' (поль. \упеї було колись запозичене з чеської
мови, Брюк., 627), казальніці 'проповідальниця', кулія
'залізниця', майдачка 'дерев'яне знаряддя до гострення коси' {Брюк., 323),
наліпа 'припічок', пашцизна 'панщина', пазюнкі 'суниці' (поль.
рогіоткі), пувала 'стеля', розмаїті 'по-різному', стичинь 'січень'
(про назви місяців пише Брюк., 334), тіжба 'натовп', вудінс 'одежа'
(поль. осігіепіе), завіванці 'голубці', зерку 'зернятко' тощо.

Серед слів, запозичених з польської мови, можна виділити ті,
що мають латинську етимологію, себто до польської мови
увійшли з латині, а# згодом стали вживатися також у деяких
українських говірках, в тому числі й у надсянських. Можливо
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також, що деякі слова могли увійти до української мови
безпосередньо з латинської. До латинізмів можна зарахувати такі
надсянські слова (подаємо тільки деякі для прикладу):

деспит: рубіті на деспит 'робити на злість' (з поль. сіезрекі, а це
з лат. сіезресіш, Брюк., 88),

гадокат 'адвокат' (лат. асіуосаіиз),
якуратні 'якраз' (в основі слова лат. ассигаїиз 'ретельний,

точний' ЕСУМ, І, 58),
ястамінт 'заповіт, тестамент' (з лат. Іезіатепішп),
кантичка 'книжечка з колядами' (поль. капіусгка походить від

лат. сапіісшп 'пісня, спів', ЕСУМ, II, 366),
клібанія 'приходство', на основі поль. діал. кІеЬапіа, що

виявляється результатом видозміни звукової форми рІеЬапіа (ЕСУМ,
II, 456), а ця основана на лат. рІеЬз, рІеЬапш (Брюк., 417),

криж 'хрест', крижик 'хрестик', з поль. кггуг, в основі чого лат.
сшх, сгисі$ (Брюк., 276, Фасмер, II, 388)207,

мінтрьїка 'метрика' (про його лат. походження пише Брюк., 326),
пунт 'строфка пісні, вірша', з лат. рипсіит 'щось наколене'

Брюк., 448),
сікірація 'асекурація',
сікістрація 'секвестрація',
скриптуркі 'зошити' (лат. всгірШпдт 'що має бути написане') тощо.
Можна вказати на такі полонізми, які у польську мову

прийшли з чеської, французької, італійської чи німецької, а до
надсянських говірок вони увійшли вже з польської мови.

Чеське походження мають слова гнеткі 'скоро' чи варцаби 4фут-
рини вікна' (цікаву історію цього слова читаємо в ЕСУМ, І, 335).
Французьке походження мають, напр., слова: каєт 'зошит'

(з франц. саЬіег (Брюк., 213), біти 'чоботи' (через старопольську
запозичене з французької, де Ьоііе 'чобіт' ЕСУМ, І, 238).
Італійську ж етимологію приписують мовознавці таким

словам, що появляються також у надсянських говірках, як:
фузія 'рушниця' (з італ. Госіїе 'кремінь', Брюк., 130),
кавалір 'нежонатий' (як подає ЕСУМ, II, 334, це слово

запозичене через посередництво польської, німецької та французької
мов з італійської, італ. сауаііеге 'вершник, лицарі,

207 М. Фасмер, Етимологический словарь русского язьїка, т. І-ІУ,
Москва, 1964-1973. Далі: Фасмер.
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казета 'часопис' (запозичене через посередництво російської
або польської [...] з італійської, італ. §агеіІа первісно значило
'срібну монету", яку платили за читання газети, ЕСУМ, І, 451),
тарафелі 'тороки обдертої одежі', Пшеп., 82 (поль. іегереіе

4о2СІ6Ькі 8Ігсуи\ з італ. Ігареіо 'шнур', Брюк., 568).
Деякі полонізми, що увійшли до вжитку в надсянських

говірках, мають свою німецьку етимологію, напр., фуга 'завірюха',
льос 'доля' (у польській мові з нім. Ьооз від XII ст.), прижигнаті
'перехрестити' (з нім. 8е§пеп), скопок 'скопець на молоко' (з нім.
§саґ, нині ЗсІїаГГ, Брюк., 494) тощо.
А взагалі слова німецького походження у надсянських

говірках за моїм підрахунком становлять групу слів коло 8 проц. усієї
досліджуваної нами лексики. Частина тих слів увійшла до
говірок безпосередньо з німецької мови. Ми повинні при тому
пам'ятати, що територія поширення надсянських говірок
протягом багатьох десятиліть входила у склад Австро-Угорської
Монархії, урядовою мовою якої була також німецька мова, не
говорячи вже про те, що чоловіки служили в австрійській армії.
До тих слів, що могли увійти до говірки безпосередньо з
німецької мови, можна зарахувати, між іншим, такі, як ґліт 'ряд',
ґрайцар 'дрібний гріш', гальштук 'стілець воза', кабзиль (?) (до
охорони осі в колесі), кримсак 'кропив'яний мішок', клямбірта
'поперечна платва в стіні', шмиргіль 'камінь до гострення коси\
штильвага (?) (з нім. 8іе11\¥а§е), захарина 'сахарина' тощо.

Коли б ми хотіли представити усі германізми, уживані в
надсянських говірках, разом з тими, що прийшли туди через
польське посередництво, це був би немалий список. Частина тих слів
могла прийти до говірок також через посередництво української
літературної мови. Важко іноді встановити спосіб чи шлях
запозичення якогось слова.

Серед іншомовних елементів у словниковій системі
надсянських говірок знаходимо ще приклади запозичень з таких мов, як
румунська, угорська, а також деякі тюркські елементи.

До слів румунського походження можна зарахувати, напр., такі:
ґілітє 'дерев'яний посуд для зберігання сиру, огірків' (у лемків

ґелетка значить те саме)208,

208 М. Лесів, Українські говірки в ПНР, «Наше слово» № 33 (1570),
Варшава, 1987, с. 5.
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копьіл 'нешлюбна дитина' (у бойків: копило 'байстрюк', СБГ, І,
376 ^ запозичене слово зі старих румунських або албанських
говірок, рум. сорії 'дитина, хлопчик, позашлюбна дитина', ЕСУМ,
II, 567),

бучитисі 'корова сі бучит, як хце кулоті', Пшеп., 71 (з рум. Ьисіси
'баран', ЕСУМ, І, 313),

вурдіник 'періг із сім'яної макухи', Пшеп., 84 (пор. лемківське
вурда210,вурдіник 'пиріг із сім'яної макухи', відомий також в
інших українських говірках, в основі слова східнороманське игйа,
ЕСУМ, І, 440),

царок 'відгороджене місце в сінях на молоко' (в основі рум. 1;ага
'земля', Фасмер, IV, 289-290).
Слова з румунською етимологією могли прийти до

надсянських говірок з українських карпатських говірок, які оцих ру-
мунізмів, себто волоських елементів мають більше.

Запозичень з угорської мови в надсянських говірках напевно
менше, ніж у лемківських чи бойківських, але й тут зустрічаємо
такі мадяризми, як багабунда 'парубок зі злою славою' (уг. Ьа§о
'тютюн' і Ьшкіа 'кожух, хутро', ЕСУМ, І, 108, 295); кабат 'верхня
одіж' (запозичене з перської мови через посередництво угорської,
де уг. каЬаІ, ЕСУМ, II, 331).

Наведемо також кілька слів, що походять з тюркських мов:
канчук 'нагайка, батіг' (з турецького катсі, тат. камчьі, ЕСУМ,

II, 367),
капчук 'мішочок зі свинячого міхура на тютюн' (з тур. карсгик,

що є здрібнілою формою слова кар 'мішок', ЕСУМ, II, 380),
сукмана 'верхня одіж з вовни' (дослідники серйозно

приписують цьому слову тюркське походження, напр., Брюк., 525,
Фасмер, НІ, 798-799) та ін.
Трапляються слова, для яких не можна покищо встановити

якоїсь певної етимології. А гіпотезу про їх походження можна
буде поставити після докладніших детальних порівняльних
студій лексики українських говірок взагалі.

Так у загальних рисах представляється нам словникова
система надсянських говірок, які для глибшого пізнання повинні бути
в міру можливостей досліджувані ще детальніше і глибше.

209М. Онишкевич, Словник бойківських говірок, ч. НІ, Київ, 1984. Далі:
СБГ.

210 М. Лесів, Українські говірки в ПНР, «Наше слово» № 33, Варшава, 1987.
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IV. НАДДНІСТРЯНСЬКІ ГОВІРКИ

Наддністрянські говірки, які інколи називалися опільськими,
становлять головний, центральний масив південно-західного
діалекту української мови. Вони тягнуться вздовж р. Дністра'від
р. Збруч на сході (давній державний кордон між Російською
Імперією та Австро-Угорською Монархією) територією
Тернопільської області аж до лінії від м. Збаража до джерел р. Буг на
півночі через територію над лівими притоками Дністра: Нічлава,
Серет, Джурин, Стрипа, Бариш, Коропець, Золота Липа і тут
переходить смуга наддністрянських говірок на територію
Львівської області *. Далі тягнуться ці говірки центральною частиною
Львівської області, стикаючись на півночі з волинськими

говірками, на півдні - з покутськими та бойківськими, а на заході
- з надсянськими ще на території України2. На північ від м. Не-
мирова наддністрянський тип українських говірок переходить на
територію польської держави вузькою смугою, обсяг якої можна
окреслити так: від р. Смолинки на півдні - до р. Річиці на півночі.
Уже на так більш-менш окресленій території сучасної Польщі
зустрічаються наддністрянські говірки з надсянськими на
півдні та на заході, а на півночі майже непомітно переходять вони
у волинські.

Це, отже, на території сучасної Польщі, маленький окраєць
північно-західної частини нинішнього Перемиського воєвідства
(околиці Горинця, Чешанова, Верхрати, Нароля) та північно-за-

1 Див.: Карта «Тернопільська область», Українська Радянська
Енциклопедія, т. XIV, Київ, 1963, між. с. 174-175.

2 Див.: Карта «Львівська область», Українська Радянська Енциклопедія,
т VIII, Київ, 1962, між. с. 276-277; також: Карта говорів української мови
У книжці: Ф. Жилко, Нариси з діалектології української мови, вид. II, Київ,
1966.
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Довгими роками, а то подекуди й нині, живим і цікавим джерелом
материнської мови остаються для українців у Польщі тексти
обрядових пісень, приспівок, діалогів. Про те, щоб вони не
забувалися, подбали й колишні мешканці села Корні, що у 80-ті роки зі
сценічно оформленим «Корським весіллям» побували в не одних
українців на вигнанні. Знімки (див. також: стор. 225-228) Андрія
Степана.

хідний кусничок нинішнього Замойського воевідства (околиці
Корнів, Гребенного, Любичі, Белжця та на південний схід від
м. Томашова Люб., в тому числі околиці Вербиці, Махнова аж до
р. Річиці - це північні окраїни наддністрянських говірок на
території сучасної Польщі. Належали б сюди села, що знаходяться
в сучасних ґмінах Горинець (Ногупіес), Чешанів (Сіе$2апо\у)
і Нароль (№го1) Перемиського воевідства та на території ґміни
Любича-Королівська, Ярчів і частково Вільгівок (ІЛЬохуек) тепер
Замойського воевідства3.
У своєму перегляді поширення українських говірок в ПНР

писав я в 1973 році про наддністрянські говірки на території, за

3 Див. карту: РоЬка КіесгрозроШа Ьийома. Мара асітіпШгасуіпа, \Уаг-
$га\уа, \¥гос1а\у, РР\¥К, 1986; Мара Кга]о2памсіо-$>атоскосІоц>а. ЇУоіемюсІг-
Ша: СНеїтзкіе, ЬиЬеЬкіе, 7,ато]зкіе, \Уаг82а\уа 1976.

224



тодішнім адміністративним розподілом, північної частини Лю-
бачівського повіту та південного кусника Томашівського повіту.
Коли про наддністрянські говірки написано досі взагалі немало,
то про говірки наддністрянського типу, що знаходяться на
території сучасної Польщі, знаємо досі зовсім мало4.

І. Верхратський опублікував у 1912 році монографію про т.зв.
батюцький говір, в яку увійшли матеріали, записані також у
місцевостях Верхрата5 і Любича6 ще в 1892 році7. А батюцький
говір більшість діалектологів зараховує до наддністрянського
діалекту. Сам І. Верхратський писав у згаданій монографії:

4 М. Ї.езі6\у, Смагу икгаіпзкіе па Іегепіе Роїзкі Імйо^е], «81ауіа ОгіепІа1і$»
г. XXII, пг 1, \¥аг52а\*а 1973, 8. 73.

5 У словникові «Зіоумїік Сео§га/їс2пу Кгдіемзша РоІзкіе%о» (8ЄКР),
і. XIII, \Уаг82а\уа 1893,8. 221-222 зафіксовано було, що у Верхраті в 1880
році жило 2345 русинів-українців, 13 поляків і 121 німець, була там гре-
ко-католицька дерев'яна церква і в XVIII ст. монастир оо. Василіян.

6 Під кінець XIX ст. в Любичі більшість населення належала до гре-
ко-католицького віросповідання. У 1420 р. волоське право надав цій
місцевості мазовецький князь Земовит, 50КР, І. V, \Уаг82аша 1884, 8. 457-459.

7 І. Верхратський, Говір башюків, Львів, 1912, Збірник філологічної
секції НТШ, т. XV, с. 8.
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Говор ба тюцкий єсть лише незна чною відміною (підговором) го-
вора опільского (ополянского, полянского)8.
Назва опільський говір появляється ще разом з новим

географічним терміном наддністрянський на карті українських
говорів І. Зілинського з 1933 р. У поясненнях до цієї карти проф.
І. Зілинський лише коротко й загально констатує, що діялектична
смуга в доріччю Дністра й Сяну, що обіймає говори: а)
подільський, б) покутсько-буковинський, в) наддністрянський
(опільський) і г) надсянський, творить посереднє огниво межи
говорами волинськими і карпатськими9.

В. Ганцов у 1923 р. вживав тільки назву наддністрянські говори,
але в ширшому територіальному обсязі, ніж це сьогодні
діалектологи встановили, а саме:

Отже в межах південно-західної групи можна відрізнити
говори карпатсько-угорсько-надсянські, наддністрянські (галицько-
-буковинсько-подільські) і галицько-холмсько-волинські (по вер-

8 Там же, с. 1.
9 І. Зілинський, Карта українських говорів. З поясненнями, Варшава,

1933. Праці Українського наукового інституту, т. XIV, с. 7.
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хів 'ях Буга). Наддністрянські знов таки можна поділити на
галицькі і буковинсько-подільські10.
Донині ще вживаються обидві назви у працях польських

діалектологів. Проф. К. Дейна так пояснює сенс уживання назви
опільська говірка: Моїету )% (себто цю говірку - М. Л.) пагжас
ороЬкщ, ропішаі іегтіп «§\¥ага пасісіпіезіггапзка» ма гЬуІ згегокі
гакгез, зкого пасі Опісзігет Ісїу 82еге§ іппусЬ §и?аг1 х. Все-таки цей
же дослідник у цій самій монографії вживає назву
наддністрянський говір, наприклад, у такому реченні: Од РоїеЬпі аі <іо
озіаіпісЬ сга8о\¥рггуіліохуаіо зір, іе 5егеі осісіпеїа §\¥агр росіоізкд
осі паддпіе8іґ2ап8кіе]. £гезіатепіа \¥укге8ІопусЬ і отпдтопусЬ Ш
іго§108 \уупіка, іе \узсЬосіпщ §гапщ §\¥агупасі6те8іггап8кщпаїегу
рггєзищс х Зегеґи со па}тпіе} па ЯЬгисг ті$сігу Росї\коІосгу$каті
і5каі$і2.

Проф. В. Курашкевич у своєму Нарисі східнослов'янської
діалектології(1963) вживає ще, як основну назву цих говірок опіль-

10 В. Ганцов, Ці я лекто логічна класифікація українських говорів (з
картою), Київ, Друкарня Української Академії Наук, 1923, с. 51.

11 К. Ое]па, Смагу икгаіткіе ТатороЬісіуту, ^гос!а\у 1957, 8. 142.
12 Там же, с. 137.
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ські: ]¥8госІ §\уаг гасЬосІпісЬ ч/уготіату: а) агсЬаісгпе §\уагу каг-
раскіе, сгуЛ Іетко\узкіе, Ьсукснузкіе і кисиЬкіе; Ь) §\¥агу ороккіе,
2\уапе даіісуркіті ІиЬ тйдпіе8ігхаткіті і с) §\уагу росіоккіе13.

У сучасних українських діалектологічних монографіях
знаходимо ще іноді в дужках назву (опільські) поряд основної
наддністрянські, наприклад, Ф. Жилко писав у 1958 році: Основні і,
може, найбільш типові для південно-західних діалектів є над-
дністрянські (або опільські) говірки14. У монографії цього ж
автора з 1966 р. зустрічаємо вже тільки одну назву
наддністрянські. Серед південно-західних діалектів найбільш характерні
наддністрянські говірки15.

У монографії ж Я. Рудницького (1965) ще зустрічаємо стару
назву: Наддністрянщина (опільські говори)16.

13 XV. Кига$гкіе\\чс2, 7,агу$ йіаІекіоІо%іі \\у5сНосІпіо-8Іотаткіе], \Уаг82а\уа
1963, 8. 67.

14 Ф. Жилко, Говори української мови, Київ, 1958, с. 72.
15 Ф. Жилко, Нариси з діалектології української мови. Видання друге,

перероблене, Київ, 1966, с. 195.
16 Я. Рудницький, Українська мова та її говори. Третє справлене й

поширене видання, Вінніпег, 1965, с. 44.
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Важливою була роль цих говірок в історії української мови.
Наддністрянські говірки були використані Я. Гаватовичем в
інтермедіях з 1619 року. Риси цих говірок знаходимо у творах Івана
Вишенського, народженого у Судовій Вишні, нинішньої
Львівської області, на пограниччі надсянських та наддністрянських
іовірок, десь коло 1545 р.17, та у творах деяких інших
західноукраїнських письменників, що писали давнішою українською
літературною мовою.

Виразно видні наддністрянські говірки у збірнику Русалка
Дністровая з 1837 р., що поклав початок особливого
напрямку в розвитку нової української літературної мови на основі
південно-західних діалектів18. Саме наддністрянський діалект
мав основне значення у розвитку нової української літературної
мови в Галичині. Тут можна згадати не тільки Руську трійцю
з М. Шашкевичем на чолі, але й пізніших письменників, також
Івана Франка, у творах якого т.зв. галицькі діалектизми в своїй
основі виявляються наддністрянськими з пограниччя з
бойківськими19.

Цей, отже, наддністрянський діалект притягав велику увагу
як дослідників історії мови, так і діалектологів. Згадаймо кілька
авторів окремих монографій, що відносяться до
наддністрянських говірок, таких, як згаданий уже І. Верхратський (1912)20,
Я. Янув (1926)21, Я. Рудницький (1943)22, К. Дейна (1957)23,
Г. Шило (1957)24, П. Приступа (1957)25, Д. Бандрівський

17 Український Радянський Енциклопедичний Словник, т. І, Київ, 1966,
с 330.

18 Ф. Жилко, Говори української мови, Київ, 1958, с. 81.
19 Там же, с. 81-83.
20 І. Верхратський, Говір башюків, Львів, 1912.
21 5. іапо\у, Смага таїогшка Мозікотес і 5і\гкі МаМпіезІггаткіе]

2 туї^іейпіепіет ті окоіісіпуск, Ь\уо\¥ 1926.
22 .ї. Кисіпус'куі, ЬетЬег$ег икгаіпізске Зіайітипйап, Вегііп 1943. Треба

тут пам'ятати, що Львів лежить у центральній частині території
поширення цих говірок, як головне місто Наддністрянщини.

23 К. Оедоа, 0\гагу икгаіпзкіе Татороізісіуіпу, ^гос!а\¥ 1957.
24 Г. Шило, Південно-західні говори УРСР на північ від Дністра, Львів,

1957.

25 П. Приступа, Говірки Брюховицького району Львівської області, Київ,
1957.
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(1960)26,К. Кисілевський (1962)27,0. Горбач (1987)28та ще деякі
інші детальніші праці та матеріали29.

Вертаючи до наддністрянських говірок, що невеликим
клаптиком лишилися на території сучасної Польщі як держави, можемо
сказати, що нам досі відомо про історію їх досліджень.

І. Верхратський обстежив у 1892 р. з цієї території мову
мешканців с. Верхрати й Любичі, а записи з цих місцевостей увійшли
частково до його монографії Говір батюків (Львів, 1912).

У 30-х роках робилися діалектологічні записи від мешканців
с. Махнова (тоді: пов. Рава-Руська, сьогодні: 8іагу Масппош,
§т. ЬиЬусга Кгоі. Замойського воєвідства; \¥ІІ, НІ, 331). Три
рази робили там записи Т. Сташко: у квітні 1931 р. від селянки
П. Сич; у січні 1934 р. та під час літніх канікул 1935 р. відповіді
на 459 питань записав цей же дослідник від В. Луня в рамках акції
збирання матеріалів до планованого І. Зілинським Мовного
атласу Галичина 30.

Та частина наддністрянської, з точки зору мови, території, що
лежить у межах б. Томашівського повіту б. Люблінського
воєвідства, була обстежувана при приготуванні атласу говірок Люб-
лінщини, що був запланований у 1950-х роках проф. П. Смо-
чинським. Були зібрані М. Лесівом українські матеріали з сіл
Вербиця і Селиська31 у 1958-59 рр. Ці записи знаходяться досі

26 Д. Бандрівський, Говори Підбузького району Львівської області, Київ,
1960.

27 К. Кисілевський, Мовні особливості наддністрянського гнізда, «Записки
Наукового Товариства їм. Шевченка», т. СІХІХ, Париж, 1962, с. 282-297.

28 О. Горбач, Говірка Комарна й Комарнянщини, зб. «Комарно-Рудки та
околиця. Збірник історично-мемуарних географічних і побутових
матеріалів, НТШ, Український архів, 43, Нью-Йорк, 1987.

29 Бібліографічний список таких праць може знайти читач у таких
довідниках: Л. Гольденберг, Н. Королевич, Українська мова.
Бібліографічний покажчик, Київ, 1963, та в загальних монографіях про українські
говірки, де подаються бібліографічні дані про праці дослідників у меншому
чи більшому обсязі.

30 Згийіа пай йіаіекіоіо^щ икгаіткц і роккц. (2 таїегіаіоху Ь. Каіесігу
Іе2уко\¥ Кшкісп Ш). Оргасо^аї сіо сітки М. Кага$, Кгакош 1975, з. 12,
17, 20.

31 Мовний матеріал із села Селиська увійшов до розвідки: М. І.е8І6\¥,
Роїзко-икгаіткіе оЬосіпозсі Іекзукаїпе и> %\чагасп 2 ро^гапісіа, «2 роїзкісп
8іисіі6\¥ $1а\\і$1ус2пусп», зегіа 1, \¥аг§гаша 1978, 8. 279-286.
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Щороку, на мить-дві, повертаються україніці з вигнання у рідні села,
у батьківські колись пороги. Стають перед хатами, в яких родилися
вони або їхні предки, а потім бережуть нам 'ять в альбомах. У Корні
їхні колишні мешканці їдуть 27-го жовтня у храмовий празник св.
Параскевії. Так воно й було у 1985-му році. Фото Андрія Степана.

у картотеці Закладу польської мови Університету ім. М. Кюрі-
-Склодовської в Любліні32.

Ономастичний мікротопонімічний матеріал у 1950-х роках,
записуваний також на території б. Томашівського повіту,
увійшов частково до монографії М. Лесева про мікротопонімію
б. Люблінського воєвідства33.

Дальші дослідження робилися інколи принагідно, наприклад,
здрібнілі форми слів у народних піснях, записані у селі Потоки
(нині: Роїокі, §т. ЬиЬус2а Кгоі., Замойське воєвідство)
опрацювала студентка Люблінського університету ім. М. Кюрі-Скло-
довської Христина Кенчковська в 1979 році у своїй магістерській

32 М. 1іе$ю\у, Смагу икгаіткіе..., 8. 73.
33 М. І.Є8І6\у, Тегепом'е паі\\7у жіате ЬиЬеЬісіуту, ІдіЬІіп 1972; М. Ііе-

8І6\у, Тегепоме пашу жіаже іури 2.агисІес2е, «81ауіа ОгіепІа1і$», г. XVII пг
З, \Уаг82аша 1968, 8. 351-353.
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роботі34. У цій праці представлено тексти 57 пісень, новозапи-
саних від мешканців цього села місцевою українською говіркою
та подано результати аналізу здрібнілих форм іменників,
прикметників, прислівників та дієслів, що виступили у текстах цих
пісень; висновки цікаві відносно якості та кількості досліджених

форм.

Фольклором цієї території цікавляться люди. За приклад
можуть тут служити заходи зібрання та поставлення на сцені

Корнівського весілля (а село Корні користувалося саме
наддністрянською говіркою). Такі зацікавлення фольклором чи
говіркою виникають з любові до рідного, що її виносять з дому, як

визнає Аня - студентка І курсу музикознавства Варшавського
університету, Любов до рідного защепив мені передовсім батько.
І далі: Я глибше пізнала вплив часу. Задумуюсь над тим, хто
заступатиме тих, яких співу і розповідей я слухала. Мені відомо,
що за останні кілька десятків років бувші жителі Корнів багато
зробили, щоб зберегти свою тотожність, але щораз більша
розпорошеність переселенців, їх дітей, внуків...35.

У 1979 році була написана в Любліні магістерська праця під
моїм науковим керівництвом на тему українських назв
тварин у говірці села Гребенне студенткою російської філології
Люблінського університету ім. М. Кюрі-Склодовської - І. Ри-
терською.

Носіїв цих говірок на території Польщі зустріла така сама
доля, як носіїв лемківських, бойківських чи надсянських говірок,
вони частково були переселені у 1945-46 рр. на територію
Радянського Союзу, а в 1947 р. були виселені силоміць на західні
або північні землі ПНР, про що ми ширше писали у попередніх
розділах.

Тому-то дослідження цих говірок після другої світової війни
було дуже обмежене, а інколи майже неможливе. Важливою
справою було б записувати форми слів та зразки мовлення від

34 К. Ксх2ко\¥$ка, 2сІгоЬпіепіа и' ріежіаск Іийомуск 2е иш Роїокі и/ ую}.
гато)$кіт. Ргаса та£І8Іег8ка рІ8апа росі кіетпкіет бос. сіга ЬаЬ. М. 1х-
8Іои/а, ЬиЬІіп 1979, 122 $Ігопу та$2упорІ8и.

35 Я. Зарічний, Слідами корнівських традицій, «Наше слово» № 15 з 10
квітня 1988 р., с. 8.
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людей, які ще живуть на своїх рідних землях або там, куди їх
переселили, і не втратили ще своєї рідної діалектної вимови.
Тут можемо лише назвати й обговорити коротко ті системні

мовні риси, що вважаються характерними для наддністрянських
говірок загалом.

1. Зі звукових явищ наддністрянських говірок

1. Звуки є та о в ненаголошених позиціях звужують свою
артикуляцію до и, і та у (т.зв. укання), наприклад, висіле 'весілля',
биреза, виселий, дівідісєт '90', рубити, повітрі 'повітря'. Ця риса
виявляється досить широко також у надсянських говірках36.

2. Голосний 'а після м'яких приголосних звужується до є або
навіть до і. Ця прикмета взагалі дуже характерна для багатьох
південно-західних говірок української мови, як ствердив у своїй
монографії про говірки Тернопільщини проф. К. Дейна: Ргосез
хуутіапу 'а и/ 'є ]е$і ]е<1щ г пафагйгіе} сЬагакіегузІусгпусЬ. \¥Іаз-
стозсі, ]акіе ^/угоіпіащ сііаіекі роіийпіоу/о-гасЬосІпі осі іппусЬ
(1іа1ек16\¥ икгаігізкісЬ37, наприклад, місіць 'місяць', кнєгинє
'княгиня', хлопцєма 'хлопцями', мнєсо, п'єть, десіть, сьвитий і т.п.
Досить докладний опис цього явища з усіма деталями різних
позицій та винятків подав К. Дейна38.

3. Голосний а перед нескладотворчим у(в) часто переходить
у звук, наближений до о, наприклад, дов 'дав', споу 'спав', зоутра
'завтра', проуда 'правда'. Це явище окреслює К. Дейна як
г^гепіе, соГпідсіе і2аокщ§1епіе£Іо§кі я39.

4. Голосний и після задньоязичних к, г, ґ, х вимовляється під
наголосом як звук, наближений до є після м'якого приголосного,
наприклад, кєдати, буракє, глухєй, вуґєри 'жеребці' тощо40.

5. У позиції перед початковим о- та у- найчастіше появляється
протетичний звук в- (у), наприклад, возиро, восінь, уохота, вулиця,

36 Ф. Жилко, Нариси з діалектології української мови, Київ, 1955, с. 109-
-111.

37 К. ие}па, Оюагу икгаіткіе Татороізісгуїпу, \Угос1аш 1957, з. 7.
38 Там же, с. 7-17.
39 Там же, с. 7. Пор. також: Ф. Жилко, Говори української мови, Київ,

1958, с. 73.
40 М. Ье5І6\у, Смагу икгаіткіе па Іегепіе Роїзкі Ьийоуме], 8. 73.
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вубруч, вуріх, вочі 'очі; ворати тощо41.Такий спосіб протетизації
протиставляється в основному волинському г- типу гулиця, гочі,
горати і т.п.42.

6. У позиції перед н приголосний в іноді перетворюється в м,
наприклад, дамно, рімняти, рімнина43.

7. Пом'якшені приголосні т\ д' мають артикуляцію настільки
відтягнену назад, що змішуються з к\ ґ\ наприклад, кісто, скіна,
ниґіля, гістати замість тісто, стіна, неділя, дістати44. Це явище
дослідник наддністрянських говірок К. Дейна вважає га }е(1щ
г скагакґегузІусгпусЬ сЬос піерошгесЬпуск сесії §\уаго\уусЬ діа-
Іекіи р<3.-2ас1іосІте£0. Зустрічається вона па 6о$с сіигусЬ ІегепасЬ
гЬасІапусЬ %у/аг, аіе йокіайпе мукге&епіе 2ащ%и іе§о рггерсіа ]е$і
иігидпіопе, ропіехуаг гакгез і копзекжепіпозс ]е§о музіррожапіа
піе щ ]е<Зпо]іІе45.

8. У суфіксах -ський. -цький. -сько, -ець приголосні с', ц'
переходять у відповідні тверді приголосні с, ц, наприклад, гуспударс-
ка, польска, люцкий, німецкий, дівоцкий, войско, дітиска, пасуви-
ско, хлупчиско, хлопиц, вдувец тощо46. Про це явище пише у
деталях К. Дейна у своїй монографії про українські говірки
Тернопільщини47.
Наддністрянські говірки характеризуються більшістю

основних фонетичних прикмет південно-західного діалекту української
мови, як, наприклад, дорсально-палатальна вимова

приголосних с', з\ ц\ дз' (подібна до польської вимови)48,про яку детально
пишеться у монографії К. Дейни49, чи вимова звукосполучень ст\
зд\ як сц\ здз\ наприклад, сціна, посціль, дасць, замісць, їздзят,
роздзягати, роздзявити, що К. Дейна уважає за один із виявів

41 Там же, с. 73. Докладний і детальний перегляд цього явища в
наддністрянських говірках, особливо на території Тернопільщини, подав
проф. К. Дейна (К. Беіпа, ор. сіі., 8. 25-32).

42 М. ЇХ8І6\¥, Спагу икгаіткіе..., 8. 73.
43 Ф. Жилко, Говори української мови, с. 74.
44 М. Ї.е$і6\у, Смагу икгашкіе..., 8. 73.
45 Широко обговорює у деталях це явище К. Дейна: К. Оеіпа, ор. сії.,

8. 64-67.

46 Ф. Жилко, Нариси з діалектології української мови, Київ, 1955, с. 111-
-112.

47 К. Оеіпа, ор. сії., 8. 39-41, 49-54.
48 Ф. Жилко, Говори української мови, с. 53.
49 К. Бера, ор. сії., з. 57-60.
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впливу польської звукової системи на українську діалектну
вимову50. У широкому й детальному описі цього явища на території
Тернопільщини К. Дейна зауважив, що га$і?§і Іе§о 2}ат$ка щ
Ьагдго Мігопе бо §гапісу роїзко-іііеіузкіе] г XV XV. отаг §гапісу
ті?бгу 2іетщ На1іск% а Іеппет Робоїе га сгаьдж Каптіегга
\¥іе!кіе§о5 *. Це міг би бути аргумент за польським впливом на це
останнє звукове явище.

Такі звукові відмінності разом узяті становлять собою групу
явищ, характерних у цілому для наддністрянських говірок52.

2. Морфологічні особливості

З морфологічних рис, характерних для наддністрянських
говірок, можна назвати такі:

1. Замість загальноукраїнського закінчення орудного однини
іменників, прикметників чи займенників -ою, -ею, яких появу
проф. К. Дейна пояснює, що вони виникли рггег хуурабпі^сіе
іпїег№ока1іс2пе£0 ] ро\У5ґа1а §гира б\уи яато§{озек, \¥ кїдщ
консоле и рггуЬгаІо сЬагакіег піе2§іозко\¥Є§о еіетепіи г§Іо$кі, йщкі
сгети копсд\¥ка б\¥иг§1озко\¥а -о]и, -е/ї# зкгдсіїа $і$ бо ]ебпо-
г^іозко^е] -ои, -еи і подає цілий ряд прикладів: дорогоу, голкоу,
під блєхоу, під черепицеу, читвертоу частеу, за пічеу, молодоу
тощо53.

2. Закінчення іменників середнього роду -є (-і) замість
загальноукраїнського -7а (-я) без подвоєння попереднього приголосного
типу житє, насінє, пов'язане частково з переходом 'а в 'є,
виявляється також як одна з архаїчних рис південно-західного діалекту
української мови54. Оце деякі відносні приклади таких форм:
запілє, подвіре, клоче, зілє, роздороже, щастє, здоровлє, шмате
'шмаття', начинє тощо.

50 К. Оеіпа, Еіетепіу роїзкіе м §магасп 2аскойпіо-таїогизкіск, «І£2ук
Роїзкі», XXVIII, 2. З, Кгако\* 1948, 5. 76.

51 К. Ое^а, Смагу икгаіпзкіе Татороізісгуїпу, 8. 61.
52 Найцікавіші деталі оцих наддністрянських явищ подав К. Дейна

у своїй монографії Смагу икгаіпзкіе Татороїзісіуту, 8. 7-78.
53 К. Ое]па, Смагу икгаіпзкіе Татороізт-сгуту..., 8. 93-96; М. Ьезіо^,

Смагу икгаіпзкіе па іегепіе Роїзкі..., з. 73.
54 Детально розглядає цю прикмету К. Дейна: К. Веіпа, ор. сії., 8. 79-80.
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3. У давальному й місцевому відмінках однини прикметників
та займенників жіночого роду вживаються закінчення -і замість
літературного -ій, наприклад, добрі жінці, мої сестрі, на високі
груші, на мої машині тощо55.

4. Особовий займенник він, вона, воно в непрямих відмінках
однини має залишки більш архаїчних форм, ніж у літературній
мові, наприклад, від негу, їму, їго, з негу, в нім, за ню, ю, при ні.
Такі застарілі форми маємо також у гуцульських та подільських
говірках56.

5. Поширені тут також енклітичні форми від займенників я, ти
і зворотного себе, наприклад, у давальному: дай ми, принесу ти,
поспиш си. Також від займенника він (вона, воно) утворюються
енклітичні форми давального му, ї, знахідного го (гу), ї57,
наприклад, занеси му, возьми го, дай ї тощо58.

6. Форми минулого часу дієслів звучать також архаїчно з
залишками давньої відміни допоміжного дієслова бути (складеної
форми перфекта):

1-ша ос. одн.: пивЧм, біггїм, мерзгім; пилам, біглам, мерзлам;
2-га ос. одн.: пивЧс, біггіс, мерзгіс; пилас, біглас, мерзлас;
1-ша ос. мн.: пилисму, біглисму, мерзлисму;
2-га ос. мн.: пилисти, біг листи, мерзлисти.
Ці закінчення -їм, -м, -їс, -с, -ему, -сте (-сти) можуть стояти після

дієслова і перед дієсловом, можуть відокремлюватися від
дієслова іншими словами, наприклад, плітгім там перескочив, довгу-с
там перебував, хрін-ісму вже повикопували, добри-сти заспівали

59
1 Т.П. .

7. У майбутньому часі дієслів частіше вживаються форми
типу: я буду писав, я буду просила, ми будем ходили, будети знали,
що ви сі будети старали і т.п., ніж форми типу буду писати60.

8. Частка ся (сі, сс) при зворотних дієсловах може
виступати після дієслова, як у загальноукраїнській літературній мові,

55 Ф. Жилко, Говори української мови, с. 77.
56 Там же, с. 77.
57 Там же, с. 77-78.
58 М. ІХ8І6\У, Смагу икгаіткіе па іегепіе РоЬкі..., 8. 73.
59 Ф. Жилко, Нариси з діалектології української мови, Київ, 1955, с. 115;

К. Ое]па, Смагу икгаіпзкіе Таторокгсіуіпу, с. 113-117.
60 К. Беіпа, ор. сії., 5. 109-113.
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Драматичний гурток у селіПіддубцях, 1939р. Знімок з фондів
Українського архіву.

але значно частіше перед дієсловом, наприклад, сусіди сі шось
посварили61.

Ці морфологічні риси наддністрянських говірок становлять їх
відмінність від інших українських діалектних груп.

3. Лексичні (словникові) особливості

Наддністрянські говірки мають також свої лексичні
особливості. Можна в них знайти суто місцеві слова, такі, як верета,
лилик, рискаль, путня 'відро', запілє, воколіт 'вимолочений сніп',
видіти 'бачити', дриглі, гижки 'холодець', горнєтко 'горнятко'
когут 'півень4, нині 'сьогодні', заперти 'зачинити' тощо62.

Деякі слова розділяють саму територію наддністрянських
говірок на кілька груп, що показує у деталях проф. К. Дейна63,
стверджуючи, що (На 6ищсг$&сі жутіепіопуск іи жугагож тогпа хууг-

61 Ф. Жилко, Нариси..., с. 116.
62 Такі слова, між іншим, виділяють наддністрянські говірки від

волинських: К. Веща, ор. сії., 8. 122-123.
63 Такі розрізнення подає у своїй монографії К. Ое]па, ор. сії., з. 122-125.
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пасгус докіадпе газід^і ґегепоме, со тат па<1гіе}$ ггоЬіс ж озоЬпе]
риЬНкаср ІиЬргіу еу/епіиаіпут о^Іазгапіи таіегіаіом§^аго\уусЬ **.

Для лексичного складу наддністрянських говірок, як і для
інших південно-західних говірок української мови, характерною
ознакою можуть бути запозичення з інших мов, і в першу чергу
з польської. Частину польських лексичних елементів
наддністрянських говірок представив нам К. Дейна, пояснюючи, що
розуміє під поняттям лексичний полонізм:

7,а роїопігт у/угагоу/у зети зґгісіо Ьрсігіету їй и^аіаіі \мугаг
сосігіеппе], гуи/е] тощ Іидпозсі теркіе], ро$іасІа]цсу \у зоЬіе сЬос-
Ьу]есіщ \уІазсі\¥05с, кідщ тоіпа и^аіасга рг2Єпіе8Іоп% гроккіе§о
доре\¥пе§о пустка §маг гасЬ.-таїогткісЬ65.
До полонізмів зараховує згаданий діалектолог такі, між

іншим, слова, як пльонтати, виньдзідло, сеньдзя 'суддя', пинцак,
настренчити; шмаркати, слуп, тлумачити, длубати; трочок, крілик,
врацати 'вомітувати\ хлоп, варі а. ґулька, ґуральня, фігура, мацьок
'жолудок', дзядзьо 'дідо', дзьобати; моцний, п'ец 'піч', вобіцяти,
їден, їдно, ґедзити сі, цютечний брат, ніц, крижі та багато інших, які
згрупував дослідник у цитованій статті за поодинокими
польськими прикметами, що виявляються у наведених словах66.

У наддністрянських говірках порівняно багато слів
запозичених з німецької мови, іноді через польську, але також
безпосередньо від австрійської державної адміністрації та з того факту, що
молоді люди мусили служити в австрійському війську. Такі
слова, отже, появлялися, передовсім, у лексиці ремесла, торгівлі,
адміністрації, у військовій лексиці тощо, наприклад, кірат (нім.
КеЬггасІ) 'кінний привод', рихт (нім. КесЬі) 'право, правда' (маєш
рихт 'маєш рацію'), фест (нім. ҐЄ8І) 'сильно', урльоп (нім. ЦгІаиЬ)
'відпуск', файний 'гарний, добрий' тощо67.

Наддністрянські говірки займають важливе центральне місце
серед південно-західноукраїнського діалекту. Були вони досі
досліджувані порівняно в широкому об'ємі і знаємо про них досить
багато. Другий том Атласу української мови (1988 р.) показав
почерез поміщені в ньому карти важливе місце наддністрянських
говірок серед українських говорів у системних рисах та лексичних
деяких виявах.

64 К. Оеіпа, ор. сії., 8. 125.
65 К. Ое)па, Еіетепіу роЬкіе и> £\кагаск іаскосіто-таїогизкіск, «^гук Рої-

зкі» XXVIII, 2. З, Кгакб™ 1948, з. 72.
66 Ці й інші слова, а також думки про запозичення: Там же, с. 73-76.
67 Ф. Жилко, Говори української мови, с. 81.
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V. ВОЛИНСЬКО-ХОЛМСЬКІ ГОВІРКИ

1. Назви і поширення холмських говірок

Продовженням західноволинських говірок є на території РП
говірки сіл від р. Річиці на півдні (десь напроти м. Володими-
ра-Волинського) до гирла р. Гучви, отже, з басейну річки Гучви
десь до околиць трохи на північ від Грубешева. Це, за сучасним
адміністративним поділом, середня східна смуга Замойського
воєвідства, в основному села у ґмінах Долгобичів, Лащів, Рахані,
Тернаватка, Телятин, Тишівці, Комарів, Грубешів, Вербковичі,
Мончин, Ситно, Грабівець, Трищани, Городло. Далі на північ
вони переходять майже непомітно у говірки перехідні, близькі до
північноукраїнських говірок (ще на волинській основі) у
південно-східній частині Холмського воєвідства, саме ґміни Білополе,
Войславичі, Лесньовичі, Жмудь, Дубенка, Камінь, Холм, Доро-
гуськх.

На заході ці говірки зустрічаються з чисто польськими уже
і овірками на лінії, визначеній з грубшого польськими
дослідниками говорів б. Люблінського воєвідства2. В. Курашкевич
виділяє у своїй передвоєнній монографії $\\?агу о скагакіепе роіисі-
піоко-гизкіт (до лінії від Грубешева аж під Замостя на півночі) та
іка&се £ц?агу роїпоспо-гшкіе, рперсіоме сіо роїисіпіомо-гткіск (до
лінії від Володави аж під Ленчну), не називаючи цих говірок
волинськими 3.

Волинські говірки поширені на території Української держави
далеко на схід аж до лінії від Фастова до Умані, де, за словами

1 Див. карту: Роїзка Кіес-розроіиа Ьисіома. Мара айтіпШгасу)па, \Уаг-
82а\¥а-\¥гос1а\у 1986.

2 Див. карту та коментарій до неї у статті: XV. Кига$2кіе\¥Ісг Рпе%1ф
$иш \\'0]е\\"дйсП\щ ІиЬеЬкіе£о, «Мопо^гаііа 8ІаІу8Іус2по-£08росІагс2а шоіе-
\уосІ2І\¥а 1иЬе1$кіе£о», і. І, ІліЬІіп 1932, 8. 320-321.

3 Там же, с. 321.
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Ф. Жилка, вони налягають на подільські говірки в східній частині
Вінницької області, на півдні вони стикаються з
наддніпрянськими, а на півночі з поліськими4. Докладніше визначає межі
волинських говірок цей же дослідник в іншій своїй монографії:

Волинські говірки або точніше південноволинські
знаходяться на півдні колишньої Волині. Територію цих говірок можна
визначити на південь від умовної лінії Володимир-Волинський,
Луцьк, Здолбунів, Новоград-Волинський, Житомир (...)
Південна межа - пасмо ізоглос, що проходить по лінії верхів їв річок
Західний Буг, Серет, Збруч, Південний Буг, тобто умовно лінією
на північ від Рави-Руської, Великі Мости, Буськ, Підкамінь, За-
ложці, Підволочиська, Хмельницький, Вінниця. Отже, південна
межа волинських говірок визначається до певної міри давніми
польсько-литовськими державними межами, а пізніше
австрійсько-російським кордоном. (...) Східна межа волинських говірок
дуже невиразна, вони поступово переходять у подільські в
басейні Случі і Тетерева, в південно-західних районах
Житомирської й північно-західних Вінницької областей5.

Західні окраїни волинських говірок окреслюються Ф. Жилком
не зовсім докладно. У монографії з 1958 року він пише, що
західною межею волинських говірок є ріка Буг (Західний Буг)6.
У пізніше публікованій монографії (1966 р.) окреслює цей
діалектолог західні окраїни волинських говірок так: Західна межа - це
межа холмських говірок з польською мовою (після другої
світової війни цих говірок зосталося дуже мало). Проходить
вона приблизно лінією: Холм-Замостя - на схід від Білгорая
(Польща)1.

Автор назвав холмські говірки, як частину волинських (захід-
новолинських), назва ця зустрічається також у давніших
узагальнюючих працях про поділ української мовної території. Йдеться
про те, що вони лежать у загальному на Холмщині, а ці назви
(Холмщина, холмські говірки) існують донині в етнографічних,
географічних, діалектологічних, а навіть політичних працях і мір-

4 Ф. Жилко, Нариси з діалектології української мови, Вид. друге
(перероблене), Київ, 1966, с. 190.

Ф. Жилко, Говори української мови, Київ, 1958, с. 113.
6 Там же, с. 113.
7 Ф. Жилко, Нариси з діалектології..., Київ, 1966, с. 190.
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куваннях. Наприклад, І. Зілинський у своєму фонетичному описі
української мови (Краків, 1932) виділяє в багатьох місцях холм-
ську, волинську та підляську групи, напр., говорить про свої
Ьа&апіа пай §\¥агаті сЬеІтзкіті, роїезкіті, поіупькіті, Ьисиїзкіті
(...)*, або в іншому місці: §\кагу роїоіопе \ує и/зсЬосІпіе] сг^зсі
\уо]е\у6сІ2{\¥а 1иЬеккіе§о (і.]. §\уагу сЬеїтькіе і росіїазкіе) тощо9.
Зустрічаються у давніших працях також інші окреслення цієї

холмської мовної смуги. Напр., В. Ганцов (1923 р.) пише про
забужні говори, маючи на думці говірки Холмщини й Підляш-
шя, як одне ціле. У цій же розвідці В. Ганцова пишеться про
поділ забужньої смуги на говори Холмський або Люблінський
і Сідлецький або Підляський. Перша група, це за нашою
номенклатурою, волинсько-холмські й перехідні, друга - підляські.
В. Ганцов писав у зв'язку з таким поділом забужних українських
говірок:

Уже Шимановський10 зауважив, що єдина підстава вирізню-
ва ти сідлецькі говори від люблинських - це дифтонги, яких немає
в люблинських говорах, 3 цієї ж, розуміється, причини і Собо-
левський залічив сідлецькі говори до північних, а люблинські
до південних11. Таких назв вживали також інші дослідники
забужних говірок, наприклад, С. Желеховський12, А. Григор'єв13
та інші.

Назва люблинські береться, звичайно, звідси, що територія
поширення цих говірок належала до тодішньої Люблінської
губернії, і тільки на короткий час у 1912 році увійшла в новоство-
рену царським урядом Холмську губернію14. Сідлецькі ж
говірки лежали, головним чином, на території б. Сідлецької губернії.

8 І. Зілинський, Оріз/опеіусгпу )егука икгаішкіе§о, Кгако\у 1932, 8. IX.
9 Там же, с. 14, 39, 57 та інші.
10 В. Шимановський, Звуковьія и формальньїя особенности народних

говоров Холмской Руси, Варшава, 1897, с. 104-105.
11 В. Ганцов, Діалектологічна класифікація українських говорів, Київ,

1923, с. 52.
12 С. Желеховский, Заметки орусских говорах Седлецкой губернии, «Рус-

ский Филологический Вестник», XI, Варшава, 1884, с. 255.
13 А. Григорьев, О малорусских говорах Седлецкой губернии «Западно-

-Русские Древности. Трудьі Слов. Комиссии Имп. Моск. Арх, Обшества»,
т. Ш, Москва, 1902; с. 35-36.

14 На цю тему були гострі спірні думки і слова, напр.: Н. Д¥іегсіп$кі,
Зе$т.с2е і ромойи щ'йііеїепіа СИеіт^сгугпу, Кгак6\у 1913, де поміщено
багато цікавого полемічного матеріалу.
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В. Ганцов ствердив після докладнішого аналізу досліджень
його попередників, в т.ч. І. Зілинського, що «територіяпівденних
говорів на Холмщині на карті Михальчуковій теж збільшена
коштом згаданих перехідних говорів» і що «чисті південно-
-західні говори на Холмщині знайдуться хіба що в Грубешів-
ському, Томашівському і Білгорайському повітах»15. Ще П. Ба-
тюшков (1810-1892) у 1885 році висловив думку, що в Люблин-
ской губернии и особенно в Грубешовском уезде, народньїй язьік
соответствует язьїку юго-западньїх (т.е. южномалорусских) уез-
дов Вольти16.

Називаючи ці говірки волинськими, маємо на увазі факт, що
вони належать до цієї самої системної групи, що українські
говірки на Волині на схід від Бугу. Назва ж холмські має в своїй
основі найстарше місто цієї території Холм. Вона обіймає разом
з волинськими на території Польщі також перехідні говірки до
північноукраїнських, характерною прикметою яких є змішування
деяких південно-західних діалектних рис з північноукраїнськими17.

Цікаво при нагоді придивитися, як і що писали про Холмщину
й холмські справи польські, російські та українські енциклопедії,
до яких ми могли заглянути.

Одна з найстарших польських енциклопедій з 1861 року
помістила заголовну статтю СкеЬтка Т^іетіа, яку вводить до
ширшого поняття Кш ИасіЬиіатка. Коли ж там говориться про
населення м. Холма, подається така інформація: Огі$ Іибпозс
тіазіа СЬеїта]е8( па$і$рщ: Роїаком 1.116, Ко88у]ап 10, ІггаеШоу/
2.48118, не говориться тут про русинів-українців; видно, тодішніх
уніятів зараховано до поляків19.

15 В. Ганцов, цит. праця, с. 53.
16 П. Батюшков, Памятники русской старини в западньїх губерниях,

вьіп. 8. Холмская Русь, Санкт-Петербург, 1885, с. 494.
17 Див.: М. Ье8І6\у, Смагу икгаіткіе к Роїзсе Ьисіоч^еі, «81ауіа Огіепіаііз»,

XXII, пг 1, \\^аг52а\уа 1973, 5. 72. Там виділяються вони в осібну перехідну
групу.

Епсукіоресііа Рохуз^есіта, і. V, ^аг$2а\уа 1861, 8. 209.
19 У Холмі народився 29 вересня 1866 р. найвидатніший український

історик Михайло Грушевський, батько якого, Сергій, працював як
учитель «греко-уніятської гімназії» і як директор учительської семінарії
(Н. Хмара-Олійник, Михайло Грушевський - великий син Надбужанщини,
зб. «Надбужанщина. Історично-мемуарний збірник», т. І, Нью-Йорк,
1986, с. 799-803.
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В енциклопедії з 1893 р. не виділяються уже національності,
тільки віросповідання, подається там інформація, що у Холм-
ському повіті росі \уг§1^с!ет \уугпапіа Ьуіо 40,6% рга\¥08Іа\кпусЬ,
33\4% каІо1іко\у, 15,6% ргоіЄ8іапґо\у і 10,4% гусіоху20. Майже
таку саму інформацію про склад населення Холмського повіту
подає російський Знциклопедический словарь Брокгауза и Зфрона
з 1903 року21.
У польських енциклопедіях міжвоєнного періоду появляється

уже назва Скеїтзісгугпа, пояснена так:
СЬеїтзгсгугпа - \¥8сЬ. ротаіу \уоу. 1иЬеккіе§о г т. СЬеїтет,

\¥г. 1912 жуосігфпіопе исЬшЦ Ииту гозуркіе] \¥ озоЬщ §иЬеті$
сект гшуіїкаср22.

В іншій польській енциклопедії з того часу (Ґутенберга у
Кракові) подається інформація, що у Холмському повіті живе 93 269
поляків та 8 297 русинів. Більше нічого. Цікаво, як пораховано
тоді кількість поляків та русинів. Це залишається тайною
тодішніх тенденцій у національному питанні - полонізувати якомога
все, що дається. Можливо, що до поляків зачислено всіх уніятів,
що може виникати з такого сформулювання інформації про
Холмську губернію:

Осі 1912 кіпіаіа зШоггопа рггег Ко$]ап §иЬегпіа СЬеІтзка,
оЬе]ти]%са \У8сЬос1пщ сг^8с сігізіфге^о жсу. 1иЬе1$кіе§о. \¥уо<іг£-
Ьпіепіе Щ §иЬегпіі рггег Коз]ап г Кг61е\У8Ша Ро1зкіе§о тпіаіо па
се1и]е] гизуГікас]^ кідге] 8Іигу1о їакге г^пфіепіе ипііоУ¥ сЬеїтзкісЬ
і пахугасапіе іск 8І1ц па рга\уоз1ате24.

Назву Скеїтзісіуіпа подає в заголовній статті також
найбільша післявоєнна (сучасна) польська енциклопедія, де пишеться:

СЬеїтзгсгугпа, рсі.-\¥8сЬ. сг$зс КгоІешШа РоІ8кіе§о, \¥усігіе1опа
рггег Ко8]$ г §иЬегпі ІиЬеІзкіе] і зіесНескіе], 1912 рггуїцсгопа ай-
тіпІ8Ігасу]піе сіо сезагзіхуа го8у)8кіе§о; роїогопа па \У8сЬ. осі ЬиЬ-
Ппа, гаітохуаіа оЬзгаг ро Ви§ г озгосікіет \у СЬеїтіе; іго!ас}а

20 Шеіка Епсукіоресііа Ромхіескпа Птігомапа, і. XI, ХУагзга^а 1893,
5. 492.

21 Знциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. Зфрона, т. XXXVII,
Санкт-Петербург, 1903, с. 524.

22 Птігоюапа Епсукіорейіа Тпазкі, Е\егіа і Міскаккіе&о, І. І. \¥агз2а\уа,
8. 579.

23 Шеіка Пшігоюапа Епсукіоресіїа Рошгескпа, Кгакош, \Уус1. Сиіеп-
Ьег^а, І. III, 8. 49.

2* Там же, с. 49.
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СЬеїтзгсгугпу гатіезгкаїеі рггег Роїакож і ІЛсгаігісдху, у/щгаїа 8І$
гроіііукц ги$уПкасу]щ гг^сІи саг$кіе§о. СЬеїтзгсгугпа одзЩріопа
1918 роко]ет Ьггезкіт ІІкгаіпіе, мі^сгопа гозіаіа до Роїзкі їгак-
їаіет гуькіт 192125.
У російській енциклопедії з царських часів вживається назва

Холмская Русь, яку розуміється дуже широко, бо не тільки
частину б. Люблінської, але й Сідлецьку, а навіть частини Су-
вальської та Ломжинської губерній. Це якби частковий синонім
до інших вживаних тоді територіальних назв Забужье або Забуж-
ная Русь26.

У Большой Советской Знциклопедии з 1957 року появляється
уже слово Холмщина з поясненням: Холмщина (иначе Забужье)
- историческая область, расположенная за р. Зап. Бутом (в Поль-
ше). Своє название получила отг. Холма, основанногов 13 в.
князем ДаниломГалицким (..)21'. Назву міста подається там у його
польському звучанні: Хелм (Холм) - город на востоке Польши.
Один из древнейших городов страньї28.
Цієї останньої інформації не подає вже Большая Сов. Знци-

клопедия у 3-му виданні під статтею Хелм, Холм, (СНеїт), немає
там також окремої статті Холмщина29.

Найповнішу інформацію про Холмщину подала, як здається,
українська міжвоєнна енциклопедія у трьох томах під редакцією
І. Раковського:

Холмщина, східна прибужанська частина Люблінської
височини, заселена українцями: головні міста Томашів, Замостя, Гру-
бешів, Холм, Володава (...). У 1905 б. 120000 кол. уніатів
перейшло на католицтво (...).

Після 1905 р. почався на Холмщині український рух, засновано
кілька «Просвіт» (у Сідльцях, Грубешові, Кобилянах), появилися
українські видання; русифікаційну акцію вів холмський єпископ
Євлогій (...).

Українське населення мало спершу повні права; при перших
виборах 1922 р. вибрано до варшавського сейму 6 послів, зас-

25 ІУіеІка Епсукіорейіа Ро\ч$2есппа РІУМ, і. II, ^аг82а\уа 1962, 8. 398.
26 Знщклопедический словарь Ф. А. Брокгауза иИ. А. Зфрона, т. XXXVII,

Санкт-Петербург, 1903, с. 521.
27 Большая Советская Знцшлопедия, т. 46, 2 изд., Москва, 1957, с. 284.
28 Там же, с. 112.
29 Большая Советская Знцшлопедия, изд. З, Москва, 1978, с. 23.
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Собор Різдва Пресвятої Богородиці, покровительки Холмської
землі, на Княжій горі у Холмі. Тут у його підземеллі, у підсоборній
церкві, спочивають мощі князя Данила, засновника міста, його сина
Романа, тлінні останки десятків українських єпископів. Сюди, де
цілюща пам'ять українського тисячолітнього будування Холмгци-
ни, де пантеон землі руської - обпечатані двері не пропускають нині
народу. Чи відчиняться колись? Фото Богдана Мартинюка.

новано багато «Просвіт» і українських шкіл; пізніше школи
й читальні розв'язано, багато церков замкнено. Головним
організаційним осередком є тепер тов. «Рідна хата» в Холмі, що має
свої філії по селах30.
Подаються там також інформації, що у Холмі, столиці

Забужжя, на 23 500 мешканців 6 проц. становлять українці, а в
Холмському повіті - на 121 500 мешканців - українці становлять
32 проц.31.
Думаю, що подані тут інформації важливі для того, щоб

уявити собі територію поширення в сучасній Польщі українських
говірок волинського типу, які часто дослідники називали і ще

30 Українська Загальна Енциклопедія, Книга знання в 3-ох томах під гол.
ред. /. Раковського, т. НІ, Львів-Станіславів-Коломия, с. 1120.

31 Там же, с. 1119.
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й досі називають холмськими, що обіймають також говірки,
перехідні до північноукраїнських. Тепер хочемо коротко, але по
можливості вичерпно, написати про дослідження говірок на так
більш-менш окресленій території.

2. Скорочена історія досліджень цієї групи говірок

Про волинські говірки взагалі появилося праць порівняно
небагато, а про холмські - ще менше, хоч на них увесь час від
XIX ст. дослідники звертали увагу.

Ще М. Максимович у 1-ій половині XIX ст. українську мовну
територію поділив на два наріччя: малоруське («оба-польї Днеп-
ра на Украине, Подольи, Вольти, Северщине») і червоноруське
(«обапол Днестра в Галиции и Карпатах»). Малоруське
наріччя ділив М. Максимович на два шднаріччя: українське і сівер-
ське, а в українському піднаріччі виділяв у свою чергу різність
переяславську, волинську і слобожанську32.Волинську групу він
зарахував до того піднаріччя, яке вважав найпоширенішим
і зразковим в українській мові33,

Я. Головацький у своїй Росправі о язиці южноруськім і єго
нарічіях, виголошеній у жовтні 1848 р. у Львові на «Соборі учених
руських», виділяв в українській мові три нарічія: 1. Волинсько-
-подільське, 2. Галицьке або Наддністрянське і 3. Гірське або
Карпаторуське. Волинсько-подільське наріччя, на його думку,
найпоширеніше із всіх нарічій южноруських, бо розлягається
по цілій Южной Руси, а Галичини іно окрайки зафатило3*.
У цьому ж наріччі Я. Головацький слідом за М. Максимовичем
виділяє такі різності: києво-переяславську, сіверську,
слобожанську і волинсько-подільську35.

32 А. Москаленко, Нарис історії української діалектології, Одеса, 1961,
с. 7: У червоноруському ж наріччі виділяв М. Максимович піднаріччя
галицьке і закарпатське.

33 Там же, с. 8.
34 Исторический очерк осноеания Галицко-руской матиці и справозданіє

первого собору учених руских и любите лей народного просвіщений, состав-
лено Я. Головацким, ч. 5, Львів, 1850, с. 54.

35 А. Москаленко, цит. праця, с. 11.
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Класифікацію української мови на вищеназвані групи, яку
здійснили вчені з 1-ої половини XIX ст., не можемо сьогодні прийняти
в цілому, але ми наводимо цю інформацію для зазначення, що
вже тоді появилося у поділі українських говірок слово волинські.
Видатний український мовознавець О. Потебня, якого

вважають за першого діалектолога-теоретика в Україні, виділяв в
українській мові такі говори: український, подільський, галицький,
карпаторуський або гірський, волинський, заблудівський і сос-
ницький. При характеристиці поодиноких говорів О. Потебня
взяв до уваги понад 20 звукових та коло 20 морфологічних
діалектних ознак, причому подавав до кожної діалектної ознаки
історичний коментар, приблизно датував появу цієї ознаки,
посилався на наявність цієї фонетичної чи морфологічної ознаки
в писаних чи друкованих пам'ятниках36.
Основоположник української діалектології К. Михальчук,

автор нарису п.з. Наречая, поднаречия и говорьі Южной России
в связи с наречиями Галичини (1871)37,що був першою вдалою
спробою класифікації й характеристики українських говорів,
особливо багато уваги приділяв історії походження українських
діалектів та виясненню зв'язків між сучасними діалектами й
колишніми родоплемінними наріччями. На думку К. Михальчука,
колишнім волинянам відповідають теперішні бужани, пинчуки
і волиняни. Бужани, що жили між ріками Ушицею і Середою,
а склались із суміші уличів і бужан: пинчуки - предки колишніх
лутичів, а волинці - дулібів і т.д.38.

В українській мові К. Михальчук виділяв три наріччя:
українське (давньополянське), поліське (давньодеревлянське) і
русинське (давньохорватське), до дальших поділів на менші групи
не прив'язував більшої уваги, що, на його думку, не має
серйозного наукового значення, допускається лише для зручності
й вигоди39.

І. Зілинський ще перед 2-ою світовою війною виділив в
українській мові дві головні групи говорів або два наріччя: півден-

36 О. Москаленко, цит. праця, с. 17.
37 Монографія ця була опублікована щойно у 1877 р. в Трудах Зтно-

графическо-статистическоїі жспедщии в Западно-русский край, т. VII,
вьіп. 2, Санкт-Петербург, 1877.

38 А. Москаленко, цит. праця, с. 24.
39 Там же, с. 25, 26-27.
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но-східне і північно-західне. До північно-західного наріччя він
зараховує також говори, що виступають на переважній частині
новоутвореної губ. ХолмськоҐ0.
Монографічні описи поодиноких діалектних груп чи навіть

осібних місцевостей почали появлятися щойно в останній чверті
XIX ст. У переважній більшості цих монографій, - як завважує
А. Москаленко, - описані говори закарпатські, галицькі,
волинські і подільські41.
У нарисі А. Москаленка згадується стаття В. Камінського

в якій описана була говірка села Косарева б. Дубенського повіту
на Волині42. В ній представлено характерні прикмети,
передусім, звукові записано 13 пісень і одне оповідання, як зразок мови
обстеженого села.

Ще одне село з волинською говіркою було опрацьоване перед
1-ою світовою війною під час царського панування, а саме:
Михиринці б. Староконстантинівського повіту. Автором цієї
монографії був С. Гаєвський: появилася вона українською
мовою у Києві 1915 року43. У ній коротко описана звукова система,
словозміна і словотвір говірки, наведено також 192 слова,
характерні для цієї говірки.
Якщо говорити про волинські говірки на території Холмщи-

ни, їх описові присвячена була ще перед 1-ою світовою війною
головним чином праця В. Шимановського п.з. Зеуковьія и
формальним особенности народних говоров Холмской Руси (Варшава,
1897).
Варто довше затриматися над цією монографією відомого

тоді мовознавця В. Шимановського, який був довгі роки
гімназійним учителем у Холмі. Матеріали до своєї праці він зібрав
з території Холмщини і Підляшшя переважно анкетним
способом. Автор признається, що особисто зібрав інформації й
матеріали лише з таких холмських сіл, як Дорогуськ, Почекайка,

40 І. Зілинський, Проба упорядкованая українських говорів, «Записки
Наукового Товариства ім. Шевченка», т. 117-118, Львів, 1914, с. 363.

41 А. Москаленко, цит. праця, с. 39.
42 В. Каминский, Краткое описание говора села Косарева Дубенского

уезда, Вольїнской губернии, «Русский Филологический Вестник», т. 51,
Варшава, 1904, с. 255-278.

43 С. Гаєвський, Говірка с. Михиринець Староконстантинівського нові-
ту Волинської губернії, «Філольогічний збірник пам'яти К. Михальчука»,
Київ, 1915, с. 123-149.
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Жултанка і Струпин. Перечислює села за повітами, з яких
діставав інформації та записи від місцевих письменних людей.
З тодішнього Красноставського повіту В. Шимановський

отримав дані від Л. Стрільбицького та І. Мархеви з села Боньча,
які дали таку цікаву інформацію, що у цьому селі ужасная смесь
язьїков: польского, малорусского и даже русского, так что в итоге

получается так назьіваемьш «хохлатскии язьік» \

З тодішнього Білгорайського повіту інформації отримав автор
з місцевостей Замх, Долгобичів, Переспа, Типин, Терноватка,
Телятин, Шлятин, Потуржин і Зимно, як інформаторів називає
він таких осіб, як В. Вац, М. Фридрих, Т. Кондрацький, Й. Хар-
лампович, В. Мисина, о. Йоан Ярошевич со слов крестьянина,
60-летняго старика Мартьша Гарасьіма (зі с. Шлятин), М. Зань-
ко, О. Горський. З Холмського повіту взято було до уваги такі
села: Буссовна (інформ. І. Дідуник); Михайловичі (інф. В. Вой-
тюк); Гнишев (інф. К. Горський); Волковяни (інф. Дм. Рочняк);
Руда (інф. М. Тусевич); Павлів (п. Чайковський); Безек (Бозек)
(інф. Дм. Козловський); Скордіїв (інф. В. Войтюк); Депултичі
(інф. Юл. Попель).
З Грубешівського повіту було тут опрацьовано таким чином

місцевості: Верешин (інф. А. Михалевич); Грабовець (інф. Д.
Могильницький)45; м. Дубенка та села Рогатка, Селище і Скриги-
чин (інф. К. Любарський); Копилів (інф. Й. Любарський); Моня-
тичі (інф. о. Ф. Михайловський); Сагринь (інф. Й. Шикула)46;
Сліпче (інф. М. Лотоцький); Степанковичі (інф. В. Ваксенбург);
Тератин (інф. В. Мартиш); Уханє (інф. Дм. Лісковацький)47;
Ярославець (інф. о. Й. Бачинський і В. Величко).

44 В. Шимановский, Звуковьін и формальних особенносши народних го-
воров Холмской Руси. Обзор с приложением образцов народних говоров,
Варшава, 1897, с. 2.

Про Грабівець написано у 1986 році спомини та коротку історію:
В. Романюк, Грабівець, зб. «Надбужанщина, Сокальщина, Белзчина, Ра-
дехівщина, Камшеччина, Холмщина і Підляшшя. Історично-мемуарний
збірник», т. І, Нью-Йорк, 1986, с. 761-765.

Усі селяни цього і сусідніх сіл, як інформувала автора Й. Шикула,
говорять тільки «по-русски» (т.зн. по-українськи - М. Л.). Виняток становили
«служащие в йменнях помещиков» (В. Шимановський, цит. праця, с. 5).

Про Уханє та околиці інформував тоді автора Дм. Лісковацький:
«Ухане - католиков ок. 87 проц., окрестньїе деревни также представляют
смешанное население; в соседней дер. Дрогичанах, несмотря на преоб-
ладающее число католиков, говорят только по-русски» (Там же, с. 5).
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Інші місцевості, названі дослідником, вже типово підляські.

Крім записів, надісланих авторові зі згаданих місцевостей,
в основу праці було покладено також народні пісні з села Тур-
ковичі б. Грубешівського повіту та Жерники б. Томашівського
повіту, з яких частина була уже публікована48. Згадує автор
також народні пісні, використані ним у монографії, що були
опубліковані у статті К. Яроцького 1892 року тощо49.

У цій специфічно написаній монографії розглянув автор досить
детально фонетичні і морфологічні явища цих говірок та подає
зразки мови, переважно пісні (з с. Руда, Скордіїв, Гнишів, Павлів,
Депултичі, Сліпче, Підгірці, Потуржин, Шлятин, Типин),
оповідання з с. Волковяни, гумореску з села Степанковичі, прибаутку
з с. Сагринь.

Для прикладу варто представити народну гумореску,
поміщену в цьому виданні, записану в Степанковичах В. Ваксенбургом
(змінюю запис, достосовуючи йоі о до сучасної української
орфографії):

Ідей раз шли дурогою дід з бабою і стали доходити до села. Дід
сказав:

~ Я тутай мулука попрошу.
А баба сказала:

-Яв мулуко хліба накрошу.
Дід злапав бабу і давай бити, приговаривати:
- Не круши хліба в мулуко, бу скєсне.
Пришли ду села, а мулука, нихто не дав50.
А в с. Сагринь Й. Шикула записав таку примівку, коли п'ють:
- Як ти сі звеш?

- Вукувита.
- З чогу ти.
- З жита.

- А пашпорт маєш?

48 Очерк бьіта крестьян Холмской и Подляской Руси по народним пес-
ням, «Памятники русской стариньї в западньїх губерниях», т. VII, 338-342.
49 К. Яроцкий, Бьітовьія чертьі Русинки Холмского Края по песням,

«Живая старина», 1892, вьш. IV, с. 125-134. «Местность точно не обозна-
чена, но, судя по содержанию и форме песен можно сказать, что они за-
писаньї очень близко от Холма» (В. Шимановский, цит. праця, с. 8-9).

50 В. Шимановский, цит. праця, с. XIX.
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- Нема.

- Вот тибі тюрма! (і випиває)51.
Праця В. Шимановського, основана на матеріалах, зібраних

для нього представниками місцевої інтелігенції, не могла мати
більшої точної наукової вірогідності, дає вона нам, однак, першу
якусь орієнтацію про стан і систему холмських говірок у другій
половині XIX ст. Свідчить вона також про велике зацікавлення
місцевими говірками і фольклором тодішньої інтелігенції, в тому
числі місцевих священиків.

Обговорена тут ширше монографія В. Шимановського
відносилася до тих холмських сіл, які знаходилися тоді в межах

Російської імперії.

Окраїни волинських говірок, що були південним
продовженням холмського їх типу, а знаходилися під кінець XIX ст. в

границях Австро-Угорської Монархії, описані були у монографії
Б. Сокальського з 1899 року52. Там подано також коротку
характеристику говірок, між іншим, таких сіл тодішнього
Сокальського повіту, які тепер є у межах РП і виявляють волинську
видозміну говірок, а саме: Будинин, Городище, Гільче, Довжнів,
Жнятин, Костяшин, Ліски, Лівче, Махнівок, Миців, Осердів,
Переводів, Сулимів.
Описуючи різні сторони життя мешканців сіл б. Сокальського

повіту, автор торкається також мови, даючи насамперед
загальну характеристику: Ьисі \¥Іеркі, іак Роїасу, ]ак Кизіпі, точ/і
ге 8оЬ$ у/уїцстіе ро гизки, а томщ XV о§61е йоЬгге і роргахупіе.
Можу роїзкіе] иіухнащ тіезгкапсу тіазї і тіазіесгек іийгіег \узі
роІзкісЬ (...) о Не 8$ оЬгщдки 1асіпзкіе§о, іидгіеїЕудгі XVгеікпі^сіи
г іпіеіщепс}^. Коли йдеться про польську мову в тих околицях,
автор монографії признається: Ме тат сіозіаіесгпіе геЬгапе§о
таіегіаіи, аїеЬут то§1 хуукагас одгфпе ]е] ч/іазсіч/озсі, гаи-
жагуіет]есІупіе, ге тома роїзка, ]акіе] Іий игуу/а, та гпасгщ Нозс
\\угаго\у і г\¥ГОіо\¥]§гукоу/і гизкіети хуіазстусЬ.
Відносно української мови на цій території автор пише, що

зібрав м/щгапк§ ч/іазс'тозсі (е£о]$гука XV ротесіе зокаїзкіт, }ак-
коїтек піе тіаіет тогпозсі сгупіета §ІфзгусН і оЬзгетіеізгусЬ.

51 Там же, с. XIX.
52 В. Зокаїзкі, Роюіаі ЗокаЬкіросімі^сіет §ео§га/їс2пут, еіпо§га/їс2пут,

Иізіогусіпут і екопотісгпут, Ьшо\у 1899.
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зіидудж]єгукох¥усЬ53. Подав, отже, побіжне представлення
звукових особливостей і зафіксував близько 200 слів у словнику
п.з. 81о\Упіс2ек щі'сі20\\> піеімукіуск, кідгуті зі£ и' піекіогуск \у$іаск
ро8Іщщц,} ройапуск іак7]ак}е \кутата]ц.у напр., болотниця
'болотна жаба' (Переводів), буцім 'ніби' (Довжнів); каракоха 'горисЬа'
(Переводів), мацьок 'сЬизІка \у16с2ко\уа па §1о\\^' (Костяшин
і деінде), нецимало у знач. 4не раз' (Довжнів), то мені гале Чо ті
сІоріепУ (Довжнів), затіти 'вдарити' й інші54.

Багато місцевих українських мовних форм та слів містять в
собі численні зразки пісень, приповідок та оповідань, казок з
різних сіл Сокальського повіту, записаних там під кінець XIX ст.55.
Це, отже, монографія у якійсь мірі важлива для історії
досліджень українського волинського говору на пограниччі з
наддністрянським; приклад зацікавлення народною культурою
також у Галичині XIX ст.
У міжвоєнний період холмські говірки вивчав, передусім,

В. Курашкевич народжений 1905 року у Володаві, випускник
Холмської гімназії, асистент Львівського та Ягеллонського

університетів (1928-29, 1932-33), професор у Люблінському, а
пізніше Познанському університетах. Дослідження проф. В. Кураш-
кевича відзначаються високим науковим рівнем, відносилися
вони, передовсім, до звукової системи підляських і холмських
говірок. Основою його численних розвідок на цю тему були
зібрані ним самим матеріали з сіл східних повітів б.
Люблінського воєвідства.

У своєму Перегляді говірок Люблінського воєвідства з 1932 р.
В. Курашкевич представив також українські говірки, в тому числі
- холмські. Автор стверджує у вступному слові до своєї
монографії, що українські говірки Люблінського воєвідства мало були
відомі науці, бо рідко і лише принагідно та й ненауково
досліджувалися:

Кизкіе (таїогизкіе) §\уагу ІиЬеІзкіе \¥Іазсіте (Іоі^й щ піегпа-
пе. 2адеп Ьотет і^гукогпамса піе рггергомасігі} їиіа} Ьасіап па

53 Там же, с. 261.
54 Там же, с. 261-270.
55 Деяку вартість для пізнання українського народного мовлення на

Холмщині XIX ст. можуть мати тексти народної творчості, зібрані в інших
виданнях, як, напр.: О. Ко1Ьег£, Скеїтзкіе, Кгако\у 1890.
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тіфси. 2папу гизкі сііа1екі0І0£ ргоГ. Іап Еііуіізкі V/ргасур.і. РгоЬа
ирогіасікомаппіа икгаііткуск Номюгт (2арузку А/аиі. То\уаг. іт.
Згехусгепка; і. СХІІ-СХУШ, з. 333-375) різге, іе рогпаі іе §\кагу
ґуїко XV ргге]еі(І2Іе росщ§іет і \у гогтожасЬ 2е зІиіЬц ко1е]о\у%!
Мату \урга\¥СІ2Іе 2 іусЬ іегепд\у гоїтаііе Іиіпе тасіотозсі орагіе
па гарізкасЬ еіпо§гаГіс2пуск, аіе Іе зрізапе піеГопеїусгпіе, ргхед-
зіатащ Ша <ііаІекіо1о§а тіпітаїщ жагіозс паикожц. А рг2есіеі іе
§жагу па кгапсасЬ еіпо£гаПс2пе§о оЬзгаги та1огизкіе§о ж з%-
зіейгіте г }§2укіет роїзкіт 2 реч/позсщ іпасге] зір гогт]аіу і, ]ак
зат іо зітегйгікт, гаскоу/аіу сЬагакіег Ьагдго агсЬаісгпу56'.
Дослідник подає інформацію про розташування цих говірок:

У/гсіїиг 1е\уе§о Ьг2е§и Вща \¥ \¥о]'е\у6сІ2іте ЬиЬеІзкіт \у$зкіт ра-
зет сщ£щ зід озасіу гизкіе, йосЬо(І2%се па гасЬосігіе тпіе] ш$се) йо
Нпіі Ш^се] рггег Тагпо§г6<І, КгазпоЬгдсІ па жзсЬосі об 2атозсіа,
Кгазпе£озіахуи і Рагс2е\уа (...)51.

56 ДУ. Кига$2кіе\¥ІС2, Рпе&ісу} §пш \\ю)е\к6сІ2Ша ІиЬеЬкіе^о, «Мопо^гаГіа
$ІаІу5Іус2по-§о$росІагс2а \УО)е\¥бсІ2Ілуа ІиЬеІзкіе^о» І. І, ЬиЬНп 1932, 8. 277.

Там же. Цитую з передруку: \¥. Кигавгкіе^ісг, Киікепіса. Зіисііа і кізіо-
густе] і \У5р61с2Є8пе] сііаІекіоІо$іі чгхскосіпіозіотапзкіе], \¥аг$га\уа 1985, 5. 8.
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Тут В. Курашкевич поміщає карту Люблінського воєвідства
з означенням основних діалектних груп, без називання їх
волинськими чи холмськими, тільки ділить цю територію на
північні та південні:

Кизкіе §хуагу ІиЬеІзкіе, їак зато ]ак зіагороізкіе, бадгщ, зі$ ро-
дгіеііс па рбіпоспе і роіисіпіохуе, рггу сгут §гапіса, Ш^са х^гйіиі
ггесгкі Шосіамкі, тпіе] у/і$се] §осігі зір г §гапіс$ роїзкісЬ §\уаг
роІпоспусЬ і роїіхіпіохнуск58.

Це досить коротке і побіжне представлення українських
говірок важливе, перш за все, тим, що звернув на них увагу дослідник,
який з того часу донині активно цікавився і цікавиться
холмськими (і підляськими) українськими говірками. Про це свідчить
ряд його наукових розвідок, що появилися уже після другої
світової війни, зілюстровані зібраним перед війною діалектним
матеріалом. В. Курашкевич представив, між іншим, проблему
розвитку а після м'яких приголосних в українських говірках
Підляшшя та Холмщини59, визнаючи, що XV ІаіасЬ 1930-1939
геЬгакт зрою таіегіаіоху г кгезохуусЬ §\¥аг гизкісЬ, геїікіохуо
гасЬоу/апусЬ па Ройїазіи і СЬеІтзгсгугпіе па іегепіе осі Запи ро
ІУагеїу60.

Явище розвитку а після м'яких приголосних особливо цікаво
представляється у світлі матеріалу з Холмщини. Дослідник при
нагоді зазначив: до §шг росі НгиЬіезгомет коггузіаіет г поіаїек
Т. Вга]егзкіе£Ое1. Спеціальний розділ цієї розвідки говорить про
заміну 'а на 'є під Замостям і Грубешовом, з чого виникає факт,
що В. Курашкевич робив записи у таких волинсько-холмських
селах, як Седлиська, Вілька-Горишівська, Мйончин, Свидники,
Черничин, Малий Теребин, Бересть, Гостинне, Лотів, Вербко-
вичі. З представленого тут опису виходить, що хкутохуа 'а іггута
зід \у £угагаск НгиЬіезготкісЬ Іуїко XV рої^сгепіи ]а і и/ піекідгусЬ
копсохккасЬ, погтаїпіе}едпак гтіепііа зі$ \¥ 'егагомпо XV зуІаЬаск
аксепіоч/апусЬ і піеаксепіожапусії. \¥ даізгут сщ%и піеаксепіо-

58 Там же, с. 16, 19.
59 \¥. Кига$2кіе^іс2, Ко2м6] 'а па ііе (іу/юп^ом і раїаіаіііаці и' (Іа^пусН

£кагасп гиакісіг Росіїапа і СкеЬтісіуту\ «$ШсІіа 2 Рііоіо^іі Роїзкіеі і 51о-
\¥Іап$кіер> і. III, \¥аг52аша 1958, 8. 211-241. Цитую за виданням: XV. Ки-
га82кіе\УІС2, Киікепка, Шаг82а\^а 1985, 8. 120-150.

60 Там же, с. 120.
61 Там же, с. 123.
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\уапе 'є тоге иіе^ас гщгепіи до і 62. Йдеться тут про такі форми,
як лушє 'лоша', просст кпросять\ чссом 'часом' тощо.
Згадане В. Курашкевичем село Седлиська Замойського повіту,

розташоване у віддалі 7 км на захід від Замостя, описав недавно
\ своїх споминах С. Кімак. Цікаво для прикладу простежити
історію цього села протягом XX ст., використовуючи його
мемуарного характеру матеріал:
Седлиська перед 1-ою світовою війною були заселені у

більшості православними українцями. З цього села за німецької
окупації усіх українців було виселено на Грубешівщину. Після
відступу німців 1944 р. люди почали повертатися в рідні сторони,
в тому числі й до Седлиськ, але життя там було нестерпне через
постійний польський терор. У 1946 р. більшу частину українських
жителів села переселено до УРСР, а решту згодом на понімецькі
землі. Церква простояла до 1960 р., коли-то поляки розібрали її
та з цегли побудували школу. Седлиська мають тепер інший
вигляд: замість розлогого села є кілька колоній. І далі автор
подає загальнішу думку, яка має сенс для цілої Холмщини:

Недоля багатьох українських сіл на Холмщині зустріла також
це гарне, заможне й свідоме село на західних окраїнах історичної
української території. Сьогодні колишні жителі Седлиськ,
українці, розсіяні по всьому світі. їхнім обов'язком є подбати про
те, щоб пам'ять про рідне село збереглася для прийдешніх
поколінь63.

Повертаючись до праць В. Курашкевича про холмські чи, як
назвав автор у вищенаведеній цитаті, навіть грубешівські
говірки, згадаймо ще розвідку цього дослідника про дієслівні
закінчення 'т, -ть в українських говірках з використанням матеріалів,
зібраних ним перед війною під Замостям і Грубешевом, себто на
території волинсько-холмських говірок64. З представленого там
фактичного стану досліджуваних дієслівних закінчень виникають
важливі для діалектології твердження, які були сформульовані:

62 Там же, с. 142-144.
63 С. Кімак, Седлиська, зб. «Надбужанщина. Історично-мемуарний

збірник» т. І, Нью-Йорк, 1986, с. 771-775.
64 ДУ. Кигазгкіешісг, Копсд\\}кі-і, -і" \г£жагаск гихкіск, «2 роїзкісЬ зіидіох^

$1ашІ8Іус2пусЬ», 8егіа 4. ^2уко2па\У8Іл¥о, \Уаг82аша 1972, 8. 249-255. Цитую
з видання: XV. Кига82кіе\уіс2, Кшкепіса, \Уагзга\уа 1985, 8. 204-210.
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ІІрошгесЬпіопе гакоіісгепіе Шагде -і V/ §\¥агасЬ тщдгу 2а-
тозсіет і НгиЬіезгомет (...) Ьегрозгейпіо пау/щгще йо рапищсе^о
-і \у икгаіткісЬ §\уагасЬ роіисІпіомо-гасЬосІпісЬ. Маіотіазі иро\у-
згесЬпіепіе гакогісгепіа ті$ккіе§о -Ґ \¥§\уагасЬ хугсіІш: Вщи о \уу-
то\¥Іе сЬойуІу осі НгиЬіезгохуа ро Вггезс патщгіуе Ьегрозгесіпіо
йо §\¥аг жоіугізкісЬ і роіезкісЬ65.
Можна ще назвати працю В. Курашкевича на тему редукції

дифтонгів66, в якій автор констатує, між іншим, що па роіидпіе
осі НгиЬіе$2о\¥а і ОгаЬоу/са гошб} ікатгти піе Ьуі гаїегпу осі
аксепіи61\ доповідь, яку В. Курашкевич виголосив на IX
Міжнародному Конгресі Славістів у Києві 1983 року про ненаголо-
шені голосні о - є в українських говірках від Нарви до Сяну68.
Подаваний цим дослідником діалектний матеріал також з
території холмських говірок дуже надійний, вірогідний, але вже
історичний, бо записуваний перед війною, все ж таки його
інтерпретація є на високому науковому рівні з глибоким пов'язанням
з історією української мови на тлі сусідніх українських говірок.

Як здається, у міжвоєнний період не було більшого
конкретного зацікавлення цими говірками з боку українських
діалектологів, осередком яких тоді був Краків, де проф. І. Зілинський
планував навіть видати Атлас українських говірок на території
довоєнної Речі Посполитої.

Тепер уже став відомим матеріал, записаний О. Лотоцькою від
І. Богуна у 1939 році в селі Трищани, б. Грубешівського повіту,
опублікований щойно 1975 року разом з іншими матеріалами
з міжвоєнного часу, що зберігся на Кафедрі руських мов Ягел-
лонського університету69. Село Трищани (нині: Тггезгсгапу коїо
Согсіоша, \УІІ, III, 476-7) єдине репрезентує у цьому збірникові
матеріалів холмські говірки. Але про ці говірки згадує деколи
І. Зілинський у своєму нарисі фонетичної системи української

65 Там же, с. 207.
66 XV. Кигазгкіе^ісг, ІІкгаіпзкіе і Ьіаіогшкіе с!у$іощі і іск гесіикф и> %\уа-

гаск осі Зети ро Магем>, «2 роїзкісЬ $1ис1і6\¥ $1аші$іус2пусЬ», зегіа 5, І^гу-
ко2па\У5І\Уо, \¥аг$га\уа 1978, 8. 73-79.

67 XV. Кига82кіе\¥Іс2, Киїкепіса, \¥агзга\уа 1985, 8. 170.
68 XV. Кига8гкіе\уіс2, Міеаксепіомапе зато^іозкі о-є мюЬес сіу/іоп£б\ч і іск

гесіикср и> Ьіаіогизкіск і икгаіпзкіск паггесгаск осі Иагт ро 5ап, «2 роїзкісЬ
8Ішіі6ш зіашізіусгпусії» зегіа 6,1. 1. ^2уко2па^8І\Уо, ^Vа^82а^Vа 1983,8. 213-
-255.

69 Зіисііа пасі сііаіекіоіо^щ ик^аіпзк^ і роїзкс\, Кгакош 1975, 8. 15, 18.
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мови70. Треба ще зафіксувати розвідку про холмські народні
прізвища видану в Києві 1926 року71.

З праць про волинські говірки взагалі у міжвоєнний період, що
появилися на Україні, можна назвати описи говірки села
Нехворощі Андрушівського району (1929)72 та с. Кодні (1937)73; ці
монографічні праці в якійсь мірі важливі з порівняльної точки зору
для досліджень наших волинсько-холмських говірок. Ця
остання ж розвідка цікава ще й тим, що вона була першою спробою
подати монографічний опис говірки в світлі нових вимог,
себто у світлі нового вчення про мову Марра, яке так багато
шкоди заподіяло радянському, в т.ч. й українському мовознавству
в 1933-1950 рр.74.

Після другої світової війни мешканці Холмщини, носії
описуваних тут говірок, пережили два виселення. Перше переселення
на Україну відбулося в 1945-46 рр. Згідно з польськими
офіційними джерелами до 31 грудня 1946 року з цілої ПНР було
переселено 529925 українців, в тому числі 193420 осіб з
Люблінського воєвідства.

Радянські джерела подавали такі кількості переселених

українців з Холмщини у тому самому часі: з Холмського повіту

- 33 195 чол., з Грубешівського - 68 658, з Томашівського - 40 742,

з Білгорайського - 17952, з Красноставського - 2932. Отже,

разом на Україну переїхало тоді біля 160000 осіб, що були, як
можна здогадуватися, носіями української мови в її
волинського лмській діалектній відміні75.

70 5. 2і1уп8кі, Оріх /опеїусіпу ]еіука икгаіткіе^о, Кгако\у 1932.
71 М. Корнилович, Огляд народних родових прізвищ на Холмщині й Під-

ляшші, «Етнографічний збірник ВУАН», Київ, 1926, кн. 2, с. 113-123.
72 П. Гладкий, Говірка села Нехворощі Андрушівського району,

«Український Діалектологічний Збірник», кн. II, Київ, 1929.
73 Л. Рак, До характеристики діалектних особливостей мови с. Кодні,

«Мовознавство», № 11, Київ, 1937.
74 Пор. оцінку цієї праці: А. Москаленко: Нарис історії української

діалектології. Радянський період, Одеса, 1962, с. 41-42.
75 Пор.: И. Евсеев, Сотрудничество Украинской ССРиПольской Народ-

ной Республики - 1944-1960, Киев, 1962, с. 368.
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У 1947 році з Холмщини і Підляшшя було виселено на північні
або західні землі ПНР десь коло 40 000 осіб на загальне число
виселених тоді українців, громадян ПНР, під час акції «В» - біля
200000 осіб76.

Траплялися пізніше нечисленні поодинокі повороти на рідні
землі, наприклад, до 1960 р. до Томашівського повіту
повернулося тільки 10 проц. (50 родин), до Білгорайського - 8 проц.,
разом до 1960 року на рідні землі у ПНР повернулося з виселення
3050 українських родин, що може означати коло 12 200 осіб77.

Наводячи ці дані, хочемо звернути увагу на те, що дослідження
холмських говірок після другої світової війни було нелегке,
а іноді в деяких місцях майже неможливе. Однак, появлялися
часом спроби досліджувати також ці говірки. Після війни
друкувалися розвідки В. Курашкевича, основані на його передвоєнних
записах, але й такі статті, які вміщали в собі свіжо зібраний
діалектний матеріал, записаний уже після війни і переселень та
виселень.

Матеріал з території б. Люблінського воєвідства, в т.ч. і з
описаної нами діалектної групи почали збиратися від 1955 року
працівниками Кафедри польської мови університету ім. М. Кю-
рі-Склодовської в Любліні. Збиралися не тільки польські слова
й форми, але й українські, коли це було можливе, у східній полосі
воєвідства78 на основі і при допомозі спеціального квестіона-
ріуша в опрацюванні проф. П. Смочинського79. До кінця 1950-х
років було зібрано немало діалектного матеріалу також з
українського діалектного мовлення, в тому числі з таких холмських
сіл, як Голуб'є, Ярославець, Маличі, Селиська, Скригичин та ін.,
де ще можна було знайти носіїв цих говірок. Ці записи
зберігаються тепер в архіві Інституту польської філології Університету
М. Кюрі-Склодовської в Любліні. Згадані матеріали ставали

76 Такі приблизні дані подає: Є. Пастернак, Нарис історії Холмщини
і Підляшшя, Вінніпег, 1968, с. 329.

77 Там же, с. 334.
78 Р. Зшосгушкі, 8іап і регзрекіуму ргас пай аііазет £\\'аг ЬиЬеЬісгугпу\

«8рга\\Ю2СІата 2 Ргас №ико\уусЬ \УусІ2Іа1и №ик Зроїесгпусії РА№>,
\¥аг8га\уа 1960, 2. 2-3 (14-15).

79 Дослідники користали з машинопису, а в друку він появився пізніше:
Р. Зтосгушкі, КлчеШопагіті до Аііат £маг ЬиЬеІзісгуїпу, ЬиЬІіп 1965.
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інколи основою деяких праць, наукових чи популярно-наукових,

написаних передусім М. Лесівом80.
З післявоєнних праць на тему холмських говірок треба згадати

опублікований фрагмент магістерської праці Г. Захарчук (1964)81
чи деякі праці про польські говірки на цій території, що
засвідчують вплив місцевих українських говірок. Інколи дослідник
майже на живо віднотовує факт переходу носіїв холмських
українських говірок на польську мову цілком свідомо. Так було
з мешканцями села Жджанне б. Красноставського повіту (між
Холмом і Красноставом), мову яких описала Б. Москаль82. Вона
пише: 2а гизкітросЬосІгешет тіезгкаїісб^2йгаппе§о рггстата
{акїч іе Ьуіі опі хкугпапіа £геско-ка(о1іскіе§о і до II \Уо]пу шіаіоу^е}
тохціїі тщйгу $оЬ% ро икгаШки, гпащс рггу іут доЬгге ]?гук
роїзкі, але в їх польському теперішньому мовленні залишилося
багато українських рис, які описала дослідниця.

До цієї мовної території відносяться діалектологічні
дослідження говіркової польської лексики Г. Пельц83. З цієї території
походять матеріали, які дали основу Є. Бартмінському та Я.
Мазурові сформулювати їхню статтю про східну границю
звуженого а, якого заникання мало зв'язок з впливом української
мови84. Ці ж самі автори видали діалектні тексти з Люблінщини,
виключно польські, також з території поширення волинсько-
-холмських говірок, з території, яку згадані автори назвали так:

80 Напр.: М. Ье8Іош, Роїзко-икгаіпзкіе оЬосхпозсі Іекзукаїпе н> §\чагаск
2 ро§гапіс2а, «7 роІвкісЬ 8ІисІі6\¥ 8Іа\\І8Іус2пусп», зегіа 5. .Іе2уко2па\У8І\уо,
\Уаг$га\уа 1978, 8. 279-286; Українські говірки на території Польщі, «Наша
культура» № 7-8, 1962; Еіетепіу икгаіткіе и> ^агаск \уо]е\\іда12і\їа ІиЬеІ-
ікіе£о, «Каїешіагг ЬиЬеІзкі» 1965, ЬиЬІіп 1964, 8. 141-143; Українсько-поль-
ські міжмовні контакти на території Люблінського воєвідства, «XIV
Республіканська діалектологічна нарада. Тези доповідей», Київ, 1977, с. 16-18;
Народні говірки Підляшшя та Холмщини, зб. «Надбужанщина, Історич-
но-мемуарний збірник», т. І, Нью-Йорк, 1986, с. 649-670.

81 Н. 2асЬагс2іік, Міекідге іа^айпіепіа %хмаг икгаіпзкіск XV \\>о]е\\юйгіте
ІиЬеЬкіт, «.Іегукогпа^са» пг 11-12, ЬиЬНп 1964, 8. 175-185.

82 \¥. Мозкаї, Еїетепіу икгаіткіе и> роЬкіе] §и}аг2е юзі Ійтппе (ро\у.
кгазпозіашкі), «8рга\\ч>2(іапіа 2 Сгуппозсі і Розіесігеп ^икслуусЬ ІЛ1Ч»,
г. XXI, 2, І.6СІ2 1967.

83 Н. Реіс, Зіийіа пай зІомпісШет £\х'агопут ЬиЬеІзгсгугпу, сг. І, 5іо\\>піс-
іпо роскойгепіа таІороЬкіе%о, ЬиЬІіп 1985.

84 5. Вагітіпзкі, ]. Магиг, \¥зскойпіа %гапіса «а» роскуІопе§о н' %\\?агаск
роїийпіоме] ЬиЬеІ82сгу2пу, «Аппа1е8 ІЛУ1С8», 8есІіо Р, уоі. XXII, 9, ЬиЬІіп
1967, 8. 175-221.
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Раз \¥зско(1тсЬ§\уагкгезохуусЬ (...)(І2ІеПзІ£па Іггу тпіе]зге гезроіу
]$2уко\Уе (одротесіто йо ггогпісоц^апіа £\¥аг икгаіпзкісЬ, г кід-
гуті Іийпозс роїзка копіакіомаїа зі$): а. Росіїазіе, Ь. СЬеїтзкіе,
с. РоЬше, причому за РоЬиіе розуміється тут окоіісе осі Нги-
Ьіезгохуа ро Тотазгбу/ а СЬеїтзкіе ]езІ іегепет ргщзсісжут ті$-
йгу рдіпосц, і роїидпіет8 5.

Весільні тексти зі с. Струпин Дужий під Холмом мають у собі
багато таких елементів, які засвідчують, що ці польські тексти
частенько основані на українських весільних текстах. Саме
народна поетеса Павліна Голишова надала їм польську мовну
форму. У вступному слові до видання цього Нашого весілля М. Лесів
вказав на українські мовні пов'язання цих текстів86.

Власні місцеві і фізіографічні назви з цієї території
опрацьовував, головним чином, М. Лесів у деяких своїх більших чи менших
розвідках; описав він систему найменувань полів, лісів, лугів
тощо (т.зв. мікротопонімічні назви) на території цілого б.
Люблінського воєвідства87, дав опис походження назви міста Грубе-
шева на ширшому історичному фоні88, та інших містечок цієї
території (С. Вархол)89, походження назв рік90 тощо.

У згаданих розвідках опрацьовані були власні назви місцевих
об'єктів, які мають також в собі звукові чи морфологічні ознаки,
притаманні холмським українським говіркам.

85 т. Вагітіпзкі, Ь Магиг, Текзіу вагоме і ЬиЬеїзісгухпу, \Угос1а\у 1978, 8. 9.
86 Р. Но1у820\уа, Иозіе шзеїе. \¥зіер і оргасомапіе М. Еезіом, ЬиЬІіп 1966;

На цю тему також: М. Ье8І6\у, \УкІа<1 икгаіткісН тбгсдм? сіо киїїигу Іисіош]
Роїзкі мзрбкгезпе]\ гЬ. «Шгіаі ЬІкгаіпсбш \у \уа1се 2 ЬШего\У8кіт Газгуттет
і ісЬ \ук!асі V/ о§61пу сІогоЬек РКЬ» род гесі. М. Яовгсгепкі, ЬиЬІіп 1987,
8. 84-95.

87 М. Ье8І6\у, Тегепоме паїщ юіазпе іури Хагийесіе, «81ауіа Огіепіаііз»
XVII 1968, 8. 351-353; Тегепоме пагщ жіазпе ІмЬеїзісіуту\ ЬиЬІіп 1972;
Ектепіу тскосіпіозіотапзкіе н> пагмаск Іегепощск ротаїи іаторкіе£о,
гЬ. «2ато8с і 2атоІ82С2у2па \у (ігіеіасЬ і киїїигге роїзкіеі», 2ато8С 1969,
8. 449-456.

88 М. Ье8Іб\¥, 8к^а1зіе ууііеіа пата НгиЬіезіо\\\ «Опотазйса» VI, Кгак6\у
1960,8. 107-110.

89 5. \¥агсЬо1, Иагюу тіазі ЬиЬеЬгсгуту, ЬиЬІіп 1964. Критичну рецензію
цієї праці помістив М. Лесів у статті: Книжка про назви містечок Люб-
лінщини, «Наша культура» № 5,1964; М. Лесів, Етимологічний калейдоскоп
місцевих назв на пограниччі ПНР, «Український календар 1970», Варшава,
1970, с. 339-343.
90 М. Ье8Іо\у, Со отасга}С{ паїщ пазіуск пек?, «Каїепдагг ЬиЬеЬкі

1966», ЬиЬІіп 1965, 8. 79-83.
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Курінь молоді в Депултичах на Холмщині (довоєнний період).
Знімок з фондів Українського архіву.

Деяке значення для дослідження цих говірок мали спроби
збирання, а то й опрацювання фольклорних текстів з цієї
території. Нелегкою справою було, звичайно, записувати тексти
там, де людей на місцях залишилося небагато. Все-таки дещо
було зібрано, а навіть опубліковано, передусім, на сторінках
української преси в сучасній післявоєнній Польщі.
Підсумовуючи цю справу з нагоди ХХХ-ліття УСКТ, І. Ігнатюк так писав про
дослідження і публікації на тему народної культури Холмщини
у післявоєнний час:
Найменше фольклорних матеріалів поміщено з Холмщини.

Це тому, що на цій території після війни тільки де-не-де
залишилися невеличкі групи українського населення, а також немає
там кому збирати й досліджувати фольклор.
Про фольклор Холмщини були надруковані ось такі статті.

Покійний Євген Самохваленко надрукував у «Нашій культурі»
(№ 1, 1958) статтю під заголовком Доля жінки в холмській
народній пісні. Уривок цієї статті надруковано також в
«Українському календарі» за 1960р. У статті поміщено 7народних пісень
в уривках. Є. Самохваленко закликав у згаданій статті культур-
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них діячів УСКТдо збирання і досліджування фольклору Холм-
щини. Його заклик не знайшов однак належного відгомону.

З цієї території тільки А. Зарчук зібрав та помістив у «Нашій
культурі» (89 і 90 номери за 1965 р.) 21 приказку, а Олександр
Волинець надрукував в «Українському календарі» за 1969 р.
статтю під заголовком Старі пісні на Холмщині, в котрій подав
уривки кількох весільних, весняних та інших пісень, що їх сам
записав в околицях міста Грубешова. Також «Український
календар» за 1973р. надрукував фольклорні матеріали під заголовком
З весільних пісень і приспівок села Гунятин Грубешівського повіту.
Слова до поміщених шести пісень подали Євгенія Іванек з Бань-
-Мазурських і Анна Назарович з села Домбрувка-Польська Су-
вальського воєвідства 9 *. Нотний запис до пісень зробив Ярослав
Полянський92.

Крім цього, фольклорні тексти з цієї території (з Сокальського
повіту, зі Струпина під Холмом і з Горишова б. Замойського
повіту) наводяться як приклади змішаного іноді характеру
фольклору на українсько-польському мовному пограниччі93.
Про праці з ділянки діалектології, опубліковані по-українськи
в ПНР, інформував нас з нагоди ХХХ-ліття УСКТ М. Рощенко 94.

Були також спроби досліджувати мову переселенців з цієї
території на західних землях сучасної Польщі. Про говірку
мешканців села Лубів (Вілбів) б. Грубешівського повіту (від 1952 року
це село знаходиться в Сокальському районі Львівської обл.),
виселених у 1947 р. до Старгардського повіту Щецінського
воєвідства, написала розвідку Д. Ярчак. Як ствердила дослідниця,
говірка ця належить до найдалі на південь розташованих
волинських говірок на пограниччі з наддністрянськими. Вона описала
деякі риси звукової, морфологічної та лексичної системи говірки
і дала висновки з загальнішим значенням:

5у8іет Гопеґусгпу і тогГо1о£Ісгпу го8іа1 \¥ газасігіе гасіїоу/апу
\у 8\¥е]розіасіріегжоїпе]. Ре\¥пе 2уа\уІ8ка зузіетоже и1е§а]% рожоїі

91 Куди вони були виселені з Холмщини у 1947 році.
92 І. Ігнатюк, Фольклор Підляшшя і Холмщини на сторінках пресових

органів УСКТ, «Український календар 1986», с. 76.
93 М. 1іЄ5І6\у, Гоїкіогро%гапісіароЬко-икгаіпзкіе^о, гЬ. «ЬііегаШга ІінЗоша

і Іііегаїига сЬІорзка», ЬиЬІіп 1977, 5. 173-193.
94 М. Рощенко, Праці про українську мову в пресових органах УСКТ,

«Український календар 1986», с. 170-175.
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гтіапіе, §і6хупіє \у тоте рокоіепіа тіодзге^о (...) Саіу згеге§ по-
мусЬ ро1опІ2т6\¥ ро]атіо зір \у пісЬ]иг ро рггезіесіїепіи, щ їо па
о§61 паг\уу їусЬ рггейтіоібм і ро]рс, г кідгуті Іисіпозс геїкпріа зір
дорісго ро II хуо]піє (...) 2\уук1е пагу/у похуусЬ рггесітіоіоху і сгуп-
позсі 8% пагужапе ртгег Іисіпозс икгаігізк% ро роїзки г ремпут
сіозіозожапіет хуугаги до зузґети Гопеіусгпе§о іргука икгаіп-
зкіе§о95.

Українські говірки, виселені разом з їх носіями на західні й
північні землі Речі Посполитої, це ще одна тема досліджень, вельми
цікавих і одночасно копітких та й дуже потрібних. Але поки що
не чути й не видно молодих людей, студентів-філологів, які
хотіли б задати собі труд записати, проаналізувати, а може й
магістерську працю захистити на тему мови їхніх батьків і дідів, яку
старалися їм таки молодим для збереження у пам'яті
переказати. Я б таки заохочував молодих філологів вищих шкіл Щеціна,
Ольштина, Ґданська, Зеленої Гори, Вроцлава, Ополя, Любліна,
студентів і асистентів, які мають до рідної народної культури
позитивне ставлення, попробувати дещо записати, а може й
написати про народну мову своїх рідних і при нагоді збагатити
наші, як бачите, з конечності, а може й з нашого лінивства
скромні знання також про холмські говірки. Не все дасться
пояснити об'єктивними труднощами.

Такі дослідження ведуться, до речі, також на Заході,
наприклад, південноволинську говірку села Ступно б. Здолбунівського
повіту описав у 1973 році О. Горбач на основі записів від людей,
що емігрували звідти96.
Певне значення для нашої теми можуть мати дослідження

українських діалектологів в Україні, що відносяться до
волинських говірок.
У 1953 році Л. Бовою (Ковальчук) була захищена

кандидатська дисертація про волинські говірки південної Житомирщи-

95 її. Іагсгак, Міекіоге озоЬІшюзсі рпетіезісіопе] &\чагу икгаіткіе) ж ро-
жіесіе Зіаг^агсіїкіт УЮ}е\ч6йіІУса Зісіесіткіе^о. «Тезгуїу №ико\¥Є № 6.
Ргасе \¥усІ2Іа1и НитапІ8Іус2ПЄ£0 пг 3, сг. 1 ^угзгеі 8гко1у №ис2усіеІ8кіеі
\У $2С2ЄСІП1Є», 32С2ЄСІП 1972, 8. 41-54.

96 О. Горбач, Південноволинська говірка й діалектний словник села
Ступно, повіту Здолбунів, Матеріали до української діалектології, «8ре-
сітіпа сііаіесіогит икгаіпогит» уоі.1, Мюнхен, 1973. Пор. Рецензію цієї
праці М. Лесіва, «81ауіа Огіепіаііз», XXVII, 1978, с. 537-538.
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ни97.Про її дослідження писав А. Москаленко: На підставі рис
фонетичної і граматичної системи авторка прийшла до висновку,
що швденножитомирські говірки належать до перехідних від
південно-західних до південно-східних на південно-західній ос-
нові98.Зібрані до дисертації діалектні матеріали послужили
дослідниці для опублікування ще кількох розвідок про говірки
південної Житомирщини".

Волинські говірки досліджував також В. Покальчук. У 1954
році він опублікував статтю, в якій старався довести, що
предками носіїв сучасного надсарнського говору було давнє плем'я
лучани100.

Для нас тут може бути цікавою спроба представити волинські
мовні форми у творах Лесі Українки у статті В. Покальчука п.з.
Волинізми у творах Лесі Українки 101.Леся Українка зберегла
гарячу любов до Волині, де вона народилася. Писала вона у вірші,
присвяченому матері {Вечірняя година):

Ой, чи так красно в якій країні,
Як тут на нашій рідній Волині.

Або у Подорожі до моря:

Прощай, Волинь! Прощай, рідний куточок!
Мене від тебе доленька жене,
Немов од дерева одірваний листочок.

Немало взяла письменниця з волинських говірок, причому це
було вміле використання діалектизмів, як спостерігає автор
згаданої розвідки:

97 Л. Бова (Ковальчук), Южножитомирские говори в сравнительно-
-историческом освещении. Автореферат, Киев, 1953.

98 А. Москаленко, Нарис історії української діалектології, Одеса, 1962,
с. 69.

99 Л. Бова (Ковальчук). Говірки південної Житомирщини і їх відношення
до полтавсько-київського діалекту, зб. «Полтавсько-київський діалект
- основа української національної мови», Київ, 1954; Синтаксичні
особливості говірок південної Житомирщини: «Наукові Записки Сумського
педагогічного інституту» т. III, Суми, 1956.

100 В. Покальчук, Про деякі історико-географічні особливості Волинської
області, «Наукові записки», т. II, вип. 1, Серія історичних наук, Луцьк,
1954.

101 В. Покальчук, «Волинізми» у творах Лесі Українки, «Леся Українка.
Збірник статей», Луцьк, 1957, с. 57-76.
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Не було у Лесі Українки ні колекціонування діалектизмів, ні
стихійного їх вживання. Натомість непомітно для читача
вводить вона у літературній переробці діалектні елементи, лексичні,
синтаксичні або фонетико-морфологічного типу, з метою
відповідного збагачення взагалі української літературної мови і,
зокрема, щоб надати своїм творам більшої колоритності і
глибшої емоціональної експресивності і щоб тим самим зміст їх
зробити переконливим і правдивим. Основним для неї є не
протокольний запис діалектизмів, а стилістичне їх вживання.
Якщо ж і трапляються у письменниці спеціальні підкреслення
діалекту, то вони завжди у неї обумовлюються потребами сти-

"♦102
лізаті .

Основним діалектним джерелом для Лесі Українки були
добре відомі і близькі їй волинські говори, точніше ковельські
говірки з їх своєрідною лексикою, фразеологією, синтаксисом (...),
характерним для перехідної смуги діалектів у цій місцевості.
Автор статті доводить багатьма прикладами наявність воли-
нізмів у мові творів Лесі Українки і підсумовує, що її«волинізми»
це взагалі українська народна мова в її волинському варіанті103.

Південноволинські мовні пункти на Волині та у північних
районах нинішньої Львівщини разом з наддністрянськими та над-
сянськими увійшли до монографії Г. Шила, опублікованої в 1957
році104. Ця монографія багата фактичним свіжо записаним
матеріалом та цінна спробою нової класифікації цих говірок. Як
писав А. Москаленко, у великій пригоді констатація
географічного поширення особливостей південно-західних говорів на
північ від Дністра стане для укладачів II тому Діалектологічного
атласу української мови105.
Південноволинські говірки Лубенського району досліджувала

М. Перетятко106.Це була тема її кандидатської дисертації,
знаємо також її опис морфологічних рис цих говірок, опублікований

102 Там же, с. 62.
103 Там же, с. 75.
104 Г. Шило, Південно-західні говори УРСР на північ від Дністра, Львів,

1957.

105 А. Москаленко, Нарис історії української діалектології, Одеса, 1962,
с. 98.

106 М. Перетятко, Говори Дубенского района, Ровенской области.
Автореферат, Киев, 1959.
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в 1960 році, де говориться, між іншим, що тісні стосунки в
минулому між Галицькою і Волинською землями позначились
деякою мірою і на місцевих говірках Дубенського району.
У статті описана була відміна іменників, прикметників,
числівників, займенників та дієслів. У висновках підкреслено факт
приналежності цих говірок до південноволинської групи107.
Зацікавлення волинськими говірками в українському

мовознавстві продовжується, як про це може свідчити доповідь Я. Пу-
ри про надгоринські назви рослин на XIV Республіканській
діалектологічній нараді 1977 року108.

Ці та інші праці на тему волинських говірок в межах України
на схід від р. Буг збагачують наші знання про специфіку
волинської групи говірок, до якої генетично належать також холмські
говірки на території РП.

Коли говорити про дальші перспективи досліджень холмських
українських говірок, надійною інформацією може бути
запланований Закладом слов'янознавства ПАН та Інститутом
слов'янської філології УМКС в Любліні Атлас українських говірок
Побужжя, який обійматиме також холмські говірки. Матеріали
поки що збираються, наскільки це можливе у складних
обставинах після переселень і виселень носіїв цих говірок.

Треба ще згадати дослідження, що відносяться до історії цих
говірок та їх походження.
Цікаво формулює свої погляди на походження волинських

говірок Ю. Шевельов у статті, опублікованій у 1978 році:
Історичний корінь волинських говірок міститься на західній

частині Волині. Типовими прикметами цих говірок є:
виміна і з о (кінь - коня);
вимова ненаголошеного о як у (т.зв. укання);
збереження м'якої вимови шиплячих ч', ж', ш' та ц';
тверда вимова р';
втрата дзвінкості приголосних в кінці слова та перед глухими;
зміна и в і в закінченнях т.зв. м'якої відміни іменників

жіночого роду (на землі) і в закінченнях давального відмінка іменників
чоловічого роду твердої групи (синові);

107 М. Перетятко, Морфологічні риси говірок Дубенського району Ровен-
ської області «Діалектологічний бюлетень», вип. VII, Київ, 1960, с. 76-86.

108 Я. Пура, Надгоринські назви рослин, «XIV Республіканська
діалектологічна нарада. Тези доповідей», Київ, 1977, с. 108-110.
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відсутність подвоєння приголосних на місці давніх сполучень
приголосних з «йотом» (знаня замість знання);

протетичний звук в- перед початковим у- та переважно
протетичне г- перед початковим о- (горати 'орати');

вимова наголошеного є наближена до а (траба 'треба') та не-
наголошеного и поширена до є (реба 4риба').
З цих прикмет тільки дві останні прикмети та збереження

м'якості шиплячих не знаходимо у сусідніх діалектних групах.
Перехід наголошеного и в є можна знайти уже в пам'ятках

XV ст., наприклад, чест 'чистий' записано у Молитвах Єфрема
Сирійського з 1492 р., до Венниці 'до Вінниці4, з неми 'з ними'
в люстрації Брацлава 1545 р. Збереження м'якості шиплячих
приголосних датується XI і XVI століттями. Укання прийшло на
Волинь з півдня десь у XVI ст., явище втрати дзвінкості
приголосних походить з XV ст. Протетичне г- перед о- появилося в XV ст.
Виміна о з і ставить волинський мовний ареал помостом між
наддністрянськими та новими південно-східними українськими
говірками.

Ствердіння р' почалося на Волині в XV ст. звідси явище це
поширилося дещо пізніше до наддністрянських говірок. Зв'язок
з центральним Поліссям, де ствердіння р' почалося ще в XI ст.,
міг приспішити цей процес на Волині. З цього переліку
приблизних хронологій поодиноких волинських звукових явищ виникає,
що волинський діалект був, у першу чергу, посередником у
поширенні мовних інновацій з південного заходу (від
наддністрянських говірок) на північний схід і навпаки; інколи був він
посередником між північним заходом та південним сходом,
поєднуючи частинно з собою різні діалектні групи.

Коли ж появилася на Волині якась нова риса, поширювалася
вона у південно-західному напрямку або на схід чи в обох
напрямках одночасно. Це вказує на велике значення Волині для
втримання єдності української мови у дуже не раз важких
історичних обставинах. Але це також вказує на факт, що волинський
діалект не являє собою якоїсь дуже чіткої мовної одиниці. Не
можна, наприклад, що дуже цікаве, зреконструювати якоїсь суто
волинської діалектної риси з-перед XV ст. Не виключається
можливості, що деякі волинські мовні особливості були
переселені разом з переселенцями ХГУ-ХУ ст. Староволинські мовні
прикмети можна, мабуть, бачити в південно-українському звуко-
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вому нашаруванні західнополіських говірок, численні-бо
переселенці прибули туди безпосередньо з Волині109.

Деяке значення для історії наших говірок міг би мати
докладніший аналіз пам'ятки з XVI ст. -кириличного Євангелія,
переписаного для церкви у селі Ліски б. Грубешівського повіту, описаного
К. Дейною у 1973 р. 110,а також мова заповіту, написаного у Хол-
мі 1648 року, в якому знаходимо деякі холмські мовні риси111.
Аналіз мови писаних чи друкованих пам'яток на цій території,
невідомих досі чи ще не проаналізованих мовознавцями може
додати нові елементи, важливі для пізнання цих говірок у цілому
та їх історії.
На основі вищеназваних розвідок, досліджень, матеріалів

можна вже мати уяву про характерні прикмети цієї групи
говірок, хоч вони й досі недостатньо обстежені. Ми хочемо тепер
представити ті найголовніші системні явища, які притаманні
волинським і одночасно холмським говіркам.

3. Системні прикмети холмських говірок

У звуковій системі волинських говірок, яких західні окраїни
становлять т.зв. холмські говірки, знаходимо деякі особливі
риси, що виявляються притаманними саме цій діалектній
території. До них зараховано такі явища в області голосних звуків:

1. Наголошене є поширюється у вимові до а, напр., замлю
'землю', траба 'треба', з дущам 'дощем', сташкою 'стежкою' і т.п.
Як твердить Ф. Жилко, риса ця найчастіше виступає в сусідстві
з сонорними м, н, р, л, шиплячими ч, ж, ш і після губних та
передньоязичних. Хоч таке явище переходу можна знайти в
інших західноукраїнських говірках, найбільш воно поширене саме
у волинсько-холмських говірках112.

109 О. У. ЗЬєуєіоу, 7,иг СНгопоІо^іе йег ЕпШеНищ йег икгаіпізсНеп Віаіекіе
іт Ьіскіе сіег Иізіогізскеп Ркопоіо^іе, «2еіІ8сЬгіП Шг 81ауізс1іе РЬіІ0І0£Іе»,
8. ХЬ, Н. 2, Неісіе1Ьег£ 1978, 8. 295-297.

110К. Ое]па, Сугуїіскі Е\чап%е\іагі і XVI піеки, рперізапу йіа сегкт П-
зіескіеі н> ВеЬкіет, «8рга\У02сіапіа 2 Сгуппо8СІ і Розіесігеп Ї/Г№>, г. XXVI,
9, Ьосіг 1973.

111 М. ^е8і6^у, З^іук іезїатепіи різапе%о XV Скеїтіе і 1648 гоки, «81ауіа
Огіеп1а1І8», XII, пг 3, \Уаг82а\уа 1963, 8. 467-471.

112 Ф. Жилко, Говори української мови, Київ, 1958, с. 114.
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2. Відповідно до давнього о в нових закритих складах у захід-
новолинських говірках може виступити не тільки і, як у багатьох
українських говірках та й у загальноукраїнській літературній
мові, але також у чи и, наприклад, козув, сеструв, хлопцюв; батиг
'батіг', етил, ублич, ничка 'нічка', тилькі 'тільки'113. Це явище
характерне передусім для широкої території перехідної від
південно-західних до північних говірок української мови.

3. У частині західноволинських говірок звук и під наголосом
обнижує свою вимову до є, наприклад, села 'сила', реба 'риба',
пеше 'пише', кудесь 'кудись' тощо114.

4. Т.зв. укання, себто звужена вимова о до у в ненаголошених
позиціях, появляється тут досить часто, наприклад, кусувеця
'косовиця', руле, уувечка, уувес 'овес', вурута, куневі, курова
тощо. Ця прикмета спільна з наддністрянськими та надсянськи-
ми говірками115.

5. Після задньоязичних приголосних к, г, х голосний и
вимовляється як і та пом'якшує попередні приголосні, наприклад, рукі,
ногі, гінуть, хітрий116.Ця прикмета поширена й дальше на північ
у підляських та поліських говірках.

6. Коли слово починається голосним, перед ним виникає, на-
загал, протетичний звук г-, наприклад, гінший 'інший', гулиця
'вулиця', гочі 'очі', голива 'олива', готава 'отава', горати 'орати'
і т.п. Це протетичне г- у якійсь мірі протиставляється
наддністрянському протетичному в- (вочі, вулиця, вулій, вутава, вура-
ти)117.

Коли взяти до уваги систему приголосних звуків, до найбільш
характерних рис цієї мовної території можемо зарахувати такі
явища:

1. Шиплячі звуки виступають тут досить часто як пом'якшені,
напр., дівчета, гурщер 'гончар', шінувати 'шанувати' тощо118.

2. Звук р вимовляється в усіх позиціях твердо, себто за сфор-
мулюванням українського діалектолога Ф. Жилка, у багатьох
волинських говірках зникло розрізнення р:р\ наприклад, бура,

113 Там же, с. 114.
114Ф. Жилко, Нариси з діалектологи української мови, Київ, 1966, с. 191.
115 Ф. Жилко, Говори української мови, с. 114.
116Тамже, с. 115.
117 Там же, с. 115; М. Ї.Є8І6^, Смагу икгаіткіе па іегепіе Роїзкі Ьиіїоп'е],

«81ауіа Огіепіаііз» г. XX пг 1, \¥аг82а\уа 1973, 8. 73.
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зора, порадок тощо. Цією прикметою волинські говірки
уподібнюються до північноукраїнських 119.

3. На відміну від більшості південно-західних говірок
української мови у волинських говірках приголосні с, ц
пом'якшуються в суфіксах -ськ-, -цьк-, -ець, наприклад, житнисько, багацько,
волоській, отецькій, палець, хлопець, стілець і т.п.120 Прикмета
ця наближує волинські говірки до загальноукраїнської вимови,
але в контексті південно-західноукраїнського діалекту вона їх
виділяє.

4. Від наддністрянських і надсянських говірок відрізняються
волинські та холмські тим, що м'які приголосні с', з', ц', дз'
вимовляються не з дорсально-палатальною артикуляцією121, не
так, як у польській вимові, але так, як у загальноукраїнській
нормативній вимові.

Це, мабуть, найголовніші звукові відмінності холмсько-волин-
ських говірок від сусідніх діалектів та від загальноукраїнської
вимови. Детально розділяє волинські говірки від
наддністрянських дослідник українських говірок Тернопільщини К. Дейна,
визначаючи детально межі поодиноких явищ та пояснюючи
дещо також історично122.

Цікаво, між іншим, процитувати таке його пояснення:
Ракі гаїтгутпапіа щ ІепсІепс]і е\¥о1ису]пусЬ па §тапісу §\уагу

хуоіуткіеі і сг$$сіо\¥о па іппусЬ ойсіпкаск §гапісу \уо]е\уосІ2і\¥а
ти8кіе§о піе ]е8І \уупікіет сІампусЬ рг2Є8ипІ£с рІетіеппусЬ, Іесг
8киІкіет іл8Іа1опе§о окоїо XVI \уіеки росіпаїи іегуїогіит па
ойгфпе сщзїкі асітіпІ8Ітасу)по-£08росІагс2е. ДГа \¥оіугі піе 8гегг%
8І$ іппомас/е ороЬкіе (себто: наддністрянські - М. Л.) ропіехуаг
копіакіу 1ийпо8СІ г іегуіогіит ЬіШу і Когопу Ьуіу иітисіпіопе123.

З явищ у відмінюванні слів, що характеризують волинські
говірки в цілому, треба згадати такі:

1. Закінчення давального відмінка однини іменників
чоловічого роду звучить тут, переважно, -ові, -еві, наприклад, братові,
батькові, коневі. Це одна з ізоглос, яка виділяє наддністрянські

118Ф. Жилко, Нариси з діалектології української мови, с. 192.
119 Там же, с. 192.
120 Там же, с. 192-193.
121 Ф. Жилко, Говори української мови, с. 115.
122 К. Ое]па, Смагу икгаіткіе Таторокїсіуту, \Угос1а\у 1957, 8. 144-154.
123 Там же, с. 153.
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говірки від волинських. Історично пояснюється як правильне
закінчення -ови (-еви), що виступає у більшій частині південно-
-західноукраїнського діалекту. Перехід цього закінчення з -ови,
на -ові па Іегепіе £\уагу хуоіупзкіе] і \у діакксіе рд.-жзсЬодпіт до-
копаіщ г іу\\оІщ їй Іепдепс]$ до 7Л8І?рожапіа когісожкомусЬ -у

124

рггег -/ .
2. Закінчення орудного відмінка однини іменників жіночого

роду та узгоджених з ними прикметників і присвійних
займенників виступає тут, загалом, у формі -ою, -ею так, як в українській
літературній мові, але інакше, ніж у сусідніх
південно-західноукраїнських говірках (ногою, довгою, нашою, землею чи зем-
льою) 125.Це явище характерне саме для говірок на північ від
наддністрянської діалектної полоси, себто для говірок, які К. Дейна
зараховує до південноволинських 126.Ця риса, а саме, закінчення
-ою, -ею протиставляється наддністрянському -ов (-ев)127.

3. Іменники жіночого роду м'якої основи мають у давальному
га місцевому відмінках однини закінчення -і, так, як у
південно-східних говірках української мови та в українській
літературній мові, наприклад, на дині, на рулі, зимлі 128.Ця
морфологічно-фонетична прикмета виникає з ширшого явища вирівнювання
форм іменників з м'якими основами до іменників з твердими
основами і цю тенденцію пов'язує К. Дейна саме з волинськими
говірками при нагоді опису українських говірок Тернопільщини:

8І£§а]$с ро ро!идпіо\уу \Уо1угі рдіпоспо- і ^зсіїодпіоикгаіпзкіе
муго\упате ті$ккоіетаіустусЬ Г2ес20\¥пік6\¥ до Шатдоіетаїо-
\уусЬ ]е8і дозс ро\У82есЬпут ргосезет иродоЬпіегі апа1о§іс2пусЬ
м оЬгфіе одтіап, кіоге од дампа та}^ рггехка§$ г§одпусЬ т.е зоЬ$
копсдигек129.

4. На відміну від багатьох південно-західних говірок тут у
південноволинських говірках зберігаються прикметники з м'якою
основою, наприклад, житня солома, літня ніч, так, як в українській
літературній мові, про що детальніше написав у своїй монографії
про говірки Тернопільщини К. Дейна:

124 Там же, с. 90-91.
125 Ф. Жилко, Говори української мови, с. 116.
126 К. Вфзі, ор. сії., 8. 93-96.
127 М. Лесів, Українські говірки в ПНР. IV. Наддністрянські говірки,

«Наше слово» № 40, 1988, с. 5.
128 Ф. Жилко, Говори української мови, с. 116.
129 К. Оеіпа, ор. сії., 8. 86.
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Та їеп6епс}а бо иіггутапіа, а па\¥еі гогзгеггепіа гакгези ті$к-
коіетаіоч/усЬ рггутіоіпіком піе о§гапісга $і$ сіо £\¥аг діаіекіи
рсІ.-тсЬ., Іесг, о Не 8І$ тоіпа гогіепґоц^ас г 6оїусЬсга$о^усЬ йа-
пусЬ, $і$§а рорггег роїибпіомц. 7,уїотіет$т.С2:угщ, \¥оІугі і Іегеп
Ваішкд\¥ сіо £\уаг пасізапзкісЬ (...)130.

5. На місці загальноукраїнських форм займенників у родовому
відмінку однини тісї, моєї, твоєї, своєї виступають тут форми
з упрощенням деяких звукових груп, а саме теї, меї, твеї, свеї;
на місце форм орудного однини тією, моєю, твоєю, своєю
появляються тут форми: тею, мею, твею, свею131.Такі граматично-
-морфологічні риси характерні для південноволинських говірок,
а також, за свідченням К. Дейни, для гуцульських132.
6. У непрямих відмінках займенники 3-ої особи однини та

множини після прийменників деколи не мають приставного н-,
наприклад, до його йде, одружився з сю. Це явище наближає
волинські говірки до північних і виразно відділяє від сусідніх
наддністрянських говірок української мови133.

7. У формах дієслів теперішнього часу виступає закінчення
з м'яким -ть, наприклад, ходить, носить, робить, коли ж в інших
говірках південно-західноукраїнського діалекту знаходимо у
таких формах тверде -т: ходит, носит, робит134. Ізоглоса цієї риси,
- як пише Ф. Жилко, - відокремлює волинські говірки від
наддністрянських по лінії на північ від Рави-Руської - Кам'ян-
ка-Бузька - Заболотці - Підкамінь - Збараж135.

8. Форми 2-ої особи однини теперішнього часу т.зв. атематич-
них дієслів з закінченням -иш (дасиш, їсиш), що відрізняє
волинські говірки від загальноукраїнської мови (даси, їси) та від
наддністрянських, та й інших південно-західноукраїнських
говірок (даш, їш)136.

9. У деяких місцях волинського діалекту, передусім у західних
його частинах, появляються форми інфінітиву типу біхчи і біщи
'бігти', ляхчи і лящи 'лягти', помохчи і помощи 'помогти', що

130 Докладніше про це явище див.: Там же, с. 80-83.
131 М Ьє8І6\у, ор. сії., 8. 73.
132 К. Офа, ор. сії., 8. 97.
133 Ф. Жилко, Говори української мови, с. 116.
134 М. ЇХ8І6\У, Ор. СІІ., 8. 73.
135 Ф. Жилко, Говори української мови, с. 116.
136Про ці явища докладніше див.: К. Ое]па, ор. сії., 8. 102-103.
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відрізняє їх від наддністрянських бічи, лсчи, пумучи та від
загальноукраїнських форм бігти, лягти, помогти137.

10. Форми майбутнього часу типу буду робити, які
складаються з допоміжного дієслова бути та інфінітива дієслова, так як
і в сучасній українській літературній мові, становлять характерну
прикмету волинських говірок на відміну від наддністрянських та
інших південно-західноукраїнських, у яких у майбутньому часі
дієслів частіше вживаються форми типу я буду писав (...)іг*.
К. Дейна пише, що у волинських говірках поіоч/аіет муідсгпіе
Гиіигит г Ьегокоіісгпікіет їури Ьийи гоЬуіу139.

11.3 волинською групою говірок пов'язують дослідники
форми дієприкметників минулого часу з суфіксом у формі -ан-
замість -єн-, наприклад, зробляний, паляний, біляний, плетяний. Ф.
Жилко констатує факт, що такі форми зустрічаються в говірках
перехідних від північних до південно-західних 140.Саме у волин-

137 Там же, с. 98-100
138 М. Лесів, Українські говірки в ПНР. IV. Наддністрянські говірки,

«Наше слово» № 41 (1630), 1988, с. 5.
139 К. Вфа, ор. сії., 8. ПО.
140 Ф. Жилко, Говори української мови, с. 117.
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ській частині українських говірок Тернопільщини записав К. Дей-
на такі форми дієприкметників, як викругляна, виробляне, го-
женяний 'оженений', засклепляний, зачиняна, згоджаний, змоло-
чане, завиняний, купляна, роджаний, розмочана, щепляні і багато
інших таких форм141.

Деякі системні особливості волинських говірок можуть
пов'язуватися з особливостями інших південно-західноукраїнських
говірок, деякі натомість виявляються перехідними явищами до
північноукраїнських.

4. Лексичні особливості

Як пишуть монографії з української діалектології, лексичний
склад волинських говірок, мало досі вивчений. До характерних
слів для цього мовного ареалу зараховує Ф. Жилко
кільканадцять лексем, а саме142:

гопалка 'сітчана торба для годівлі коней' (СУМ 143,т. V, с. 701,
фіксує слово опалка як діалектне зі значенням 'мішок або торба
для годівлі коней у дорозі; рептух' з цитатами з творів М. За-
рудного та В. Ґжицького);

городник 'лопата, що нею копають у городі';
жалива 'кропива'; як пишеться в Етимологічному словникові

української мови (ЕСУМ) 144,т. II, с. 186, це похідне утворення від
дієслова жалити, назва рослини, отже, зумовлена її жалючістю.
СУМ, II, 503, віднотовує це слово, як діалектне та ілюструє його
цитатами із творів С. Васильченка, Л. Дмитерка та Я. Баша,
наприклад, В глухому та узенькому проулкові, що буйно заріс
бур'янами та жаливою, ніколи не буває сонця;

знебути 'позбутися' і 'втратити', подібні слова знебутися
'виснажитися, знесилитися' і знебулий 'хто виснажився, стомившись'
опинилися в СУМ, III, 651, як діалектні, здається, тому то їх
вжила у своїх творах Леся Українка, у якої часто трапляються

141 К. Бера, ор. сії., з. 119.
142 Ф. Жилко, Нариси з діалектології української мови, Київ, 1955, с. 131;

Ф. Жилко, Говори української мови, Київ, І958, с. 117.
143 СУМ = Словник української мови, т. І-ХІ, Київ, 1970-1980.
144 ЕСУМ = Етимологічний словник української мови, т. І-ІН, Київ, 1982-

-1989.
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волинізми (див. вище інформацію про працю В. Покальчука на
цю тему);

зола 'холодний вологий вітер восени чи навесні': слово
пов'язане, можливо, зі словом зола у значенні 'луг з попелу' (ЕСУМ,
II, 275). Не фіксує цього слова СУМ, натомість в ЕСУМ воно
появилося як діалектне;

золовато 'хмарно, холодно й вітряно', це від слова зола у ви-
щенаведеному значенні;

ледівка 'кам'яна сіль';
майва 'прапор'; в СУМ (IV, 597) зафіксовано слово майво

'повільне плавне коливання тонких легких предметів під дією вітру'
і тут же цитата з вірша І. Виргана:

З дерев летить червоне листя,
Все місто в майві прапорів.
Як здається, тут наступило якесь пересунення значення з назви

дії не предмет.
ничвид, мичвид 'кажан';
токма 'рішення, умова, згода' і стокмити 'домовитись'; СУМ,

X, 178, фіксує слово токма 'угода' як діалектне, ілюструючи його
вживання цитатою зі Словника української мови Б. Грінченка:
Зроби вже яку токму з чоловіком.

шваля 'кравчиха, швачка' СУМ, XI, 426, фіксує це слово з
цитатою з творів А. Кримського. К. Дейна, натомість, протиставляє
слово шваля як волинське наддніпрянському кравчиня і швачка ;

яркий 'пристрасний' (СУМ не віднотував цього значення
слова).

Дослідник українських говірок Тернопільщини К. Дейна,
характеризуючи поодинокі діалектні групи, протиставив ряд слів,
записаних у волинських селах, словам, характерним для

наддністрянських говірок. Згідно з представленим К. Дейною
матеріалом, за волинські можна вважати такі слова (у дужках
наводимо протиставні наддністрянські семантичні відповідники):

бабка 'кожушок на молоці'; слово це фіксує ЕСУМ з різними
значеннями, але цього значення не віднотовано (шкірка);

бачити (?) (видіти);
верста 'міра довжини', за ЕСУМ, І, 357-358, слово

праслов'янського походження (кілометр);

145 К. Офа, ор. сії., 8. 123.
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видно (?) (видко);
віник (?) (мітла);
всьо рамно, це, як здається, з російської все равно (всьо єдно

- хіба з польської \у$2у$Іко ]е<Іпо);
городник (рискаль);
засторонок 'бокове місце, відділення у клуні, хліві, амбарі для

складання чого-небудь', в СУМ, III, 332, зафіксовано як звичайне
слово з цитатами з творів І. Нечуя-Левицького, Ю. Збанацького
та П. Колесника (запілє);

зачинити (заперти);
казан, ґадзан 'відро, великий горнець' (путня, горнец); згідно

з ЕСУМ, II, 340, слово казан виявляється запозиченням з
тюркських мов, а путня - з давнього німецького рііїіпа (нині: Вйііе)146;

клуня (?), слово запозичене з балтійських мов, пор. литовське
к1иопа8 'тік, стодола', ЕСУМ, II, 467 (стодола);

комар 'мурашка' (муравель);
криша (?) (стріха);
кругом (?) (довкола);
кружка (?) (горнятко); можна здогадуватися, що слово кружка

було запозичене з російської мови, як на це вказують
російсько-українські словники;
куль 'обмолочений і обтрушений від уламків сніп жита або

пшениці, що використовується для покрівлі', СУМ, IV, 392,
фіксує це слово як нормативне з ілюстрацією цитатами з творів
І. Нечуя-Левицького, П. Мирного, Т. Косинки, В. Кучера та
Г. Епіка (воколіт). До речі, ці два слова - волинське куль і
наддністрянське воколіт - об'єдналися у словосполучення в цитаті
з Г. Епіка: Під вікном блиснув сніп вогню, і зразу ж за цим у ха ту
влетіло водночас чотири кулі околоту (СУМ, IV, 392);

лавка 'крамниця', СУМ, IV, 430, фіксує це слово як діалектне
з цитатою з творів П. Мирного; як здається, слово це прийшло
в українські говірки з російської (наддністрянське склеп, подібне
до польського зкіер);

ладнати 'виготовляти', СУМ, IV, 434, наводить слово з вірша
М. Нагнибіди:

146 А. Вшскпег, Зіомпік еіутоІо%ісіпу і^іука роЬкіе^о, ^агз2а\\^ 1970,
8. 449.
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Ми мали Дніпро форсувати.
Сапери ладнали плоти (наддністрянський відповідник

рихтувати має своє джерело в нім. гісЬіеп)147.
мичвид і коржан (лилик);
молозиво (сяра, кулястра);
оджимати (жнякати, жмнєкати);
ожиред, у СУМ, V, 646-647; ожеред 'скирта' з цитатами з творів

П. Мирного, П. Панча і 3. Тулуб, як звичайне літературне слово
(стирта);

парамуд і горбач 'комар' (комар);
півень (кугут); посля (потім); прамо (просто); радно (верета);

собака (пес); сьогодня (нині); тут (ту, тутка); холодець (дриглі,
гижки);

цвіліх 'кольорова плахта', з нім. 2\уіШсЬ 'полотно з подвійними
нитками', мабуть, через поль. су/еІісЬ148 (верета);

черінь 'дно печі', СУМ, XII, 308 (дно);
чохла 'манкет сорочки', як розмовне фіксується це слово

в СУМ, XI, 370: чохла 'манжета' з цитатами з творів М. Вовчка
і Н. Рибака (дуда);

шуль, шуляка (яструб).
Так виглядають приклади слів з волинської території, що

протиставляються наддністрянським відповідникам, записані й
опрацьовані К. Дейною у його працях про українські говірки з
волинсько-наддністрянського пограниччя149.

Матеріали 2-го тому Атласу української мови, який охоплює
територію волинських говірок, показують деякі типово
волинські лексеми150.

На основі тільки побіжного розгляду волинсько-холмської
лексики можна думати, що це слівництво у якійсь мірі частково
пов'язане з північноукраїнським діалектним ареалом, що на
нього могло впливати російське словництво через факт існуван-

147 Пор.: Є. Желеховський, С. Недільський, Малоруско-німецкий словар,
т. II, Львів, 1886, с. 805. Користаю з передруку О. Горбача: Мюнхен, 1982.

148 А. Вшскпег, ор. сії., 8. 68.
149 Див.: К. Оеіпа, РоМзко-моІуткіе ро§гапіс2е^іукоме, «Яосгпік Ро-

сіоізкі» І. І, Тагпорої 1938, 8. 38-51 і К. Ое]па, Єжагу икгаіткіе Татороі-
згсгугпу, \Угос1а\у 1957, 8. 122-123.

150 Атлас української мови, т. 2, Київ, 1988.
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ня російської урядової адміністрації від XVIII ст. до кінця першої
світової війни, а також через те, що місцеві люди мусили служити
в російській армії; думається також, що тут повинно бути менше
німецьких запозичень, ніж у галицьких говірках, польські ж
запозичення, як доказує О. Горбач, досить численні151.

Небагато поки що знаємо про специфіку лексики українських
говірок Холмщини. Дослідження були і частково надалі
плануються. Ніхто ще не створив солідного (більшого чи меншого)
словника холмських говірок, який, можливо, колись появиться
хоч би на основі того матеріалу, який досі був записаний та
зберігається у друкованій, машинописній чи рукописній формах.
Маю надію, що любителі Холмщини, яких немало у широкому
світі на сході й заході, постараються про такий холмський
словник чи словничок.

Варто тут пригадати зворушливі слова С Кімака у його
спогаді про рідне село Седлиська, яке розташоване на захід від
Замостя, а діалектний текст там записаний у липні 1939 року
помістив В. Курашкевич у своєму Нарисі східнослов'янської
діалектології, стверджуючи, що це £\уага гато]$ка тіезгапа г рої-
8к%152. Отже, народжений у цих же Седлиськах громадянин на
еміграції написав у 1986 році:

Сьогодні колишні жителі Сєдлиськ, українці, розсіяні по всіх
світах. їхнім обов 'язком є подбати про ге, щоб пам'ять про рідне
село збереглася для прийдешніх поколінь153.

А говірка, жива мова - це ж найважливіша форма цієї народної
культури, що становила й становить про її самобутність.
Холмські говірки волинського типу переходять на півночі

у північноукраїнські говірки, які на території сучасної Речіпос-
политої Польщі представлені досить виразно групою
українських підляських говірок, про котрі говоритимемо у наступному
розділі.

151 О. НогЬаієсп, РоїпізсНе Ьекпмбгіег іп сіеп икгаіпіясНеп Мипсіагіеп, «81а-
уі8іісЬє Зіисііеп 2ііт VI. Іпіегпаїіопаїеп 81ауі$Іепкоп£ге88 іп Рга§ 1968»,
Мунспеп 1968, 8. 19-20.

152 \У. Кига52кіе\уіс2, 2агуз (Иаіекіоіо^іі ^зскоМо^Іошапзкіе]. 7, муЬогет
іекзіою %жагомуск. \¥у<1. 2. 2тіепіопе і гогзгеггопе, \¥аг$га^а 1963, 8. 148.

153С. Кімак, Седлиська, зб. «Надбужанщина, Сокальщина, Белзчина,
Радехівщина, Камінеччина, Холмщина і Підляшшя. Історично-мемуар-
ний збірник», т. І, Нью-Йорк, 1986, с. 775.
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VI. ПІДЛЯСЬКІ ГОВІРКИ

1. Назви й територія поширення
підляських говірок

У працях з діалектології вживається віддавна назва підляські
говірки на означення найбільш західної частини
північно-українського діалекту, що знаходиться сьогодні в границях Речіпос-
политої Польщі від ріки Нарви на півночі (Білостоцьке воєвід-
ство) через Білопідляське воєвідство аж до північних окраїн
нинішнього Холмського воєвідства до лінії дещо на південь від

Володави та Парчева, де підляські говірки переходять у холм-

ські, себто перехідні до південно-західних та волинські.

Назва підляські основана на історичному означенні території

Підляшшя (старопольське Родіаме, сучасне поль. РосІ1а8Іе, що

асоціювалося зі словосполученням рой Іазет, у зв'язку з чим

появився був також латинський субститут 8иЬзіІуапіа). У 1845

році польські історики М. Балінський та Ю. Ліпінський так

писали: £ акіоу/ хузротпіапусЬ і піге] рггуїосгус зі? та]%сусЬ ]уу&те-

са зі? <Зо\¥осіпіе, ге го\*/піеі кга] Роїезіет, Роїіехіа, }ако хуіазсіте

Родіаяіе, 8иЬ§іІуапіа зіапожщсу, пазтіі піегаргозгепі ]а6ітп§оте,

щаггтіїі ріегта§ікощсЬ ]е%о тіежкапсбуг Ктіпо\¥ і ге зхуусЬ гог-

зурапусЬ ро ІазасЬ зіесіїізк зігазгпуті зі? зіаіі окоіісгпут з^зіабот
Роїакот і Кизіпот1.

Оця назва Род1а8Іе, пов'язувана неслушно з окресленням рогі

Іазет, бо в такому випадку було би поль. РоД1е$іе (як 2а1е8Іе, а не:

2а1а8Іе), прийнялася у сучасній польській номенклатурі, а також

вплинула на його російську форму Подлясье, часто вживану в

давніших російських працях, напр., из Подлясья Седлецкой и Грод-

1 М. Ваііпзкі і ]. Ьіріпзкі, Зіагоіуіпа Роїзка, і. II, \¥аг82а\уа 1845, 8. 1260.
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ненской губерний2, Подлясье, т.е. часть Седлецкой и Гроднен-
ской губерний*. Назву Подлясье вживав також П. Житецький,
напр.: Древнейшая история Подлясья связана с именем загадоч-
ного народа ятвягов та ін.4
Натомість К. Михальчук у своєму загальному описі

українських говірок з 1877 р. вживає на переміну назви Подлясье
і Подляхия, що було якби запозичене з його старопольсько-
- латинської форми РойІасЬіа5. Він уже встановлює якби
окреслення цієї групи українських говірок у його російській формі
(висліди досліджень українських говірок у час царської влади
формулювалися, як правило, по-російськи): подляшское подна-
речіе6, а мешканців Підляшшя називає Подляшане1.
Встановлюється, отже, основна російська форма назви Подляшье та його
український відповідник Підляшшя, підляшани8.
Цю історично правильну форму назви пояснюють

етимологічні словники, як похідну від давнього подь Ляхьі, що значило

2 Труди зтнографическо-статистической жспедиции в Западно-Русский
Край. Юго-Западньш отдел: Материальї и исследования, собранньїе П. П.
Чубинским, т. II, Санкт-Петербург, 1872. Общее предисловие к материа-
лам и исследованиям, с. XII.

3 Трудьі зтнографическо-статистической жспедиции в
Западно-Русский Край, снаряженной Императорским Русским Географическим Обще-
ством. Юго-Западной отдел: Материальї и исследования, собранньїе П.
П. Чубинским, т. 7, вьга. 2. Малоруссьі Юго-Западного Края, Петербург,
1877, с. 357.
4 П. Житецкий, Очерк звуковой истории малорусского наречия, Київ,

1876, с. 273.
5 Таку історичну назву Росіїаспіа знаходимо, між іншим, на історичній

карті з-перед розподілу Речі Посполитої у XVIII ст., поміщеній в Епсу-
сїораейіа Вгііаппіса. А №^ Зигуеу оГ Ііпі^егзаі Кпо\¥ІесІ£Є, уоі. 18, Ьоп-
4оп 1959, 8. 141.

6 К. Михальчук, Наречия, поднаречия и говорьі Южной России в связи
с наречиями Галичини, «Трудьі зтнографическо-статистической зкспеди-
ции..., т. VII, вьш. 2, ч. З, Петербург, 1877, с. 487, 490, 493 та ін.

7 Напр., «Из той путаницьі явствует только одно, что чем южнее, тем
в говоре Подляшан чаще встречаются оттенки украинского наречия (...)
Там же, с. 463.

8 Див.: Знциклопедический Словарь Русского Библиографического Ин-
ститута Гранат, 11-ое стереотипное издание, т. 32, Москва, 1914, с. 420:
«Подляхія или Подляшіе», але в Большой советской енциклопедии, т. 33,
Москва, 1955, с. 416: «Подлясье (Подляшье)», у новому ж виданні цієї
енциклопедії з 1975 р. стаття про Підляшшя випала зовсім. Є стаття про
Підляшшя в Українській Радянській Енциклопедії та в Енциклопедії
Українознавства, т. II 6, Рагіз 1970: «Підляшшя» та «Підляшани».
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'близько поляків', дослівно під ляхами9. Така етимологія назви
Підляшшя не заперечується вже нині філологами чи істориками.

Треба відразу сказати, що назви Підляшшя місцеві підляшани
(підляшуки) у XIX ст. ще не вживали, бо це географічна назва
книжного походження, як інформував дослідник цих говірок,
народжений на Підляшші, І. Бесараба10.

Ці говірки, крім встановленого вже в XIX ст. терміну підляські
(рос. подляшские, поль. ройїазкіе, анг. РоШасЬіап) і вживаного
донині як загальнозрозумілого і прийнятого в науковій
діалектологічній термінології, окреслювалися також іншими назвами,
стосованими для цілої групи цих говірок або для їх частин.

Уживалася назва сідлецькі говірки. П. Житецький, напр.,
писав: Седлецкиеразноречия однородньї сподлясскими (...) Седле-
цкая Русь, без сомнения, єсть остаток надвислянской Руси, ко-
торая путем колонизации распространилась в тех краях еще при

киевских и затем галицко-вольїнских князьяхІі.

В. Шимановський протиставляв сідлецькі говірки
люблінським, себто підляські - холмсько-волинським12.

Це назва адміністративного характеру. Йдеться про те, що
у XIX ст. більшість території поширення підляських говірок,
належала до Сідлецької губернії аж до часу, коли перед самою
1-ою світовою війною включено було більшість цієї території до
новоствореної Холмської губернії.

К. Михальчук у своїй монографії, яка вперше класифікувала
українську мовну територію, виділяючи наріччя, піднаріччя та
різноріччя, називає підляське ігіднаріччя (подляшское поднаре-
чье) в складі поліського наріччя (полешское наречие)13. Оце
ж підляське піднаріччя, яке займало у нього дещо ширшу те-

9 М. Фасмер, Зтимологическж словарь русского язьїка, изд. II, Москва,
1987, т. III, він покликається, між іншим, на: А. Вгііскпег, Зіомпік еіу-
тоІо£іс2пу ієіука роЬкіе£о, Кгак6\у 1927.

10 И. Бессараба, Материальї для зтнографии Седлецкой Губернии,
Санкт-Петербург, 1903, с. 147-148.

11 П. Житецкий, цит. праця, с. 297.
12 М. Лесів, Українські говірки в ПНР, V. Холмсько-волинські говірки,

«Наше слово», Варшава, 1988.
13 К. Михальчук, цит. праця, с. 490.
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риторію, ніж ми це нині приймаємо14 на два різноріччя (разно-
речия):

1. Собственно-Подляшское, до якого включає усю окреслену
ним територію підляського піднаріччя, крім части Дрогичин-
ского и Бельского уездов, образующую полосу, ограниченную
с юга рекою Бугом, а с севера - Наревом, яку він називає:
2. Королевское разноречие. Воно покривається з цією

частиною українських підляських говірок, яка знаходиться на
території південно-східної частини нинішнього Білостоцького воє-
відства між Бугом і Нарвою15: На северо-западе зта смесь
сконцентрировалась уже в особьій своеобразньїй говор, так на-
зьіваемьій Королевский16.

Про частину підляських говірок ще у 1858 році писали у
розвідці про західну частину б. Гродненської губернії:

На юге рассматриваемьій язьік примьїкает к особенному от-
тенку русского язьїка, которьій у здешних жителей назьівается
«корол]оуским». Он употребляєтся в окрестностях мест. Нарева,
простирается под Бельск и между прочими особенностями от-
личается от рассматриваемого язьїка тем, что в нем нет вста-

вочной з после д. Таким образом не говорят «пуойдзі, поідзі,
будзі», но «пуойдз, поідз, будз» й проч. Оттого соседи и прози-
вают одни других в насмешку «дзкалами», и «дзекалами»16.

Назва така, як здається, походить від того, що ця частина землі
належала у давніші часи до королівських маєтків, а може від
Королівства Польського?

У давніших розвідках та монографіях зустріти можна ще
деякі інші детальніші окреслення частин підляської мовної
території та тих, які цими говірками говорять.

14 «Подляшское поднаречие занимает почти всю Седлецкую губернию
и в Гродненской губернии почти 2/3 восточной части Бельского уезда без
северной его полосьі, более 2/3 восточной части Дрогичинского уезда,
почти весь Брест-Литовский и Кобринский уездьі, за исключением
восточной полосьі последнего, а также южную полосу Слонимского и Волко-
вьійского уездов, и Пружанский за исключением северо-западного угла»
(Там же, с. 493).

15 Там же, с. 463, 496.
16 Заметки о западноіі части Гродненской губернии, «Зтнографический

сборник», издаваемьій Императорским Русским Географическим Обще-
ством. вьш. III, Санктпетербург, 1858, с. 104-105.
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Це, в першу чергу, назви говірок від найменувань поодиноких
місцевостей, напр., Корницький говір (від села та парафії Кор-
ниця б. Константинівського повіту)17, Кошольське (від села
Кошоли), Хотицьке (від села Хотичі), Кленовицьке різноріччя
(від с. Кленовиця)18,Радинськийговір (від назви повітового міста
Радзинь; його рос. форма була тоді Радин)19тощо.

Крім цього, у дослідженнях наводяться різні інші назви
поодиноких груп мешканців Підляшшя та їх говірок. Дослідник
говірок околиць с. Рудно б. Радзинського повіту С. Желехов-
ський писав у 1884 р., що народ називає свою мову поліщуцькою,
а ті, що були в армії (в солдатах) називають її хохлацькою20. Цю
останню назву, яка на Підляшші покутує донині - шоу/щ ро
сНасШаски - як з цього видно, принесли з царської армії додому
місцеві хлопці, бо там саме їх, мабуть, за мовою визначили, як
українців, малорусів, себто хахлів. Це, можливо, було перше
усвідомлення національної приналежності через мову, яка могла
бути осмішувана тими, що в армії неприхильно ставилися до
всього, що неросійське, або трохи неподібне до російського.

Микола Янчук, автор опису говірки та народних звичаїв у Кор-
ницькій парафії б. Константинівського повіту, свідчив у 1885 р.,
що однив отличие от поляков назьівают себя просто «русинами»,
а других своих соседей прозьівают почему то «мужиками»,
хотя в то же время сами не считают себя ни шляхтой, ни
мещанами; третьи известньї под именем «поселюхов», четвертьіе

носят название «штокалов»21, пятьіе «смьічков» и т.д.22
Можливо, що назва смички походить від закінчення форми 1-ої особи
множини минулого часу дієслів типу ходилисмо, ходилісмо, так

17 Н. Янчук, Малорусская свадьба в Корнщком приходе Константинов-
ского уезда Седлецкой губерніш, Москва, 1885, с. 4.

18 Цих назв уживає П. Житецький у своєму Очерк-ові звуковой исторіш
малорусского наречия (див. вище!) за свідченням Н. Янчука, цит. праця,
с. 4.

19 В. Шимановский, Звуковьіе и формальньге особенности народних гово-
ров Холмской Руси, Варшава, 1897, с. 32.

20 С. Желеховский, Заметки о русских говорах Седлецкой губерніш,
«Русский Филологический Вестник», т. XI, Варшава, 1884, с. 258.

21 Від форми што замість що.
22 Н. Янчук, цит. праця, с. 3.
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як хмаки називаються від закінчення цієї ж форми -хмо (ходиліх-
мо), звідси й хмацька мова, говорити по-хмацьки23.
Коли вже говоримо про народні назви поодиноких груп

населення, що основані на якійсь мовній рисі, то можна було
б згадати ще назву микуни на окреслення тих, що вживають
форму майбутнього часу зі складовою частиною му, меш, ме,
напр., му робити чи робитиму, як про це писав наприкінці XIX ст.
В. Шимановський: форми будущего времени на му, меш и т.д.
настолько редки, что Любенских сельчан (із с. Любень) соседи
назьівают мьїкунами2*.
У зв'язку з переходом частини уніятів на римо-католицьке

віросповідання у 2-ій половині XIX ст., їх почали називати
калакутами25, а ці ж самі калакути уніятів, що мусили
перейти на православіє, прозивають сусматиками, які не гнівалися
за таке прізвисько, тільки відповідали: Ми сусматики, бо в Суса
віеруємо, а вієте калакути - ні православниї ні правдивії
катод ікі26.

Місцеві люди називали себе у XIX ст., як свідчить І. Бесараба,
руські і руськая. Натомість словом русий називали поляки
місцевих уніятів і воно, як ствердив І. Бесараба, звучит в местньїх
говорах уничижительно, как лях, жид, кацап, иредко и неохотно

употребляется оно в разговоре21.
У XIX ст. найважливішим елементом для самоокреслення

була релігія та її зовнішня форма, себто спосіб віросповідування,
і тому, як засвідчує цей же дослідник, уродженець Підляшшя,
уният или православний, перешедшии в католичество, считается
уже поляком, хотя бьі и сохранил он язьік и обьічай своих от-
цов и дедов и наоборот: уният или православний, забивший
русскую речь и говорящии исключительно по польски, називает

23 М. Лесів, Про одну дієслівну форму в українських під ляських говірках,
зб. «Українська лінгвістична географія», Київ, 1966, с. 140-142.

24 В. Шимановський, Звуковьіе и формальньїе особенности народних
говоров Холмской Руси, Варшава, 1897, с. 101.

25 И. Бессараба, Материальї для зтнографии Седлецкой Губернии,
Санкт-Петербург, 1903, с. 124, подає значення слова калакути - «упорст-
вующие униатьі не посещающие православньїх церквей».

26 И. Бессараба, цит. праця, с. 125.
27 Там же, с. 126.
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себя русским. Так например упорствующие униатьі считают себя
уже поляками, а присоединившиеся к православию - русскими 2 8.

І. Бесараба писав, що місцевий народ на Підляшші білорусів
називає литвинами; українців, що вимовляють твердо приголосні
- поліхами29, російських селян - кацапами, дворян - руськими
панами, а російських солдатів - москалями: Москалем назьівают
всякого солдата какого бьі он не бьіл вероисповедания и народ-
ности а то название в народнои речи не имеет презрительного

характера30.
Люди дуже чутливі на мовні явища помічають часто найменші

звукові, граматичні чи лексичні різниці. Я вже звертав увагу на
поодинокі назви груп людей, основані на якійсь граматичній
прикметі: хмаки (закінчення -хмо), смички (хіба від закінчення
-смо), микуни (від частки му, меш у формах майбутнього часу),
штокали (від што замість що), декали (ті, що говорять де),
дзєкали (ті, що говорять дзс).

І. Бесараба описує таку ситуацію, коли мешканці Ломаз мову
сусідніх мешканців с. Кошоли оцінюють так:

Кошулувці говбрят так, як з колодезя воду тягнут (йдеться тут
про вимову дифтонга іе на місці а після м'якого приголосного під
наголосом, напр., шіепка, шіесте, пріезник тощо)31.

На основі мовних різниць появляються деколи анекдоти, як,
напр., цей про поліха (підляшука з-під Вол о дави), що не міг
порозумітися з мазуром:

Одного разу мазур зустрічається з русином і питає його:
Сіотесе, сіотесе! Су піе гпаїагіез когка, а \¥ \ногки іггу

Шагсака, іггу пуіггужака, робтзіипет гахущгапу?
- Ниє, я того не нашов, а нашов мишок, а в мишкові три

гречаники, три селедці, пугавицею завізани.
- В%6і гсігож, Ьгасіе! То піе то]е32.

28 Там же, с. 126.
29 І. Бесараба пише: «Поліхи по язьїку принадлежат иному племени, чем

других меншостей Седлецкой губернии и находятся в племенном родстве
с русским (читай: українським) населением Люблинской губернии» (там
же, с. 208).

30 Там же, с. 126-127.
31 Там же, с. 201.
32 Там же, с. 209.
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Т. Олесіюк ділить підляшан на бужан, хмаків та власне під-
ляшан.

Бужан, за його свідченням, називали ще луговиками, гимелями,
поліхами; це ця частина підляшан, що заселювали широку смугу
по лівому березі р. Бугу - з півдня на північ більш-менш від
половини дороги з Холма до Володави в околицях таких більших
місцевостей, як Собібор, Володава, Славатичі, Кодень, Те-
респіль, Янів, Константинів, Мельник. Про них пише цей же
автор, що вони високі на зріст, довгоголові, світловолосі,
блакитноокі, з привітним характером. Вони люблять гарний одяг,
музику, співи, танки33.
Згадувані вже хмаки називали себе іноді поляками, бо жили

вони на відкритих полях, а не в лісах, чи болотах. Цитований вже
автор характеризує їх так: Це також здорове, гарне, темноруся-
ве, ініціативне й життєрадісне плем*я. Українська національна
свідомість хмаків, пробуджена перед першою світовою війною
і закріплена евакуацією до Росії, повністю виявилася під
Польщею («Рідні хатюк нелегальний сельроб та КПЗУ) і під час другої
світової війни34.
Властиві підляшани, що себе називали також підлясяками або

унітами займають за визначенням цього ж автора околиці таких
місцевостей, як Вишничі, Ломази, Піщаць, Межиріччя, Біла, До-
рогичин, відрізняються вони значно від бужан і хмаків
зовнішнім виглядом та прикметами свого характеру. Думаю, що цікаво
буде навести коротку характеристику власне підляшан, хоч не
з усіма узагальненими думками можна тут погоджуватися:
Духовний образ властивих підляшан характеризується,

назагал, внутрішньою замкненістю; вони переважно непривітні,
стримані. Рідко можна почути веселий сміх чи жарти. Однак, народна
словесність, особливо жіночі пісні до 1905 р. були дуже численні
й гарні. Факт цей пояснюється, між іншим, насильним введенням
російським урядом московського православія замість унії, якого
властиві підляшани назагал не прийняли і в більшості стали
«упорствующими», а після переходу з 1905 року на римо-като-

33 Т. Олесіюк, Підляшани, «Енциклопедія українознавства. Словникова
частина». II, 6, Рагі§ 1970, с. 2084.

34 Там же, с. 2084.
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ликів під тиском польського кліру, що заборонив усі вияви
«руського духу», на властивому Підляшші замовкла українська
пісня, а частково йукраїнська мова35.

Ще можна було б згадати інші назви поодиноких частин під-
ляських говірок, що їх представляє у своїх працях І. Ігнатюк,
народжений на Підляшші. Він у 1959 році так загально
охарактеризував підляські говірки:

Я Підляшшя об'їздив вздовж і впоперек. Побував я не в
одному селі і говорив з людьми їх місцевою говіркою. Ствердив я, що
на Підляшші майже в що другому селі інакше говорять. Люди
свою рідну мову називають «нашою», «простою», «хахлацькою»,
рідко - українською. Однак ці різні говірки належать до
української мови. Впливи української мови сягають на Підляшші на
заході по Людвин, Острів-Люблінський, Парчів, околиці
Межиріччя Радзинського повіту (...), а на півночі за Більськ-Підля-
ський та Гайнівку36.

Далі він зі своєї точки зору ділить говірки Підляшшя на кілька
груп, а саме:

а) Луговицька говірка, якою говорять у селах на Прибужжі від
Тересполя до Володави, а її ще можна поділити на більську та
володавську (від назв б. повітів). В основі назви луговицької
говірки слово луги, що простягаються вздовж Бугу.

б) Полівицька говірка, якою говориться у смузі сіл від с. Ви-
рики і ґміни Кривоверба аж по Константинів за Білу Підляську.
В основі цієї назви характерна прикмета території - поля.

в) Хмацька говірка, про яку я вже говорив вище, на південь від
полівичан, як кол. ґміна Кривоверба, Сосновиця31.

Ці назви наведені І. Ігнатюком особливо важливі й цінні, бо
вводить їх сучасний любитель і знавець практичного вживання
цих говірок досі, підляшук, який збирає (записує) підляський
фольклор, мовні матеріали, а навіть пробує писати вірші, засто-
совуючи елементи цього діалекту .

35 Там же, с. 2068.
36 І. Ігнатюк, Замітки про українські говірки на Підляшші, «Наша

культура», ч. 6, Варшава, 1959, с. 13.
37 Там же, с. 13.
38 М. Лесів, Народні говірки Підляшшя та Холмщини, зб. «Надбужан-

щина, Історично-мемуарний збірник», т. І, Нью-Йорк, 1986, с. 662-663.
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Так, назагал, мається справа з назвами, що відносяться до під-
ляських говірок, території та мешканців Підляшшя.

Про територію поширення цих говірок я вже трохи на початку
сказав, але це вимагає деяких уточнень в історичному розвитку
самого поняття та поширення цих говірок і їх класифікацій у
поодиноких дослідників. Сьогодні Підляшшям називаємо

територію, що охоплює значну частину теперішнього Білостоцького
воєвідства та майже ціле Білопідляське воєвідство аж до

північних окраїн Холмського від р. Нарев на півночі аж до лінії, що
на південь від м. Володави та Парчева. Корінне населення цієї
території від р. Нарев на півдні аж до околиць Володави та
Парчева на півночі широкою смугою на захід від державного
польсько-українського кордону розмовляє або розмовляло
говірками, що належать до північноукраїнського діалекту і які ми
називаємо підляськими.

Незалежно від того, що ця територія десь від XIV ст. стала
частиною Великого Литовського Князівства, а згодом від

Люблінської унії 1569 р. увійшла в склад Польщі, українські підляські
говірки зберегли свій суто український характер і в своїй
архаїчній формі виступають донині у людей, які після другої світової
війни не виїхали до Української РСР або не були виселені 1947 р.
на північні чи західні землі сучасної Польщі. Виселення носіїв
українських говірок відносилося лише до тієї частини Підляшшя,
що належала до б. Люблінського воєвідства. Ті підляшани, що

були на території Білостоцького воєвідства, залишилися жити
компактно на місцях, головним чином і передусім, тому, що
офіційні чинники зарахували їх до білоруської національності.

Переселенці з Підляшшя, що живуть на сході, заході і півночі,
також стараються зберегти свої говірки та здебільшого вчать
своїх дітей, внуків української мови, як правило у її підляському
варіанті. Підляські говірки, отже, можемо зустріти в Ольштин-
ському, Сувальському, Ельблонзькому, Ґданському, Слупсько-
му та інших північних чи західних воєвідствах Польщі. Вийшли
вони з території, що окреслюється такими більшими
місцевостями, як Володава, Парчів, Біла Підл., Янів Підл., Константинів,
Лосичі (Ьо8Ісе), Соколово (8око16\у Росії.), Сім'ятичі, Кліщелі,
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Більськ - з давнього-давна центр Північного Підляшшя. Заснований
ще за княжої доби зберіг у поколіннях і нам 'ять роду, і прадідівську
мову, і віру. На зламі 1970-80років Більськ став осередком чергового
на Підляшші українського перевідродження. Союз українців Підляш-
шя найдовше примірявся до найважливішої для міцніння українців
цієї території справи: до відкриття в самому Більську хоча б
пункту навчання української мови. У вересні 1994-го року задум втілився
у факт: у початковій школі № 4 близько сто українських дітей
з Більська й околиць почали вивчати рідну мову.

Черемха, Гайнівка, Більськ Підляський. На цих корінних підля-
ських землях українські говірки ще живуть і розвиваються, а
українське культурне життя ще не завмерло.
Прослідимо тепер, як окреслювалася територія підляських

говірок у поодиноких монографіях, що відносилися до
української діалектології взагалі або які описували територію Підляш-
шя з мовної чи етнографічно-фольклорної точки зору та
наводили зразки народної творчості чи діалектного мовлення.
На території нинішнього Підляшшя жило східнослов'янське

плем'я, яке важко було б однозначно окреслити. П. Житецький
допускає, що це були т.зв. нерви (від р. Нарва), отже 'нарев'яни',
які на сході межували з літописними дреговичами, а на півдні
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з волинянами і бужанами. Зацитуймо думку цього історика
української мови в її оригінальному вислові:

Не подлежит сомненію, что не все Подлясье занято бьіло ят-
вягами, что рядом с ними с незапамятньїх времен, по рекам

Бугу, Нурцу и Нареву, жило славянское племя Нервьі, которое по
всей вероятности, получило своє имя отреки Нарева и граничило
на востоке, у верховьев Прилети, с летописньїми дреговичами,
а на юге с бужанами и вольїнянами39.
До слов'янських аборигенів на Підляшші почали прибувати

з півдня і південного-сходу бужани і волиняни, як про це писав
П. Житецький, под защитой вооруженньїх дружин, предводите-
льствуемьіх Киевскимикнязьями*0.Саме київські князі воювали
на цій території з ятвягами, про що виразно писалося у літописі
Нестора під роком 983: іде Володимирь на ятвяги і побіди ятвя-
ги і взя землю їх, під роком 1038: Ярослав іде на ятвяги.
У XIII ст. ятвягів на Підляшші було вже дуже мало, вони

уступили під тиском князів та їх дружин у пущі й дебри, останнім
походом на ятвягів був похід Данила Галицького у 1254 році.
У першій половині XIV ст. ця земля була включена до

Великого Князівства Литовського41, у 1520 році постало Підляське
воєвідство, яке доходило далеко на північ аж до р. Бобра, від того
часу сама назва Підляшшя стала ширше відома в історії. Після
Люблінської унії 1569 р. частина Підляшшя увійшла в склад но-
воствореного Берестейського воевідства, а друга частина була
включена до Польської Корони, де залишалася до кінця
існування Речі Посполитої до розподілу держави трьох народів.

У результаті третього розподілу Речі Посполитої в 1795 р. ціле
тогочасне Північне Підляшшя аж до Бугу на півдні увійшло
в склад Пруссії, натомість Південне Підляшшя - в склад
Австрійської Монархії.

39 П. Житецький, Очерк звуковой истории малорусского наречия, Київ,
1876, с. 273. Про Неврів-Нервів писав Шафарик, основуючи свій погляд на
писаннях Геродота, Тацита, Географа Баварського, і це серйозно
наводить автор «Заметок о западной части Гродненской губернии», як
свідчення існування Нарев'ян у найдавніші часи до ятвягів («Зтнографический
Сборник», вьш. III, Санкт-Петербург, 1858, с. 51-52).

40 П. Житецький, цит. праця, с. 273.
41 Найстаршу історію Підляшшя популярно виложив підляським

говором Ю. Гаврилюк у брошурі Історія Пудляша до 1321 року, Бієльск, 1987.
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У 1807 році Північне Підляшшя дісталося під панування Росії
(Тильжицька угода), Південне Підляшшя включене було у 1809
році до Варшавського Князівства, створеного Наполеоном,
а згодом після Віденського конгресу в 1815 р. увійшло воно
в склад новопокликаного Королівства Польського. Власті
Королівства з бувших воєвідств - Берестейського, Мазовець-
кого та Люблінського - утворили нове Підляське воєвідство
зі столицею у Сідльцях (8іесі1се). У 1867 р. царський уряд
скасував Підляське воєвідство і на його місце покликав Сідлецьку
губернію42.

Коли почалися серйозні дослідження українських говірок у
границях Російської Імперії, в тому числі й під ляських, офіційно уже
говоритиметься про територію Сідлецької губернії, що в якійсь
мірі означало основну частину Підляшшя, а навіть дехто говорив
про сідлецькі говірки (див. вище).

П. Житецький історично пояснює чому підляський діалект на
сравнительно небольшом пространстве гродненской и седлецкой
губерний має в собі все оттенки малорусских говоров, а також
дуже архаїчні риси, в яких, за його ж оригінальним висловом, не
затерялись в подляских разноречиях следьі глубокой древно-

43
сти ,

Від середини XIX ст. донині українські говірки Підляшшя
привертали увагу багатьох дослідників етнографії, фольклору
та діалектологів; записувалися тексти пісень, оповідань, казок,
приповідок та інших жанрів народної творчості на місцях.
Робили це більш освічені вихідці з Підляшшя, інколи дослідники,
що займалися ширшим обговоренням українських діалектів.
Тексти поміщалися у збірниках, матеріал, що ілюстрував
народну мову наводився у монографіях загального типу. Описувалися
поодинокі підляські села, парафії, більші чи менші групи
території з мовної точки зору. Історію цього зацікавлення та
результати конкретних досліджень хочемо представити в наступному
розділі цієї розповіді про підляські говірки.

42 Коротко й популярно викладає історію Підляшшя І. Ігнатюк у статті
Підляшшя і підляшуки, «Основи» № 1, 1987, с. 12-14.

43 П. Житецький, цит. праця, с. 276.
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2. Історія зацікавлення дослідників
підляськими говірками

Можна говорити про три основні періоди зацікавлень
підляськими українськими говірками, а саме:

1. перед першою світовою війною, коли праці на тему цих
говірок писалися, як правило, по-російському. Був це час збирання
діалектного матеріалу, часто принагідного, та перших спроб
загальних і зовсім детальних описів поодиноких говірок та їх груп
також на Підляшші;

2. між двома світовими війнами, коли дослідження цих говірок
провадили головним чином, польські мовознавці та висліди
своїх досліджень і узагальнень на високому науковому й
методологічному рівні публікували, загалом, по-польськи;

3. після другої світової війни аж донині. Це час деяких
труднощів у збиранні матеріалів, в першу чергу, в південній частині
Підляшшя, звідки люди, що користувалися саме цими говірками,
себто православні українці, були переселювані й виселювані,
виїжджали й частково поверталися, це час атласного
картографування мовних явищ, час популярних та вельми наукових описів,
час більшого самоусвідомлення обох частин Підляшшя, а навіть
серйозних спроб писати підляськими говірками художні твори.

а) Перед першою світовою війною

У середині XIX ст. появляються збірки й праці, в яких
поміщаються тексти, загалом фольклорні, та описи й спроби
класифікацій шдляських говірок у руслі інтенсивного зацікавлення
народною культурою, в тому числі й мовою. Неможливо було
б назвати усі детальні публікації такого типу, постараємося,
однак, звернути увагу на те, що нам здається найважливішим та
й що нам доступне, у хронологічному порядку.

У 1858 році появилася розвідка про західну частину
Гродненської губернії, де більшість фольклорних текстів походило з біло-
руськомовної території, але виділено тут ту частину губернії, на
якій знаходилися говірки українського типу, названі корольоус-
ким говором, що за словами автора статті употребляется в ок-
рестностях мест. Нарева, простирается под Бельск, а вирізня-
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Північне Підляшшя. Десятки тисяч його мешканців - це
православні. А православні в цьому регіоні користуються нащодень, в
основному, говірками української мови. Українській тут людності
- живе вона на цій землі від століть компактно - потрібні школи
й вчителі. Поволі твориться тут навчальна мережа української
мови насамперед у початкових школах. Нині у цій мережі с вже
пункт навчання у Черемсі. Фото Юрія Гаврилюка.

ється цей говір, між іншим, тим, що немає там форм типу поєдзє,
будзс, тільки поєде, буде. І тому сусіди прозивають себе взаємно
лекалами і дзєкаламиАА'. Те саме повторив пізніше П. Гільте-
брандг у передмові до збірника пісень з Північно-Західного Краю:
На юге (Заблудовский говор) соседит с особьім оттенком русско-
го язьїка, которьій у здешних жителем назьівается корольоуским,
т.е. королевским. Последним говорят около местечка Нарева
(на Нареве) и дальше на юг город Бельск: королевская речь
отличаєтся от Заблудовского говора отсутствиемдзеканья С..)*5.

44 Заметки о западной части Гродненской губернии, «Зтнографический
Сборник, издаваемьій Императорским Русским Географическим Обще-
ством», вьш. III. Санкт-Петербург, 1858, с. 104-105.

45 П. Гильтебрандт, Предисловие к: «Сборник памятников народного
творчества в Северо-Западном Крає», Издание Виленского Вестника,
Вильна, 1866, с. XXII.
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Маємо, отже, таку, як здається, першу інформацію про дека-
лів, себто про мову теперішнього північного Підляшшя з
околиць Нарви та Більська, яку автори виразно
протиставляли білоруській дзєкаючій мовній території. Там теж
поміщена була карта цієї частини Гродненщини з поділом на мовні
групи.

Автор передмови до збірки пісень з Північно-Західного Краю,
що приховувався під ініціалами П. А., ствердив у 1866 році:

В северо-западном крає Малороссов считается до 200 000 (из
которьіх почти четвертая часть, к прискорбию, олатинена). Ма-
лороссьі занимают, главнее, юго-восток Гродненской губернии
и тянутся до Припети в Минскую губернию южную часть Мо-
гилевской; маленький отросток проникает и в царство польское
- в Люблинскую губернию*6.
А один зі збирачів фольклору, зразки якого увійшли до цієї

збірки, студент Петербурзької Духовної Семінарії Іван Котович
визнає:

Те из песен, которьіе записаньїе в Кобринском и Брестском
уездах - на малорусском наречии, в песнях Бельского уезда
еще преобладает малорусская речь (...) песни Гродненского
уезда чисто белорусскиеА1. І тут же наводяться дві пісні,
записані ним у селі Чижі Нільського повіту48. Саме це село стало
одним з пунктів в Атласі східнослов'янських говірок Білосто-
цького воєвідства, перший том якого вийшов з друку 1980 року,
в описі матеріалу записаного у 60-70 роках XX ст. О.
Федоровичем та М. Кондратюком зазначено було, що основною
формою комунікації мешканців цієї місцевості є українська го-

49

вірка .

Так-от уже в середині XIX ст. границя між українськими та
білоруськими говірками на цій території була з грубшого відома
і не викликала якихось основних сумнівів.

46 Сборник памятников народного творчества в Северо-Западном Крає,
вьш. І, Вильна, 1866, с. 1.

47 Там же, с. 31.
48 Там же, с. 32-34. Матеріал з цього села увійшов пізніше до Атласу

східнослов'янських говірок Білостоцького воєвідства, т. І, 1980.
49 Аііаз §\\уаг ^зскойпіозіотаткіск Віаіозіоссіуту, і. І, \Угос1а\у 1980,

8. 55-56.
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Видатний український мовознавець О. Потебня у своїй статті
з 1870 року п.з. Заметки о малорусском наречии 50 подає Приклади
північноукраїнських говірок (Образцьі северньїх малорусских гово-
ров), в яких помістив зразки пісень з Заблудівського говору, що
знаходиться частинно у б. Нільському повіті Гродненської
губернії. Після зацитування 5 пісень О. Потебня аналізує їх мову,
прирівнюючи до того, що було тоді відоме в загальній
діалектології, в результаті зараховує його до північно-українського
діалекту: Далее всех вьщвинулся на север Заблудовский говор,
самьій западньт, если счита ть его крайним из малорусских 5 *. На
мою думку, це вже білоруський тип говірки, бо характерними
його прикметами є тут пом'якшення приголосних та дзєкання,
хоч ще пізніші дослідники говірок XIX ст. зараховували За-
блудівський говір до північноукраїнських, напр., К. Михальчук
Заблудівськерізноріччя помістив у межах Поліського наріччя52.

У згаданій праці О. Потебня наводить ще 2 пісні зі згаданого
вже села Чижі б. Більського повіту й коротко описує основні
прикмети чижівської говірки та й узагалі говірок Більського
повіту53.

Маємо, отже, конкретний матеріал з Заблудівського говору,
який тільки частково міг бути зарахований до
північноукраїнського типу - на тодішньому рівні розвитку діалектології та
недостачі докладніших описів можна було помилитися в оцінці та
класифікації ~ та з села Чижі; цінними можна вважати ці перші
описи звукових властивостей підляських говірок, зроблені най-
видатнішим українським мовознавцем того часу О. Потебнею.
Багато цікавого мовного матеріалу з території підляських

говірок та дальші спроби їх описання знаходимо у 7 томах
великої збірки п.з. Труди Зтнографическо-статистической жспе-
диции в Западно-Русский Край. Юго-западньїй отдел. Материа-
льі и исследования, собранньїе д. чл. 77. П. Чубинским, т. І-VII,

50 А. Потебня, Заметки о малорусском наречии, Воронеж, 1871. Перепе-
чатано из «Филологических Записок», 1870.

5* Там же, с. 95, 114.
52 К. Михальчук, Наречия, поднаречия и говорьі Южной России в связи

с наречиями Галичини, «Трудьі Зтнографическо-статистической зкспеди-
ции в Западно-Русский Край...», т. VII, вьш. 2, ч. З, Петербург, 1877, с. 490,
500.

53 А. Потебня, цит. праця, с. 11, 112.
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Санкт-Петербург, 1872-1877. Поміщені тут матеріали та їх описи
стали результатом діянь т.зв. Етнографічно-статистичної комісії
до Західно-Руського Краю, себто на Україну, Білорусь та Литву.
Думка про такі дослідження комплексного характеру появилася
ще у 1862 році, коли-то Государь Император, 8-го сентября,
Вьісочайше повелеть соизволил лередать из суммьі Министерст-
ва (Народного Просвещения) в Русское Географическое Обще-
ство десять тьісяч рублей для отправления непременно в 1863
году означенной зкспедиции5*.

Зорганізована була спеціальна комісія відносно експедиції, але
внутрішня ситуація тоді в Російській Імперії, а особливо в
західних її губерніях, головним чином, з приводу Січневого
повстання, затримала цю справу на кілька років. Праці почалися
щойно в 1867 році. У зв'язку з цим була, між іншим, складена
Іваном Новицьким55 програма для збирання матеріалів з мови.
Головою експедиції та найактивнішим дослідником-збирачем
був Павло Чубинський (1839-1884), етнограф і статистик,
народжений у Полтавській губернії, випускник Петербурзького
університету, був він довгий час (1862-1869) під надзором поліції
та був висланий до Архангельської губернії, а про видавані
пізніше ним згадані Трудьі А. Максимов писав, що зтот громадньїй
сборник, состоящий из семи томов, и до сих пор остается со-
вершенно незаменимьім источником для ознакомления с укра-

инской зтнографией5 6.
Саме П. Чубинський разом з молодим І. Чередниченком

об'їхав, як сам пише, майже всю Україну, в тому числі також Лю-
бартівський, Володавський, Холмський та Нільський повіти.
Звертав він увагу, передовсім, на обрядові пісні та казки міфіч-

54 Обще є предисловие к матерішлам и исследованиям, «Трудьі Зтногра-
фическо-статистической зкспедиции в Западно-Русский Край. Юго-запад-
ньш отдел. Материальї и исследования», собранньїе д. чл. П. Чубинским,
т. І, Санкт-Петербург, 1872, с. III.

55 Іван Новицький (1844-1890) - український історик та етнограф,
народжений у Таращі б. Київської губернії, працював у центральному
архіві Археологічної Комісії та в інших установах Києва {Українська
Радянська Енциклопедія, т. X, Київ, 1962, с. 162).

56 Знциклопедический словарь Русского Библиографического Института
Гранат, т. 48, Москва, 1929, с. 678.
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ного типу, крім того, як пише, я везде следил за фонетическими
и грамматическими особенностями говора51'.

Подає він також цікавий факт, що вчитель педагогічних курсів
у Білій, б. Сідлецької губернії, П. Андрієвський прислав П. Чу-
бинському записи етнографічних матеріалів з цієї території
Підляшшя, виконані учнями цих курсів. Хвалить також
дослідник преосвященного Михайла, єпископа Холмской греко-
-униатской епархии за енергійну поміч для діянь цієї експедиції58.
Як завважив П. Чубинський у своїй передмові до згадуваних

Трудів, до цього часу не було майже ніяких матеріалів, напр.,
з Холмщини та Підляшшя б. Сідлецької та Гродненської
губерній, а тепер из всех зтих местностей собрано мною а равно
и получено от разньїх лиц весьма значительное количество ма-

териалов59.
Як виглядає справа присутності мовних матеріалів з

Підляшшя у чергових томах цього монументального збірника?
Том 1-ий Трудов зтнографическо-статистической жспедиции

поміщує записи, що відносяться до вірувань і забобонів, загадки,
прислів'я та заклинання. З території підляських говірок поміщено
тут дещо з загальним лише зазначенням Холмская Русь,
У И-му томі цього видання поміщаються тексти казок. Тут

маємо замітку, що 9 казок походить з Сідлецької губернії,
а в трьох випадках конкретно зазначено село Полоски, в
якому записані були казки Про царевича-дурня, Про персидського
царевича та Про чоловіка і його жінку аньола60. Це цікавий
та надійний діалектний матеріал, з якого можна мати добре
уявлення про мову села Полоски (сьогодні село належить до
ґміни Піщаць у Білопідляському воєвідстві)61 у другій половині

57 П. Чубинский, Общее предисловие к материалам и исследованиям,
«Трудьі Зтнографическо-статистической зкспедиции...», т. І,
Санкт-Петербург, 1872, с. XIV.
^8 Там же, с. ХУІ-ХУІІ.
59 Там же, с. XII.
60 Трудьі зтнографическо-статистической жспедиции в Западно-Русс-

кий Край. Юго-Западньїй отдел. Материальї и исследования, собранньїе
д. чл. П. Чубинским, т. II, Малорусские сказки, Петербург, 1878, с. 77-83,
195-203, 400-403.

61 Див.: \Уукаг ипейомуск паїм тіе]8со\чо$сі н> Роїзсе, і. І-ПІ, \¥аг§2а\уа
1980-1982 (далі: 1УЦ), і. З, з. 16.
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XIX ст. та й ще кількох неназваних місцевостей з території під-
ляських говірок.

У Ш-му томі цього збірника поміщено 6 веснянок та 6 жнивних
обрядових пісень таки з цього ж села Полоски в рамках опису
цілого обрядового року на Україні62.

У ІУ-му томі цього видання поміщаються тексти й описи
родинних звичаїв (уродини, хрестини, весілля, похорони) і тут між
багатющим матеріалом з усієї української мовної території
знайшовся також опис весілля з текстами, записаними Адамом
Марковським у селі Кульчин Нільського повіту б. Сідлецької
губернії63. Село Кульчин належить нині до ґміни Ганськ у
північній частині теперішнього Холмського воєвідства64.
У У-му томі, між багатющим матеріалом, на який

складаються тексти любовних, родинних, побутових та жартівливих пісень,
знаходимо з території підляських говірок:

14 любовних пісень, записаних у селі Полоски;
4 родинні пісні також з Полосок, причому у двох випадках

зазначено, що записав їх І. Медвідь;
1 рекрутська пісня з Полосок та 1 рекрутська з зазначенням, що

записав її М. Кондя у Нільському повіті;
8 жартівливих пісень з цього ж села Полоски65.
Зацитуймо ж одну з цих жартівливих полоських пісень:

Ускочу я в огородець
Та вирву я вишню,
Дай мні, Боже, каваліра
Та під мої мислі:

62 Труди зшнографическо-статистической жспедиции в Западно-Рус-
ский Край, Юго-Западньїй отдел. Материальї и исследования собранньїе
д. чл. П. Чубинским, т. III. Народньїй дневник, изданньїй под наблюде-
нием действ. чл. Н. Костомарова, Санкт-Петербург, 1872, с. 109-110, 129,
139, 159-160, 232, 243, 245-246, 250-251.
63 Трудьі зшнографическо-статистической жспедиции (...), т. IV, Об-

рядьі: родини, крестиньї, свадьба, похорони. Издан под наблюдением д. чл.
Н. Костомарова, Санкт-Петербург, 1877, с. 670-679.

64 ИТ/, II, \Уаг52аша, 1981, 8. 250.
65 Труди зшнографическо-статистической жспедиции (...)% т. V. Песни

любовние, семейние, битовие и шуточние, Санкт-Петербург, 1874, с. 107,
111, 119, 132, 168, 180, 205, 221, 257, 264, 275, 276, 290, 347, 465, 585, 726, 754,
969, 1108, 1110, 1117, 1118, 1140, 1157, 1170, 1172.

298



Жеб тютюну не курив,
Табаки не нюхав,
Чужих жінок не любив
І ради не слухав 66.

У УІ-му томі цього видання немає матеріалів з території під-
ляських говірок, хоч цей том особливо цікавий для пізнання
народної української антропонімії67.

Ці матеріали послужили пізніше декому до праць-розвідок про
народну культуру, фольклор та мову також Підляшшя. Між
іншим, на основі цих та й інших діалектних записів Кость Михаль-
чук написав свою першу узагальнюючу монографію про
українські говірки в цілому, поміщену в УІІ-му томі цього
монументального збірника, назвавши її трохи дивно, але в дусі тогочасної
політичної ситуації: Наречия, поднаречия и говори Южной России
в связи с наречиями Галичини6*.

Зібрані по всій Україні фольклорні та мовні матеріали П. Чу-
бинський передав К. Михальчукові до опрацювання з
мовознавчої точки зору. Як пише П. Чубинський, робив він численні
записи на оснований программьі по язьїку, чтобьі определить гра-
ницьіраспространения наречий и говоров. Призтом, мною тогда
же бьіло обращено внимание и заявлено Географическому Обще-
ству о совпадении делении малорусского племени по наречиям
и говорам с делениями Нестора на народцьі. Затем, желая, чтобьі
собранньїй материал бьіл возможно полнее разработан, я пере-
дал его К. П. Михальчуку, несколько лет занимавшемуся изуче-
нием народной речи69.
К. Михальчук говорить про вплив Белорущиньї и Польщизньї

(...) на другой противоположной оконечности Южно-Русского
обиталища-в так назьіваемойПодляхиииХолмщине, т.е. в Юж-

66 Там же, с. 1108.
67 Трудьі зтнографическо-статистической жспедиции (...), т. VI. Народ-

ньіе юридические обьічаи по решениям волостньїх судов, Санкт-Петербург,
1872.

68 Трудьі зтнографическо-статистической жспедиции в Западно-Рус-
ский Край, снаряженной Императорским Русским Географическим Обще-
ством. Юго-Западньїй отдел. Материальї и исследования, собранньїе д. чл.
ТІ. Чувинским, т. VII, вьш. 2, часть 3. Малоруссьі Юго-Западного Кран,
Петербург, 1877.

69 Там же, с. 453.
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но-Русских уездах Гродненской, Седлецкой и Люблинской губер-
ний10.

Говорячи про підляшуків, задумується, з якого
давньоруського племені вони походять, згідно з його тезою, що літописні
племена повинні покриватися з сучасним поділом на мовні
регіони. Він щиро признається:
Какому древнему народцу соответствует зта своеобразная

розновидность племени - мьі не находим на зто никакого удов-

летворительного ответа в истории; скорее всего следует

допустить, что там в IX веке жили Бужане11.
Характеризуючи це підляське піднаріччя, К. Михальчук

загально оцінює, що з усієї території південноруського (себто:
українського) племені не зустрічаємо тепер ні одного кутка,
в якому панувало б таке вавилонське змішання всіх наріч і
говорів, яке маємо саме на цій території: без перебільшення можна
сказати, що там майже кожне село заскакує дослідника якимись
неочікуваними особливостями мови (переклад з російської -
М. Л.). І далі його думку про підляські говірки передаю в
оригінальному вислові, щоб чогось не змінити в суті висновків самого
К. Михальчука:

Из зтой путаницьі явствует только одно, что чем южнее, тем
в говоре подляшан чаще встречаются оттенки Украинского наре-
чия, чем севернее - Полешского, а на юго-западе - Русинского;
на северо-западе же смесь зта сконцентрировалас уже в особьій
своеобразньїй говор, так назьіваемьій Королевский12.
Як відомо, К. Михальчук поділив усю українську мовну

територію на наріччя, з яких одне Поліське (Полешское наречие)
включає в себе Підляське піднаріччя, яке покривається більш-
-менш з цією територією, яку ми донині називаємо підляськими
говірками; подає він головні системні прикмети цього
піднаріччя73. Це перший такий детальний опис підляської мовної тери-

70 Трудьі зтнографическо-статистической жспедиции в Западно-Рус-
ский Край, снаряженной Императорским Русским Географическим Обще-
ством. Юго-Западньїй отдел. Материальї и исследования, собранньїе д.чл.
77. Чубинским, т. VII, вьш. 2, часть 3. Малоруссьі Юго-Западного Края,
Петербург, 1877, с. 458.

71 Там же, с. 463.
72 Там же, с. 463.
73 Там же, с. 493-496.
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торії, важливий та актуальний донині не тільки як історичний
документ з 2-ої половини XIX ст., але й як основа для дальших
досліджень підляських говірок там, де вони ще залишилися
живою мовою місцевого населення.
У цьому ж таки УІІ-ому томі Трудов зтнографическо-ста-

тистической жспедиции... (Петербург, 1877) була також
поміщена програма, яка мала б помогти збирати зразки народного
мовлення на місцях, п.з. Программа для указаним особенностей
местньїх народних говоров в Южной Рости, по пунктам которой
записаньї помещаемьіе ниже материальї; у програмі цій було 74
пункти, себто запитання, що вимагали відповіді в діалектному
вислові74. У відповідях на запитання цієї програми надруковано,
між іншим, відповіді зі згадуваного вже села Полоски Нільського
повіту, а також вирізки з листа п. Андрієвського з Білої, який
пише дещо про особливості говірок навколо цього повітового
містечка Білої.

У матеріалі з Полосок опубліковано відповіді на всі майже
пункти програми, що з грубшого характеризує систему говірки
цього підляського села, а в додатку наводяться цікавіші
словотвори та слова й фразеологізми, що в якійсь мірі дають уяву про
лексичну систему говірки села Полосок75. Для прикладу
наводимо з цього списку слів такі форми, як барзо, ци 'чи', сіде 'сяде',
допіро, хутній, ниц, оно 'тільки', абашча 'так', але-але 'так', відаю
'знаю', жежко 'горяче', космок, прідива, міти 'мати', меби 'щоби,
якби', скіль 'звідки', веселки 'журавлі', гонгол 'ангел', прісна душа
'хрещена', пашек 'рот' та багато інших.

Поміщено тут також відповідь П. Андрієвського з міста Білої,
який не дає повних відповідей на запитання програми,
пояснюючи таке:

В виду неоднаковости здешнего говора, иногда на весьма не-
большом пространстве, я не мог воспользоваться предложен-
ньіми в вашем письме формами правописания (...) А потому,

74 Программа для указаним особенностей местньїх народних говоров
в Южной России, по пунктам которой записаньї помещаемьіе ниже
материальї, «Трудьі зтнографическо-статистической зкспедиции (...)», т. VII,
вьш. 2, часть 3. Малоруссьі Юго-Западного Края, Петербург, 1877, с. 527-
-536.

75 Там же, с. 552-554.
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япоручилученикамзаписьівать все, буква в букву, по произноше-
нию. Подає він деякі інформації відносно вимови о в закритих
складах, дифтонгів на місці о чи Ь, відносно твердості чи м'якості
приголосних, а передусім р, називаючи притому такі місцевості,
як Заболоття, Кодень, Кульчин, Ломази, Осовка, Павлів, Полос-
ки, Славатичі, Яблочин і «Галень» (?)76.
У цьому ж таки УІІ-ому томі Трудов зтнографическо-стати-

стической зкспедиции... поміщені були цікаві інформації про
територію Підляшшя. Насамперед читаємо загальну
характеристику місцевих «малоросів», що відноситься до ситуації з 1869
року. Має вона особливе історичне значення і тому хочеться
зацитувати хоч частину цього вислову в тодішній оригінальній
російській (бо так тоді майже всі писали) формі:

Что касается собственно малорусского населення губерний
Люблинской и Седлецкой, то оно подверглось сильному влия-
нию Польши. Оно греко-униатского вероисповедания и, благо-
даря фанатизму ополяченного духовенства, сильно привержено
квнешней обстановке религии, обстановке католического харак-
тера. Зто в особенности нужно сказа ть о Подлясье (...) «шептуха»
или тихая обедня, заимствована откатолицизма (...) пениеполь-
ских молитв и проповеди на польском язьіке.

Хотя то население отличает себя отпольского, назьівая униат-
ским, а католиков поляками, но уж самое название показьівает,

что народ обезличен и назьівает себя по религии. Впрочем,
в большей части меншостей, униатьі знают, что они Русиньї.
Солидарность с остальньїми Малоруссами у них очень мала (...)
они не знают малорусских исторических песен (...) можно
удивляться, как Русиньї, при таких условиях, не утратили окончатель-
но народности. Они сохранили язьік, мировоззрение, нравьі
и обьічаи; хотя несколько обезличились, утратив многие посло-
вицьі и песни. Например, йми поются на свадьбах и польские
песни и употребляются немалорусские танцьі, как напр.
«обертає»11.

Дальше подається характеристика поодиноких повітів та
навіть окремих місцевостей щодо вживання української мови в її

76 Там же, с. 552.
77 Краткая характеристика Малоруссов, «Трудьі зтнографическо-ста-

тистической зкспедиции (...)», т. VII, вьш. 2, часть 3, Петербург, 1877, с. 359.
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діалектній формі, з зазначенням, скільки в даній місцевості унія-
тів і скільки католиків та якої мови вони вживають.

У відношенні до Нільського повіту Гродненської губернії
зазначено, що там до «малоросів» належать селяни (сєльское сосло-
вие), а з мешканців містечок, только православньїе мещане при-
надлежат к числу Малоруссов18.
Детальніше представлено мовно-релігійну ситуацію у Воло-

давському, Радзинському, Більському та Константинівському
повітах тодішньої Сідлецької губернії.

Він віднотовуе факт, що у тодішньому Володавському повіті
було 38 894 уніяти і всі вони користувалися українськими
говірками.

Виключно уніяти мешкали у таких місцевостях Володавського
повіту:

Беднаржівка (нині: Весіпагго^ка, §т. Б?Ьо\¥а КІосІа, 1¥ІІ, І,
59)79,

Бояри (нині: Во^агу, £т. Росіесі^бгге, ІУІІ, І, 116),
Богутин (Воїшіуп, §т. 8озпо\уіса, \¥ІІ, II, 115),
Вигадів (\¥упа1е\у, §т. Б?Ьо\уа Юосіа, \¥ІІ, III, 639),
Дембіни, Дубиця (ОиЬіса Боїпа і ОиЬіса Оогпа, §т. ХУізгпісе,

\¥1], І, 370),
Жджарка (2<І2;агка, §т. Напзк, \УІ], III, 791),
Забуди80,
Зещинка (Жещинка; Хезгсгупка, §т. Зозпо^ка, \¥ІІ, III, 796),
Іванки, Козак (Кохакі, рггузіоіек, §т. Напзк, \¥ІІ, II, 187),
Козаржець, Константинів, Константинівка (КопзШпІупбгука,

§ш. Напзк, \¥\], II, 153),
Липинка (Ьіріпкі, ууієз, §т. 8озпо\¥ка, \УІ]} II, 299),
Метілка (МіеШІка, ргеузіоіек, §т. 8їагу Вгиз, \¥ІІ, III, 444),
Ольхівка (ОІсЬоу/ка, §т. 8озпо\\аса, \¥ІІ, II, 621),
Осмол, Переход (Рг2ЄсЬ6сі, §т. Зозпошка, ІУІІ, III, 54),
Скородниця (Зкогосіпіса, §т. 8іагу Вшз, \¥1), II, 231),
Старина (Зіаггугпа, кої., §т. Напзк, \¥1], III, 336),

78 Там же, с. 364.
79 \Уі! = Ц^укаї иг2%сІоуіїуск пагц? тіерсомош и> Роїхсе, і. 1-ІII, \¥аг$га^а

1980-1982.

80 Якщо в дужках немає сучасної польської офіційної назви, це значить,
що ми її не знайшли в вищеназваному списку.
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Хмелита (СЬтіеІіІа, сг. \^8І 8о8ію\ука, \но]. Ьіаізкоросіїазкіе),
Чортівка (Сгогіошка, сг. \У8І Магіапошка, §т. ифома Кіосіа),
Шуминка (Згитіпка, §т. Д¥1осІа\уа),
Юліанівка.

У згаданих місцевостях, чисто уніятських, мешкало тоді згідно
з рахунками авторів цитованого матеріалу 3811 душ.

У тому часі уніяти становили більшість і користувалися своєю
українською говіркою в таких місцевостях тодішнього Володав-
ського повіту (разом в нижче названих місцевостях уніятів було
тоді 32338 душ):

Андреїв (Ашіггеіб^, §т. игзгиііп, сЬеїт., \¥\], І, 21),
Битинь (Вуїуп, §т. \Уо1а Шгшка, сЬеїт., \¥11, І, 205),
Білка (Віаїка, §т. 0?Ьо\¥а Кіосіа, №11, І, 72),
Брус (\уіє8 8іагу Впі8 \у мо}. сЬеїтзкіт, \¥\], III, 325),
Вигнанка (\¥у§папка, §т. 8о8п6\ука, 1¥ІІ, III, 634),
Вирики-Адампольські (\¥угукі-Асіатро1, §т. \¥угукі, \УІІ, III,

646),
Вишничі (А¥І82ПІсе, \уіє8 \у чіо). ЬіаІ8коросі1а8кіт, 1¥1/, III 570),
Вінценцін (Л¥іпсепсіп, §т. ІЛзгиІіп, сЬеїт., \¥11, III, 565),
Войцєхів (\¥оісіесЬ6^, §т. Напзк, сЬеїт., \УІ]У III, 583),
Володава (тіа8Іо \¥1о<За\уа, ^6у сЬеІтзкіе, \¥1]у III, 579).
Воля Верещинська (\Уо1а \¥еге82сгуп8ка, §т. І_Іг82и1іп, \У\], III,

583),
Воля Витицька, Ганськ (Напзк, 08ас1а \у СЬеїтзкіет, 1¥ІІ, І, 573),
Гірки (Оогкі, §т. 8о8по\\аса, \¥\], І, 507),
Головно (Но1о\упо, §т. РодесІ\\юг2е, \УІІ, І, 581),
Голя (Ноіа, £лі. 8іагу Вгіі8, \¥\], І, 580),
ГорОДИЩе (НоГОСІу82С2Є, £ПТ \¥І82ПІСЄ, \¥ІІ, І, 583),
Горостита (Хворостита) (Ного8ІуІа, §т. \Уугукі, \¥ІІ, І, 583),
Грабівка (ОгаЬ6\ука, §т. Росіес1\¥бг2Є, \¥\], І, 534),
Довголіска (Во11іо1І8ка, §т. \¥І82ПІсе, \¥\], І, 350),
Жолобок (21оЬек Оигу і 21оЬек Маїу, §т. \¥1осіа\уа, \¥1], III,

796),
Жуків (2ико\у, §т. \¥1осІа^а, \¥1]у III, 800),
Завадівка (2а\уасі6^ка, £т. Т_ІГ82и1іп, \¥1], III, 744),
Загайки (2аЬа]кі, §т. \Уугукі, \У\]У III, 696),
Замлинець (2ат1упіес, сг. \У8І Ьеіпо, §т. 8о8іюмса, \УІІ, III, 720),
Замолодичі (2ато1осіус2е, §т. 8іагу Вш8, 1¥ІІ, III, 720),
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Заліще (2а1І82сге, §т. РосІесі^бгге, №11, III, 714),
Збереже (2Ьегеге, §т. \\^о1а ІЛігиака, 1УІ/, III, 752),
Зінки (2іепкі, 08. §т. $08по\уіса, ]¥1], III, 769),
Ігнатів (1§пас6\у, §т. ^угукі, ЮЧ7, І, 596),
Калинка (Каїіпка, >уіє8 \¥ §т. ІаЬІоп, РРЇ/, II, 10),
Капленоси (Каріопозу, §т. \¥угукі, ІГІУ, II, 32),
Коденець (Косіепіес, §т. 0?Ьо\^а Кіосіа, \¥ІІ, II, 104),
Ковка, Колачі (Коїасге, §т. 8іагу Впі8, \УІ], II, 136),
Колеховичі (Ко1ес1ю\уісе, §т. Озігб^ ЬиЬ., ^С/, II, 106),
Королівка (Когоіо^ка, §т. \¥1осІа\та, МУІІ, II, 165),
Косннь (Козуп, §т. \Уо1а ІЛігшка, И^ТУ, II, 174),
Красівка (Кга§6\¥ка, §т. \¥1о<іа\¥а, \¥\]у II, 294),
Красне (Кга§пе, §т. ІІ8сіто\у ^ \*ю]. ІиЬеІзкіт, IV V, II, 202),
Кривоверба, народне: Кривоберва (Кг2у^о\уіеггЬа, §т. \\^угукі,

№Т/, II, 235),
Кропивки (Кгорішкі, §т. 8озпо\уіса, \У\], II, 212),
КруЛЄВСЬКИЙ Двір (КГ0ІЄ\¥8кІ 0\¥ОГ, ЛУІЄ8 ^ §Ш. РаГС2Є\¥, РКС/, II,

215),
Кульчин (Киїсгуп, §т. Напзк, ІГ£/, II, 249),
Лейно (Ьеіпо, §т. 8о8по^іса, ]¥ІІ, II, 276),
Линів (Ьупіе\у, §т. \¥І82ПІсе, Ж(/, II, 368),
Липівка (Ьір6\ука, §т. \¥угукі, \¥\]у II, 306),
Ліски (Ьазкі, \уієз \у §т. Рагсге\у, И^С/, II, 264),
Ломниця (і^отпіса, §т. І_Іг82и1іп, \¥ІІ, II, 355),
Любень (ЬиЬіеп, §т. \¥угукі, Ж£/, II, 316),
Любичин (ЬиЬісгуп, §т. О^Ьо^а Кіосіа, \¥ІІ, II, 315),
Люта (Ьиіа, §т. \¥1осіа^а, ЖС/, II, 325),
Лютвиця, Маслюхи (МабІисЬу, §т. І_І8сіт6\у, мо}. ІиЬеІзкіе, \¥ІІ,

И, 420),
Мости (Мо8іу, шіе8 і о8. §т. Росієсі\у6г2Є, \¥ІІ, II, 485),
Мостиська (Мо8СІ8ка, §т. 8о8по\уіса, \¥1], II, 486),
Мацошин Великий (Масо8гуп \Уіе1кі, §т. \¥о1а Шгшка, ІЛУ, II,

374),
Мацошин Малий (Масо82уп Маїу, §т. Напзк, ЖС/, II, 374),
Нетяги (№еиаЬу, §ш. 0?Ьо\¥а Кіосіа, ЖС/, II, 534),
Нецілий (№есіе1іп, §т. Ро<іес1\у6г2Є, ^£7, II, 525),
Окунинка (Окипіпка, §т. ХУккіаша, ІЇ'ТУ, II, 619),
Ополе (Ороіе, §т. РосІесЬубгге, И^Л/, II, 634),
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Оріхів Новий (Т^охуу Ог2ЄсЬ6\¥, £ш. 8о8По\\аса, \¥1)\ II, 595),
Оріхів Старий (8іагу ОггесЬ6\¥, §т. 8о8по\уіса, \¥1], III, 332),
Орхівок (ОгсК6\¥ек, §т. \¥к>сіау/а, \¥ІІ, II, 635),
Осова (08о\уа, \^іез і Іезп. XV §т. НаЙ8к, ІУ17, II, 649),
Пахолс (РасЬоІе, §т. Вфсжа Кіогіа, \УІ], II, 668),
Пішоволя (Песья-Воля) (Ріе8го\уо1а, §т. 8о8по\¥Іса, \¥ІІ, II, 729),
Погорилець (Ро§ог2е1ес, §т. 8о8п6^ка, 1¥1/, II, 3),
Подедвір'я (Рос1єсі\у6г2Є, XV \¥ОЇ. ЬіаІ8корос11., 1УІ/, II, 783),
Полюбичі (РоїиЬісге, §т. \¥І82пісе, 1¥ІІ, III, 14),
Примірки (Рггутіагкі, \^ІЄ8 XV £т. ІІГ82и1іп, сЬеїт., \¥ІІ, III, 76),
Ровини (Кох^іпу, §т. \¥І82пісе, 1^£/, III, 142),
Рожанка (Когапка, §щ. \¥кхіа^а, МУІ], III, 150),
Розвадівка (Ко2\уасі6\¥ка, §т. 8о8іюх^ка, МУ\]9 III, 146),
Ромашки (Котазгкі, §т. 1.ота2у, ІУИ, III, 138),
Русили (Кшіїу, §т. Росіесішбгге, ЇРЇ/, III, 164),
Сапігів (8аріеЬ6\у, §т. 8о8по\ука, ЖС/, III, 195),
Сідлище (8іесі1І82С2е, §т. \¥о1а Шгшка, ІУІЇ, III, 211),
Собибір (8оЬіЬ6г, шіе8 і 08. XV §т. \¥ІосІа^а, РРІ/, НІ, 259),
Соснівка (8о8пох^ка, шіе8 XV ^су. ЬіаІ8коросІЬ, \УІІ, III, 272),
Сосновиця (8о8по\¥Іса, \¥ІЄ8 XV XVо). сЬеЬшкіт, \У\]У III, 271),
Ставки (8іашкі, §т. \¥1ос1аша, \¥\], III, 341),
Стульно (8іи1по, §т. \¥о1а Шпика, 1¥1/, III, 369),
Сухава (8исЬа^а, §т. \¥угукі, \¥1)\ III, 371),
Сушно (8и82ію, §т. \У1<хіа\уа, \¥и щ 381),
Тисьмениця (Тушііепіса, §ш. Рагсге^, И^С/, III, 489),
Турно (Тигпо, §т. 8о8пошіса, \¥ІІ, III, 482),
Угнин (Шпіп, ет. Б?Ьоша Кіосіа, Й^С/, III, 495),
Угруська Воля (\¥о1а Шгизка, ^іе8 XV xVО^. сЬеЬшкіт, \¥\], III,

599),
Устимів (8іагу ^8сіт6xV, §т. ІЛсіто^, \¥\], III, 334),
Хмілів (СЬтіе16х¥, §т. ^?ЬоxVа Кіосіа, 1¥11, І, 226),
Чепутка (СгерШка, §т. Зозпб^ка, И'ІУ, І, 278),
Шмокотівка (8гтокоі6^ка, сг. \¥§і Ноіа, §т. 8іагу Вги8, ЇРЇ/,

III, 406),
Щєсники (82С2Є8пікі, §т. НаЙ8к, \¥1]\ III, 394),
Юзефин (ІогеГт, С2. \У8І 2а8Іаме, §т. І_ІГ82и1іп, \У\]У І, 659),
У кількох місцевостях Володавського повіту мешкала більш-

-менш така сама кількість римо-католиків та уніятів, які теж ко-
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ристувалися українськими говірками. До таких місцевостей за
авторами інформації належали місцевості:

Баб'янка (ВаЬіапка, ™іе8 і кої. \¥ §т. Рагсгеш, №1/, І, 32),
Застав (2а§Іа\¥Іе, шіез \у §т. Іігзгиііп, №11, III, 737),
Лісок (Лясек) (Ха8кі, шіеб \у §т. Рагсгеш, №1/, II, 269),
Романів (Котапо\¥, §т. $08по\ука, №11, НІ, 137),
У порівняно меншій групі місцевостей Володавського повіту

римо-католики становили більшість населення, уніяти ж там
були меншістю, але зберегли вони на той час ще свою українську
говірку і нормально користувалися нею; до таких місцевостей
автори інформації зараховують:

Антополь (Апіорої, §ш. Росіесі\у6г2е, №1/, І, 27),
Борки (Вогкі, С2. \у$і РІеЬапіа \¥о1а, §т. їїфо\на Кіосіа, №11, І,

124),
Бурядів (Вига<36\у, §т. Рагсгеш, №11, І, 198),
Верещин (\Уеге82сгуп, §т. иг82и1іп, №1], III, 527),
Волоська-Воля (\Уо1о8ко\уо1а, §т. 8іагу Вгш, №1/, III, 604),
Грудок (Огосіек, шіе8 ш §т. Зіетіеп, №11, І, 554),
Домінічин (Оотіпісгуп, §т. 8іагу Вги8, №1], І, 355),
Дроздівка (Ого2(і6\¥ка, §т. ІІзсітош, №11, І, 366),
Дубова-Колода (Офоч/а Кіосіа \уіе8, №11, І, 324),
Єдлянка (Іесіїапка, 08. \¥ §т. Рагс2е\у, №11, І, 645),
Застава (2а8Іа\уіе, шіе8 \у §т. \Уо1а ІЛішзка, №11, III, 737),
Козубата (КогиЬаІа, \уіє£ \¥ §т. ІІГ82и1іп, №11, II, 195),
Конюхи, Липняк (Ьерпіак, §т. 5о8Пошіса, №11, II, 302),
Любовиж (ЬиЬо\¥І2, §т. 8і:агу Вгш, №11, II, 320),
Макошка (Мако8гка, §т. О^Ьоша Кіосіа, №1], II, 385),
Маріянка (Магіапка, §т. 8іагу Вги8, №1/, II, 407),
Острів (08іго\у ЬиЬеІзкі, тіа8Іо, №11, II, 658),
Парчів (Рагсгеш, тіа8Іо, №11, II, 685),
Псхи (РіесЬу, §т. Рос1есі\у6г2Є, №11, II, 718),
Полодь (кої. Роїосі, §т. \У1ос1а\та, №Ц, III, 16),
Савин (8а\уіп, \уіє8 V/ СЬеІішкіет, №11, III, 199),
Сосновиця (8о8по\¥Іса, \¥Іе8 \у сЬеїт., №1/, III, 271),
Стемпків (8і?рко\¥, §т. О^Ьоша Кіосіа, №11, III, 374),
Угруськ (ІЛіги8к, §т. \¥о1а Шгизка, №11, III, 495),
Уяздів (ЦіагсІбш, \\іе8 \у §т. Напзк, №11, НІ, 495),
Шлюбів ($2ІиЬ6ш, схфс ^8І Ороіе, §т. Росіесішбгге, №1], III, 406),
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З вищенаведеного списку чотирьох груп місцевостей б. Воло-
давського повіту виникає, що значна більшість населення цього
повіту в другій половині XIX ст. належала до східного
віросповідання (уніяти), а їх мовою були українські говірки південно-
підляського типу, частково вже на границі з холмськими.

У Нільському повіті в тому самому часі (60-і роки XIX ст.) за
подібними підрахунками мешкало 32020 уніятів й усі вони
користувалися своєю українською підляською говіркою. З точки
зору кількості українців-уніятів в Нільському повіті того часу
автори інформації поділили місцевості цього повіту на 3 основні
групи, а саме:

1. Місцевості, в яких мешкали самі уніяти, які говорили під-
ляськими українськими говірками, до цієї групи належать:

Бур, Вигода, Волошки (\Уок>82кі, о$. ^ §т. Різгсгас, ]¥ІІ, III,
604),

Ворґулі (ЛУог§и1е, шіез і ов. XV §т. Ье$па Росії, 1¥ІІ, III, 605),
Голешів (Но1е82о\у, §т. Наппа, IV!/, І, 581),
Даньці (Бапсе, §т. Наппа, 1¥11, І, 297),
Довгоброди (ВоІкоЬгосІу, §т. Наппа, 1¥17, І, 350),
Ельжбєцін (ЕІгЬіесіп, §т. Косіеп, 1¥17, І, 407),
Желівше, Жуки (Тлікі: \узіє \¥ §т. Теге8ро1 і Тисгпа, \УІЇ, III, 799),
Кузавка (Кигашка, §т. Зіашаїусге, \У\]у II, 259),
Легути, Лядзька (Ьаск, §т. Наппа, \У\], II, 267),
Михальків (МісЬа1ко\у, §т. Теге8ро1, \¥\], II, 432),
Муравець (Мигашіес, §т. Тегезрої, \¥ІІ, II, 493),
Огородники Великі (0§гос1пікі, \уіее>, §т. Віаіа Роді., \¥\]у II, 613),
Павлюки (Ра\у1икі, §т. Наппа, \¥\], II, 698),
Паросля (Рагозіа, §т. 81а^аіус2е, \¥1)\ II, 686),
Пниська (Рпізкі, рггуз. §т. 81а\¥а1усге, \УЬ\ II, 753),
Пшесмики (Рг2Є8тукі, кок, §т. Ьеша Росії, \¥ІІ, НІ, 63),
Сомовині (5ато\уісге, §т. Тегезрої, \УІІ, НІ, 194),
Сугри (8и§гу, С2?8С шзі Косіеп, \¥1], НІ, 374),
Теребички (ТегеЬІ8кі, §т. 81а\уа1;ус2е, \УІІ, III, 455),
Янівка (Іапо\ука, §т. Віаіа Росії.).
2. Місцевості, в яких уніяти, що користувалися місцевими

українськими говірками, становили абсолютну більшість:
Березівка (Вегегбхука, §т. 2а1е§іе, \¥ІІ, І, 63),
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Бокинка (Вокіпка Кг61е\у§ка і Вокіпка Рапзка, §т. Тисгпа, ]УІ/,
І 116),

Болотків (Віоікош Оигу, §т. Тегезрої, ІУИ, І, 104),
Бурвин (Витоіп, §т. І^отагу, \УІІ, І, 199),
Вичілки (\¥усг61кі, §т. Різгсгас, \¥ІІ, III, 631),
Воскреничі Великі (\¥08кг2епісе Оиге, §т. Віаіа Росії, \¥11, III,

606),
Воскреничі Малі (\¥о8кггепісе Маїе, §т. Віаіа Росії.)
Вулька Добринська (\¥61ка ОоЬгупзка, §т. 2а1езіе, 1¥Ц, III,

618),
Вулька Заболотська (\¥61ка 2аЬ1оска, §т. Тисгпа, \УІІ, III, 618),
Вулька Корчівська (АУбІка Когсгошзка, §т. іютагу, РГІ7, НІ,

613),
Вулька Костенецька (\¥61ка Ко8сіепіе\уіска, §т. Різгсгас, ІУІ/.

III. 613),
Ганна (Наппа, \¥Іе§, ЇРЇ/, І, 573),
Горбів (НогЬб™, §т. 2а1е8іе, 1¥ІІУ І, 582),
Гусннка (Низіпка, §т. Віаіа Росії., *ГС/, І, 589),
Грабанів (ОгаЬапо\у, §т. Віаіа Росії., \УІІ, І, 525),
Деречанка (Оегесгапка, §т. 2а1езіе, \¥Х]У І, 315),
Добратичі (ОоЬгаІусге, §т. Косіеп, \¥\], І, 338),
Добринка (БоЬгупка, §т. Різгсгас, 1РГС/, І, 341),
Добринь (ОоЬгуп Оигу і ОоЬгуп Маїу, §т. 2а1езіе, \¥ІІ, І, 341),
Докудів (Оокшібш, §т. Віаіа Росії, 1¥ІІ, І, 344),
Дубів (ОиЬ6\у, §т. ї^отагу, І*Т/, І, 371),
Дубровиця Велика (Офготса. Оига, §т. Тисгпа, Ї^С/, І, 307),
Дубровиця Мала (ЩЬго\уіса Маїа, §ш. РІ82сгас, Ж(У, І, 307),
Заболоття (2аЬ1осіе, §т. Косіеп, ^£/, III, 666),
Загорів (2а§6го\у, £т. РІ8гсгас, \¥11, III, 683),
Залісся (2а1е8Іе, \¥Іез, \¥і], III, 708),
Залютинь (2а1іПуп, §т. Різгсгас, И^С/, III, 714),
Заньків (2апко\у, §т. 81а\¥аІусге, 1¥ІІ, III, 722),
Києвець (Куодуіес, §т. 2а1езіе, >РЇ/, II, 74),
Кобиляни Надбужні (КоЬуІапу, §т. Теге8ро1, \¥1]у II, 96),
Кодень (Косіеп, \уіє8, \УІ], II, 184),
Кожанівка (Когапошка, §т. Косіеп, ІУІІ, II, 195),
Колода (Кіосіа Бига і Кіосіа Маїа, §т. 2а1езіе, \¥\], II, 89),
Колпинок (Коїріп, §т. Тегезрої, №11, II, 141),
Колиховщизна, Конти (К^іу, §т. Косіеп, 1¥ІІ, II, 141),
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Конитів (Коруїбш, §т. Косіеп, \¥ІІ, II, 165),
Корощин (Когозгсгуп, §т. Тегезрої, IVV, II, 165),
Корчівка (Когс2о\¥ка, §т. І^отагу, \УІІ, II, 163),
Костеневичі (Козсіепіешісе, §т. Різгсгас, \У\], II, 178),
Костомолоти (Козіотіоіу, §т. Косіеп, \¥И, II, 173),
Кочуківка (Косгико\ука, §т. 2а1езіе, Ж£/, II, 103),
Кошоли (Козгоіу, §т. їлзтагу, \У\]У II, 176),
Красівка (Кга80\ука, §т. і^отагу, І^С/, II, 204),
Кривовілька (Кг2уу/о\¥б1ка, §т. 81а\уаІусге, \УІІ, II, 235),
Лебедів (ЬеЬіесІ2Іе\¥, §т. Тегезрої, РГС/, II, 274),
Ленюшки (Ьепіизгкі, §т. Тисгпа, И^ЇУ, II, 278),
Ломази (Ьотагу, \¥Іез, 1¥ІІ, II, 354),
Луківці (1.ико\Усе, §т. Віаіа Росії, \¥ІІ, II, 365),
Любатин (ЬиЬаІупек, §т. ї^отагу, \¥ІІ, II, 314),
Любенка (ЬиЬіепка, §т. ї^отагу, І^С/, II, 316),
Ляхівка (ЬасЬошка Т>\\±а. і Маїа, §т. 2а1езіе, Ж£/, II, 267),
Мазанівка (Магапо\¥ка, §т. Тисгпа, ЖЇУ, II, 422),
Малашевичі Великі (Маїазгеу/ісге Оиге, §т. Тегезрої, И^С/, II,

395),
Малашевичі Малі (Маїазгешісге Маїе, §т. Тегезрої, ]¥ІІ, II, 395),
Малева-Гора (Маїоша Сога, §т. 2а1езіе, IVII, II, 391),
Маньковичі (Мапкох^ісе: сг?зс \узі Вокіпка Кг61е\¥зка, §т.

Тисгпа, 1УІ/, II, 403),
Матяшівка (Маіїа82б\ука, §т. Тисгпа, Ц^І/, II, 421),
Межилісь (Міесігуїез, §т. Тисгпа, \УІІ, II, 446),
Огородники, Огородники Малі (0§госіпікі, тоез V/ §т. Віаіа Росії.

і ш §т. Тисгпа, кої. ^ §т. Різгсгас і Тегезрої, \¥\], II, 613),
Окчин (Оксгуп, £Ш. Косіеп, ЖЕ/, II, 616),
Ольшанка (Оізгапкі, §т. Косіеп, \¥1)\ II, 624),
Ортель Княжий (Огіеі Кзщг^су, §т. Віаіа Росії., \УІІ, II, 638),
Ортель Королівський (Огіеі Кгоіешзкі, §т. Різгсгас, \¥ІІ, II, 638),
Перковичі (Регкошісе, §т. Віаіа Росії., №11, II, 703),
Пищаць (Різгсгас, \уіез, \УІІ, II, 741),
Полоски (Роїозкі, §т. Різгсгас, \УІІ9 III, 16),
Полятичі (Роїаіусге, §т. Тегезрої, №1/, III, 10),
Поросюки (Рогозіикі, §т. Віаіа Росії., 1¥ІІ, III, 30),
Розбитівка (КогЬіІбшка, §т. Тисгпа, ЙРІ/, III, 143),
Россош (Коззозг, £т. Ьотагу, ]¥ІІ, III, 140),
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Сельчик (8іе1сгук, §т. Віаіа Росії., №1], III, 212),
Сидорки (Зісіогкі, §т. Віаіа Роді., \УІ]У III, 207),
Ситник (Зііпік, §т. Віаіа Роді., Ж£/, III, 223),
Славатичі (81а\уа1ус2е, \уіе8, Ж(7, III, 249),
Славатинськ, Славатинськ Інститутський, Славатинськ

Княжий,
Стасівка (8їа8Іо\ука, §т. І^отагу, \УІ)\ НІ, 337),
Стиржинець (8іуггупіес, §т. Віаіа Роді., ]¥ІІ, III, 370),
Студзянка (8іікІ2Іапка, §т. і^отагу, \УІІ, III, 367),
Теребеля (ТегеЬеІа, £т. Віаіа Росії, \У\], III, 454),
Хорощинка (СЬого82С2упка, §т. Тисгпа, 1¥1/, І, 234),
Хотилів (СЬоІу16\¥, §т. Різгсгас, \УІ], І, 236),
Ціцібор Великий (СісіЬог Оигу, §т. Віаіа Росії., \¥1], І, 248),
Ціцібор Малий (СісіЬог Маїу, §т. Віаіа Росії., \УІ)\ І, 248),
Чоснівка (С208по\ука, §т. Віаіа Роді., 1¥ІІ, І, 286),
Шенейки (8гепе]кі, рг2у8Іо1ек XV §т. ІЬотагу, \¥ІІ, III, 400),
Шостаки (8го8Іакі, §т. Косіеп, ЖС/, III, 407),
Юсаки (Ііі8акі, \уієв \у §т. і.отагу, Ж(7, І, 669),
Яблочин (Яблочна) (ІаЬІесгпа, §т. 81а\уа1усге, \¥ІІ, І, 603),
У кількох місцевостях Більського повіту переважали тоді ри-

мо-католики, але уніяти в цих місцевостях зберегли свою рідну
говірку. Така ситуація була в місцевостях:

Біла з передмістями (Віаіа Росіїазка, тіазіо, \¥1), І, 70),
Білка (Віаїка, сг?8С тіазіа Віаіа Росії., \¥\], І, 72),
Вулька Плсбанська (\¥61ка РІеЬапзка, §т. Віаіа Росії, ]¥ІІ, III,

616),
Горбів (НогЬ6\¥-Ко1опіа, §т. 2а1е8Іе, ]¥ІІ, III, 616),
Копитник (Коруїпік, §т. ї^отагу, \УІІ, II, 162),
Лішна (Ьізгпа, §т. 81а\уа1ус2е, \¥ІІ, II, 312),
Піщаць (фільварок) (РІ82сгас-Ко1опіа, §т. РІ82сгас, \¥\], II, 741),
Саївка (8а]6\ука, §т. 81а\¥а1усге, 1УІІ, III, 192),
Тересполь (Теге8ро1, тіа8іо, \УІІ, III, 455),
Тучна (Тисгпа шіез, \¥1], III, 480),
З цього виникає, що абсолютна більшість населення б.

Більського повіту належала в другій половині XIX ст. до східного
віросповідання (уніяти), а їх щоденною мовою були українські
підляські говірки.
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У б. Константинівському повіті в тому самому часі (60-і роки
XIX ст.) за такими ж підрахунками мешкало 26 586 уніятів і всі
вони тоді користувалися своєю українською говіркою. Автори
інформації про українців (малоросів) у Константинівському
повіті ділять місцевості цього ж повіту на кілька груп, а саме:

1. Місцевості, в яких проживали тоді тільки уніяти з їх рідною
українською підляською говіркою:

Борсуки (Вогзикі, §т. Загпакі, \¥\]у І, 134),
Бубель-Луковськнй (ВиЬе1-1діко\¥І§ка, §т. Іапо\у Роді, \УІІ, І,

172),
Бухари, Вигнанка (\¥у£папка, §т. К^ко1е\упіса \¥8сИ., \УІІУ III,

634),
Вигода (\¥у§ос1а, §т. Ни82Іе\¥, 1УЦ, III, 634),
Вороблин (\УгоЬ1іп, §т. Іапо\¥ РоШ., 1УІ/, III, 622),
Гарахвости (Нагаскшозїу, §т. Ніі82Іеш, \¥\], І, 573),
Гушлів (Ніі82Іе\у, шіез, 1¥1/, І, 590),
Дзядківське (Огіас1ко\У8кіе, §т. Ніі82Іе\¥, \У\], І, 386),
Журавлівка (2ига\у16\ука, §т. Нш2Іе\у, \¥ІІ, III, 802),
Заканалє (2акапа1е, §т. КоїШапІупбху, 1¥1/, III, 699),
Зачопки (Хасгоркі, §т. Кокіїпо, ]¥ІІ, III, 674),
Зені (2іепіе, £т. Нш2Іе\¥, ЇРІ/, III, 765),
Кленовниця (Кіопошпіса Оига, £т. Іапо\у Роді., ЇРЇ/, II, 86),
Кобнляни (КоЬуІапу, §т. 8іага Котіса, \¥\]у II, 96),
Ковбаски (КіеІЬаєкі, §т. 8іага Когпіса, И^"С7, II, 69),
Комарно (Котагпо, §т. Кошіапіупо^, \У\], II, 141),
Копці (Кореє, £т. Ніі82Іе\у, ^[/, II, 159),
Кочик (Коск, сг. \¥8І Тигбш, §т. К^коіехупіса \¥8сЬ., \¥\], II,

106),
КрИВОСНИТИ (КГ2у^08ПІІу, £Ш. Ні182ІЄ\¥, ІУІІ, II, 235),
Кравці (Кга\усе, §т. Ни82Іе\у, РГ£/, II, 205),
Криниця, Кричів, Кузавка, Кукурики, Ленїи, Лепки, Липниця

(Ьірпіса, §т. Кокііпо, ІУІ/, II, 302),
Маринка (Магупкі, кої. §т. Ріаіего^, \УІ], II, 416),
Мешки (Мезгкі, §т. ї.08Ісе, \¥1], II, 427),
Милойки, Мостів (Мозіош, §т. Ни82Іе\у, ЇГЇ7, II, 485),
Незнанка (ІЧіегпапкі, §т. Ншгіе^, \¥ІІ, II, 536),
Мшанна (Мзгаппа, §т. ОІ82апка, ^(7, II, 491),
Новосілки (1Чо\¥08Іе1ес, §т. ї,08Ісе, \¥И\ II, 585),
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Ольшанка (Оізгапка, \уіє8, \¥1), II, 625),
Ольшин (ОІ82уп, §т. Кокііпо, \УІЇ, II, 628),
Проснів, Рачки (Касгкі, §т. 8агпакі, №1], III, 99),
Рокитно (Кокііпо, \уіє8, ІУИ, II, 134),
Рутка, Свинярів (8шіпіаго\¥, §т. і.08Ісе, Ю^С/, III, 439),
Сливонка, Чухляби (СгисЬІеЬу, §т. і,08Ісе, №47, І, 287),
Юневичі (Зипіе\¥Іс2Є, §т. Ни82Іе\¥, И^і/, І, 667).
2. Група місцевостей, в яких уніяти становили абсолютну

більшість:

Биндюга (Віпсіи§а, §т. 8атакі, XVII, І, 190),
Блоні (Віопіе, §т. Запо^ Росії, ЖС/, І, 99),
Богукали (ВоЬикаїу, §т. Тегезрої, 0Т/, І, 115),
Бонин (Вопіп, §т. 8агпакі, И^і/, І, 119),
Бубель-Гранна (ВиЬеІ-Огаппа, §ш. Іапош Росії., ЙРС/, І, 172),
Буковиці (Вико\уісе, §т. Ье8па Росії., \¥\]у І, 193),
Бучиці Нові (ІЧо\ує Висгусе, сг. \У8І 1Чо\уу Ра\¥І6^, §т. Іапо^

Росії., ІГІІ, II, 565),
Бучиці Старі (8іаге Висгусе, §т. Іапо\у Росії., \¥ІІ, III, 310),
Витулин (\Уііи1іп, §т. Ье8па Росії., \¥ІІ, III, 576),
Виховичі (\¥ісЬо\уіс2е, §т. Коп8іапіупо\¥, \У\], III, 534),
Возники (ХУогпікі, §т. 1>о8Ісе, \У\], III, 606),
Вулька Носівська (\У61ка №)8о\у8ка, §т. 8іага Котіса, \¥ІІ, III,

615),
Гнойно (Оіюіпо, §т. Коп8іапіупош, \¥1], І, 472),
Головчиці (Ноіошсгусе-Коіопіа, §т. 8агпакі, ЇРЇ/, І, 581),
Голодниця (Нокхіпіса, §т. Кокііпо, 1¥ІІ, І, 581),
Горошки (Ного8гкі Оиге і Маїе, §т. 8агпакі, \¥ІІ, І, 583),
Грудь, Давиди (Оа\УІсіу, §т. Оізгапка, ]¥ІІ, І, 298),
Дерло (Оегіо, §т. Кокііпо, ЇРТ/, І, 316),
Дзенцьоли (Огі?сіо1у, §т. ї.о8Ісе, \УІІ, І, 401),
Дроблин (БгоЬІіп, §т. Ьезпа Росії, РГС/, І, 364),
Дубичі (ОиЬісге, §т. 8іага Когпіса, \УІ]} І, 370),
Забуже (2аЬи2е, §т. 8агпакі, ^Г£/, III, 671),
Заколинки, Залісся (2а1е8Іе, §т. 8іага Когшса, \¥ІІ, III, 708),
Запіще, Кашмирів, Киселів (КІ8Іе1е\у, §т. Р1аіего\¥, \¥1], II, 76),
Кленовниця Мала (К1опо\¥ПІса Маїа, §т. Іапо^ Росії., \¥1], II,

86),
Ковнати (Ко\упаіу, §т. Ншгіеш, ІРЇ/, II, 187),
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Клепачів (К1ерас2е\у, §т. 8агпакі, \УІ)\ II, 79),
Колчин (Коїсгуп, §т. Кокііпо, ІУІІ, II, 137),
Корниця (8іага Когпіса, \уіє£, ІУІ/, III, 289),
Корчівка (Когсгоу/ка, §т. ОІ8гапка, \УІ), II, 163),
Костанка, Кошелівка (Ко82е16\¥ка, §т. Зіага Когпіса, ІУІ/, II, 176),
Красна (Кга8па, §т. Низгіе^, ^С/, II, 201),
Кричів (фольварк) (Кггусгеш, §т. Теге8ро1, ІУІ/, II, 229),
Лави (І^ашу, §т. Ншгіеш, И^£/, II, 336),
Межевники, Михалки (МісЬаІкі, §т. Яокіїпо, ІУІ/, II, 432),
Мокрани Нові (Тчїо^е Мокгапу, §т. 2а1е8іе, РГ£/, II, 572),
Мокрани Старі (8іаге Мокгапу, §т. 2а1е8іе, ІУІ/, III, 316),
Неплі (Іберіє, §т. Тегезрої, И^£/, II, 522),
Носів (їч(о8б\у, §т. Ьета Росії., ІУІ/, II, 543),
Осівка (088о^ка, §т. Ье8па Росії., \УІ), II, 652),
Остромончин (Озігот^сгуп, §т. Р1аІего\у, И^і/, II, 654),
Павлів, Павлів Новий (1Чо\¥у Ра\¥І6\¥, §т. Іапо\¥ Росії., Й^С/, II,

596),
Палка, Прохенки, Пучиці (Рисгусе, §т. Ріаіегош, ІУІ/, III, 88),
Роскош, Сервин (8ег>міп, §т. Яокіто, \¥ІІ, III, 202),
Серпелиці (8егре1ісе, §т. Загпакі, И^С/, III, 202),
Свори (8\¥Огу, §т. Віаіа Росії., ^і/, III, 383),
Сицина (8усупа, §т. Віаіа Росії., У/1], III, 384),
Топорів (Торого\у, §т. 1.08ІСЄ, ІУІ/, III, 463),
Фоляричі, Хлопків (СЬ1орк6\у, §т. Ріаіего^, И^С/, І, 224),
Хотичі (СЬоіусге, §т. 1х)8Ісе, ]УІ/, І, 236),
Целесниця (Сіеіезпіса, §т. Кокііпо, ІУІІ, І, 250),
Цілуйки (СеНукі, §т. Віаіа Росії, ІУІ/, І, 212),
Чебераки (СгеЬегакі, §т. 8іага Когпіса, ЇРІ/, І, 275),
Шидлівка (8гусі16\ука, §т. ОІ8гапка, ІУІІ, III, 414),
Шпаки (8гракі-Ко1опіа, §т. 8(ага Когпіса, ІУІ/, III, 408).
3. Місцевості, в яких була більш-менш однакова кількість ри-

мо-католиків і уніятів, причому уніяти там говорили
по-українськи, а римо-католики - по-польськи:

Криниця, Лани (І-апу, сг?8с \У8І Кггусгеш, §т. Тегезрої, ІУІІ, II,
332),

Макарівка (Макаго\¥ка, §т. Ніі82Іе\¥, ІУІІ, II, 385),
Ольшин (фільварок) (ОІ82уп, §т. Яокіїпо, ІУІ/, II, 628),
Ториськи.
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4. Місцевості, в яких переважали римо-католики, але уніяти,
хоч становили меншість, зберегли свою українську говірку:

Авульс (фільварок) (АтіІ8, сг. \¥§і Веісг^с, §ш. Сгешіегпікі, XVII,
І, ЗО)",

Александрівка (А1ек§ап(1г6\¥ка, §т. Оге16\¥, XVI], І, 18),
Болести (Воіезіу, §т. ОІ82апка, XVI], І, 117),
Бордзилівка Нова (>Іо\уа Вогсігіїбшка, §т. Ьебпа Росії, XVI] у II,

544),
Валим (ЛУаІіт, §т. 8іага Когпіса, XVI], III, 511),
Вандополь (\¥апс!оро1, §т. Коп8іапіуп6\у, \¥ІІ, III, 514),
Верхліс (\УегсМіз, §т. Іапо\¥ Росії., XVI], III, 526),
Воронець (\Уогопіес, §т. Котаго\ука Росії., XVI], III, 605),
Вулька-Лисовська (\У61ка Ьу8о\¥8ка, §т. Рг2Є8тукі, \\ч>). 8Іесі-

Іескіе, XVI], III, 614),
Головчиці (НоІоу/сгусе-КоІопіа, §т. 8агпакі, XVI], І, 581),
Грушнів (Нгшгпіеш, §т. Р1аІего\¥, XVI], І, 584),
Гурки (Обгкі, §т. Ріаіего^, XVI)\ І, 507),
Дуплевиці, Климчиці (Кіітсгусе, §т. 8агпакі, XVI], II, 83),
Комарно (Котагпо, §т. Коп8Іап{уп6\у, 1¥1/, II, 141),
Константинів (Копзіапіупо^, тоез і кої., XVI], II, 152),
Кошелівка (Коз2ЄІ6шка, §т. 8іага Когпіса, XVI], II, 176),
Кржимовськ (Кггуто\¥8кіе, §т. Віаіа Росії., XVII, II, 230),
Лисів, Лосиці (тіазіо їх)8Ісе, XVII, II, 357),
Мишковиці (Музгко\¥Ісе, §т. Ріаіегош, XVII, II, 497),
Межвиці, Менженин (М^гепіп, §т. Р1аІего\у, XVII, II, 428),
Немойки (№ето]кі, §т. і.08Ісе, XVII, II, 531),
Острів (08іг6\¥, §т. Іапо\у Росії., ЖС/, II, 657),
Парків Пруський, Парків Руський, Плосків (Р!о8к6\у, §т.

8атакі, XVI], II, 750),
Покинянка (Рокіпіапка, §т. Коккпо, XVI], III, 5),
Потруси, Пратулин (Ргаіиііп, §т. Кокіїпо, XVI], НІ, 46),
Пржесмики (Рг2Є8тукі, кої., §т. Ьезпа Росії., XVI], III, 63),
Ржевуски (Ягешшгкі, §т. 8агпакі, XVI], III, 184),
Розвадів (Ко2\¥ас16\у, §т. 8агпакі, XVI)\ III, 146),
Рокитно (РокіШо, \¥ІЄ8, XVI], III, 134),
Рогач, Рудник (Клкіпік, §тп. І.08ІСЄ, XVII, III, 158),
Сарнаки (8агпакі, шіеб, XVI/, III, 196),
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Сосновець (8о5ііо\¥Іес, С2?8С \узі Тиго\у, §т. К^ко1е\упіса \¥8сЬ.,
XVI], III, 271),
Стариї (Зіагупкі, сх?8С Ш8І Коккпо, XVI], III, 336),
Сухов-Пенька (?), Терликів (Тегііко^, §т. 8агпакі, IVII, III, 456),
Хлібчин (СЬІеЬсгуп, §т. 8агпакі, XVII, І, 223),
Цілесниця (фільварок) (Сіеіезпіса, §т. Кокіїпо, XVI], І, 250),
Чухів (СгисЬ6\у, §т. Р1аїег6\у, И^£/, І, 287),
Шавли (Згау/Іу, §т. ОІ82апка, »^С/, НІ, 390),
Шидлоляс, Янів (Іапоху Рос11а8кі, \уіе$, XVI], І, 625),
Янівка.

У б. Радзинському повіті інформатори нараховують кілька
груп місцевостей за кількістю уніятів і римо-католиків та з точки
зору вживання ними українських підляських говірок. Це такі
групи місцевостей за згаданою статею81.

1. Місцевості в яких жили тільки уніяти і вони користувалися
українськими говірками (разом у цих місцевостях Радзинського
повіту було 6283 душі):

Береза (Вегега, §т. Мі^сігуггес Росії., XVI], І, 63),
Березовий Кут (Вггогошу К4І, §ш. Котагошка Росії., XVI], І,

169),
Валінна (\¥а1іппа, §т. Котаго\ука Росії., XVII, III, 512),
Вільчисько, Віторож (\Уііого2, §т. Оге16\¥, XVII, III, 574),
Данівка (Оап6\ука, §т. Оге16\у, XVI], І, 297),
Долга (ОоІЬа, §т. Оге16\¥, XVI], І, 350),
Долголенка (01и§о}?ка, §т. Мі^сігуггес Росії., XVI], III, 329),
Дрелів фге16\у, \уіє8, XVI], І, 363),
Жероцін (2егосіп, §т. Оге16\у, XVII, І, 706),
Задвірне (2асі\уогпе, сг. т. Мі^сігуггес Росії., XVII, III, 676),
Засідки (2а8Іас1кі, §т. Мі^сігуггес Росії., XVII, III, 736),
Квасівка (К\та8о\ука, §т. Оге16\¥, XVI], II, 263),
Комарево Старе, Котелики, Ліщанка (Ьезгсгапка, §т. Вгеїбш,

XVI], II, 280),
Лузки (іх>гкі, §т. Огеїо^, IV!], II, 360),
Перещівка (Реге82сго\¥ка, §т. Огеїош, XVII, II, 703),
Пугачі (РисЬасге, §т. Мі^сігуггес Росії., XVII, III, 87),
Пшеходзіско (Рг2ес1іосІ2І8ко, §т. Огеїо^, XVII, III, 54),

81 Краткая характеристика Малоруссов (див. вище), с. 372-373.
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Савки (За^кі, §т. Мі^сігуггес Росії, \¥\], III, 199),
Сагайки, Ситно (8ііпо, §т. Мі^сігуггес Росії., ІУІ/, III, 223),
Столпно (Зїоірпо, С2. т. Мі^сігуггес Росії., \¥1], III, 352),
Сурмачі (Зигтасге, §т. Віаіа Роді., И>ЧУ, III, 380),
Тулилів (ТиШ6\¥, §т. Мі^сігуггес Росії., \УІІ, III, 480),
Утрівка (ІЛго^ка, §т. Мі^сігуггес Росії., \¥1)у НІ, 505),
Шахи (5гасІіу, §т. Вге16\у, \¥1], III, 386),
Шостка ($2б$1ка, §т. Огеїб™, 1¥ІІ, III, 408).
2. Група місцевостей, в яких уніяти становили абсолютну

більшість (разом 10825 уніятів та 744 римо-католиків), причому всі
вони говорять по-українськи, себто вживають українських
місцевих говірок (говорят по-малорусски); це такі місцевості:

Виски (Д¥І8кі, §т. Котаго^ка Росії., ІУИ, 569),
Високе (ЛУузокіе, §т. Мі^дгуггес Росії., \УІ], III, 649),
Воронець (\¥огопіес, £т. Котаг6\ука Роді, \¥1)\ III, 605),
Ворси (\¥огзу, §т. Вгеїо^, Ж£Д III, 605),
Вулька Комаровська (\¥61ка Котагошзка, §т. Котаго^ка

Росії., \¥У, III, 613),
Вулька Лузецька (\¥61ка ї^огеска, §т. Оге16\¥, \¥1], III, 614),
Голяси (фільварок), Гусь (0?з, §т. ІаЬІоп, \¥ІІ, І, 453),
Давиди (Ба^ісіу, §т. ІаЬІоп \¥\], І, 298),
Деревічна (Оеге^ісгпа, §т. Котаго^ка Росії., \УІ)\ І, 316),
Жабці (2аЬсе, §т. Мі^сігуггес Росії., И>ЧУ, III, 783),
Желізна (2е1І2па, §т. Котаго\ука Росії., Ж*У, III, 794),
Занівка (2апі6\¥ка, §т. Рагсге\у, 1¥1/, III, 722),
Збулитів Великий (2Ьи1к6\у Оигу, §т. Касігуп Росії., №1/, III,

755),
Козли (Когіу, §т. І^отагу, И^^У, II, 194),
Колемброди (КоїетЬгосіу, §т. Котаго\ука Росії., \¥1], II, 107),
Коліно (Коїапо, §т. ІаЬІоп, Р^С/, II, 105),
Костри (Козігу, §т. Мііапош, \¥1], II, 173),
Кудри (Кисігу, §т. ІаЬІоп, Ж(7, II, 247),
Кшевиця (Кгге^іса, §т. Мі^сігуггес Росії., \УІІ, II, 228),
Лися-Вулька (Ьізіо\¥ОІка, §т. ^оЬуп, \¥ІІ, II, 310),
Луковисько (Ьикошізко, §т. Мі^сігуггес Росії, \¥\]\ II, 365),
Мані (Мапіе, §т. Мі^сігуггес Росії., 0ЧУ, II, 403),
Могилка (Мо§йкі, сг. \У8І Козігу, §т. Мі1апо\¥, \¥\], II, 474),
Осова (Оззо\¥а, §т. \¥оЬуп, \¥\], II, 651),
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Пашенки (Разгепкі, §т. ІаЬІоп, \¥ІІ, II, 695),
Прилуки (Рггуїикі, §т. Мі^сігуггес Росії., \¥1], III, 75),
Рад (Касісге, §т. Мііапош, 1¥ІІ, III, 100),
Рогозниця (Ко§02ПІса-Ко1опіа, §т. Мі^сігуггес Росії., \УІ], III,

130),
Рудно (Кисіпо, §т. Мііапо^, \У\], III, 159),
Тлустець (Тішсіес, §ш. Мі^скуггес Росії., \¥1)\ III, 457),
Чебераки (СгеЬегакі, §т. Мі1ап6\у, 1УІІ, І, 275),
Шайдівка, Яблонь (ІаЬІоп, шіез, \¥ІІ, І, 605),
Ясенка Руська (Іазіопка, §т. Рагсгеш, \У\], І, 605),
3. Місцевості, в яких уніяти, що говорять по-українськи

(місцевими говірками), римо-католики натомість говорять там по-
-польськи:

Безволя (Ве2\¥0Іа, §т. \¥оЬуп, \УІ)\ І, 66),
Війтівство Вогинь, Вогинь (\УоЬуп, \¥Іе£, \УІІ, III, 583),
Лісничівка (дворище), Плянта (РІапіа, §т. АУоЬуп, IV І/, II, 743),
Пшегалини Б (Ргге§а1іпу ^ше і Маїе, §т. Котаго^ка Росії.,

1¥ІІ, III, 59),
Руденець (фільварок) (Кшігіепіес, §т. Мііапош, \¥1}, III, 164),
Устшеш (ІМггегг, §т. Касігуп Росії, Ї¥ІІ, III, 504).
4. У кількох місцевостях така сама кількість уніятів та римо-

-католиків, причому в селі
Пшегалини Малі (Рг2Є§а1іпу Маїе, §т. Котаго\¥ка Росії., \¥\],

III, 59) населення користується двома мовами, натомість у
місцевостях

Гурне (Соте, кої. §т. \¥оЬуп, \¥ІІ, І, 514),
Пшегалини А (село і фільварок) уніяти і римо-католики

користуються місцевими українськими говірками.
5. Група місцевостей, в яких переважають уніяти, але всі вже

говорять по-польськи:

Августівка (Аи§ші6\ука, \уіє£ \¥ §т. Зіетіеп, ІУІІ, І, 29),
Глинний Сток (Оііппу 8іок, §т. Зіетіеп, \¥1], І, 462),
Жмінне (2тіппе, §т. Зіетіеп, \¥{], НІ, 797),
Стасинів (8іа8Іпош, §т. Касігуп Росії., \¥ІІ, III, 337),
Чех (?).
У селі Рогозничка (Яо^огпісгка, §т. Мі^сігуггес Росії., \¥ІІ, III,

130) така сама кількість уніятів та римо-католиків, але, як
пишеться в інформації, господствует польский язьїк.
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У нижченазваних місцевостях переважають римо-католики,
причому уніяти також уже говорять по-польськи:

Грабовець (ОгаЬо\¥Іес, §т. К^коіе^піса \¥8сЬ., ІУІІ, І, 531),
Вєжбувка (\¥іег2Ь6\¥ка, §т. Рагсге\¥, ІУІІ, III, 550),
Дзялинь (Огіаїуп, §т. Зіетіеп, 1¥1/, І, 394),
Єльниця (Мпіса, §т. Мі^сігуггес Росії, 1¥1/, І, 648),
Жечиця (Кгесгуса, §т. Мі^сігуггес Росії., \¥ІІ, III, 179),
Заблоцє (2аЬ1осіе, кої., £т. Мііапош, \УІІ, III, 666),
Збулитів Малий (2Ьи1і1;6\¥ Маїу, §т. \УоЬуп, №11, III, 755),
Копина (Коріпа, §т. Мііапош, \¥\], II, 160),
Межиріччя (Мі?сІ2уг2ес Росіїазкі, 1¥ІІ, II, 446),
Милків (Мііко^, §т. Зіетіеп, ЇУІ/, II, 453),
Овешанка, Отшакли, Пшевлока А і Б (Рггешіока, §т. Рагсге\у,

Ц/£/, III, 63),
Радзинь (Касігуп Росіїа&кі, тіа8Іо, \¥Ц, III, 108),
Руська-Воля, Турів (Тиго\у, §т. К^коіешпіса \¥$сЬ., \УІІ, III,

483),
Ціхостів (СісЬо8іо\у, §т. Мі1ап6\у, ^£/, І, 248),
Юліополь (Міорої, §т. Зіетіеп, \УІІ, І, 667).
6. У групі кількох місцевостей, хоч і переважали римо-католи-

ки кількісно, пануючими були українські місцеві говірки. Така
ситуація була в таких селах і фільварках б. Радзинського повіту:

Боянівка (Во]апо\ука, §т. \¥оЬуп, Т¥11, І, 116),
Вимисле (\Ууту8Іе, сг. \¥8І Вег^оіа, §т. \УоЬуп, }¥ІІ, III, 643),
Домброва (О^Ьгоша, сг. \У8І Во]апо\ука, §т. \УоЬуп, \¥1], І, 301),
Зеленець (йеіепіес, кої, §т. Мі1апо\у, \¥ІІ, III, 763),
Комарівка (Котаго\¥ка Росії., \уіє8, IV І/, II, 142),
Милянів (Мі1апо\¥, \уіе8, \¥ІІ, II, 450),
Омельно (Отеїіпу, сг. \¥8І Касісге, §т. Мііапош, \¥ІІУ II, 631),
Рудники (Кдкіпікі, §т. Мі^сігуггес РоШ., №11, III, 158).
У б. Радзинському повіті, як бачимо, мовна ситуація у другій

половині XIX ст. була вже складна і типова для перехідної
і змішаної мовної території. Уніятів у цьому повіті було ще тоді
понад 21 000, деякі з них, однак, уже переходили в домашньому
навіть вжитку на польську мову, хоч була ще й така ситуація, що
римо-католики говорили ще по-українськи.

Нам здавалося, що ці інформації про кількість та географічне
розположення уніятів, які користувалися, як правило, україн-
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ськими підляськими говірками, з другої половини XIX ст.
важливі також для історії цих говірок. І тому ми затрималися на цій
справі довше.

У цьому більш-менш часі появилася інформація про
малоросів на цій же території А. Риттиха в Приложениях к материалам
для зтнографии Царства Польского (1864), де він у розділі
Малоросії подає характеристику народної культури місцевих
українців і кільканадцять пісень82. Це, як здається, той самий А. Ф.
Риттих, який у 1911 році дуже занепокоївся українофільським
рухом в Україні (в Юго-Западном Крає), коли протиставляючи
Білорусь (Северо-Заладньт Край) Україні, так виразив своє
занепокоєння у відношенні до національного самоусвідомлення
народу:

Юго-Западно-Русский Край находится в лучшем положений
по клима ту и почве8 3. (...) К особенностям Юго-Западного Края
слсдует отнести появление там с 60-х годов XIX ст. украйнофиль-
ства, сильно тепер подогреваемого австрийскими агентами84.
Зтодело, собществомШевченки85(так!) воглаве, какою-то
оперою Наталки-Полтавки и ограниченньїм числом фантазеров, по-
лагающих, что Малороссия, малоросові, со своим неразрабо-
танньїм наречием и своими чумаками, может самостоятельно

существовать, не нуждаясь в общем отчестве -России!*6. Але ми
тут трохи відходимо від теми й зайшли дещо вперед.

У 1872 році у Львівській газеті Правда*7появився нарис про
Підляшшя, написаний відомим українським письменником
Іваном Нечуєм-Левицьким, де багато місця присвятив він також
своїм обсерваціям підляських говірок на лінії Біла Підляська
- Яблочин. У цій статті під заголовком Мандрівка на україн-

82 А. Риттих, Приложенж к материалам для зтнографии Царства
Польского. Губернии Люблинская и Августовская, Санкт-Петербург, 1864.

83 У порівнянні з «Северо-Западньїм Краєм», який на його думку, «тем-
нее, запуганнее, гораздо смирнее, чем Юго-Западньш Край» (А. Риттих,
Обижєнньш край. С картой Западно-Русского Края, Санкт-Петербург,
1911, с. 46).
84 Цю думку, до речі, повторювали також деякі інші кола, головним

чином, ендеки.

85 Йдеться тут про Наукове Товариство імені Шевченка у Львові.
86 А. Риттих, Обижєнньш Край, Санкт-Петербург, 1911, с. 47.
87 Правда, 1872, № 7, с. 310-317; № 8, с. 373-382; № 9, с. 423-431.
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Діти з садка,
веденого Лесею Кукав-
ською, у Київці. 1941
рік. Знімок з фондів
Українського архіву
(з альбому Ірини Шу-
мовської).

ське Підлясся, написаній по-українськи, що було тоді рідкістю,
коли йдеться про наукові розвідки, наводить письменник
діалектні особливості, вболіває над полонізацією мови та звичаїв,
пробує також описати етнічну приналежність підляшуків. Стаття
вимагає докладнішого аналізу на тлі його художньої
діяльності. Був тоді І. Нечуй-Левицький (від 1867-1872 року) вчителем
4-класної жіночої прогімназії в Сідльцях, в губернському місті
більшості території Підляшшя88.

У 1876 році появляється у Києві цінна праця П. Житецького
з історії звукової системи української мови, яку він називає
малорусским наречием. У цій монографії багато місця
присвячено було також українським підляським говіркам, які мовоз-

... . . ... яо

навець оцінює, як архаїчні, пояснюючи історією цієї території .

У книжці автор наводить приклади народних підляських говірок,
а саме: 4 пісні з села Кошоли Більського повіту, записані від
Марти Назаревич, при цьому подається інформація, що Ко-
шольское разноречие сльїшно в деревнях: Любоньке (Любенка),
Ломазах, Студянке, Докудове (в книжці помилково: Дудукове)90,
три пісні з села Хотичі Константинівського повіту, записані від
Анни Гороховської, з інформацією, що разноречие зто сльїшно

88 Див. статтю про І. Нечуя-Левицького, Українські письменники. «Біо-
-бібліографічний словник», т. III, Київ, 1963, с. 10-31.

89 П. Житецький, Очерк звуковой истории малорусского наречия, Киев,
1876, с. 273-276.

90 Там же, с. 297-301.
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тоже в деревних: Сильвонки, Ловах, Мостовом9'* ,три пісні з
місцевості Вогинь (Воин) Радзинського повіту, записані від Марії
Махновської92, одна пісня з села Пашенки Радзинського повіту
з інформацією, що такое же разноречие господствует в селениях:
Яблонь, Гусь, Радче. Характеристическая особенность его
-дифтонг у вместо уо, но, очевидно, оно родственно разноречиям

Хотьіча и Воина; три пісні з села Кленовиця Константинівського
повіту, записані від Анни Миць, з зазначенням, що разноречие
зто сльїшно также в Челешнице, Голоднице, одна пісня з Піщаця
Більського повіту, записана від Параскевії Чернявської; три пісні
з села Желевше Більського повіту з інформацією, що разноречие
зто сльїшно также в селениях: Поросли, Шостаки, Яблочна,
Сугрьі, і три пісні записані в Кульчині93.
П. Житецький здає собі справу з того, що мова пісень може не

зовсім точно представляє розмовний варіант говірки і тому якби
виправдовується перед читачем: Мьі очень жалеем, что не имели
возможности представить образцов обьїкновенной речи94. Але
на основі цих фольклорних текстів виділяє три типи сідлецьких
різноріч: Кошольське, Хотицьке і Кленовицьке, беручи до уваги
тільки різні відповідники о, є в закритих складах,
праслов'янського Ь та голосного а після м'яких приголосних (різного роду
дифтонги та монофтонги)95.

Цікавою розвідкою про частину говірок південного Підляшшя
була стаття о. Симеона Желеховського, що появилася у 1884 році
у варшавському науковому журналі Русскіш Филологическш
Вестник96. Автор цієї статті ділить на початку народні говірки
б. Сідлецької губернії на такі групи:

1. На границі з Люблінською губернією і дальше на північ
понад Бугом народ говорить, за його сформулюванням, обьїкно-
венньїм вольїнско-галицким говором91.

91 Там же, с. 301-302.
92 Там же, с. 302-304.
93 Там же, с. 304-308.
94 Там же, с. 309.
95 Там же, с. 309.
96 С. Желеховский, Заметки орусских говорах Седлецкой губернии, «Рус-

ский Филологический Вестник», т. XI, Варшава, 1884.
97 Це більш-менш покривається з окресленням І. Ігнатюка «Луговицька

говірка» (І. Ігнатюк, цит. праця, с. 13).
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2. У Володавському повіті з ними сусідують Поліщуки98,який
він оцінює, як более первобьітньїй народ, а язьік его немного
мягче первой группьі.

3. Численні села Радзинського повіту, мову яких він саме
описує в дальшій частині своєї розвідки.

С. Желеховський називає у цій групі такі села б. Володавського
повіту, як Полюбичі, Вишничі, Городище, а також деякі
місцевості Нільського та Константинівського повітів, напр., Россоше,
Ломази, Дубів. Подає також замітку, що во Володавском уезде
в /7. Острове говорят в настоящее время по польски, но старики
помнят, что прежде все говорили на своем русском наречии".
Дальша частина розвідки присвячена описові мовних прикмет

говірки села Рудно й околиць100. Це опис не зовсім докладний,
при описуванні порівнює він українські говірки з російською
літературною мовою, що з методологічної точки зору
неправильно, говорить не про звуки, тільки про букви, напр., букви
и и і произносятся как в русском литературном. Займається
деякими детальними явищами, порівнюючи їх з іншими
говірками поодиноких місцевостей, напр., што (Рудно, Деревічна,
Виски), що (Гусь, Яблонь), цо (Вогинь, Безволя), звертає увагу на
факт, що до займенника ви додається частка -те. При цьому
и переходить в Ь, так що чути, напр., де вієте ходілі і т.п. Факт
самого опису деяких мовних рис цікавий, хоч стаття не написана
на властивому науковому рівні і деякі його положення
методологічно неправильні.

Далі він подає таку цікаву інформацію, що в Рудненской
церкви бьіло три документа, писаних по русски на пергаменте, от
времен Степана Баторія (они теперь переданьї в Холм). Язьік
в зтих документах почти совершенно схож с местнмм современ-

ньім наречием.

Пише також, що люди, які говорять цим наріччям, винятково
скоро вивчають російську мову: Зто замечают те, которьіе пос-

98 Це, мабуть, те саме, що І. Ігнатюк називає «полівицькою говіркою»
(І. Ігнатюк, Замітки про українські говірки на Підляшші, «Наша культура»,
№6, Варшава, 1959, с. 13).

99 С. Желеховский, цит. праця, с. 255-256.
100 Записав я [М.Л.] у 1957 р. місцеву приповідку: Гусь і Рудно - найти

трудно.
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Йордан у Полосках наприкінці 30-их років. Знімок з фондів
Українського архіву (з колекції Люби Кундеус).

тупают в воєнную службу. Говорят, что они из всех невеликорос-
сиян скорее всего вьіучивают говорит по солдатскиІОІ.

Далі подає автор тексти: весільну пісню з села Безволя,
народну молитву (пацьор), записану від селянина Михайла Ярощу-
ка з Рудна102 та початок пісні про Залимана (Зельмана), після
чого звертає увагу на деякі різниці між словами пісні і розмовною
говіркою.
У статті Н. Страшкевича103та К. Заусцінського104про побут

селян Холмської та Підляської Русі цитуються народні пісні,

101С. Желеховский, цит. праця, с. 258.
102 Таку подібну молитву відмовляла також моя рідна бабуся Тетяна

в Бучацькому повіті у 1930-1947 рр., але пам'ятаю лише фрагменти.
Молитву такого самого змісту, але в словенській мові опублікував був
Я. Бодуен-де-Куртене у статті 7, зеппусИ т&г'шйеі у «Записках Наукового
Товариства ім. Шевченка», т. 117-118, Львів, 1914. Іванови Франкови в со-
рокалітє письменської діяльности, с. 245-249.

103 «Протоієрей о. Н. Страшкевич» - «законоучитель Холмской учи-
тельской семинарии; его трудам принадлежит все собрание непечатанньїх
здесь песен и обьтчаев крестьян Холмской Руси, отчасти и Подлясья»
(Памятники русской старини з западньїх губерниях, издаваемьіе П. Ба~
тюшковьш, вьш. 7. Холмская Русь, Санкт-Петербург, 1885, с. УІІІ-1Х).

104 Там же, с. IX: «Обработка статьи для печати составляет труд
молодого ученого К. Ю. Заусцинского, приготовляюгдегося к профессор-
скому званню в г. Варшаве».
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Діти з української початкової школи в Полосках у час війни. Знімок
з фондів Українського архіву (з альбому Ірини ІЇІумовської).

записані в Піщатці, Горбові, Полюбичах, Ціціборі, а при деяких
піснях зазначено тільки 3 Більського повіту, усі ці пісні вибрали
автори частково з цитованих тут уже Трудов зтнографическо-
-статистической жспедиции в Западно-Русский Край П. Чубин-
ського, але частина їх була записана тоді, як пишеться, частию
самим о. Страшкевичем, частию же под его руководством уче-
никами его, воспитанниками учительской семинарии, крестьян-
скимидетьми. Це, за словами автора вступу до цілого 7-го тому
Памятников русской стариньї в западньїх губерниях, первая
попьітка обучающегося юношества внести и свою лепту в соб-
рание памятников русского народного творчества 105.

Крім нових текстів обрядових пісень, щедрівок, гагілок,
веснянок, жнивних, любовних, весільних пісень, у цій статті
виступили також принагідні оцінки говірок та їх уживання народом,
напр.: Говорят они полешским наречием малорусского язьїка
в то время, как люблинские малоруссьі употребляют червонно-
-русское наречие, або:
На наших глазах вьімирала русская народность в подлясском

крає. В городе Соколове Седлецкой губ. еще в 70 гг. жил старик,

105 Там же, с. IX.
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помннвшии малорусскни язьік и малорусскне песни, которого
с удивлением слушало совсем уже ополячившеєся молодое поко-
ление

або: В подлясской Руси песни ти (себто: колядки) остались
в употреблении даже среди совершенно ополяченного населення
и часто служат единственньїмуказанием на прежнюю веру и

паро дность поющих их106.
У статті маємо також характеристику підляшуків на фоні

українського (малоруського) типу людей і цікаво буде зацитувати ці
спостереження як документ того часу, як дивилися тоді місцеві
інтелігенти на підляський народ:

Общин всем малоруссам флегматический темперамент заме-
чается и у подляшан с тою только разницею, что малорусское

мелочное упрямство у них часто превращается в твердость воли,

в необьічайную знергию, заметную в жизни подлясского просто-
народия всякому наблюдателю. У них нет или очень мало об-
щего малорусского юмора; речь их определенная, резкая; у них

больше трудолюбия, чем у люблинских малоруссов, меньше
распространено пьянство101 .Такі загальні оцінки не мають,
звичайно, якоїсь більшої наукової вартості, але цікаві.

В іншій статті о. Н. Страшкевича про фольклор Холмщини та
Підляшшя цитуються пісні (колядки, весільні та інші пісні)
з Полюбич, Піщатця, Горбова та одна пісня з села Ціцібор, у якій
місцева говірка змішана з польськими словами, і дається при
тому характеристика говірок, передусім, на основі згаданої вже
нами статті о. С. Желеховського. Тут також підкреслено значення
унії для збереження рідної народної культури та мови:

Где уцелела уния, там возникло православне, там и народ го-
ворит малорусским язьїком. В тому заключается важная исто-

108

рическая заслуга унии .

106 Н. Страшкевич, К. Заусцинский, Очерки бита крестьян Холмской
и Подлясской Руси по народним песням, «Памятники русской стариньї в за-
падньїх губерниях», вьш. 7. Холмская Русь (Люблинская и Седлецкая губ.,
Варшавского Генерал-Губернаторства), Санкт-Петербург, 1885, с. 339,
340, 354.

107 Там же, с. 339.
108 Н. Страшкевич, Устная народная словесность в Холмской и

Подлясской Руси, «Памятники русской стариньї в западньїх губерниях...», т. VIII.
Холмская Русь, Санкт-Петербург, 1885, с. 459.
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В 1885 році появилася друком розвідка Миколи Янчука,
народженого в селі Корниця на Підляшші, який після
закінчення своїх студій на Історико-філологічному факультеті
Московського університету цікавився постійно культурою своїх
рідних сторін, п.з. Малорусская свадьба в Корницком
приходе Константиновского уезда Седлецкой губеряии (по собран-
ньім материалам, с нотами)109. Там поміщено було 328
весільних пісень, часто з нотами, описання весільних обрядів, які
мають значення для дослідження лексики місцевих говірок,
а також досить докладний перелік системних рис корницької
говірки, до якої М. Янчук зараховує мову мешканців сіл Шпаки,
Валимо, Рудка, Кобиляни й Корниця б. Константинівського
повіту.

Автор визнає, що зібрати весільні пісні з рідних околиць не
було йому тяжко, бо він знає місцеву говірку й люди відносяться
до нього без підозрінь. Записував він також польські пісні, які
треба також показувати, бо польская песня в той местности не
только пользуется одинаковьім правом гражданства наравне

смалорусскою, но часто даже предпочитаетсяпоследней.
Змішування польського з українським до такого ступеня тут звичайне,
що іноді дівчина зачне пісню по малорусски і сама того не за-
мечая, окончит ее по польски, или наоборот110.

З опису характеристик прикмет цієї говірки можна було б
зачитувати цікавіші судження про деякі мовні справи.
Він зауважив, що молоді переходять на тверде р у кожній

позиції, бо сусіди з інших сіл сміються з їх пом'якшеного р;
задньоязичне ї (дослідник називає його твердим г) зустрічається
тут майже виключно в запозичених словах і таких слів нараховує
він біля 150; досить поширені тут здрібнілі та пестливі форми
слів, особливо багато прикметникових утворень цього типу,
напр., від одного прикметника малий вживаються такі здріб-
ніло-пестливі форми, як маленькі, малюсенькі, малюлєнькі, ма-
люсюсенькі, малюцюлєнькі, малюсю ісііькі 11 х.

Ю9 Оттиск из Трудов Зтнографического Отдела Императорского Обще-
ства Любителей Естествознания, Антропологии и Зтнографии, кн. VII,
Москва, 1885.

110 Там же, с. 4.
111 Там же, с. 4-8.
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Наводиться там також цікава інформація про спосіб читання
місцевими людьми церковнослов'янських текстів:

Читая церковно-славянскую книгу, корничанин произносит
всякое і как і: віра, человік, відініє и т.п; также читают большею
частию и гражданские книги Впрочем, в последнее время, с
припишем православия и под влиянием русской школьї, многие,
особенно молодежь, стараются вьіговаривать ту букву по вели-
корусски, но только в чтении112.

М. Янчук (1859-1921) вважається українським, білоруським та
російським ученим славістом, музикознавцем. Він був
викладачем та від 1919 року професором Московського університету,
основоположником та редактором журналу Зтнографическое
Обозрение в 1889-1918 роках, де поміщав також свої статті, інколи
про культуру рідного Підляшшя. Написав він також кілька
побутових п'єс українською літературною мовою {Пилип-Музи-
ка, Вихованець, Не поможуть і чари, як хто кому не до пари, Чи
заробиш, чи проробиш та інші)113.М. Янчук мріяв про створення
літератури писаної підляським говором, опрацьовував підля-
ський правопис, та й сам пробував писати рідною говіркою
вірші114.

Микола Сумцов (1854-1922), український фольклорист,
етнограф і літературознавець, член-кореспондент Петербурзької
Академії наук, писав у посмертній згадці про свого приятеля Миколу
Янчука, що він Ліричні своїнедруковані твори писав тільки
місцевою говіркою, в якій переплутані польські, українські і
білоруські елементи настільки, що важко дізнатись, чого там
більше. Ці вірші, написані рідною говіркою були для автора
інтимною втіхою чулого серця, (...) ніде їх не друкував, а ласкаво
ділився ними з знайомими науковими діячами115. Частина тих
віршів дісталася в руки акад. М. Сумцова, про що він інформує
в цій статті:

112 Там же, с. 5.
113 Див. статтю про М. Янчука: Краткая литературная знциклопедия,

т. 9, Москва, 1978, с. 803.
114 Б. Бялокозович, Микола Янчук, «Український календар 1984»,

Варшава, 1984, с. 223-228.
115 М. Сумцов, Микола Андрійович Янчук, «Наука на Украине», Харків,

1922, № 3, с. 282-283.
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У мене набереться десятка два: є між ними досить великого
розміру, як татарська легенда про святого; здебільшого короткі.
Корницька мова важка, з численними архаїзмами, і тому її
залишаємо. До двох-трьох поезій додано ноти, гармонізовані
самим автором. В 1915 р. я одержав цілий зшиток поезій,
написаних в Криму, де тоді жив тимчасово М. А. Янчук, під
назвою Кримські вірші. Одна поезія виходе цілком за межі
кримської природи. Автор сам задає собі питання: «нащо пишу?,
кому пишу?» і далі з сумом каже:

Колись мій люд святую мову
Ховав, як клейнод дорогий,
Тепер иншу вже розмову
Йому вщепили вороги.

Одні нам віру одняли,
А другі свій язик дали,
І думаєм ми, простаки,
Що ми вже стали поляки.

Встидаємося свого слова,
Тепер нам мильша польська мова,
Тож мова тих панів-катів,
Що нас же мали за скотів (...)

Опам'ятайся ж ти, мій люде,
Чи я дождуся того чуда,
Що знов ти станеш сам собою,
Що не загинеш з головою!1 * 6

Треба згадати тут ще статтю М. Янчука про антропологічні
прикмети підляшуківі 17 написану на основі досліджень,
проведених у 1887 році в рідному б. Константинівському повіті (у ґмі-
нах Корниця, Гушлево, Свори, Бордзилівка, Рокитно, Заканалє,
Павлово, Бубель, Горошки) та в кількох селах б. Більського
повіту. Аналізує він такі елементи, як колір волосся, форму тіла,

116 Там же, цитую за: В. Віаюкого\уіс2, Мікоіа] Запстк і ]е%о ітсркі
і Росіїазіет, Зіауіа Огіепіаііз", г. XXXIII, пг 3-4, \¥агз2а\уа 1984.

117Н. Янчук, К антропологіш Малоруссов-Подлясян, «Сборник в честь
70-летия Д. Н. Анучина», Москва, 1913.
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У дворічній Українській торговельній школі у Білій під час війни був
підпільний клас, у якому молодші діти вчилися рідної мови. Знімок
з фондів Українського архіву (з альбому Ірини Шумовської).

лице, довжину носа і т.ги робить з цього деякі висновки, що
можуть нам тепер здаватися сумнівного значення, а при нагоді
висловлює деякі загальніші думки відносно етнічної
приналежності підляшуків:

Сельское население т. наз. Подлясья, т.е. Седлецкой и части
Люблинской и Гродненской губ., состоит из двух ветвей, поль-
ской и русской. Обе зти народности живут з десь отдельньїми
селениями, расбросанньїми вперемешку. Представители
русской ветви, издавна обитающейв Польше, илив Забужье, служат
нередко предметом спора (...) Дляменя, однако, несомненно, что
русская часть сельского населення нескольких уездов Седлецкой
губернии (Бельского, Константиновского, Володавского, Ра-
дзинского, Соколовского) должна бьіть отнесена к малорусско-
муплемени, чему служат подтверждением как исторические, так

в особенности лингвистические данньїе118.

118 Там же, с. 1.
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Учениці Української торговельної школи у Білій. 1942 рік. Знімок
з фондів Українського архіву.

Він також бачить позитивну роль унії в збереженні підляшу-
ками своєї русько-української тотожності, бачить також
негативні наслідки насильного введення на цій території російського
православ'я. Оце його вислови в цій справі, які хочеться для
короткого засвідчення зацитувати в оригінальній мовній версії,
як тоді писалося:

Пока здешние малоруссьі имели свою особую «греко-униатс-
кую» веру, онирезко разграничивали себя от поляков иназьівали
себя и свой язьік «руськими». Но когда уния в 1875 г. бьіла
упразднена и униятьі административно перечисленьї в
православне, они ударились в католичество и, не желая бьіть
православними, стали отрекаться от всего русского - язьїка, обьічаев,
одеждьі, а перенимают все польское119.
А під кінець М. Янчук висловлює свою песимістичну думку про

майбутнє української культури й мови рідного Підляшшя, а свою
роль бачить лише в збереженні того, що ще можна зберегти.
Його щирий та в історичній перспективі вислів такий:

От дикой Литвьі много веков тому назад подлясские малорус-
сьі сумели уберечь свою национальность, но натиску культурной

119 Там же, с. 1.
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Польши в наше время они не в силах противостоять, и если зтим
малоруссам (...) суждено окончательно денационализироваться,
то я, как один из их представителей, счастлив тем, что мне
удалось еще захва тить и сохранить для науки, вместе с образцами их
исчезающего говора и звуками замолкающей ньше родной песни,
также и некоторьіе чертьі их физического типа 120.
Яків Головацький (1814-1888), український поет і вчений, один

із «Руської Трійці», професор Львівського університету, а також
його ректор, він же став пізніше від 50-их років XIX ст. глашатаєм
ідеї єдиної неподільної Росії, був також фольклористом та
істориком досить високого рівня121. Я. Головацький займався
у своїх працях також Підляшшям, як, напр., в історичній праці
про давніх руських дворян на Підляшші, написаній на основі
актів з XVI ст.122 У цій розвідці він хоче довести, що, напр.,
Понятовські та деякі інші шляхетські роди були руськими за
походженням, але їх потомки стьідились, кажется, русского
происхождения123. Дає, отже, спробу аналізу мови документу
писаного, за його окресленням, мазурско-русским жаргоном,
яким, можливо, говорили брати Понятовські з Підляшшя.

Дальше з приводу аналізу мови документів звертає Я.
Головацький увагу на те, що Гродненская земля лежала в области
ньшешних белоруссов, а Дорогичин в области малоруссов, но
в актах Гродненского и Дрогичинского судов один и тот же язьік,
назьіваемьійрусскимі24.А відносно досліджень мови давніх
пам'яток та їх оцінки щодо мовно-національної приналежності,
дослідник подає таку методологічну засаду чи раду:

Господа исследователи особенностей белорусского и малорус-
ского говоров должньї отмечать действительньїе отличия, свой-
ственньї данному говору, и не принимать за фактьі случайньїе

120 Н. А. Янчук, К антропологіш Малоруссов-Подлясян, «Сборник
в честь 70-летия Д. Н. Анучина», Москва, 1913, с. 12.

121 Див. статтю про Я. Головацького: Краткая Литературная Знцик-
лопедия, т. II, Москва, 1964, с. 228 і статтю про нього ж [в]: Українська
літературна енциклопедія, т. 1, Київ, 1988, с. 443.

Я. Головацький, Чертьі домашнего бьіта русских дворян на Подля-
шье, т.е. в ньінешней Седлецкой и Гродненской губерниях, по актам XVI
столетия, Бильна, 1888.

123 Там же, с. 9.
124 Там же, с. 38.
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особенности, попавшие ввиде описок в документ от диктовки
лица, может бмть, иной страньї, вне Белоруссии, неприписьівать
белорусскому говору особенностей, свойственньїх Малороссии
я наоборот125.
Думаю, що звернення уваги на писемну історію мови пам'яток

на цій території може мати значення для майбутніх дослідників
історії мовної традиції і культури Підляшшя.
Коли говоримо тут про північне Підляшшя між Бугом і Нар-

вою, цікаво буде згадати думку П. Бобровського ще з 1864 року:
Заблудовское наречие, на которомговорят (...) живущие в 40 де-
ревнях вокруг м. Заблудова - резко отличается отсутсвием
изменения буквьі о на а. Зто как бьі переходньїй тип от белорус-
ского к малороссийскому. За рекою Нарев уже нет изменения
буквьі д на дз, свойственного белорусскому язьїку, и вообще
в Бельском уезде язьік заметно отклоняется от белорусского,
переходя в малороссийский, когорьім говорят Надбужане126.

Цікаво писав В. Мошков у статті Игра в Тура 127про весняно-
-великодні народні пісні, записані у селі Хорощинці о. Михайлом
Ваховичем та самим автором у Піщаці, Малій Дубровиці та
Кодні. Автор ці свіжо записані пісні порівнював з білоруськими
та українськими, що були відомі тоді вже з різних фольклорних
збірників (Шейна, Чубинського) і дійшов висновку, що ці
пісні более походят к малороссийским весенним песням, чемкбело-
русским128.

Під кінець XIX а появилася друком монографія відомого тоді
мовознавця В. Шимановського про звукові та граматичні
особливості народних говірок Холмщини, в якій взяв до уваги також
частину південно-підляських говірок129. Автор цієї праці був
довгі роки гімназійним учителем у Холмі. Матеріали до згаданої

125 Там же, с. 47.
126 П. Бобровський, Можно ли одно вероисповедование принять в основа-

ние племенного разграничения Славян западной России?, «Русский Инва-
лид», 1864, с. 31-32. Цитую за: А. Соболевский, Очерк русской диалекто-
логии. II. Белорусское наречие, вьш. III, год 2, Санкт-Петербург, 1892, с. 4.

127 «Живая Старина» вьш. III, год 2, Санкт-Петербург, 1892, с. 165-170.
128 Там же, с. 168.
129 В. Шимановський, Звуковьія и формальний особенности народних го-

воров Холмской Руси. Обзор з приложением образцов народних говоров,
Варшава, 1897.
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студії він збирав, переважно, анкетним способом. У більшості
праця відносилася до холмсько-волинських говірок тодішньої
Люблінської губернії, про що ми вже писали у попередній частині
цієї прці130. Але мав він також матеріали з 12 місцевостей, що
належать до підляських говірок, а саме, з таких сіл, про які
у монографії подаються цікаві інформації щодо мови мешканців
та хто присилав матеріал:

с. Вишнині, в цьому поселенні тільки 10 процентів римо-ка-
толиків, усі говорять по-русски, матеріал прислав о. Микола
Мазановський;

с. Ганна - у селі коло 1 процента католиків та коло 3 проц.
калакутів і по-польськи тут узагалі ніхто не говорить; винятково
добрі інформації та матеріали звідти прислав С. Левчук;

с. Городище - населення руське; трохи по-польськи говорять
слуги зі двора місцевого поміщика; матеріали прислав о. П.
Скальський;

с. Гусь - у селі тільки 3 проц. католиків, у сусідніх же селах
- упорствующие, которьіе, случается, говорят по-польски,

матеріали прислав Ф. Бренкевич;
с. Жещинка - населення сплошное русское, польську мову

розуміють, інформації та матеріали прислав о. П. Лонський;
с. Заболоття - у селі тільки 2 родини католиків, які живуть тут

недавно, по-польськи селяни не говорять, матеріал прислав В.
Паламарчук;

с. Любень - усі православні, матеріал прислали П. Бачинський
та А. Прокоф'єв;

с. Полюбичі - у селі населення русское, крім місцевого
поміщика та його служби, поляків немає, по-польськи селяни між собою
не говорять, інформації та мовний матеріал подав о. Б. Коби-
лянський;

с. Россош - православних тут 1 340 осіб, католиків - 368; між
православними досить багато калакутів, які однак, говорять по-
-руськи, матеріал зібрав А. Субботін;
с. Сухава, Замолодичі і Орхівок - звідси добрі інформації

передав П. Бачинський.

130 М. Лесів, Українські говірки в ПНР. Холмські (волинські) говірки,
«Наше слово» № 45-46 (1634-1635), 1988, с. 5.
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Молоді актори драмгуртка у Ситниках на Підляшші з учителем.
Знімок з фондів Українського архіву (з альбому Ірини Шумовської).

Автор монографії хвалить статтю М. Янчука, поміщену в
Трудах Зтнографического Отделения..., т. VII, с. 60-72, з 1885 року
про корницьку говірку, про яку ми згадували вище; В. Шима-
новський зазначив, що если бьі говор каждого прихода бьіл
описан так, как Корницкий, точная классификация русских наре-
чий и говоров (...) имела бьі вполне прочньїе основания131.
В основній частині праці В. Шимановського подаються

детальні факти з фонетики та морфології говірок Холмщини та
Підляшшя132.3а найбільш типову для підляських говірок рису
вважає автор дифтонги, за якими можна виділяти Сідлецькі
(себто: підляські) говірки від Люблинських (себто: в основному
холмсько-волинських)133.Поодинокі зауважені мовні явища від-
нотовує дослідник навіть на невеликих кусках мовної території,
називаючи поодинокі села й околиці. З цікавіших його
стверджень можна було б назвати спробу пояснення появи дифтонгів,
себто голосних двозвуків: дифтонги могли развиться под вли-

131 В. Шимановський, цит. праця, с. 6-Ю.
132 Там же, с. 11-105.
133 Там же, с. 104.
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янием ударений, требующих более протяжного произношения
звуков гласних, а также песенньїх напевов; звук при протяжении

мог полупаться не только один и тот же (ии), но и ближайший
родственньїй ему (не)134.

Факт, що в Корницькому говорі появляються форми з ц' на
місці т типу засьцілає, госьцями, не може вказувати, на думку
автора, на білоруське походження цього говору, так как не всег-
да изменяется твц,а сохраняется без изменения т, стоящее перед
или после суженньїх гласних: матюнка, сміїетя, летіев и т.п.135
Білоруське цєкання відносить автор до XVI ст. І36Про інші
детальні справи ^системи, зауважені В. Шимановським,
говоритимемо далі в цьому розділі.

У зразках говірок, які автор помістив прй кінці своєї
монографії, не навів він жодного тексту з підляських говірок.

Хоч фонетика й морфологія, опрацьовані на основі матеріалів,
зібраних анкетним способом від місцевої інтелігенції, не може
мати повної наукової вірогідності, монографія В. Шиманов-
ського була в тому часі в якійсь мірі явищем винятковим, вона
стала тоді взірцем для такого типу дальших опрацювань, напр.,
І. Бесараба, автор опису підляських говірок Ломаз і околиці
з 1903 року, признається до того, що опис звукової системи
зробив за зразком книжки В. Шимановського137.
Праця І. Бесараби (1850-1921), українського фольклориста

й етнографа, заслуговує на те, щоб тут згадати про неї. Іван
Бесараба народився у селі Ломази коло Білої Підляської, вчився
на філологічному факультеті, а пізніше працював народним
учителем у Новій Празі б. Херсонської губернії138.Збирав він та
описував вияви народної культури, в тому числі передовсім
- рідну ломазьку говірку, як сам написав у вступній частині своєї
монографії:

134 Там же, с. 34.
135 Там же, с. 58.
136 Там же, с. 60.
137 И. Бессараба, Матершльї для зтнографіш Седлецкой губернии,

Санкт-Петербург, 1903. Отдельний оттиск из «Сообщений Отделения рус-
ского язьїка и словесности Императорской Академии наук», т. 80, с. 16.

138 Див. більше інформацій про нього: Українська Радянська
Енциклопедія, т. І, Київ, 1959, с. 526 та Українська літературна енциклопедія, т. 1,
Київ, 1988, с. 156.
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Близкое знакомство с язьїком и народним бьітом Забужной
Руси и Ломазского прихода в особенности побудило меня в ин-
тересах науки составить настоящий сборник по описанню род-
ного для меня бело-малорусского говора, народньїх обьічаев
и поверни зтой местности139.
Описуючи звукову систему говірки околиць Ломаз, він

старається іноді порівнювати ці риси з іншими частинами цієї
мовної території, напр., дослідник зазначив, що по всей вероят-
ности, дифтонги существуют и в гродненских говорах, родствен-
ньіх с подляшскими как по формам язьїка так и по звуковим
особенностям, маючи, звичайно, на думці українські говірки
північного Підляшшя140.

Звернув він, між іншим, увагу на те, що приголосні звуки ґ та
ф появляються лише в запозичених словах, наводить він приклад
також переходу звука ф в п, х, вт, т (Пилип, Трохим, Мавтей,
Текля)141. Цікаве також його спостереження відносно способу
читання церковних книг на цій території:

В Забужной Руси до воссоединения униатов церковно-богослу-
жебньїе книги читались с малорусским произношением гласньїх
є и і, как з и и: нзбо, чзловик и во вики виков. Буква фита
приозносилась как вт: Втома, Мавтей, Тимовтей142.

З морфологічних явищ звертає дослідник увагу, між іншим, на
різноманітність пестливо-здрібнілих форм, особливо з такими
суфіксами, як -ко (Степанко, Янко, Ондрійко), -уля (Настуля,
Гануля, матуля), -ульо (татульо, дідульо) тощо, пише про спосіб
називання дітей від власних назв батька, напр., Соколенята,
Адаменята, Терещенята це діти Соколовського, Адама, Терещу-
ка143.

Важливим елементом для пізнання Ломазького говору є
тексти, поміщені у дальшій частині цієї публікації, а особливо 16
прозових творів, які він записав, як сам пише, в деревне Любенке
Ломазского прихода во времена пребьівания на родине в 70-х-

139 И. Бессараба, Машериальї для зтнографии Седлецкой губернии,
Санкт-Петербург, 1903. Отдельньїй оттиск их «Сообщений Отделения
русского язьїка и словесности Императорской Академии наук», т. 80, с. III.

140 Там же, с. 7.
141 Там же, с. 11.
142 Там же, с. 16.
143 Там же, с. 22.
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годах и позже в 80-х, когда мне приходилось посещать зту мест-
ность. 130 прислів'їв, загадок, порівнянь та перебраною з яких
частина була записана у с. Докудів, 77 пісень (при тому називає
автор монографії інформаторів Софію Борисюк з Докудова та
Степана Ярощука з Любенки), подаються прізвища та прізвиська
людей, назви власні околичних місцевостей в їх народній місцевій
вимові; а також інші місцеві слова при нагоді опису звичаїв.
У додатку ж подано весільні пісні з села Любенки і ще раз
обговорюється звукова система цієї підляської говірки на ширшому
східнослов'янському тлі та з історичними поясненнями.
Словничок місцевої говірки вміщає тут коло 1 000 слів.

Праця І. Бесараби збагатила, передовсім, фактичним
матеріалом наші знання про частину підляських говірок з-перед першої
світової війни. Матеріали з цього збірника були пізніше
використовувані у хрестоматіях та посібниках з української
діалектології. Наприклад, у хрестоматії Н. Дурново поміщена була
історична пісня та оповідання Пан і мужик саме з праці І.
Бесараби з зазначенням с. Любенка Ломазької парохії Більського
повіту144. У цій же хрестоматії з 1913 року помістив Н. Дурново
також текст п.з. Предание, виписаний з Зтиографического Сбор-
ника, виданого Імператорським Географічним Товариством
(вип. III, Санкт-Петербург, 1858), записаний у м. Заблудові, як
приклад Заблудівського говору, який за тодішніми
класифікаціями мав належати до українських говірок145.

Цікаво звучить звіт із наукової етнографічно-мовознавчої
екскурсії до б. Константинівського повіту тодішньої Сідлецької
губернії студента Євгена Рудницького, що був у селах Гнойно,
Старий Бубель, Борсуки, Серпелиці, Заканалє. Записані там
фонограми цей молодий дослідник передав в архів «Отдела
Русского Язьїка и Словесносте» Імператорської Академії наук.
Не всі записи йому добре вийшли, бо, як пише у звіті, иногда
сказочнику трудно бьіло преодолеть робость перед невиданной
«мапшной», он терялея, перепутьівал слова, спешил, и фонограм-
ма ввіходила неудачной. У цьому звіті звертається увагу на те,

144 Н. Дурново, Хрестоматня по малорусекой диалектологии. Пособие
при преподавании русского язьїка в вьісших учебньїх заведениях, Москва,
1913, с. 29-30.

145 Там же, с. 28.
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що народ сам називає свою мову руською, хохлацькою або
простою та що в одному католицькому селі вдалося йому
записати тільки одну казку, бо люди перелякалися, що ці його
дослідження можуть мати якесь відношення до гостро
дискутованої тоді справи відокремлення Холмщини146.

У 1910 році опублікована була спеціальна програма, на основі
якої мали досліджуватися українські говірки на території
тодішньої Російської Імперії147. Для ілюстрації подавалися там
приклади форм і слів також з підляських говірок з того, що вже було
відоме з названих та інших публікацій і наукових розвідок, без
анотацій, звідки такі записи походять. Ця програма стала
основою дальших діалектологічних досліджень звукових, в тому
числі й акцентологічних явищ поодиноких говірок, в тому числі
й підляських. Про територію підляських говірок у програмі
говорилося лише загально у вступному слові, що це говори на
іранице наречия малорусскої о с бслорусским та що вони
знаходяться на границе малорусского наречия с польскимІА8.

На основі цієї програми, за інформацією проф. Й. О. Дзен-
дзелівського, записував діалектні матеріали Євген Перфецький
родом з Підляшшя з сіл Кобиляни, Любенка, Малашевичі
Великі, Полятичі, Болотково, Полюбичі, Ромашки, Груд, Носів,
Мокрани, Неплі, Колемброди, Желізна, Валінна, Козли і Квасів-
ка, а машинопис з цими матеріалами датований 1915 роком має
бути незабаром опублікований. Саме про цей цінний
діалектологічний матеріал писав у празькому журналі Слявія Й. О. Дзен-
дзелівський при нагоді рецензування 1-го тому Атласу східно-
слое 'ямських говірок Білосточчини з 1980 року: Варто було б взяти
до уваги монографію Є. Перфецького «Особенности малорус-
ских говоров Западного Подлясья» (1915), в якій, крім говорів
колишніх Володавського та Константинівського повітів, дослі-

146 Е. Рудницький, Отчет о командировке в Седлецкую губернию
студента Петербургского университета Е. Н. Руднацкого, «Сообщения Отделе-
ния Русского Язьїка и Словесности Императорской Академии наук», т. 87,
Санкт-Петербург, 1910, с. 31.

147 К. Михальчук, А. Крьімский, Програмна для собирания особенно-
стей малорусских говоров, «Сообщения Отделения Русского Язьїка и
Словесности Императорской Академии Наук», т. 87, ч. 4, Санкт-Петербург,
1910.

148 Там же, с. 2.
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джуються й говори колишнього Більського повіту, зокрема сіл
Кобиляни Надбужні, Любенка, Малашевичі Великі, Полятичі,
Болотково (зберігається в Ленінградському відділенні АН СРСР,
фонд 134, опис 2, № 62). Монографія Є. Перфецького написана на
великому фактичному матеріалі, обсяг її 220 сторінок,
складається з вступу, опису фонетики, великої спеціальної глави про
наголос та текстів. Взагалі велика шкода, що ця праця залишилася
в рукописі й досі не введена в науковий обіг. У цьому архіві
є й інші діалектні матеріали з цієї території14'9.

Автор цієї неопублікованої монографії був у постійному
діловому та дружньому контакті з проф. Іваном Зілинським,
організатором діалектологічних досліджень на західноукраїнських
мовних ареалах. Про це свідчить листування, частину якого
опублікували підляські Основи (№ 2, 1988, с. 34), листи
Перфецького до І. Зілинського писані були перед першою світовою
війною та у міжвоєнний період, з них виникає, що Є. Перфецький
був у контакті також з іншим видатним українським
діалектологом того часу Іваном Панькевичем, та почав цікавитися
лемківськими говірками *50.

Іван Зілинський у своїй Пробі упорядкований українських
говорів, опублікованій в 1913 році, згадує, що збирав матеріали у
м. Володаві з околицею та в с. Кобиляни б. Більського повіту,
а говірки тодішньої Гродненської губернії пізнав з розмов у
поїзді151. Тут він про підляські говірки інформує лише загально,
напр., що дифтонги існують тільки в північноукраїнських
говорах на Поліссю і Підляшші і то майже виключно в наголошених
складах152 тощо.

Передвоєнні матеріали послужили П. Расторгуєву до
написання у 1929 році статті про українські говірки кол. Сідлецької
губернії. Він спирався на матеріали, зібрані М. Янчуком в око-

149 Й. Дзендзелівський, (Рец.): Аііаз^аг кзскойпіоіїошаткісп Віаіозїос-
сіуту, сг. 1, \Угос1а\¥ 1980, 81ауіа" 52, РгаИа 1983, з. 93-94. Цитуємо за:
Основи, № 2, Підляшшя, 1988, с. 33.

150Неопубліковані листи Євгена Перфецького до Івана Зілинського,
Основи. Суспільство й Культура, № 2, Підляшшя, 1988, с. 34.

1511. Зілинський, Проба упорядкованим українських говорів, «Записки
Наукового Товариства імені Шевченка», рік 1913, том 117-118, Львів, 1914.
Іванові Франкові в сороклітє письменської діяльности, с. 372.

152 Там же, с. 343.
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лиці села Корниця (т.зв. корницька говірка) та на матеріали
з околиць Ломаз (т.зв. ломазька говірка), зібрані І. Бесарабоюх 53,
про дослідження яких ми вже згадували. П. Расторгуєв на основі
чорнових записів М. Янчука, які після його смерті вплинули до
Московської Діалектологічної Комісії, опрацював ці матеріали
й надрукував статтю п.з. Корницкий говор б. Константиновско-
го уезда Седлецкой губернии. Материали, собранньїе Н. А. Янчу-
ком 154,в якій висвітлено ряд нових мовних прикмет, які не були
відзначені в розвідці М. Янчука з 1885 року, бо головною ціллю
попередньої монографії був опис весілля.

У відношенні до праці І. Бесараби про ломазьку говірку П.
Расторгуєв дав ряд застережень щодо наукової основи, а також
уважав неправильним факт, що характеризуючи те чи інше
явище автор виходить із сучасної російської літературної мови й
через це часто ставить разом явища різнорідні15 5. Не погоджується
П. Расторгуєв з І. Бесарабою та М. Янчуком щодо білоруського
й польського впливу на ці говірки й тому цій проблемі, в
основному, присвятив свою статтю з 1929 року.
Після представлення найголовніших системних прикмет цих

говірок, а саме корницької, яку М. Янчук охарактеризував, як
українську, яка стоїть на межі з білоруською, та ломазької, І.
Бесараба називає біло-малоруською, П. Расторгуєв доказує, що
жодна з цих говірок «не має акання, цієї характерної риси для
білоруських говірок та перехідних од українських до
білоруських» ані білоруського дзекання та цекання156. Немає підстав
також визначати, як білоруське, пом'якшення деяких
приголосних перед є, ці деякі випадки прийшли радше з польського
впливу157. Автор стверджує, що в корницькій та ломазькій
говірках маємо північно-українські говірки, що безпосередньо
зазнали на собі польського впливу158.

153П. Расторгуєв, Про польський та білоруський вплив на українські
говірки колишньої Сідлецької губернії, «Український Діялектологічний
Збірник», т. 2, Київ, 1929, с. 199-209.

154 Трудьі поапоянной Комиссии по диалектологии русского язьїка, вьш.
9, Ленинград, 1927, с. 13-34.

155 П. Расторгуєв, Про польський та білоруський вплив..., с. 199.
156 Там же, с. 205
157 Там же, с. 206.
158 Там же, с. 206.
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І тут же він подає ті явища, які, на його думку, походять
з польського впливу: відсутність епентетичного ль, займенники
тон, тамтон, у значенні 'цей, тамтой', форми неозначених
займенників хто-боньць, хто-кольвек та заперечний займенник ніц;
дієслівні форми типу буду ходів, ходівем, ходівесь тощо та низка
слів з польським фонетичним оформленням типу вонтроба, вен-
дліна, закрент, ксьондз, менка, памьонтка, сендзя, тенґо, цьонґлє,
преце, през, уренднік та інші159. Польський вплив на звукову
систему тут досить обмежений, натомість факти впливу на
морфологію не визначаються стійкістю і, до всього, що дуже
характерне, існують у цих говірках поруч із фактами української мови,
набагато більший вплив польської мови на лексику (слівниц-
тво)160.

Така ситуація пояснюється, між іншим, тим, що, як виразився
А. Григор'єв у протоколах засідання Слов'янської Комісії
Московського Археологічного Товариства ЗО січня 1901 року, коли
він читав доповідь п.з. О малорусских говорах Седлецкой
губерній!, що темна маса «малорусів», маючи під впливом поляків
свою мову за грубу, просту, говорить, приходячи до міста,
по-польському. Цей же А. Григор'єв відзначив також факт
роботи гуртків, що їх організують по селах на те, щоб
призвичаїти своїх членів проказувати молитви польською мовою.
Засвоєння молитви польською мовою, як пише цей же дослідник,
мусить кінець кінцем витиснути рідну, в цьому випадку
українську мову161.

Цей же А. Григор'єв, як інформували у звіті з діяльності
Московської Діалектологічної Комісії, доповідав про мовні
матеріали з Гродненської губернії на наукових зборах цієї Комісії десь
перед 1913 роком162.

Треба також згадати, що з опису ломазької говірки І. Бесара-
би користали, класифікуючи українські говірки, Н. Дурново, Н.
Соколов та Д. Ушаков, укладачі Дшлектологической карти

159 Там же, с. 206-207.
160 Там же, с. 209.
161 Там же, с. 208.
162 Див.: Трудьі Московской Диалектологической Комиссии, вьш. З,

Варшава, 1914, с. 223.
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русского язика в Европе163;В. Ганцов у своїй Діялектологічній
класифікації українських говорів (Київ, 1923).

Як довідуємося з інформації про доповіді на наукових
засіданнях Діалектологічної комісії при Відділенні Російської Мови
та Літератури в 1914-1926 роках на одному з засідань доповідь
п.з. Опис Корницької говірки Константинівського повіту Сідле-
цької губернії, оформлений покійним М. А. Янчуком прочитав на
початку 20-их років видатний російський мовознавець Н. Дур-
ново, на іншому ж засіданні цієї комісії читалася доповідь іншого
відомого російського мовознавця Г. Винокура на тему
Матеріали Самойловича з говірки Нільського повіту Гродненської
губернії164'. Були це матеріали з села Макарки коло Сім'ятич, які
опубліковано у формі статті російською мовою щойно у 1947
році165.
Як бачимо, зацікавлення підляськими говірками не

припинилося навіть під час другої світової війни і продовжувалося вже
на території Радянського Союзу після війни.

б) Міжвоєнний період

У міжвоєнному періоді дослідження українських підляських
говірок проводив, передусім, проф. Владислав Курашкевич,
народжений у 1905 році у Володаві, випускник Холмської гімназії,
асистент Львівського та Ягеллонського університетів (1928-1929,
1932-1933), професор у Люблінському Католицькому, а пізніше
- в Познанському університетах. Дослідження В. Курашкевича
відзначалися та відзначаються високим

науково-методологічним рівнем, а відносилися вони, головним чином, до звукової
системи підляських та інших українських говірок. Основою його
численних розвідок на тему підляських говірок були записані ним
самим матеріали зі сіл східних повітів б. Люблінського та Бі-

163 Н. Дурново, Н. Соколов, Д. Ушаков, Опит диалектоло гиче ской
карти русского язика в Европе с приложением очерка русской диалектологии,
«Трудьі Московской Диалектологической Комиссии», вьіп. 5, Москва,
1915. Вони також визначали північну границю українських говірок.

164 Труди постоянной Комиссии по диалектологии русского язика, вьш.
9, Ленинград, 1927, с. 3.

165 Г. Винокур, Заметки по фонетике одного украинского говора, «Бюл-
летень Диалектологического сектора Института русского язьїка АН
СССР», вьш. 1, Москва, 1947, с. 23-36.
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лостоцького воєвідств. Усі ці його праці, написані в міжвоєнний
час і після другої світової війни, були зібрані у 1985 році в
збірнику Ругпеніка, який був зредагований Я. Ріґером166.

Більшість праць В. Курашкевича з діалектології відноситься
до підляських говірок, де він робив записи та іноді побіжні
обсервації в понад 160 селах. Високу оцінку цим працям, як
матеріальній основі так і цінним спостереженням про їх історію та
історичний родовід, хоч критично віднісся до деяких теоретичних
положень, дав найкращий знавець історичної фонології
української мови проф. Юрій Шевельов при нагоді дискусійної статті
про українські дифтонги (голосні двозвуки) та найновіші праці
про ці дифтонги. Ю. Шевельов у своїй статті, написаній у 1986
році, намагаючись встановити причини, хронологію та звукову
вартість цих дифтонгів, використовує дуже часто мовний
матеріал з Підляшшя, в тому числі праці В. Курашкевича були
поставлені дослідником у центрі уваги не без критичної оцінки167.
Більшість розвідок і студій В. Курашкевича відносилася саме до
звукової системи, до тих найважливіших проблем, на першому
місці яких стоїть справа північноукраїнських голосних двозвуків
(дифтонгів).
Загальну характеристику підляських (і холмських) говірок

української мови на території б. Люблінського воєвідства подав
В. Курашкевич у монографії, яка обговорювала всі говірки
передвоєнного Люблінського воєвідства у 1932 році168. Автор
стверджує у вступному слові, що українські говірки Люблін-
щини мало були досі відомі науковцям, бо рідко і лише
принагідно і ненауково досліджувалися169. Думаю, цікаво буде чи-

166 XV. Кигазгкіеууісг, КиїНепіса. Зшсііа і Нізіогусте] і шрдісіезпе] йіа-
ІекіоІО£іі жзскосіпіозіотапзкіеі. Кейакш паикощ 3. Кіе%ег, \Уаг$2а\уа 1985,
38. 314.

167 О. ЗЬєуєіоу, ІІкгаіпіап Віркіоп£з іп РиЬІісаІіот о/ і Не 1980 8 апсі іп
КеаШу (апйзоте аф'азепіргоЬІетз іта§іпагу апйгеаі), Іпіегпаїіопаї Іоигпаї
оГЬіп£иізІіс5 апсі Роеіісз", уоі. XXXIV, ТЬе На§ие, 1986, 8. 61.

168 XV. Кигазгкіешісг, Ргіе%1цсі%\каг хіюіе\\ю<І2і\ча ІиЬеЬкіе%о, Мопо§гаіїа
8ІаІузІус2по-£08росіагс2а хусуехубсігілуа 1иЬеІ8кіе£о'\ 1.1, ЬиЬІіп, 1932, 8. 273-
-324.

169 Попередньо наведені мною факти, свідчать про те, що дослідження
підляських говірок перед першою світовою війною були відповідно до
рівня загальних діалектологічних досліджень безперечно на нижчому
науковому рівні, але втримувалися вони на відповідному рівні, який тоді
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тачеві прочитати його думки на цю тему в оригінальній мовній
формі:

Кизкіе (таїогизкіе) §\¥агу ІиЬеІзкіе чгіазстіе йоЩб з% піегпапе.
2а<3еп Ьотет )$гукогпах*/са піе рггергоч/адгії іиіа] Ьабап па тіе]-
зси. 2папу гизкі сііаіекіоіоз ргоГ. Іап 2і1упзкі XV ргасу рЛ. РгоЬа
ирогіабкоч/аппіа икгарпзкуск Ьоу/огт" (Яарузку Иаик. Тоу/аг.
ітп. 8ге\усгепка, І СХУП-СХУШ, 8. 333-375) різге, ге рогпаі Ге
§\¥агу Іуїко XV ргге]егсігіе росщ§іет і XV гогтохкасЬ ге 8ІигЬ% ко-
к]охк%1 Мату у/ргахндгіег ІусЬ іегепохн гогтаііе Іигпе тайотозсі
орагїе па гарізкасЬ еІпо§гаіїсгпусЬ, аіе зрізапе піеГопеїусгпіе,
рггедзІахуіа]% йіа сИа1екіо1о§а тіпітаїщ \уаПозс паико\¥%. А ргге-
сіег іе §хуагу па кгагісасЬ еІпо§гаїісгпе§о оЬзгаги таіогизкіе§о
XV з^зіедгіте г^гукіет роїзкіт г реч/позсщ іпасге] зі$ гогт}аІу У,
]ак зат іо зШіегсІгіїет, гасЬох^/аІу сЬагакІег Ьагсіго агсЬаісгпу110.

\¥ (ІоІусЬсгазохуусЬ ЬасіапіасЬ рггесіе тгузікіт па родзіач/іе
Іекзіоу/ еІпо§гаїісгпусЬ г Росіїазіа і СЬеітзгсгугпу зШіегдгопо
ремщ Позс сесЬ}$гукоу/усЬ Іигпіе ге зоЬц гжщгапусЬ, аіе пікі піе
ргоЬохнаІ йокІайпіе} Іе сесЬу гіокаїігомас; пікі сєіоууо па тіе]зси
Ьадап піе рггергожасігаї; піе хні§с йгіу/пе§0, ге о еЬагакіегге ІусЬ
§жаг, о зіозипки ісЬ до іппусЬ паггесгутаіогизкісЬ хуусіахуапо
Ьагсіго гогпе, сгрзіо ш^сг рггес'тпе зцеїу17і.
Дослідник дає інформацію про розташування українських

говірок Підляшшя і Холмщини, які називає згідно з тодішньою
польською номенклатурою руськими і малоруськими.
Проводить він західну лінію появи цих говірок на схід від Замостя,
Красноставу і Парчева через Межиріччя (Мєндзижеч) і Сарна-
ки112.Автор описує найголовніші звукові та граматичні
прикмети цих говірок зазначає, що слівництво з цієї території дуже мало
досліджене, бо в дотеперішніх працях на різниці у вживанні слів
мало зверталося уваги. Пише, що навіть близькі села
відрізнялися не раз іншими словами, напр., хліб, пальонка, колачи, наво-

панував. Не можна погодитися з тим, що ніхто з мовознавців підляських
говірок не досліджував, перечить цьому мій детальний перелік багатьох
праць про ці говірки, що появилися протягом 2-ої половини XIX і початку
XX століття.

170\¥. Кига82кіе\УІС2, Рггез^сі §маг м?о}ЄУм6(І2Ша ІиЬеЬкіе&о..., з. 277.
171 Там же, с. 301.
172 Там же, с 301.
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дить при тому слова одного підляського селянина: Що то за гідка
мова в тих Загайках: у нас хліеб, а там якось кулачи, а дурниї
шушеньци кажуть /шльонка.

Для ілюстрації звучання цих говірок наводить В. Курашкевич
оригінальний текст народної казки, записаний ним у селі Любень,
14 км на захід від Володави: про батька та трьох синів173.
Потреба висвітлення найважливіших проблем історичного

розвитку української мови була спонукою для В. Курашкевича
до солідних досліджень найбільш архаїчних українських говірок,
в тому числі й передовсім підляських. Записані мовні матеріали
дали дослідникові можливість глибше зрозуміти деякі факти
історичної фонетики української мови, як походження і зі
староукраїнських подовжених о, є, та т.зв. Ь. Саме цій проблемі
присвятив В. Курашкевич кілька наукових розвідок. Важливі
висновки щодо появи дифтонгів у північноукраїнському діалекті
формулював він саме на основі діалектних записів з Підляшшя. Його
праці пов'язувалися з тодішньою дискусією серед українських
діалектологів про історію та суть північноукраїнських двозвуків
(дифтонгів), яку вели між собою такі видатні вчені філоло-
ги-мовознавці, як В. Ганцов, О. Курило, С. Смаль-Стоцький,
І. Зілинський174.

Цікаві думки висловив В. Курашкевич також у відношенні до
проблеми ствердіння приголосних перед праслов'янськими є, і.
Дійшов він, між іншим, до висновку, що цей процес, відомий усій
українській мовній території, не закінчився ще в підляських
говірках175. Архаїчне явище пом'якшення іноді приголосних
перед давніми є, і на території українськомовного Підляшшя
дослідник, розглянувши справу на ширшому фоні, пояснює так:

Рггуіосгопу г икгаіпзкіск §\¥агроШазкіск таіегіаі сіо ргоЬІети
икгаіткіе] йу$раІаІаІІ2ас]і рогмаїа па рг6Ь$ \¥г§1?сіпеі скгопо1о§п
г/аиіїзк г іут ргосезет гхущгапусЬ (...) Азутіїасіа бо Гопетоху
ті$ккісЬ то§1а ґеі гогт)ас щ затосігіеіпіе па Родіазіи, аіе ЬуІоЬу

173 Там же, с. 319-320.
174 Цій проблемі присвячені були, між іншим, такі праці В.

Курашкевича: 7, Ьасіап паа1 %\\уагаті роїпоспотаїогшкіті, «Яосгпік 81а\¥ІзІус2пу»,
1931, т. X, з. 175-209; Рпусгупек сіо ііосіази та!огшкіе£о, «Ьисі Зкміапзкі»,
Кгако\у 1933, і. III, 1 сігіаі А, з. 40-48; Мж>е щпікі Ьасіап пай ікаміїтет
таїогшкіт, «II Мцхігупапхіошу Тіагсі 51а\УІ8Іош ш \Уагз2а^іе, $ексіа І.
.І£2уко2па\¥8І:\уо, Кзіе§а геГегаібуу», \¥агз2а\уа 1934, з. 65-67.
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їо цатзко XV <Ла1екґо1о§іі икгаіпзкіе] мущікоже, ууоЬєс іе§о
пазила зі$ \¥у]азпіепіе, іе іепйепс]а дораІаіа\іт.ас}іреіпе}рггесіє, і]езґ
па Родіазіи оЬ]а\ует оЬсут, рггузгіа ге зігопу)$гука ро!зкіе§о па
гаскосігіе і ]?гука Ьіа1огизкіе§о па рдіпосу. Маїигаіпіе паїеіу їеп
оЬІаху гогитіес ]ако о§61щ іепсіепс]^ Гопеїусгщ, а піе }ако т-
роїусгепіе §оіохуе] хуутохку роїзкіе] ІиЬ Ьіаіогизкіе] \урехупе]тазіе
\уугагд\у. ОЬіе їе Хепдепс}е Гопеіусгпе па Ройїазіи пахуагзіхуііу щ
пахкщет і каМа о§агп$1а ройаіпіе}згу 61а зіеЬіе гакгезі1в.
Спеціальну статтю опублікував цей же дослідник про

характерні прикмети північноукраїнських (підляських) говірок на
стику з білоруською мовною територією між Нарвою та Бугом.
Автор визнає на початку статті, що дослідження говірок цієї
території були йому доручені Комісією Наукових Досліджень
Східних Земель і він протягом 1937 року робив записи в 70
місцевостях навколо таких більших осель, як Заблудів, Страбля,
Більськ-Підляський, Мілейчиці, Константинів, Волчин, Високе
Литовське, Гайнівка, Нарва (список досліджених населених
пунктів та карта подається наприкінці статті). Про ці говірки,
- пише автор, - не було досі майже жодних інформація, а говірки
ці дуже важливі для «руської» діалектології) бо глибоко на-
світлюють проблеми розвитку типових українських та
білоруських мовних явищ17 7.

Визначаючи західну межу появи українських говірок на захід
від Більська та Сім'ятич, дослідник представляє також свої
враження про стан мовної свідомості місцевого населення у 30-ті
роки нашого століття. Як важливий етап у розвитку мовної та
національної свідомості цієї людьми й Богом забутої українсько-
мовної смуги, варто, як мені здається, зацитувати враження
дослідника цих говірок В. Курашкевича у перекладі:

175\У. Кигазгкіешсг, Иот оЬ$ег\уас]е о гшкіе) сіузраіаіаіігацї хроі^іозек
рпесі є, «ЇІІ-ете Соп§ге8 Іпіетаііопаї сіе8 $1ауізІ$. Соттипісаііош еі
Яаррогіз», Вео§гас1, 1939, 8. 37-38; ІІкгаіпзка сіузраіаіаіііада н' §кагаск росі-
Іазкіск, «2 роїзкісЬ зШсііб^ 8Іа\УІ8Іус2пусЬ». 5егіа 2. .Іе2уко2па\У8І\¥о, ^аг-
82а\уа 1963, 8. 23-37.

176 \У. Кига82кіешіс2, ІІкгаітка сіузраіаіаіііаца м £ч?агаск росіїазкіск, [\¥]:
\¥. Кига82кіешіс2, Кшкепіса, Шагзга\уа 1985, 8. 163.

177 \У. Кига82кіе\¥ІС2, Иа]\\іаіпіе]82Є2]а\\пзка]^іуко\^е гшкіе №§юагаск шіе-
сїіу Вщіет і Мсігхіщ, «ЗргашогсІапіа КотІ8]і ^гукошеі Тошаггузіша Иаи-
ко\уе£о \¥аг8га\¥8кіе£о>\ XXXI, 2. II (1938), \¥усІ2. І, \Уаг82а\уа 1939, 8. 104.
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Мовна свідомість населення цієї території ще зовсім не
встановлена: звичайно окреслюється тут говірку, що це «мова
тутешня, місцева, руська, проста, але ані білоруська, ані малоруська чи
українська». Самі місцеві люди, особливо в більших й більш
західних селах, признають часто, що молодь під впливом
польської школи, війська, організацій щораз частіше воліє говорити
по-польському, ніж місцевою руською говіркою, яку оцінюється
пейоративно (негативно): «якась така мова, чорт єє знає яка, ні то
руська, ні то пуольська, ні українська, нілітовська, от така проста
і в каждум селіе інша». Старші чоловіки після перебування в Росії
і, як правило, тутешні попи стараються говорити зі собою трохи
з російська. Це, однак, перехідне явище і не має більшого впливу
на розвиток місцевої говірки178.

Ця стаття має важливе значення для визначення українсько-
-білоруської мовно-діалектної межі на Підляшші донині.

Діалектні матеріали, зібрані В. Курашкевичем перед другою
світовою війною, послужили йому за основу для кількох
важливих розвідок та студій про підляські говірки, що були
опубліковані вже після війни. В одному випадку це опис говірки села
Дратів під Ленчною, яка своїми мовними прикметами належить
до типу підляських говірок. Матеріал з цієї найбільш на захід
висуненої української говірки в цій околиці записав автор у 1938
році. Стаття, написана перед самою війною, пропала в друкарні
у Варшаві і дослідник зреконструював її з записів щойно після
війни у 1947 році. Це говірка сполонізована у великій мірі,
головним чином, її слівництво; говірку цю признав дослідник
цікавою тому, що в ній виявляються архаїчні риси та припадок
гострого зіткнення польських та українсько-підляських мовних
прикмет, а результати таких процесів вельми цікаві для діалек-

1 79
толога .

В іншій своїй розвідці дослідник описує явище мазурення
в українській говірці з-під Сім'ятич і Дорогичина (Дрогічина)180.

178 XV. Кига82кіе\\іс2, КшНепіса, \¥аг$га\¥а 1985, 8. 22.
179 XV. Кига82кіе\¥Іс2, ЗікісроІопІ2щс\се} щ гшкіе]%хчагу агскакте] н> Вга-

іоте роЛ Ь^сжа, «81ауіа Осскіепіаііз», XVIII (1947), 8. 139-152.
180 XV. Кига82кіе\УІС2, Ма2Ш2епіе XV гткіе]£\іШ2е росіЗіетіаіусіаті, «Віи-

Іеїуп РоІ8кіе£о Тсшаггузі^а І£2уко2па\УС2Є£0», І. X, Кгакош 1950, 8. 146-
-147; Зікіс та2иг2асе] гткіе} £пагу ші 2а^с2пікі па мзскбсі осі йгоИісгу-
па, «Ргасе Рі1о1о£ІС2пе», XXXI, 1982, 8. 265-269.
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Кілька явищ, що появляються в українських підляських
говірках, пояснює автор можливим впливом ятвягів, балтійського
племені, яке там було на початку писаної історії цієї території.
Йшлося тут про такі явища, як: форми інфінітива ітїе 'йти', несціе
кнести\ иечйе 'пекти' та слова поршук і паршук 'порося'. Свої
роздуми подає автор як гіпотезу про можливі сліди мовного
впливу ятвягів на Підляшшя *81.
Крім вищеназваних проблем, В. Курашкевич у своїх

статтях займався ще справою заміни 'а після м'яких
приголосних в підляських та холмських говірках на тлі дифтонгізації
та палаталізації182, ненаголошених голосних о, є, супроти
дифтонгів в українських говірках від ріки Сян до Нарви183
тощо184.

Українські діалектні матеріали на Підляшші записував у
міжвоєнному періоді також відомий польський мовознавець Ян
Токарський, уроджений у підляській місцевості Ортель
Королівський, нині це в ґміні Піщаць Білопідляського воєвідства. Він
під впливом діалектологічної школи проф. В. Дорошевського
досліджував добре йому знані говірки. Перед війною Я.
Токарський встиг опублікувати лише одну статтю про систему голосних
у говірках околиць Янова Підляського185. Після війни він
використав свої матеріали у статті про відмінювання іменників
в українських підляських говірках (1952)186. Його довоєнні запи-

181 \У. Кига8гкіе\УІС2, Вошпіетапу Масі Зайітщоч? па Ройїазіи, «8іисііа
2 Рі1о1о§іі Роїзкіеі і 8к>\\іап8кіеі», І. І, \Уаг52а\уа 1955, 8. 334-348.

182 \У. Кигазгкіешісг, Коіуїо) 'а па ііе йу/іощом? і раїаіаіііаф н> йампуск
З^агасп гизкіск Ройїазіа і Скеїтзісгуту, «8іисііа 2 Рііоіодіі РоІ8кіе] і 8к>-
\уіапзкіер>, III, ^\Уаг82а\уа 1958, 8. 211-241.

183 \У. Кига82кіе\¥ІС2, МеаксеМомапезато%Іозкіо-є \\юЬесйу/(оп£б\\>ііск
гейикф ж Ьіаіогизкіск і икгаіпзкіск папесіаск ой Маті ро Зап, «2 роІ8кісЬ
8(шіі6ш 8Іа^І8Іус2пусЬ», 8егіа 6. ^гуко2па^8І;\Уо. \Уаг82аша 1983, 8. 213-225.

184 XV. Кига82кіе>уісг, Тепйепф Ьіаіогизкіе і икгаіпзкіе \г %\кагаск окоііс
Ризісіу Віаіотезкіе]', «Асіа ВаШсо-81ауіса», 1.1, Віа1у8Іок 1964, 8. 247-257;
Копсоюкі -і і -'( н' %ч?агаск гизкіск, «7 роІ8кісЬ §1ис1і6\¥ 8Іа\уІ8ІусгпусЬ», 8егіа
4. .Іє2уко2па\¥8І\¥о, \Уаг82а\уа 1972, 8. 249-255.

185 }. Токагзкі, 1/мщі пай кокаїігтет &\\щг гизкіск і окоііс Запона Ройїаз-
кіе$о, «8рга\У02СІапіа 2 Ро8ІесІ2ЄП Котізіі .Іегукоше] То\уаг2у8І\уа №ико-
\уе£о \¥аг82а^8кіе§о», 1939, шусіг. І, і. II.

1861. Токагзкі, Мог/оІо%іа гизкіск §ц?аг ройїазкіск. ОекІіпас]а гіесютгі-
ко\\\ «Зргахуогсіаша 2 Розіесігеп Котізіі ^туко'мє) То^аггузіша Каико\УЄ£о
\Уаг82а\У8кіе£о», 1952, ^усіг. І, і. IV.
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си стали за основу окремої книжки про звукову та граматичну
систему говірки села Серпелиці (нині гміна Сарнаки Білопідля-
ського воєвідства), виданої друком у 1964 році187.У Серпелицях
тепер, як здається, говорять уже тільки по-польськи, зібраний та
опрацьований Я. Токарським діалектний українськомовний
матеріал має, отже, неоціниму історичну вартість188.

Лексикою частини підляських говірок займався у своїх
довоєнних дослідженнях Юзеф Тарнацький, якого цікавила мовна межа
на Поліссі. Не було дотепер, як пише цей дослідник, всесторонніх
досліджень лексики на Поліссі та Підляшші, бо діалектологи
займалися, передовсім, звуковими та граматичними явищами,
а лексика могла б внести тут щось нове до проблеми
встановлення українсько-білоруської мовної границі. Ю. Тарнацький, отже,
дослідив 90 населених пунктів, з-посеред яких 7 знаходиться
донині в межах сучасної польської держави, а ми їх зараховуємо
до українських підляських говірок. Це такі місцевості:

Андриянки, ґміна Ботьки (Аікігуіапкі, §т. Воскі, \¥ІІ, І, 20)189
- це один із пунктів Атласу східнослов'янських говірок Білосточ-
чини 190.У цьому селі донині мешкають у більшості православні,
є в селі церква від XVI ст. і за інформацією М. Кондратюка, який
записував там матеріали в 1961 та 1972 роках, основним
засобом комунікації є для більшості мешканців села українська го-

і я і

вірка .

Ослово, ґміна Мельник (08іо\уо, §т. Міеіпік, \¥\], II, 648);
Черемха (СгегетсЬа, \уієз \у \уо> Ьіаіозіоскіт, ]¥ІІ, І, 278) - це

один із пунктів Атласу східнослов'янських говірок Білосточчини
(І, 61), у селі донині мешкають православні, в школі вчаться
білоруської мови, хоч, як інформує М. Кондратюк на основі
своїх досліджень говірки цього села з 1959 і 1972 рр.,
говорять вони українською говіркою192. Від початку 1990-их рр.

187 і. Токагзкі, Смага Зегреііс. Гопеїука. Яек$]а. \¥госіа\у 1964.
188 Пор. рецензію цієї монографії, опубліковану М. Лесівом в

квартальному журналі «Зіауіа ОгіепіаНз», 1965, № 4, с. 471-473.
189 \¥ІІ = \¥укаі иг2£сІо\\у паі\\> тіе]$со\хю8сі и> РоЬсе, І. І-Ш, \Уаг$га^а

1980-1982.

190 Аііаз 8жіг юзекойпіозіотатккк Віаіозіоссгуту, І. 1, АУагз2а\¥а 1980,
8. 59.

191 Там же, с. 59
192 Там же, с. 61.
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Церква
в Дубичах
Церковних.
Фото Юрія
Гаврилюка,
1985 р.

у місцевій школі уведено факультативне навчання української
мови.

Дубини, ґміна Гайнівка (БиЬіпу, §т. На]по\ука, \¥ІІ, І, 371) - це
також один із пунктів Атласу східнослов'янських говірок Біло-
сточчини. У селі живе в абсолютній більшості православне
населення, церква існує тут від 2-ої половини XVIII ст., в школі
вчаться білоруської мови, але люди вживають згідно з інформа-
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цією М. Кіндзюка (1958 р.) та М Кондратюка (1971), говірку
з українськими рисами*93.

Токари, ґміна Мельник (Токагу, §т. Міеіпік, \¥ІІ, III, 458) - це
також один із пунктів Атласу східнослов'янських говірок Біло-
сточчини, опрацьований 1975 року М. Кондратюком, який
стверджує, що в цьому селі нині живе більшість католиків, бо велика
кількість населення переселилася після другої світової війни до
СРСР і тільки 11 родин православних залишилося жити в цьому
селі. Тепер люди говорять між собою польською мовою, хоч
частина мешканців в розмовах між собою користуються
українською говіркою19*.

Шостаково, ґміна Чижі (Згозіакошо, £т. Сгуге, \¥1]у НІ, 408).
Подоляни, ґміна Біловежа (Росіоіапу, §т. Віаіошіега, \УІІ, II,

817).
З цих місцевостей походять записи відповідей на означення

203 предметів і тем195.
Матеріал з цих місцевостей маємо також в іншій монографії

Ю. Тарнацького, яка була прийнята в 1936 році як докторська
дисертація, написана на Гуманітарному факультеті
Варшавського університету під науковим керівництвом проф. В. Доро-
шевського, а рецензентами якої були проф. Роман Смаль-Сто-
цький та проф. Станіслав Шобер196. Слова представлені й ско-
ментовані в цій праці відносилися до таких справ, як будівництво,
одежа, сільськогосподарські знаряддя, ткацтво, кухонні та
домашні предмети, транспорт і комунікація, обробіток землі, харчі,
рослинність, тваринництво тощо. Детально зібраний мовний
матеріал представив автор на 185 картах і ця монографія важлива
також для пізнання основної лексики 90 місцевостей, в тому числі
й отих 7 підляських україномовних сіл.
Крім цього, Ю. Тарнацький присвятив окрему статтю

лексиці Полісся та Підляшшя, а саме, деяким словам запозиченим

193 Там же, с. 59.
194 Там же, с. 63.
195 ]. Тагпаскі, РосІгіаІ]$іуко\уу Роїезіа па роЖште/акідм Іекзукаїпуск.

5іге8іС2епіе ге/егаШ па І-згу 2.]а2а1 8рга\^о2<іа\^с20-Каикощ\ роші^сопу
7.іетіот УУзскоіїпіт, \Уаг82а\¥а 1936.

196 Т Тагпаскі, Зшсііарогоптажсге паа1%ео%га]іц, мугагом (РоІезіе-Маго\\>-
$2е), \\^аг82а\уа 1939.
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з польської мови; на 10 картах також виступають названі під-
ляські села, зафіксовано в них такі полонізми, як диль, пудваліна,
бант, єнткі, шопа, венцідлу, пащенкі, нендза та інші197.
З праць польських мовознавців на тему підляської лексики

можна назвати студію 3. Токарської про назви, пов'язані з
обробкою льону на Підляшші198.

Польські мовознавці, в основному, досліджували підляські
говірки згідно з найкращими науковими традиціями, називаючи
чесно ці говірки українськими, хоч панувала тоді в деяких колах
польського суспільства застаріла термінологія руський,
малоруський, як відгомін царських часів. Свідомість про українськість
цих говірок не зовсім доходила до ширших кіл польської
інтелігенції, яка свідомо чи несвідомо замовчувала цей факт, або
представляла його у якомусь дивному сформулюванні. Доказом
того може послужити оцінка підляської мови у двох наукових
монографіях.
У монографії про народну промисловість Володавського

повіту, що появилася друком у 1930 році, так оцінюється цю
територію з точки зору національного складу:

Іе8і іо Іегеп, па кідгут зроїкаїу щ (...) іггу пагосІо\уо8сі зіо-
тапзкіе: рокка, гтШка і Ьіаіогтка - гЬПгопе до 8ІеЬіе росі
\¥2£]е(1ет ]$2уко\¥ут і оЬусга]ох¥ут, гогпщсе зі$ гпастіе роб
\¥2§1єс1ет Ю2\уо]и іпґеіекґиа1пе§о і ки1іигаіпе§о.
Ройстз §<іу пагосіомож роізка тіаіа яа 8оЬ% 8ІІщ ог£апіі,асі$

рапзШоч/ц. і \уу8ок$ кикигр рггег пщ щШоггощ, гизітка
\У82есІІ82у }ш па (1го£$ т$кзге£о го2Х¥о]и кикига1пе§о \у X \кіеки,
гозіаіа пазі$рпіе V/ піт гаіггутапа, а пач/еі соГпі?іа \¥ пазі$рпусЬ
текасЬ рггег гдгпе каіакіігту сігщоу/е, пізгсщсе № і }е} Іегеп
озіедіепіа, Ьіаіогтка газрогозіач/аіаіезгсге \¥ окгезіе ргахніе ріег-
\¥оїпе§о Ьуіоч/апіа (...)199.
Вищенаведені інформації про населення Володавського повіту

свідчать про цілковите незнання національного складу мешкан-

1971. Тагпаскі, Зіохупісімю роїзкіе па Роїезіи, \Уаг82а\уа 1937. ОсіЬкка ге
«8рга\У02<1ап Коті$іі ,І£2уко\¥е] То\¥аггу8І\¥а №ико\Уе§о \Уаг82аш8кіе§о»,
XXX, 1, 1937, >УусІ2. І.

198 2. Токагвка, Ітіеппісімо н> гакгезіе оЬгдЬкі Іпи па РоаЧазіи, «Рогасіпік
^гуко^у», \Уаг$2а\уа 1938-1939, 8. 9-Ю.

199 8. Корсгуткі, Рпетузі Іисіому па ііе зіозипкдч? ^озройагсгусп рошаїи
и>ІосІа№кіе£о, \УІосІаша 1930, 8. 25.
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ців того повіту, або про тенденційне базікання, щоб сховати
правду, яка дослідникові не до вподоби.
Інший «знавець» проблематики у монографії опублікованій

у 1939 році про Більськопідляський повіт б. Люблінського воє-
відства так окреслює мову місцевого православного населення:

Іргук игужапу рггег т^кзгозс Іийпозсі ргамозіахупе] - іо і.г\у.
то\на «сЬасЬіаска» ІиЬ «їиіфга -ргозіа». Іезі іо§\уага тіфсохуа,
рохузіаІа г тіежатпу ]$2ук6\¥ роккіе§о, го§уркіе£о, Ьіаіогткіе§о,
ги$кіе£0 і і.р. Іезі Іо гіерек гпіекзгіаісопуск зіом іусЬ ^гукоху.
Су/ага іа Ьагсігіе] гбіпі щ ой ]?гука икгаіпзкіе§о сгу го8у]зкіе§о
- ПІ2 рОІ8кІЄ£0 (...)

Оіо ргбЬка ґе£о ]?гука: «ту Ьиіето гоЬуіу» - ту Ьрсігіету
ргасоч/ас; Меях іу Ше$/ - <іок%сІ Іу ійгіезт, (...) «ІІрум §іа, аі гає
касгку гаЬапуе» - тот Іибпозс о рі]апут (...) «оі Рапе!§(ІуЬу пе
Ьиіо іакоЬо кеіукоію ройаіки, йоЬге ЬуІоЬу іуіу»200.
Тут щодо ретельності опису місцевої народної мови коментар

зайвий. Така була, отже, ситуація, що мовознавці проводили
солідні праці, а інші публіцисти чи публіканти (публікатори)
по-своєму дурниці говорили. Але вертаймося до теми.

Українські мовознавці-діалектологи у міжвоєнному часі мало
займалися дослідами підляських говірок.

Своє рідне село Хорощинку (сьогодні у ґміні Тучна Більсько-
-Підляського воєвідства) згадує о. Гамфрі Ковальський у своїй
англомовній книжці про українські народні пісні, що вийшла
друком у Бостоні (США) 1925 року. Пише він там про місцевий
фольклор та українську мову-діалект, яку собі запам'ятав з ди-

201
тинства \

Мовний матеріал з Підляшшя у якійсь мірі використав І. Зі-
линський у своєму описі української фонетичної системи,
виданому по-польськи у Кракові у 1932 році202.Коротенько про під-
ляські говірки згадує, називаючи їх західно-поліськими, й наво-

200 XV. Соту, Мопо£га/їа ротаїи ЬіаЬкіе%о усо}еум6(І2І\ма ІиЬеЬкіе%о, Віаіа
Росіїаяка 1939, 8. 143-144.

201 Кєу. НитрЬгу Ко^аізку, ІІкгаіпіап Роїк Бощз. А Нізіогісаі Тгеаіїзе,
Возіоп (Мазз.), 1925, 8. IV, 50-53.

202 ]. ^ігупзкі, Орі$ /опеїусгпу ]егука икгаіткіе^о, Кгако\¥ 1932. У 1979
році монографія ця вийшла з друку в англійському перекладі: І. Хігупзку],
Оезсгірііоп о/(Не ІІкгаіпіап Ьащиа%е, СатЬгісІ£Є (Мазз.), Нагуагсі ІІкгаіпіап
Кезеагсп Іпзгіїиіе, 1979.
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дить 3 фольклорні тексти звідтам Я. Рудницький у своїй
популярно написаній книжці Українська мова та Ті говори, виданій
у Львові в 1937 році203.
Варто також згадати, що в 1931 році О. Брикович робила

записи в селі Перещулка (нині: ґміна Дрелів Білопідляського
воєвідства) за Діалектологічним Квестіонаром, опрацьованим
проф. І. Зілинським для планованого Атласу української мови.
Матеріал цей увійшов до книжки, що появилася друком щойно
у 1975 році204.
Справа Підляшшя та його мешканців цікавила у ширшому

плані журналістів, істориків, соціологів тощо. Наприклад, В. Са-
довський займається міжнаціональними взаєминами на цій
території у світлі різних статистик. З даних, які наводяться,
виникає, що в 1897 році українці складали абсолютну більшість усієї
сільської людності в Грубешівському, Томашівському, Воло-
давському повітах і відносну більшість в повітах Холмському,
Біло-Підляському і Нільському205.
Про національну свідомість підляшан може свідчити факт,

що під час виборів до Сейму і Сенату у виборчій окрузі Біла
Підляська, Радзинь, Константинів, Володава вибрано українця
Степана Маківку, на якого голосувало 22947 виборців.
Заступниками обрано Данила Лопатюка, Павла Павлюка і Степана
Карачука, з Підляшшя походив також посол д-р Василь Дмит-
ріюк та сенатор Іван Пастернак206.Це було під час виборів у 1922
році.
Українська освіта на Підляшші офіційно не існувала,

українських шкіл там не було дозволено відкривати, тільки
Товариство «Рідна Хата» розвинуло діяльність у самоосвітній ділянці і,
фактично, замінювало неіснуючу українську школу207. Однак,

203 Я. Рудницький, Українська мова та її говори, Львів, 1937 с. 61-62.
Проф. Ярослав Рудницький помер 19 жовтня 1995 р. у Монреалі, Канада,
«Українська Вільна Академія Наук у СІП А. Новини з Академії» число 19,
Нью-Йорк 1995, с. 12.

204 Зїийіа пай йіаІекіоІо$іц икгаіткц, іроЬксі.. 7, таїегіаіоц? Ь. Каїейгу Зеїу-
кок ЯизкісН Ш, Кгако\у 1975, 8. 18.

205 В. Садовський, Північно-західна Україна в світлі статистики, «Літе-
ратурно-Науковий Вістник», річник XXIII, кн. XI, Львів, 1924, с. 160-161.

206 Є. Пастернак, Нарис історії Xолмщини і Підляшшя. Новіші часи, Він-
ніпеґ-Торонто, 1968, с. 200-201.

207Тамже, с. 203-211.
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у 1930-ому році було зліквідовано Товариство «Рідна Хата» за
комуністичні впливи208. Фактичний брак шкільництва у рідній
мові на Підляшші негативно впливав на зберігання рідного
слова у міжвоєнний період.
Деяке значення для втримання чи занепаду української

свідомості й мови на Підляшші мали спроби привернути унію
з Католицькою церквою на Підляшші, як на цілому сході
тодішньої польської держави. Цій дії патронував б. папський
нунцій у Польщі Ахіл Ратті і від 1922 року папа Пій XI та підляський
католицький єпископ Пшездзєцький. До цієї акції не допущено
галицької Греко-Католицької Церкви, були плани й дії створити
зовсім іншу форму східного католицького обряду, т.зв. неоунію,
яку популярно називали жондовою унією, бо польський уряд
вважав св. Юра у Львові розсадником українськоїірриденти209.
Справа не була, однак, популярна на Підляшші, про що свідчить
те, що на оцю нову форму східно-католицької віри перейшло
в Підляській єпархії тільки 9 священиків, 2 дияконів і 3 100
вірних210.

У міжвоєнному часі був наступ на Православну Церкву, який
проявився у розбиранні церков, каплиць. За офіційними даними
до 1929 року на Холмщині й Підляшші розвалено було й знищено
понад 50 церков. Найбільшого посилення ця акція набрала в 1938
році, коли протягом трьох місяців, травень-червень-липень,
зруйновано за неофіційними підрахунками 167 святинь211. Це
був наступ на українську культуру й мову і про це писалося
виразно в найбільш україножерній польській передвоєнній газеті
Ншігомапу Кшіег Сойїіеппу. Д-р С. Петерс пояснює у своєму
репортажі, чому Православна Церква на Підляшші та Холмщині
повинна бути знищена: Польські православні говорять тільки
польською мовою. Це не зражує попа. Починає класти їм у вуха,
що вони повинні говорити по-українськи («по-руськи»),
погрожує, повчає, змушує, аж поволі починає перетягати найслабших.
На лекції, яку зрештою веде правом кадука, вчить релігії по-
-українськи («по-руськи»), хоч, цього не дозволяють йому закони.

208 Там же, с. 203-211.
209 Там же, с. 215.
210 Там же, с. 220.
211 Там же, с. 227.
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Лучить релігію з українізмом (...) Густота православних
парафій - це перший крок до українізації тих теренів 212.
Таке було становище українськомовного населення

Підляшшя, можливості розвитку його мовної та релігійної культури
у міжвоєнний період.

Період німецької окупації для підляшан був тяжкий і
небезпечний, але навіть в такому скомплікованому в усіх відношеннях
часі постала сітка народних шкіл і були засновані, мимо спроти-
ву німецької влади, середні торговельні школи у Володаві і Білій,
на організацію гімназій в тих містах німецька влада не погоди-
лася*1*.

Після закінчення другої світової війни українці пережили у
1945-1947 роках час виселення до Радянського Союзу та на
західні й північні землі післявоєнної Народної Польщі. Зменшила^
ся кількість носіїв українських підляських говірок на території
Підляшшя. І тут починається третій етап дослідження цих
говірок, який триває донині.

в) Після другої світової війни

Після другої світової війни, коли Підляшшя опинилося в
межах Польської Народної Республіки, дослідження українських
підляських говірок в їх південній частині стало дещо трудніше,
бо основна частина населення - носіїв цих говірок, що були на
території тодішнього Люблінського воєвідства, була переселена
в 1945-1946 рр. в УРСР або була виселена насильно на північні
чи західні землі ПНР. За офіційними радянськими даними, до
СРСР до кінця 1946 року з Володавського повіту виїхало 25 000
українців (на 529 925 усіх українців, що тоді виїхали з території
ПНР до Радянського Союзу)214.У цій статистиці не подано було,
скільки українців виїхало тоді з Нільського і Парчівського
повітів. Як думає Є. Пастернак, з цього можна зробити висновок,
що кількість переселених з північних повітів Підляшшя була
цілком незначна і що населення Підляшшя було зараховане

212 Переповідання репортажів д-ра С. Петерса в ч. 129-130 «ІКЦ»,
«Діло», Львів, 17 травня 1938. Цитую за: Є. Пастернак, цит. праця, с. 405-406.

213 Є. Пастернак, цит. праця, с. 265.
214 И. Ф. Евсеев, Сотрудничество Украинской ССР и Польской Народной

Республіки. 1944-1960, Киев, 1962, с. 368.
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большевиками до української людности, хоч сейчас за Бугом ту
саму людність було потрактовано як «білорусів» і прилучено
забужнє Підляшшя до БССР215.

Підляшани здебільшого відмовилися від переселення на схід,
наскільки це було можливе. Але в 1947 році їх виселено, головним
чином, на північ Польщі, на понімецькі господарства. Виселення
було великою трагедією для людей, які мусили залишати свою
прадідівську землю тільки тому, що вважали й почували себе
православними українцями-русинами. Появилися пісні про
виселення, які із-за цензури досі не могли бути офіційно публіковані,
їх можна було записати під час досліджень на місцях. У
німецькому часописі Ноє Цайтунг писалося у кореспонденції з
Польщі 22 вересня 1947 року: Варшавський уряд подає як причину
виселення те, що населення підтримувало акцію УПА. Але ми не
можемо сказати, наскільки це твердження відповідає правді,
тому що кореспонденти західної преси не були допущені на ці
землі. Однак ми мусимо ствердити, що в тому випадку були
застосовані такі ж самі методи, які стосував уряд Гітлера в часі
окупації східної Європи 21е.
Частина виселених у 1947 році повернулася різними

способами на рідні землі ще перед 1956 роком, але повороти
відбувалися власними засобами і не всі спромоглися повернутися на свої
господарства, які були вже, в більшості, в руках інших власників,
нових поселенців -поляків. Все-таки статистика подавала, що до
1960 року до Більського повіту вернулося 65 проц., себто 1400
родин, а до Парчівського - 70 проц., себто 1 300 родин, до Во-
лодавського повіту - 75 проц., себто 120 родин217. Порівняно
найбільше поворотів було саме на Підляшшя, може тому, що
земля на Підляшші не така врожайна, як деінде, напр., на Гру-
бешівщині, і менше було таких, що хотіли б на тих землях
господарювати.

Так чи інакше, можна тепер знайти і почути підляські говірки
де-не-де також на північних і західних окраїнах сучасної
польської держави. Мова українського населення на тих землях під-

215 Є. Пастернак, Нарис історії Xолмщини і Підляшшя. Новіші часи, Він-
ніпеґ-Торонто, 1968, с. 313.

216 Там же, с. 326.
217 Там же, с. 334.
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лягає деяким впливам не тільки української та польської
літературних мов, але й також впливам мовлення сусідів, які
говорять місцевою польською говіркою (мазурською, кашубською,
шльонською) чи говірками, привезеними здалека - з Лемківщи-
ни, Бойківщини, Надсяння, Холмщини.

Населення, що переїхало на територію України, мішається, як
правило, з українським населенням інших діалектних груп,
головним чином, західних областей України. Це спричинюється,
очевидно, до нівеляції діалектних прикмет, що їх люди привезли
зі своїх рідних сіл та містечок. Починаються уже дослідження *гих
говірок, що принесені були на територію мішану з точки зору
мовних та говіркових відносин.

Незалежно від тих об'єктивних і сумних обставин, що склалися
після війни на Підляшші, крім згаданих вище праць В. Кураш-
кевича та Я. Токарського, які публікували вже після війни свої
матеріали та статті й монографії на основі передвоєнних
записів218, почали появлятися під кінець 50-их рр. розвідки, наукові
та популярно-наукові згадки про підляські говірки, основані вже
на свіжому, після війни записаному матеріалі. Дослідженням
українських підляських говірок займалися після війни й досі
займаються, передусім, люблінський та варшавський наукові
осередки.

Починаючи від 1955 року Кафедра польської мови
Університету ім. Марії Кюрі-Склодовської почала працю над
записуванням говіркового матеріалу до планованого Атласу говорів
тогочасного Люблінського воєвідства. Взято до уваги також
місцеві говірки української мови на захід від Бугу, в тому числі
і передовсім підляські говірки. Програму для записування цих
говірок як польських, так і українських (т.зв. квестіонаріуш)
склав П. Смочинський. Ця програма була опісля, у 1965 році,
надрукована в Любліні219.Про можливість і потребу
дослідження також українських говірок б. Люблінського воєвідства, в тому
числі й підляських, переконливо писав цей же проф. П. Смочин-

218 Див. статті В. Курашкевича, поміщені у збірнику: \¥. Кига82кіе\уісг,
ЯиіИепіса. Зшсіїа 2 Нізіогусіпе] і шроісіезпе] сііаіекіоіо^и мзскосіпіозіотап-
$кіе), \¥аг$2аша 1985; І. Токагзкі, Ємага Зегреііс. Гопеїука. Пекуа, \¥гос!а\у
1964.

219 Р. Зтосгупзкі, Кжезііопагітг сіо аііази^агЬиЬеїзісіуіпу\ ЬиЬІіп 1965.
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ський у статті про стан і перспективи діалектних досліджень, які
він очолював220.Інтенсивно збиралися діалектні матеріали
особливо в 1956-1959 рр. Зібрано тоді численний рукописний матеріал
також з українськомовних підляських сіл.

У групі проф. П. Смочинського, що працювала над створенням
цього квестіонаріуша, а пізніше робила дослідження по селах,
я був одним із двох постійних активних її учасників. Другим був
С. Вархол, нинішній завідуючий Кафедрою слов'янського
мовознавства Університету ім. М. Кюрі-Склодовської в Любліні.
Я особисто записав численні українські форми за цим квестіо-
наріушом та й поза ним з таких підляських українськомовних
сіл, як Болотків Великий, Боратинець Руський, Вигалів, Вулька
Плебанська, Воргулі, Давиди, Добривода, Жерчиці, Зджарка,
Коденець, Колеховичі, Кривоверба, Липниця, Любень, Матя-
шівка, Мутвиця, Носів, Оссова, Ситно коло Долгобродів,
Ставки, Огульно, Угнин і може ще деякі інші, про які міг забути.
Записи з польської та української мовної території робив тоді
також С. Вархол та й інші принагідні молоді дослідники. Ці
записи з польських, українських та змішаних мовно місцевостей
Підляшшя зберігаються в Закладі польської мови Інституту
польської філології Університету ім. М. Кюрі-Склодовської
в Любліні. Запланований тоді в 50-их роках Атлас говірок Люб-
лінщини не був завершений з різних об'єктивних і суб'єктивних
причин. Але матеріали є доступні дослідникам та іноді
принагідно, використовуються при опрацюванні різних проблем з
діалектології та ономастики.

Треба-бо ще згадати, що тоді паралельно збирали ми
(записували) також топонімічні матеріали. І я записував також місцеві
і фізіографічні власні назви на Підляшші, а найбільше в кол.
Володавському повіті, на замовлення Уряду Ради Міністрів під
керівництвом проф. Леона Качмарека, тодішнього завідуючого
Кафедрою польської мови, в якій я до 1963 року працював як
асистент та ад'юнкт.

220 Р. Зтосгугізкі, Зіап ірегзрекіум?у ргас паа1 аііазет %\\>аг ЬиЬеЬісгуту\
«8рга\¥02сІапіа 2 Ргас Иаико\уусЬ \¥усІ2Їа1и Каик ЗроІесгпусЬ РА№>, \Уаг-
8га\¥а 1960, 2. 2-3 (14-15). Пор.: М. Лесів, Професор Павел Смочинський
(некролог), «Наша культура», № 3, 1979.
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Записування за програмами українських підляських мовних
матеріалів дало поштовх молодим тоді дослідникам до
написання деяких статей, в яких розглядалися різні проблеми, як напр.:
вплив наголосу на стягнення прикметникових закінчень в
українських говірках південної частини Підляшшя221; вияснення
походження виняткового закінчення 1-ої особи множини дієслів
у т.зв. хмацькій говірці (між Володавою та Парчевом) -хмо222.
М. Лесів ствердив тоді, що закінчення -хмо, записане на невеликій
території «хмацького говору», вказує на те, що староукраїнські
форми типу ходилихмо у значенні 'ми ходили' були живою
мовною прикметою, а не запозиченням з польської мови і що
можна бачити в цих формах ще одну спільну тенденцію
української і польської мов в історії їх розвитку22*. Ця граматична
деталь обговорювалась вперше, а важлива вона і тому, що
закінчення -хмо настільки характерне, що мешканців таких сіл, як
Ганів, Хворостита (Горостита), Кропивки, Любичин, Кривовер-
ба, Пахолі, Вигалів, Угнин, Коденець та ін., сусіди називають
хмаками, а їхню говірку хмацькою мовою, бо вони говорять
по-хмацьки. Ця морфологічна прикмета підкреслена була
жартівливо в такому вірші:

У-ха-ха, змерзліхмо - так хмачок жартує,
А мороз аж тріщить, а хмачок не чує.

Інші розвідки М. Лесіва відносилися до опису системи
відмінювання імен і дієслів у говірці села Коденця кол. Парчівського
повіту224, до польського впливу на українські підляські говірки225.

221 М. І^Є8І6\у, \¥рІухч аксепШ па копігакс]е копсошк рпутіоїпікощск
\\> икгаіткіск $ц?агаск РоаЧазіа, «81ауіа Огіепіаііз», пг 2-3, Шагзга^а 1959,
8. 123-127.

222 М. Ье8Іб^, ІІкгаіткіе ^агоюе -скто. «Когрга^у Коггш^і І^гукоше)
>Угос1а\У8кіе§о Тошаггу8Ілуа 1Чаико\уе§о», і. VI, АУгосІаш 1967, 8. 181-183.

223 М. Лесів, Про одну дієслівну форму в українських підляських говірках.
36. «Українська лінгвістична географія», Київ, 1966, с. 140-142.

224 М. І^езіо^, 8узіет /Іек$у]пу икгаіпзкіе] £магу ті Косіепіес, «Аппаїез
ІМуєг8ІШІ8 Магіае Сигіе-8ккхіо\У8ка», зесііо Р, уоі. XIV, 1, ЬиЬІіп 1962,
8. 1-15.

225 М. І.Є8І6\у, Роїопііту икгаіпзкіе) %магу ті Коїескотсе, «Іе^ук Роїзкі»,
і. XXXVIII, 2Є82. 5, Кгако^ 1958, 8. 362-369; РоЬко-икгаіткіе оЬостоксі
Іекзукаїпе м $юагаск 2. ро^гапісіа, «2 роїзкісЬ 8ішіі6\у 8ІашІ8Іус2пусЬ», 8егіа
V. І£2уко2па\У8І;шо, \¥аг8гаша 1978, 8. 279-286.
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Деяке місце в дослідженнях М. Лесіва займає також опис та
мовознавчий аналіз місцевих власних назв і, передусім, т.зв.
мікротопонімії також Підляшшя. Це, головним чином,
монографія про мікротопонімію б. Люблінського воєвідства, де показано
також багато українських мовних елементів у їх підляській
формі226,та статті детальнішого характеру, як, наприклад, про
мікротопоніми типу Зарудече227у південній частині Підляшшя,
про назви рік, що пропливають через Підляшшя228, про назви
деяких місцевостей також з Підляшшя (Біла-Підл., Вишничі,
Володава, Гайнівка, Парчів, Радзинь, Сім'ятичі, Тереспіль)229
тощо.

М. Лесів написав також кілька підсумкових або
узагальнюючих праць про українську мову, де відповідне місце знаходять
також інформації про сучасний стан підляських говірок. Ці статті
були адресовані як до українського, так і польського читача,
писалися, отже, польською230,або частіше українською мовою,
маючи нерідко науково-популярний характер231.

Під час мандрівок по селах Підляшшя інколи хотілося
поділитися своїми думками з читачами української преси і часописів

226 М. Ье8Іо^, Тегепоме пахму юіазпе ЬиЬеїзісгуїпу, ЬиЬІіп 1972.
227 М. Ьезіо\у, Тегепоже паїжу жіазпе іури Хагийесіе, «51ауіа Огіепіаііз»,

г. XVII, 2Є52. З, \¥аг82аша 1968, 8. 351-353.
228 М. Ье8Іо^, Со оіпасіаіц пагжу па$іуск пек?, «Каїепсіагг ЬиЬеІ8кі па

гок 1966», ЬиЬІіп 1965, 8. 79-83.
229 М. Лесів, Етимологічний калейдоскоп місцевих назв на пограниччі

ПНР. «Український календар 1970», Варшава, 1969, с. 77-80.
230 М. Ье8Іош, Еіетепіу икгаіткіе н^ ^агаск мюіемоіїїЬга ІиЬеЬкіе§о,

«Каїепсіагг ЬиЬеІзкі па гок 1965», ЬиЬІіп 1964,8. 141-143; Смагу икгаіткіе па
іегепіе РоЬкі Ьийоюе), «81ауіа ОгіепІа1І8», XXII, 1, \¥аг82а\¥а 1973, 8. 67-78.

231 Оце деякі їх заголовки: М. Лесів, Українські говірки на території
Польщі, «Наша культура», ч. 7-8 (51-52), Варшава, 1962; Взаємозв'язки
між українськими та польськими говорами, «Український календар 1966»,
Варшава, 1965, с. 277-281; Українська мова в Польській Народній Республіці,
«Український календар 1970», Варшава, 1969, с. 77-80; Північноукраїнські
говори в Польщі, «Український календар 1974», с. 251-256;
Українсько-польські міждіалектні контакти на території Люблінського
воєвідства, «XIV Республіканська Діалектологічна Нарада. Тези доповідей»,
Київ, 1977, с. 16-18; Народні говірки Підляшшя та Холмщини, зб. «Над-
бужанщина, Історично-Мемуарний Збірник», т. 1, Нью-Йорк, 1986, с. 649-
-670 (передрук цієї монографії: «Основи», т. І, Підляшшя, 1987, с. 21-30),
С\\>аг\ч икгаіткіе тіейіу Вщіет і Nа^№^, «Віаю$Іоскі Рг2е§1^сІ Кгезошу»
І. II, Віаіузіок 1994, 8. 117-137 тощо.
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Свята гора
Грабарка - місце, що від
століть говорить
світові, під чий
покров прибігав і якою
мовою волав до Бога

народ на Підляшші.
Фото Юрія Гаври-
люка.

у Польщі. І тому подавав я іноді напівжурналістські матеріали
про деякі мовні та інші справи. Наприклад, у дописі з села Кри-
воверба з 1965 року.
Пригадую нині те, що записалося і надрукувалося ЗО років

тому:

Говірка села Кривоверба належить до групи
північно-українських говорів з наявністю староукраїнських дифтонгів, про які
люди кажуть: «нема такої літери, жеб то записати» (...) Говором
цим говорить сьогодні більша частина села. Місцевих родин
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нараховують близько 50, до села, крім цього, приїхало ще
близько 25 родин з різних сторін. До 1946 року в селі було біля 120
сімей, половина виїхала до Радянського Союзу, частина на
польські західні землі. З «Заходу» дехто вернувся в рідне село,
туга за рідним селом зробила своє. (...)
Людьми я був захоплений, а особливо постаттю місцевого

господаря і пасічника Устима Бондарука. Завдяки йому праця
над збиранням діалектних ма теріалів у Кривовербі була легшою,
ніж можна було сподіватися. Він любить свою мову, з
переконанням говорить, наприклад, про широкі можливості української
мови для вираження найніжніших почуттів. Любить свою пасіку,
з обуренням говорив про те, що необережне опилювання
картоплі може спричинити частинну загибель бджіл, а по щирості
заявив мені:

«Маєте щастє, що дзіся дощ падає, а тоянесидів бизвамитут,
тільки при пчолах робив би».

Я дійсно мав щастя, дощ падав весь час, а ми сиділи в хаті і
вели розмову. Від записування терпла рука, а в мого
співрозмовника заболіли плечі від сидження і хіба - язик від говорення.
Протягом кількох днів увів я у свій зошит не одну цікаву форму,
не одне слово, яке радувало своїм старинним звучанням і
глибоким змістом (...)232.

Варто також пригадати допис з побування в селі Носів
(Носово) з-перед ЗО років, що появився в 1965 році на сторінках
Нашої культури. Оце деякі фрагменти цього есе:

Після короткого перебування в селі Вітулін, я дійшов до
висновку, що найкраще поїхати до Носова, бо там української
говірки, кажуть, наслухаєтесь досхочу. Недовго думаючи, поїхав
я, а це не так далеко від Вітуліна, перші свої кроки скерувавши до
керівника 4-класної місцевої школи, який прийняв мене
прихильно і зі зрозумінням справи водив мене по хатах у пошуках
найкращого «інформатора». Знайшли ми розумних і приємних
людей, які хотіли відповідати на мої дивні питання, подібні до
таких: Де ви тримаєте корів, а де свиней, а де коней? (йшлося про
назви цих приміщень, як звучать ці назви саме тут) або: Як ви
називаєте той час, коли збирають збіжжя з поля? І так далі, і так

232 М. Лесів, У Кривовербі, «Наше слово» № 27(464), Варшава, 4 липня
1965, с. 2.
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далі! Не знаю, скільки людина може витримати запитань та й ще
таких не зовсім розумних. Люди в Носові, з якими я говорив,
витримували багато. Мало того, охоче розмовляли та й просили
ще прийти завтра. Було що записувати. Діалектні місцеві слова,
форми, речення. А питальник нараховує, нівроку, більше ста
сторінок. Тут усе: і фонетика, і словотворення, і словозміна,
і синтаксис, і лексика, не забуто й про фразеологію. І так поволі
перед уявою «дослідника» поставала, виринала із-за карток
зошита, мовна система говірки. (Тут описую дещо з системи
говірки та наводжу зразки місцевого фольклору).

(...) 5 Носова бата то людей виїхало на Україну, дехто опинився
на «Заході», звідки то один, то другий старався все-таки
вертатися в рідне село. Декотрим вдалося. Місцевих людей у селі
залишилося трохи, живуть вони разом з репатріантами та
іншими поселенцями. За двадцять років встигли зжитися.
Українська літературна мова для місцевих носов 'ян звучить
нормально, призвичаїлися її слухати у церкві. В селі діє православна
церква, до якої час від часу приїжджає священик з Білої, а до
людей звертається українською мовою. Пишу про це, бо не так
вже часто на Підляшші православні батюшки говорять проповіді
їх рідною мовою.

Подобалися місцеві люди керівникові місцевої школи, який
походить десь з-під Ловіча. Мені вони також подобалися,
особливо один, 66-літній Павло Тишко, який кинутий долею під час
першої світової війни в Росію, в 1918 році опинився в рядах
Червоної Армії і «робив революцію». Йому завдячую найбільше
цікавого матеріалу для пізнання місцевого говору.

Була погана погода, але я був дуже задоволений, в голові
в мене укладалася система носівської говірки, я перетравлював
цікаві думки, висловлені людьми, які більше «кметять», ніж
декому може здаватися (...)233.

В іншій статті з 1970 року займаюся виясненням
кільканадцятьох підляських слів на прохання одного з дописувачів і
цікавих моїх кореспондентів. Йшлося тут про такі слова, як папруга
'шкіряний ремінь', жежкий 'гарячий', ластувіннс 'ластовиння',

233 М. Лесів, Ой вирости, кропе..., «Наша культура» № 10 (90), Варшава,
1965, с. 15.
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поль. 4ріе§і\ віте 'ви', чустрий 'жвавий', мніго 'много', опроче
'осібно', памрока 'туман, імла', лепеха '?', лататє '?', ограб 'ряби-
на', шаблі 'фасоля', тулуб 'дупло', нагавиці, клешня 'штанина, но-
гавиця'. Деякі з цих слів виступають тільки на території підля-
ських говірок, деякі відрізняються від загальноукраїнських
тільки звучанням, а ще інші відрізняються від
загальноукраїнських слів - значенням. Це якби початок етимологічного
словника підляських говірок з вибраними словами234. А словник під-
ляських говірок треба було б зробити. Матеріалу, друкованого
та рукописного, для такого словника назбиралося уже багато.
Подавалися до друку також зразки підляського фольклору

в його діалектній формі235.
С. Вархол опублікував у 1964 році книжку про назви містечок

кол. Люблінського воєвідства, де поміщено
історично-етимологічні статті про назви більших населених пунктів також південної
частини Підляшшя в алфавітному порядку, напр., Городище,
Кодень, Славатичі, Володава, Вогинь і багато інших. При
обговоренні кожної місцевості подано коротку історію міста чи
містечка від часу його заснування і мовознавчий аналіз, себто
спробу етимології назви. За недолік цієї праці можна вважати
факт, що автор не наводить актуального звучання назв в устах
українського населення, що могло б іноді допомогти
дослідникові краще зрозуміти походження назви. Праця має ту вартість,
що поможе читачеві краще пізнати історію і походження назв
місцевостей також південної частини Підляшшя236.
Про місцеві назви на Підляшші писали ще такі

дослідники, як Александер Вільконь237, Губерт Ґурновіч238, Чеслав Ко-

234 М. Лесів, З підляської говірки, «Наша культура», ч. 9 (149), 1970,
с. 6-7.

235 М. Лесів, Фольклорні записи з Люблінського воєвідства, «Український
календар 1970», Варшава, с. 77-80; Історичні пісні з Підляшшя. З
магнітофонних записів вибрали і подали до друку М. Лесів та І. Ігнатюк,
«Український календар 1972», Варшава, 1971, с. 320-323.

236 8. \УагсЬої, Мшуу тіазі ЬиЬеЬїсгуту, ЬиЬІіп 1964. Пор. теж
критичну рецензію на цю книжку: М. Л., Книжка про назви містечок Люблінщини,
«Наша культура», ч. 5 (73), Варшава, 1964, с. 15.

237 А. >М1коп, їїагщтіерсоме Росіїазіа, «Опота$Ііса», XII, Кгако\у 1967,
8. 5-69.

238 Н. Оогпо\уіс2, Койоте паїжу тіе/зсоже Росіїазіа, «Опотазііса», XII,
Кгако\у 1967, з. 5-69.
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силь239, Галіна Сафаревічова 240, а передовсім Міхал Кондра-
тюк241.

На тему підляських говірок написано було декілька

докторських дисертацій.

І. Петручук захистив у 1977 р. на Раді Гуманітарного

факультету Університету М. Кюрі-Склодовської в Любліні свою

докторську дисертацію на тему Лексика говірки села Курашево коло

Гайнівки, промотором праці був М. Лесів, рецензентами - В. Ку-
рашкевич та Е. Смулкова. У цій монографії представлено

проаналізований різнобічно великий запас слів, уживаних донині

мешканцями Курашева, мова якого належить до північнопід-

ляського українського говору 242. Частина матеріалу з цієї
дисертації була пізніше опублікована. Появився опис відмінювання
іменників, прикметників, числівників та дієслів у говірці Кураш-
кевича, яку автор у своїй розвідці називає досить обережно і
нерішуче місцевою говіркою, що знаходиться на зіткненні
української та білоруської мов, з польськими впливами, а це просто
звичайна українська підляська говірка243.Словниковий матеріал
з Курашева поміщений, як білоруський, у словникові білоруських
говірок північно-західної Білорусі та її пограниччя, що матиме
5 випусків. Тут трапилася якась неточність чи помилка244.

239 Сг. Ко$у1, Миги'й тіе]зсо\уа ОскосІїаІОскоіа, «81ауіа Огіепіаііз», XXV,
\¥аг52аша 1976, 8. 249-256.

240 Н. 8аГаге^іс2о\уа, Мату тіерсопе іури Мгосікотта, Кіітопіотг-
сіута, \\їос1а\у 1956.

241 М. Копсігаїшк, Иагму тіерсопе роШ<іпіо\\>о-шскосіпіе] ВіаШіоссгуї-
пу. \Угос1а\у-\¥аг$2а\уа 1974; Міерсомозсі о джи паї^аск XVрошаїаск ЬіеЬкіт
іка]по\узкіт, «81ауіа Огіепіаііз», XVIII, пг 1. \¥аг82а\уа 1969, 8. 77-84; Окіїки
(іиЬІеіаск ж паі\часк тіерсожозсі, «81ауіа ОгіепІа1І8, пг 3, \Уаг8га\уа 1968, 8.
333-337; Його ж: Некоторьія асаблівасці тапаніміі у сходили Беласточ-
чьіиьі. «Навуковьі Зборнік», Беласток, 1974, с. 9-36; Гайнаука. Гісторьія
назви і горада, «Ніва», XIII, № 37, Беласток, 1968, с. 4 тощо.

242 ]. Ріеїшсгик, 81оюпісіюо ни/ Кигазіемю коїо На]пдюкі. Яогрга\уа сіок-
Іог8ка парізапа росі кіегипкіет паико\уут сіос. МісЬаІа Ііе8Іо\уа, На]-
по\ука-ЬиЬ1іп 1977, та82упорІ8, 8. 363.

2431. Ріеїшсгик, Ріекуа %\кагу ші Кшазіемо коїо На}п6ч?кіу «Зіисііа пасі
§\уагаті Віаіозіоссгугпу. МогГо1о§іа і 8іо\упісі\уо» росі гесіакс)^ Е. 8ти1-
ко\уе) і 5. Магупіако\уе]. \¥аг8га\уа 1984, 8. 25-42.

244 Слоунік беларускіх гаворак Пауночна-Заходняй Беларусі і яе паграніч-
ча, т. 1. А-Г, Минск, 1979.
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М. Рощенко захистив у 1979 році в Інституті російської та
слов'янської філології Гуманітарного факультету Університету М.
Кюрі-Склодовської в Любліні свою докторську дисертацію на
тему Північноукраїнські говірки околиць Кліщель. Фонетика і
морфологія245, в якій представив звукову та граматичну
систему чотирьох сіл (Добривода, їлянка, Погреби, Суховольці),
розташованих навколо місцевості Кліщелі в південній частині
Білостоцького воевідства. Промотором цієї праці був М. Лесів,
рецензентами - С. Вархол та М. Юрковський. Частина цієї праці
була опублікована, а саме: опис системи голосних в говірці села
їлянка (Єльонка), що розташоване 5 км на північний схід від
Кліщель246. Популярно-наукову статтю про українські говірки
околиць Кліщель надрукував М. Рощенко в 1981 році в
Українському календарі2*1^ цій статті п.з, Кліщелівськіговірки, після
представлення найважливіших системних рис досліджуваних
говірок, автор пише узагальнююче:

Ствердження, що кліщелівські говірки українські, важливе
тому, що деякі дослідники ще й сьогодні всі підляські говірки на
Білосточчині (також кліщелівські) відносять до білоруських, або
і взагалі називають їх руськими. Як бачимо, такі твердження
неточні. Важливе це також тому, що подібне непорозуміння існує
в класифікаціях сусідніх говірок з околиць Берестя і Пінська на
території Радянського Союзу. Білоруські мовознавці
зараховують їх до поліської групи білоруської мови, натомість українські
діалектологи - до волинсько-поліської групи українських
говорів2**.

Ф. Чижевський захистив у 1982 році докторську дисертацію на
цьому ж Гуманітарному факультеті Університету М.
Кюрі-Склодовської в Любліні на тему Народні говірки колишнього Володав-
ського повіту, в якій представив опис найважливіших системних

245 М. Яо$2С2епко, Смагу рдіпоспоикгаіткіе окоііс Кіезгсіеі. Ропеїука
і іїекзіа. Ргаса сіокіогзка. Рготоіог: сіос. (1г паЬ. М. і^езібш, ІдіЬІіп 1979
(таз2упоріз).

246 М. Козгсгепко, \¥окаІігт £магу ті Зеїопка ж ротесіе ка]пом$кіт,
«Аппаїез ІМС5», зесііо Р, уоі. XXX, 10, ІдіЬІіп 1975, з. 145-155.

247 М. Рощенко, Кліщелівські говірки, «Український календар 1981»,
Варшава, 1981, с. 149-153.

І48 Там же, с. 153.
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прикмет, а також лексику як польських, так і українських говірок
Володавського Підляшшя. Промотором цієї праці був С. Вар-
хол, рецензентами - К. Дейна та М. Лесів249. До цієї праці зібрав
він багатющий матеріал з 21 українськомовного села та з 29
польськомовних сіл. Найчастіше збиралися різномовні факти
паралельно. Дослідник мав для аналізу майже 60 тисяч мовних
одиниць і 2 тисячі метрів запису на магнітофонній стрічці. Цей
матеріал був проаналізований і представлений на приблизно 200
картах, крім цього, опис фонетики і фонології зайняв понад 400
сторінок машинопису.

Цей матеріал у формі Атласу видав він друком у Видавництві
Університету М. Кюрі-Склодовської в Любліні250. Сам Атлас
та спосіб його опрацювання мовознавці оцінюють вельми
позитивно251.

Крім цього, Ф. Чижевський опублікував на тему підляських
говірок околиць Володави цілий ряд статей, що відносяться,
головним чином, до взаємозв'язків та взаємовпливів українських
та польських говірок на південному Підляшші. Ці розвідки
приносять нові матеріали з загальної власної лексики,
збагачують у великій мірі наші знання про сучасні українські і
паралельно польські говірки Володавського Підляшшя252.

249 Р. Сгугешзкі, Смагу Іийоті ЬуІе%о ротаїи м>ІосІашкіе£о, ІдіЬІіп 1981,
ех. 1. Аііаз, 8. XXVIII, 237, С2.2: Ропеїука, Гопоіо^іа, з. 414. Мазгупоріз рга-
су сіокіогзкіеі.

250 Р. Сгуге^зкі, Аііаз $\чаг роїзкіск і икгаіткіск окоііс У/\ойащ\ ЬиЬІіп
1986. Рецензію на це видання писала, між іншим, Г. Горбовець у «Нашій
культурі».

251 Позитивно згадує це видання проф. Ю. Шевельов: О. У. ЗЬєуєіоу,
ІІкгаіпіап Віркіоп£8 іп РиЬІісаііопз о/ іке 1980$ апа1 іп КеаШу (апсі зоте
афасепі ргоЬІетз іта^іпагу апйгеаі), «Іпїегпаїіопаї іоигпаї оГЬіп§иізЦсз апсі
Роеіісз», уоі. XXXIV, ТЬе Наи^е, 1986.

252 Р. Сгу2е\узкі, Иіекідге ргоЬІету Ьіііщтіти (па рпукіасіїіе $\\>аг м*о-
сіамзкіск), «Асіа Ііпіуегзкаіїз Ьосігіепзіз. Роїіа Ілп£шзІіса», 12,Ьосіг 1986,
з. 235-244; Нірегугту а зузіет ]егуко\\у (па рггукіа&іе £\гаг \ч\ойач?зкіск),
«Иогрга\уу Копііз^і Іс^гукошеі ІЛІЧ», І. XXXII, Ьосіг 1986, з. 53-58; Копіу-
пиапіу зато%Іозек позомуск н^ икгаіткіск і роїзкіск %магаск Ь. ротаїи уїіо-
а1а>мвкіе%о, «Когрга\уу Котізіі Іс^гукоше] ЬТМ», XXVI; Ареіаіутге/огтаде
куЬгуйаїпе н> икгаіткіск і роїзкіск §\уагаск Ь. ротаїи уЯоа'а^зкіе^о, «Рог-
тасуе ЬуЬгусіаІпе \у ^гукасЬ зюууіапзкісп». Росі гесіаксіз 3. \УагсЬо1а, ЬиЬІіп
1986, з. 145-152; О паїте кгесшску и> икгаіткіск і роїзкіск £\кагаск \\?Іо-
йа^зкіск, «81ошпіс1лУО]Є2ук6\у з1о\УІапзкісп \у азрексіе рог6\Упашсгут». Росі
гесіакед М. Ьезіо\уа, ЬиЬІіп 1987, з. 65-73; Еіетепіу роїзкіе уу икгаіткіе/
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Новий підхід до мовлення цієї території такий, що він бере до
уваги усі мовні явища як українські, так і польські паралельно та
згідно з реальною мовною ситуацією на цій території саме тепер.

М. Саєвич захистив у 1983 році в Університеті М. Кюрі-Скло-
довської в Любліні свою докторську дисертацію на тему
словотворення іменників у говірках кол. Гайнівського повіту на стику
української та білоруської мовної стихії в околицях Біловезької
Пущі. Промотором цієї праці був М. Лесів, а рецензентами
- М. Юрковський та С. Вархол253.Він опублікував на цьому і
подібному діалектному матеріалі кільканадцять статей наукового
характеру254, в друку знаходиться також його ж монографія
на тему словотворення цих білоруських та українських говірок
на Підляшші на мовному пограниччі. Д-р М. Саєвич приготовляє
тепер габілітаційну дисертацію на тему словотвору у білоруських
пограничних говірках з північноукраїнськими говірками.

3. Транцигер захистила у 1985 році на Науковій Раді
Філологічного факультету Ґданського університету свою докторську
дисертацію на тему Словотворення іменників на польсько-русько му
мовному пограниччі під Сім'ятичами. Промотором цієї праці
був Л. Мошинський, а рецензентами - Б. Крея та М. Лесів255.Ця
монографія була основана на матеріалі, записаному авторкою
в 1978-1984 рр., що вміщав у собі понад 1800 словоформ з поль-

$магіе ті росі Шосістц, «2 роІ8кісЬ 8Шс1і6\у 8Іа\УІ8Іусгпусп», 8егіа 6. Д?2у-
ко2пад¥8ІлУо, \¥аг82а\уа 1983; О ргоЬІетасН іпіег/егепс]і ]е2уко\уе] \\> икга-
іткіск $\гагаск тскосіпіе] ЬиЬеЬісіугпу\ «2 роІ8кісп 8Ішїі6\¥ 8Іаш8Іусг-
пусп», зегіа 7. ^гукогпа^ішо, \Уаг82аша 1988; Ропеїука і/опоіо^іа роїзкіск
і икгаіткіск %\чаг ро!исіпіо\\}о-\У8скосІпіе£о РосІІазіа, ЬиЬІіп 1994 (на основі
цієї останньої монографії Ф. Чижевському присвоєно у 1995 р. наукове
звання «доктора габілітованого») та інші.

253 М. 8аіе\¥Іс2, 81омюІ\\?6гяІ\\ю песгомпікбм н' %\\?агаск тскосіпіозіопчагі-
зкіск па іегепіе Ь. ротаїи ка]по\\>$кіе£о. Яогргаша сіокіогзка росі кіег. паик.
ргоГ. М. Ьезіо^а, ЬиЬІіп 1983 (піазгупоріз).

254 М. Заіешісг, Хе зіисіібху пасі %\у аг сіті Ьіаіогшкіті Віаіозіоссіугпу па
роіисіпіе осі Иагт, «Рогтасіе ЬуЬгусіаІпе ш ^гукасЬ 8Іо^іап8кісп», ЬиЬІіп
1986, 8. 239-249; (>У8р61піе 2 Р. Сгуге^кіт): 7,готісом?апіе зіоптісіжі
гоіпіс2Є£0 н> кііки $\чагаск мзскосіпіо-зіотаткіск па роЬко-ЬіаІогшко-икга-
іткіт ро£гапісіи ]е2уко\\?ут, «81ауіса ЬиЬІіпетіа еі 01отисеп8Іа», ЬиЬІіп
1970 та ін.

255 2. Тгапсу§іег, БІомоШдгзШо ггесгоюпікою 2 роЬко-гшкіе%о ро^гапісга
^укоше^о росі Зіетіаіусіаті, парізапа росі кіегипкіет ргоГ. Ь. Мо82уп-
§кіе§о, Ссіапзк 1984, та82упорЇ8, 168 8Ігоп.
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сько-мазовецьких двох сіл та з північноукраїнських говірок сіл
Чорна Вєлька і Макарки. Ці говірки авторка називає тіе}-
зсо\уа тагигг^са §жага гизка о сесЬасЬ икгаіткісЬ. Говірки цих
двох сіл вже частково були відомі діалектологам тому, що село
Чорна Вєлька (Чорна Дужа) становить один з пунктів Атласу
східнослов'янських говірок Білосточчини2:>ь, а говірку села Ма-
карки, точніше її звукову систему описав Г. Вінокур у 1947 році на
основі давніших записів257. Ця праця важлива для нашого
пізнання словотвору іменників у підляських говірках на самому
пограниччі з польськими мазовецькими говірками.

Б. Яняк захистила в 1989 році в Інституті Слов'янознавства
ПАН у Варшаві свою докторську дисертацію на тему Польсько-
-українські мовні зв'язки на прикладі говірки Немирова над Бугом.
Промотором цієї праці був С. Ґлінка, а рецензентами - В. Ку-
рашкевич, В. Вітковський і М. Лесів258. Опрацювання цієї
північноукраїнської говірки с. Немирова (ґм. Мельник, Білостоцьке
воєвідство), яка становить один з пунктів в Атласі
східнослов'янських говірок Білосточчини259,спирається на власних записах
автора праці, зроблених на зламі 70-х і 80-х років, паралельних
польських й українських мовних форм. Тут описано звукову
систему говірки та подано двомовний словник говірки цього
села, в якому з одного боку стоять українські діалектні слова,
з другого - польські. Наводяться у цій монографії також власні
особові та місцеві назви, а говірку зілюстровано текстами з
місцевої говірки.

Ці та деякі інші, про які ми не мали змоги довідатися,
дисертації вносять до української діалектології нові свіжі га цікаві
матеріали й висновки, що збагачують наші знання також про

256 Аііаз §юаг мзскосіпіохіончаткіск Віаіошссіуту, І. І, \Угос1аш 1980,
8. 59-60.

257 Г. О. Винокур. Заметки по фонетике одного украинского гоеора,
«Бюллетень Диалектологического сектора Института Русского Язьїка
АН СССР», вьш. 1, Москва, 1947, с. 23-36.

258 В. іапіак, Роїзко-икгаіткіе іміагкі]єіукоме па рпукіаіїїіе %магу Ме~
тігома пайВщіет, парізапа росі кіегипкіет паико\уут сіос. сіг ЬаЬ. 8. Сііп-
кі, \Уагз2а^а 1988, тазгупоріз, 218 зїгоп. У 1995 році появилася друком ця
ж монографія під таким самим заголовком: їлхіг 1995, 88. 147.

259 Айа$ %\\>аг юьскойпіозіотаткіск ВіаІо$Іосс2угпх, І. І, ХУгосІаш 1980,
8. 63.
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підляські говірки. Стали вони основою багатьох наукових
розвідок, що були або ще будуть опубліковані в різних наукових
журналах і збірниках.
Нові свіжі матеріали, зібрані й опрацьовані молодими

дослідниками з Підляшшя, що були учасниками магістерських
семінарів М. Лесіва в Університеті М. Кюрі-Склодовської або
Філії Варшавського Університету в Білостоці, лежать у
машинописах біля 40 магістерських праць, що писалися протягом понад
двадцяти років. У цих магістерських працях був представлений
та проаналізований мовний матеріал (системні форми, лексика,
загальна, що відноситься до різних семантичних груп, та власна;
а передусім - антропонімія, фразеологія, мова фольклору) з
приблизно 30 сіл. Оце деякі з них в алфавітному порядку:

Бистре, ґм. Ботьки (ґм. Боцьки у Білостоцькому воєвідстві).
У селі живе коло 200 людей, що належать до православного
віросповідання і говорять північноукраїнською
говіркою260.Лексику з ділянки суспільної та духовної культури в говірці цього
села описав Ю. Трачук у 1980 році261.Описано тут 453 лексичні
одиниці, для яких подаються різномовні відповідники та спроби
описання походження чи мовної приналежності поодиноких слів.
Цікаво, наприклад, звучить висновок, що з-посеред тих слів - 20
проц. це запозичення з польської мови, понад 6 проц. - з
російської, а майже 3 проц. - з церковнослов'янської мови.

Дерло, ґм. Рокитно Більсько-Підляського воєвідства. У селі
живе біля 55 родин, усі вони римо-католики і в зв'язку з цим
українська говірка вживається тепер тільки старшими людьми,
вона ще живе у свідомості молодого покоління, як явище
проминаюче. Назвам тварин у цій говірці присвячена магістерська
праця У. Кулявець, написана під моїм науковим керівництвом
у 1979 році262. Тут представлено 134 слова, що називають різні
тварини, і проаналізовано їх з етимологічної точки зору. У
підсумках сказано про походження основної маси цієї лексики.

260 Про село Бистре писав: М. Гайдук, Бьістрьі. Краязнаучьі слоунік,
«Ніва», Беласток, 12.11.1978, с. 1.

261}. Тгасхик, Зіохупісіпю 2, іакгехи киїїигу зроіесте] і дискове] XV %хчапе
ші Вузіге XV и>о/. Ьіаіозіоскіт, ЬиЬІіп 1980, тазгупоріз, 117 88.

262II. Ки1а\¥Іес, \¥8скойпіо8Іо\\пап8кіе паім?у ітепці XV %юаг2е и\« Вегіо
XV и;0/. ЬіаЬкоросІІазкіт, ЬиЬІіп 1979, та82упорІ8, 64 88.
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В магістерській праці Т. Семенюк, що захищалася 1989 року,
опрацьована була лексика говірки села Дерло, що відноситься до
рослин та духовного й суспільного життя263.Записано і
проаналізовано з етимологічної точки зору 618 слів, а також представлено
зразки місцевої мови та фольклору.

Добринь Дужий, ґм. Залісся Біло-Підляського воєвідства. У
селі коло 130 домів, старше покоління користується ще
українською говіркою, молодь переходить уже на польську мову,
населення майже виключно римо-католицьке. Особові власні назви
(імена, прізвища і прізвиська), вживані мешканцями цього села,
були темою магістерської праці Б. Жбіковської з 1979 року264.
Проаналізовано в цій праці 129 форм імен, 55 прізвищ та біля
80 прізвиськ, записаних у селі Добринь Дужий.

Жещинка, ґм. Соснівка Біло-Підляського воєвідства. У селі 350
мешканців. У міжвоєнний період більшість становили
православні, що мали українське національне почуття, була в селі
навіть якийсь час українська школа, пізніше - переселення й
виселення. Місцеву антропонімію, себто особові власні назви цього
села опрацювала Р. Говорушко у 1983 році. У своїй магістерській
праці вона проаналізувала 124 антропоніми (використала при
цьому також офіційні записи), порівнюючи їх вживаність в
історичному аспекті, 50 прізвищ і коло 50 прізвиськ265.

Клейніки (Клєніки), ґм. Чижі. Село становить один з пунктів
Атласу східнослов'янських говірок Білосточчини, де її окреслено
як говірку з українськими прикметами. Особові власні назви
цього села були темою двох магістерських праць. О. Крушевська
написала магістерську працю п.з. Імена та прізвища мешканців
села Клейніки (1978, Філія Варшавського університету в Біло-
стоці)266.Я. Лобузінський написав і захистив у 1981 році працю

263 Т. Зетепіик, ЗІо\тісІ\\ю XV %\чаг2е роїпоспоикгаіткіе] ті Оегіо н^ мю].
Ьіаккоросіїазкіт, ІліЬІіп 1989, тазгупоріз, 124 зіг.

264 В. 2Ьіко\¥8ка, ЦГзскосІпіозІотапзкіе пату озоЬохує XV %хіуагіе ті ОоЬгуп
Виїу XV \\>о]. Ьіаізкоросіїазкіт, ІліЬІіп 1979, тазгу поріз, 104 88.

265 К. Сошотзгко, Еіетепіу тспойпіо$Іоч;іаткіе XV апігоропітіі ті
Іезіеіупка, ЬиЬПп 1983, тазгупоріз ргасу та£І8іег8кіеі, 93 зїгопу.

266 О. Кгиз2Є\¥зка, Ітіопа і пагтзка тіезікапсом? ті К1е]пікі XV н'о/. Ьіа-
Іозіоскіт, Віаіузіок 1978, тазгупоріз ргасу та^ізіегзкіеі.
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на подібну тему267,в якій розглянув імена (у чотирьох періодах),
прізвища та прізвиська, вживані мешканцями цього села.

Лексику з ділянки духовної культури цієї говірки (113 слів)
опрацювала в історично-порівняльному аспекті Т. Костючук
(1985)268.

Кліщелі, центр ґміни в Білостоцькому воєвідстві269.В. Рощен-
ко записала 45 народних пісень з Кліщель та двох сусідніх сіл
Добривода та Погреби і на основі цього матеріалу опрацювала
у 1978 році проблему Здрібнілі форми в українських піснях околиці
Кліщель. Дуже корисною справою є тут записання самих пісень,
а також опис способу творення здрібнілих та пестливих форм,
характерних для фольклорних текстів взагалі, а для українських
зокрема270.

Кнориди, ґм. Більськ-Підляський. Власні назви людей з цього
села опрацювала в 1983 році Г. Лукіянюк у своїй магістерській
праці, яку захищала на Гуманітарному факультеті Філії
Варшавського університету в Білостоці271.

Кодень - центр ґміни в Біло-Підляському воєвідстві, давніше
було це містечко над Бугом272. У 1987 році Е. Суботко зібрала
й описала іменники у говірці цієї місцевості, беручи до уваги їх
звучання, морфологічний склад та походження273.

Корниця, село в Біло-Підляському воєвідстві, яке було описане
в другій половині XIX ст. з мовної точки зору та місцевого
фольклору М. Янчуком274. У 1977 році Я. Тишкевич захистила

267 Ь ЬоЬигіпзкі, ІУзскосІпіозІотапзкіе паїжу озоЬоме юзі К1е]пікі ж жо].
Ьіаіозіоскіт, ЬиЬІіп 1981, гекоріз, 91 зігоп.

268 Т. Козгіисгик, ЗІомпісШо и> іакгезіе киїїигу Зиском є] тіезікапсом ші
Кіеіпікі н' н>0/- Ьіаіозіоскіт, ЬиЬІіп 1985, тазхупоріз, 74 зїг.

69 Коротко про історію цієї місцевості і саму назву пише С Роспонд:
8. ЯозропсІ, Зіожпік еіутоіо^істу тіазі і $тіп РЯЬ, \¥гос!а\¥ 1984, 8. 143.

270 XV. Ко82С2епко, Т.йгоЬпіепіа и> икгаіпзкіск ріезпіаск Іийощск окоііс
Кіезісіеі и>0/. ЬіаІозіоскіе$о, ЬиЬІіп 1978, г^коріз ргасу та^ізіегзкіе], 84
зігопу.

271 Н. Ьикіапіик, ОзоЬоме паїхуу и?1азпе тіезгкапсои? ші Кпогуйу н> юо].
Ьіаіозіоскіт, Віаіузіок 1983, тазгупоріз ргасу та§І8Іег8кіе].

272 8. Козропа1, ор. сії., з. 150.
273 Е. ЗиЬоІко, Яіесгоп'пікі н> %\\?апе икгаіпзкіе} \\?зі Койеп \\? п'о/. Ьіаі-

зкоройїазкіт, ЬиЬІіп 1987, тазгупоріз ргасу та§ізІегзкіе], 49 зггоп.
Про праці М. Янчука ми вже писали, особливо про його дослідження

говірки Корниці та околиць. Крім цього, див. Б. Бялокозович, Микола
Янчук, «Український календар 1984», Варшава, 1984, с. 223-228.
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свою магістерську працю в Люблінському університеті на тему
імен, прізвищ та прізвиськ мешканців цього підляського села275.

Кошелі коло Більська-Підл. Українські особові власні назви
мешканців села Кошелі зібрала й описала 1980 року в своїй
магістерській праці Г. Одзієвич276.

Липинки, ґм. Соснівка Біло-Підляського воєвідства. Село має
десь коло 350 мешканців. їх власні імена в історичному аспекті,
прізвища та прізвиська зібрала, проаналізувала та представила
в своїй магістерській праці студентка Університету ім. М. Кюрі-
-Склодовської в Любліні Я. Радловська в 1979 році277.

Матяшівка, ґм. Тучна Біло-Підляського воєвідства. Я робив
записи місцевої говірки в 50-діх роках, натомість Т. Фронцкевич
описала діалектні елементи в мемуарах мешканця села Матяшів-
ки Петра Кранчука, який, будучи під час першої світової війни
солдатом, писав свій щоденник по-російськи. Із-за його
російської мови виринає вся система говірки рідного села278.Мемуари
П. Кранчука з Матяшівки цікаві, передусім мовою та вміщеними
там народними елементами.

Море, ґм. Чижі Білостоцького воєвідства. У селі десь понад 100
господарств. Село Море лежить на окраїні українського
підляського діалекту близько мовної межі з білоруською мовною
територією. Н. Кондрацюк зібрала там 50 пісень і на їх основі
опрацювала в своїй магістерській праці у 1978 році проблему
повторень у місцевому українському фольклорі279. Особливо
цінні записані фонетично тексти пісень.

Новоберезово, ґм. Гайнівка. Біля 50 пісень записаних у цьому
селі студенткою Філії Варшавського університету в Білостоці

2751. Туз2кіе\\чс2, Ітіопа, пагхчізка і рпеїтзка тіезгкапсдхх7 ші Когпіса,
ЬиЬІіп 1977, тазгупоріз ргасу та£ІзІегзкіе^

276 Н. Осігуе^ісг, Еіетепіу хчзсЬосітозІотапзкіе хг апігоропіти xVзі Козіеіе
к. Віеізка Ро<іІазкіе£0, Віаіузіок 1980. Ргаса та^ізіегзка парізапа \у Ріііі іі\У
\у Віаіутзіоки, тазгупоріз.

277.1. Касіїошзка, \Узскойпіозїох\чапзкіе пату озоЬохге ші Ьіріпкі н1 \х?о].
Ьіаізкоросіїазкіт, ЬиЬПп 1979, тазгупоріз ргасу та§ізІегзкіеі, 78 зігоп.

278 Т. Рщскіешісг, Ьокаїпе еіетепіу і^гукоже XV ратціпіки гозу]зкіт Р.
Кгапс2ика 2е ші Майазідхука (Ь. ром. міосіашкі), ЬиЬІіп 1976, тазгупоріз
ргасу та^ізіегзкіеі, 42 зігопу.

279 N. Копсігасіик, Рожідггепіа XV ріезпіаск хх'зі Мопе, ЬиЬІіп 1978, г^коріз
ргасу та£І5Іегзкіе], 78 зігоп.
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М. Познанською стало основою до написання магістерської
праці про повтори в мові місцевого фольклору. Поміщені в праці
тексти пісень з Новоберезова мають тут важливе значення280.
Опака Дужа, ґм. Черемха. У селі коло 80 мешканців, усі

православні та вживають місцеву підляську північноукраїнську
говірку. Е. Вавренюк у своїй магістерській праці з 1978 року
проаналізувала 100 місцевих фразеологізмів, представила їх,
доходячи до висновку, що зібрані нею фразеологічні одиниці, що
характерні говірці села Опака, найближчі загальноукраїнській
фразеології. Варто при цьому навести кілька прикладів:

Бідному всьо вітьор в очи,
Хоть ти плач,
Курит, як чорт дорогою,
Ни знає де очи діти,
Нима де й голкі встромити.

та багато інших. У праці цікавий матеріал з пограниччя мови та
фольклору, солідне його опрацювання і представлення в
порівняльному плані281.

Пасинки, ґм. Більськ-Підл. Народні пісні з цього села записала
студентка Філії Варшавського університету в Білостоці О. Вруб-
левська. Вона описала функціонування в них повних і стягнених
форм прикметників (у своїй магістерській праці, написаній 1978
року під моїм науковим керівництвом). Важливе значення для
науки мають також поміщені в цій праці зразки місцевого
репертуару282.

Полятичі, Ґм. Тересполь Біло-Підляського воєвідства. У селі 46
домів та 160 мешканців, з яких половина православного
віросповідання. Лексика з області суспільної та духовної культури
говірки цього села стала темою магістерської праці студентки
Університету ім. М. Кюрі-Склодовської в Любліні В. Палюхо-

280 М. Рогпашка, Роміогхепіа и> ріезпіасН Іисіомуск ші МохчоЬегехоюо,
Віаіузіок, РШа \]ЧЇ, 1978, г?корІ8.

281 Е. \¥а\\тепіик, 2,шоїу /гахео!о£Ісхпе и> %\\?аг2Є илу/ Орака йиха, мо].
Ьіаіозіоскіе, ІдіЬІіп 1978, тазгупоріз ргасу та§І8іег$кіеі, 100 зігоп.

282 О. \¥г6Ь1е\¥§ка, Реіпе і $сіц$піеІе копсомкі ргхутіоіпікош и> ріетіаск
Іисіочуск хе юзі Рахупкі к. Віеізка РосІІазкіе%о, Віаїузіок, РШа ІДУ, 1978,
та$2упорІ8 ргасу та£І8Іег8кіеі.
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вич, що захищалася в 1978 році283.У цій праці представлено 592
слова зі спробами етимології кожного слова, порівняння з
іншими мовами. В підсумках говориться про те, що в місцевій говірці
серед представлених слів є полонізми (16%),
церковнослов'янізми (коло 5%) і русизми (біля 7%), більшість становлять слова
загальноукраїнські або місцеві підляські.

Рогавка, ґм. Сім'ятичі. Особові власні назви мешканців цього
села зібрала й описала в своїй магістерській праці студентка Філії
Варшавського університету в Білостоці Б. Клочко в 1979 році284.

Ставище, ґм. Черемха Білостоцького восвідства. У селі живе
коло 400 мешканців православного віросповідання. Лексикою
місцевої підлясько-української говірки зацікавилися дві
студентки Університету ім. М. Кюрі-Склодовської в Любліні.

У 1978 році В. Кошмалюк описала лексику з царини суспільної
та духовної культури в говірці цього села. Представлено тут 593
слова в багатьох семантичних групах зі спробами оцінити
походження тих слів. За твердженням авторки праці є серед
представлених слів полонізми (понад 8%), русизми (8%) та
церковнослов'янізми (понад 1%)285.

У 1986 році Г. Смик описала назви рослин в говірці цього села.
Понад 110 слів цієї сематичної групи було зібрано й опрацьовано
магістранткою. Слова ці у формі порівняльно-етимологічного
словничка поміщені в її магістерській праці286.

Суховольці коло Кліщель. Звукову і граматичну систему цього
села представив у 1979 році М. Рощенко в своїй докторській
дисертації (див. вище). Студентка Університету ім. М. Кюрі-
-Склодовської в Любліні В. Шклярук описала частину лексики
говірки цього села у своїй магістерській праці, що захищалася

283 XV. Раїиспошісг, ЗІомпісШо і іакгези киїїигу зроіесіпе] і дискове] уш
Роїаіусіе \у хчо]. ЬіаЬкоройїазкіт, ЬиЬІіп 1978, тазгупоріз ргасу та^ізіег-
зкіеі, 102 зігопу.

284 В. Юосгко, Еіетепіу мхскосіпіозіотапзкіе н> апігоропітіі жм Яо%ст?ка
коіо Зіетіаіусї, Віаіузіок, Ріііа ІД¥, 1979, тазгупоріз ргасу та§ізІегзкіе).

285 XV. Козгтаїик, ЗІожпісШо і іакгези киїїигу зроіесте] і йиско\че} н' £ц?а-
гге ті 8іамч52сіе н> н'о/. Ьіаіозіоскіт, ЬиЬІіп 1978, тазгупоріз ргасу та£Із-
Іегзкіе^ 132 зігопу.

286 Н. 8тук, Исяму гокііп ж £\чагіе Ш7 Зіашзгсіе м н>0/. Ьіаіозіоскіт,
ЬиЬІіп 1986, гекоріз ргасу та^ізіегзкіеі, 73 зігопу.
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1983 року. Зібрала вона й проаналізувала 173 слова що
відносяться до вірувань та обрядів, особових прикмет людей та сімейних
відношень287.
Храболи, ґм. Більськ-Підл. У селі ЗО господарств, мешканці

належать до Православної Церкви, офіційно вважаються
білорусами, розмовляють українським підляським говором. Місцеву
говірку опрацьовано для Атласу східнослов'янських говірок Біло-
сточчини в 1958 і 1972 рр. (як 77 пункт цього Атласу). І. Ґліва на
моєму магістерському семінарі опрацювала лексику, зв'язану
з будівництвом в говірці цього села в 1977 році, порівнюючи її
з лексикою сусіднього польськомовного села Гринєвичі Малі.
У праці проведено серйозний аналіз майже 140 слів у
порівняльному аспекті288.

Черемха, село в Білостоцькому воєвідстві. Говірка цього села
досліджувалася в 1959 і 1972 як один з пунктів (№ 102) Атласу
східнослов'янських говірок Білосточчини, автори цього Атласу
зарахували говірку села Черемха до українських. Студентка
Університету ім. М. Кюрі-Склодовської в Любліні Е. Романюк
опрацювала лексику пов'язану з будівництвом в говірці цього
села 1977 року, порівнюючи її з лексикою сусіднього уже білору-
ськомовного села Сімановка. Таким чином записано,
проаналізовано і представлено у порівняльнолінгвістичному аспекті біля
140 місцевих слів289.
Чехи Орлянські, ґм. Дубичі Церковні Білостоцького воєвідст-

ва. Мешканці села православні, офіційно пишуться білорусами,
хоч вживають української підляської говірки. Звукову систему
цієї говірки опрацювала в своїй магістерській праці, написаній
в Університеті ім. М. Кюрі-Склодовської у 1974 році Н. Васи-
люк290.Частина цього наукового матеріалу була використана до

287 XV. Згкіашк, Зіомпісїмо %\і>агу ші 8исИо\\юІсе коїо Ккзісіеі, ЬиЬІіп
1983, та$2упорІ8 ргасу та§І8Іег8кіеі, 54 $Ігопу.
288 І. Оіша, Зіомпісімо 2 іакгеш Ьисіомпісіма ичеркіе£о н7 £магаск и\м

СкгаЬоІу і Нгупіетсіе Маїе и> н^оу. Ьіаіозіоскіт, ЬиЬІіп 1977, та$2упорі$
ргасу та£І8Іег8кіе], 83 зігопу.

289 Е. Котапіик, ЗіомпісШо н> іакгехіе Ьисіомпісіка те]$кіе%о И' %жагаск
\узі Сіегетска і Зіетіапдмка, и>0/. Ьіаіозіоскіе, ЬиЬІіп 1977, тазгупоріз ргасу
та£І8Іег8кіеі, 142 8Ігопу.

290 N. \¥а8І1ик, Ропеїука %\уагуросіїазкіе] \узі Сіеску Огіаткіе, ЬиЬІіп 1974,
та82упорІ8 ргасу та§І8Іег8кіе], 84 8ігопу.
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статті, надрукованої в студентському діалектологічному
збірнику з 1976 року та в іншому збірнику з 1995 року291.

Чижики, ґм. Гайнівка. Місцеві народні пісні записала в 1978
році та на їх основі опрацювала проблему здрібнілих і пестливих
форм в мові місцевого фольклору студентка Філії Варшавського
університету в Білостоці В. Кіндзюк292.

Яново коло Гайнівки. Назви тварин, вживані у говірці цього
підляського села, описала 1979 року в своїй магістерській праці
М. Самойлюк. Вона представила майже 350 слів в історично-
-порівняльному аспекті2 9 3.

В усіх майже названих вище магістерських працях
аналізувалися свіжо записані різні групи слів, а передусім слова, пов'язані
з сільським будівництвом, з суспільною культурою, назви
тварин, рослин тощо. Група магістерських праць відноситься до
різних особових власних назв, уживаних в поодиноких підля-
ських селах, а саме: описуються імена, прізвища та прізвиська
в їхній поточній діалектній формі. Кілька магістерських праць
відноситься до мови народних підлясько-українських пісень в їх
діалектній формі. Студенти насамперед записували в
поодиноких селах народні пісні фонетично. Пізніше вони аналізували на
основі цього свіжого злокалізованого матеріалу такі мовні
явища, як здрібнілі та пестливі форми слів у пісні, повторення
слів та словосполучень, повні та стягнені форми прикметників
тощо. У згаданих магістерських працях досить важливе значення
має свіжо зібраний матеріал, записуваний молодими
любителями рідного слова. При тому ці молоді люди вчилися
методології опрацювання діалектних матеріалів, вчилися також
розумно любити мову, з якої вийшли і від якої, здається, не відійдуть
цілковито.

291 N. Х¥азі1ик, Иу/іоп^і н7 $магхе ті Сіеску Огіаткіе, «О^біпороізкіе
ЗШсіепскіе Зетіпагішп Оіа1екІо1о§іс2пе, Кгак6\у 22-24.11.1974. Кзі^а геГе-
гаїо^», Кгако^ 1976, 8. 69-74; \¥окаІііт £и>агу ті Сіеску Огіаткіе па
Віаіозіоссгуіпіе, «Зіисііа 2І£2уко2па\Узі\уа 8Іо\уіап8кіе£0». Росі гесі. М. Ьезіо-
ша і М. Заіе\¥ісга, ЬиЬІіп 1995, 8. 185-195.

292 XV. Кіпскіик, 7.йгоЬпіепіа і зріеа2С2епіа и; ріетіаск Іийо^уск іе юзі
Сіуїукі к. На]по\\?кі, Віа1у$1ок, РШа 1і\¥, 1978, г?корІ8 ргасу та^ізіегзкіеі.

М. 8ато)1ик, УУзскоа'піозІотаткіе паїму гтегщі п> £н?аг2е тМапомо
и' уюіемдйііте Ьіаіозіоскіт, ІдіЬІіп 1979, г$корІ8 ргасу та§І8І:ег8кіе], 130
8ІГОП.
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Підляські мовні матеріали використовувалися також у деяких
магістерських працях, що писалися й на інших семінарах.
Відносилися вони інколи до власних особових назв, на Підляшші294чи
до опису польських говірок, які появилися на субстраті і в
контакті з українськими підляськими говорами, напр., таких сіл, як
Теребеля к. Білої Підляської295,Любенка296,Богукали297.Автор
цієї праці, звичайно, не може знати про всі магістерські праці, що
писалися або пишуться про підляські говірки в інших
славістичних осередках Польщі чи навіть в інших державах і тому не про
всі наукові починання наймолодших дослідників тут згадав.
Усе це також важливе для нашого кращого пізнання підля-

ських говірок, їх розвитку, їх сучасного стану та впливу на сусідні
т.зв. кресові польські говірки.
Треба також згадати, що 6 підляських місцевостей було

обстежено для запису матеріалу, потрібного для Атласу української
мови, що готувався мовознавцями Інституту мовознавства
Української Академії наук у Києві та Львові. Матеріал з сіл До-
бривода коло Кліщель, Жерчиці коло Сім'ятич, Носів коло Білої
Підл., Ставки над Бугом і Кривоверба коло Володави
записував у 1965-1967 рр. М. Лесів, а з села Кобиляни коло Тересполя
- С. Вархол. Записи ці робилися за спеціальною програмою,
виготовленою мовознавцями України298.

Ці наукові дії виникли завдяки співпраці Люблінського
університету з Львівським науковим центром під керівництвом проф.
П. Смочинського. Цей підляський діалектологічний матеріал

294 Ир. В. Вогузіак, Еіетепіу роЬкіе і оЬсе п>е трдкіежусп паїжаск
тіезхкапсдм Віаіе] Росі!., ІдіЬІіп 1969. Ргаса та£І$Іег$ка парізапа росі
кіешпкіет паико\уут Р. 8тос2уп8кіе£о \у 2ак1асІ2Іе Рі1о1о§іі 81о\\іап8кіе]
ІТМС8; К. Ко8Ш8Ік, Магипзка тіезікапсок %готайу Ргаїиііп, ЬиЬІіп 1969.
Ргаса та£І8Іег8ка \уукопапа \¥ 2ак1асІ2Іе Рі1о1о§іі 81о\¥Іап8кіе] ІІМС8.

295 .1. Мігопсгик, О різ ^ агу ті ТегеЬеІа, ЬиЬНп 1958. Ргаса та£І8Іег8ка
\уукопапа \у 2ак1асІ2Іе Іе^ука РоІ8кіе§о ІЛУ1С8 росі кіешпкіет паико\уут
Р. 8тосгуп8кіе£0.

296 5. 8акіе\уіс2, Смага ті ЬиЬепка XV рои\ Віаіа Росії., ЬиЬІіп 1969. Ргаса
та£І8Іег8ка \уукопапа \у 2ак1асІ2Іе Іехука РоІ8кіе£о ІІМС8.

297 5. НоІиЬсгик, Смага ті Вокикаїу и>рож. Віаіа Росії., ЬиЬІіп 1969. Ргаса
та§І8іег8ка \уукопапа \у 2акїасІ2Іе Рі1о1о§іі 81о\уіагЇ8кіе] ІШС8.

298 Програма для збирання матеріалів до Діалектологічного атласу
української мови, Київ, 1949.
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був використаний і поміщений на понад 400 картах ІІ-го тому
Атласу української мови, що появився друком щойно 1988 року.
Ці матеріали відповідно представляють говірки Підляшшя на
фоні усієї української мовної території299.

У Закладі слов'янської філології Університету їм. М. Кюрі-
-Склодовської в Любліні працюють діалектологи, які в своїх
працях використовують також українські підляські діалектні записи,
це С. Вархол, про праці якого ми вже писали, Ф. Чижевський
та М. Бучинський.

Ф. Чижевський на основі багатющого матеріалу з сіл б.
Воло давського повіту, який сам записував протягом багатьох років,
створив Атлас українських і польських говірок Володавщини та
опублікував низку статей про звукову систему, мовні польсько-
-українські взаємозв'язки на діалектному рівні, про загальну та
власну лексику на території кол. Володавського повіту300. Його
дослідження знайшли уже серйозне признання в науковому світі:
в Польщі, в Україні та на Заході. Від 1992 року Ф. Чижевський
є членом новоствореного Закладу Української Філології УМКС
в Любліні.

М. Бучинський (1936-1992) народився в польськомовному селі
Гуща в оточенні українських підляських говірок. Він свою рідну
говірку описував неодноразово з різних точок зору301. Майже
весь лексичний матеріал з цього села був ним записаний і
включений до Словника польських говірок, що тепер появляється
друком, підготовленого мовознавцями Інституту мовознавства

299 Атлас української мови, т. 2., Волинь, Наддністрянщина, Закарпаття
і суміжні землі, Київ, 1988; «У ПНР запис українських говірок
здійснено працівниками Люблінського університету проф. М. Лесівом та доц.
С. Вархолом» (с. 7).

300 Огляд і список праць Ф. Чижевського див. прим. 249-252.
301 М. Висгупзкі, Иагтхка пуЬгуйаїпе па тіезіапуск оЬзгагаск роїзко-

-икгаіткіск, «Рогтаф ЬуЬгусіаІпе \у ^гукасЬ зюшапзкісЬ», ЬиЬІіп 1986,
8. 133-136; Зетапіусте і зігикіигаїпе іуру XV пагшькаск тіезгкапсдм Віаіе]
РоАІ., «81о\упіс1л\ю 8ю\\іапзкіе \у азрексіе рогошіа^сгут». Росі гесіакс]^
М. Ье$іо\^а, ЬиЬІіп 1987, 8. 33-36; \¥$скойпіо5Іотаткіе мріуму іегукоюе
н> %\чаг2е ші Ншісгарож. Віаіа РоАІ., «Аппаїез ІШС8», XXII, ЬиЬІіп 1971.
Ми цю останню статтю обговорили: М. Лесів, Українські мовні елементи
в одній польській говірці на Підляшші, «Наше слово», № 27, Варшава,
4.VII. 1971, с. 3. М. Бучинський написав ще кілька розвідок, які частково
відносяться до нашої теми.
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ПАН у Кракові. В цьому словнику є трохи слів, що до польських
говірок дісталися з підлясько-українського мовного засобу302.

У працях деяких інших сучасних дослідників польських говірок
та ономастичного матеріалу знаходимо цінні думки та матеріал,
що може виявитися важливим також для дослідників українських
підляських говірок. Це, між іншим, праці Є. Бартмінського303,
Б. Бартніцької304, Г. Городиської-Ґондковської305, К. Капіци
(та ін.)306, Л. Качмарека (спільно з Є. Бартмінським та Я.
Мазуром)307^. Ковальської308,3. Лєщинського309,Б. Ліндерт310,
Л. Мошинського311, Г. Пельцової312, В. Цирана313, Б. Фалін-
ської314та може інших.

302 81о\\тік $\\>аг роїзкісИ. Оргасоюапу рпе2 Т.акіаа1 ОіаІекїоІо£Іі Роїзкіе]
Іпзіуіиіи 3%2ука Роїзкіе^о РАМ XV Кгакоміе, 1.1, >Угос1а^-\¥аг82а\уа-Кгако\у-
-Осіашк 1979 та чергові томи.

303 5. Ваггтіпзкі, 5. Магиг, Текзіу §жагоме 2 ЬиЬеІз2С2угпу, \Угос1а\у 1978
($а_ *Є2 Іекзіу роїзкіе 2 Росіїазіа); ]. Вагітішкі, О ]егуки /оікіоги, \¥гос!а^
1973. Ми обговорювали цю останню працю: М. Лесів, Мова фольклору на
польсько-українському пограниччі, «Наша культура», № 4, Варшава, 1974.

304 В. Ваїїпіска, ІУя2и>у §г2уЬ6\у м йіаіекіасп шсИойпіе] Роїзкі, «Рогасіпік
^гуко\*у», 2. 7, 1958, §/346-351.

305 Н. НогосІу8ка-Оа^Іко^$ка, Роїзкіе зїоюпісшо %у?агоуче и> гакгезіе по-
йоміі Лотосе], Кгако\у 1967.

306 К. Каріса (і іп.), Копсоюка -ат \ч %\чагаск ЬиЬеІ82С2у2пу, «.ї$2уко2па\у-
са» пг 21-22, ЬиЬІіп 1970, 8. 48-53.

307 Ь. Касгтагек, І. Ваггтіпзкі, ]. Магиг, ІІ£гиромапіе £маг ЬиЬеІзгсгуг-
пу, «Віиіегуп ЬиЬеІ8кіе§о То^аггузілуа Каиксме^о», ЬиЬІіп 1976, 8. 65-89.

308 А. Ко^аІ8ка, Егоїпісомапіе зіомошбгсге %ц?аг Маготга і Ройїазіа,
Аііаз, сг. 1-2, \Угос1а\у 1975-1979.

309 X. Ье82сгуп8кі, Ьекзукаїпе іЬіетозсі &\чаг Віаіогизі і Роїзкі, «Яосгпік
81а\¥І8Іус2пу», XXXI, Кгакотс 1970, 8. 27-39.

310 XV. Ьіпсіегі, Рпугозікі Імопцсе паі\\у тіезікапсом? па Іегепіе н'о/е-
юбйгіма ІиЬеІзкіе%о, «Опотазгіса», і. VIII, і. X, Кгако\у 1961-1963; Ког-
рпезіпепіепіе рггугозікдю Іугогщсуск паїму тіе$ткапсд\ч н> цго/ембсігіте
ІиЬеІзкіт, «Зрга^огсіапіа 2 Ргас Каико^усЬ ^удгіаіи Иаик ЗроІесгпусЬ
РАИ», 1961, с. 51-52; IVзргате іазіе%и ІегуІогіаІпе$о раїгопітіком іури -є, -еіа,
«Зіисііа 1іп§иІ8Ііса іп Ьопогет Т. ЬеЬг-5р1а\\іпзкі», ^аг82а\уа 1963. І іппе.

311 Ь. Мозгупзкі, \¥угохупапіа йекІіпасу}пе XV гшаїки і тагипепіет рої-
зкіт, гизкіт, роїаЬзкіт, Х^госІа\у 1960.

312 XV. Реісо^а, Зіийіа пай зіохтісіхчет %хчаг ЬиЬеІзгсіуїпу, сг. І, ЬиЬІіп
1985.

313 XV. Сугап, Смагу роїзкіе и> окоіісу Зіеіїїес, Ьосіі: 1960 (описано тут, між
іншим, польські говірки Корниці, Вирик, Липна й ін., що розвивалися під
впливом українських підляських говірок).

314 В. Ра1іп8ка, Зіап ірегзрекіуму ргас пасізіомпісішт §маг Маюмзіа і Роа1-
Іазіа, «Рогасіпік ^гуко\уу», 2. З, XVа^82а^Vа 1963; Вайапіа}еіукош па РоаЧазіи
і и\У2%Іеа1піепіет ротаїи Ьозіскіе^о, «Ьо8Ісе 1964-1966», Х\^аг82а^а 1969.
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Окремо треба згадати про опрацювання діалектних текстів
з території Білосточчини, серед яких є також українські підляські
тексти з сіл Грабовець, Дубини, Суховольці та Рогавка315.

Про село Грабовець та його говірку написали тут інформацію
І. Савицька та М. Врублєвський. Пишуть вони, що це тип
перехідної говірки, на мою думку, це все-таки типово
північноукраїнська говірка, як на це вказують звукові прикмети наявні
в текстах. Три тексти, тут поміщені в фонетичній транскрипції,
були записані 1969 року від 80-літнього Т. Красовського. Оце
зразок тексту:

А билі ще ліета, што бивало стариє люде як повиходят, як
зобачат што самоход іде, то клякалі на коліена і Богу молілісє,
што антіхрест йєдеЗі6.

Село Дубини кол. Гайнівського повіту представив тут М. Кон-
дратюк, пишучи, що з мовної точки зору село Дубини лежить
у смузі перехідних білорусько-українських говірок, але ж має
вона усі типові північноукраїнські прикмети, про що свідчить
довгий текст тут поміщений про весільні звичаї та тексти пісень.
Оце приклад говірки цього села:

Як сядут за стол, то молодая ще у вельонові. Тепер то вельон,
а колісь то вельонув не било, оно віночкі такіє ззаду (...) Пудийде
молодого маті. Молодая виходіт зза стола і кусок полотна
такого бере велікі311.

Село Суховольці опрацювала тут А. Багровська, не
окреслюючи, яка це говірка, але подані системні прикмети виразно
доводять, що говірка належить до північноукраїнського діалекту.
До речі, сама А. Багровська написала пізніше статтю про говірку
села Суховольці в білоруському науковому збірнику з 1974 року,
де вона пише, що говорка вескі Сухаволцьі належьщь ужо да
украінскіх318. А оце приклад тексту записаного в збірнику текстів:

315 Текзіу £ц?агом'е і Віаіозіоссіуту 2 котепіапет і^іукощт. Ргаса хЬіо-
го\уа росі гесіаксіз А. ОЬг^Ь8кіе]-ІаЬ1оп8кіе], \Уаг82а\уа 1972.

3161. 8а\уіска, М. \¥г6Ь1е\у§кі, СгаЬотес, ром. Віеізкі, «Тек8Іу §>уаго^е
2 Віа108Іосс2у2пу...», 8. 187-194.
317 М. Коїкігаїшк, ОиЬіпу, ром\ кщ'пом^кі, «Тек8іу §\уагоше 2 Віаіозіос-
сгугпу...», с. 196-202.

318 А. Багроуская, Параунальная характарьістьта гаворак дзвюх весак
3 Гайнаушчьіньї (Сухавольцьі-Семяноука), «Навуковьі Зборнік». Пад ред.
М. Кандрацюка, Беласток, 1974, с. 37-56.
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Я живу з діеда прадіеда тут. Там перше то було гуорше жицє,
а тепер байкі. До зешлого року ще робила, а тепер ниць нема сіли.
У поперек уліезе так, що й не розогнутися. Усьо працюєм до
гробовоїдоскі, хоть ти петлю на шию бери319.

Про говірку села Рогавка, про яку ми вже згадували при нагоді
тем магістерських праць (див. вище), написали тут інформацію
І. Савицька та М. Врублєвський, що говірка Рогавки перехідна
- білорусько-українська. Приклад цієї говірки - фрагмент тексту
поміщений в збірникові:

За ліет десеть, пятнаццеть назад то што ж било. Билі будинкі
стариє давнєйши, царські і ще деревянни320.
Особливе значення для визначення українсько-білоруської

мовної межі, яка так часто з незрозумілих причин науковцями
та діячами ускладнюється навіть в наш вельми освічений час,
має написана у 1960 році розвідка С. Ґлінки. Його визначення
й роздуми спираються, передусім, на звукові прикмети говірок
(мовну межу він визначає більш-менш на лінії ріки Нарви)321.
Неабияке значення для післявоєнних досліджень українських

говірок найдалі на північ розташованих аж до межі з
білоруськими має Атлас східнослов'янських говірок Білосточчини, три
томи якого появилися друком у 1980, 1989 і 1993 році322.На
картах цього Атласу, а досі представлено в трьох томах 242 карти,
поміщається матеріал, свіжо зібрдний уже після другої
світової війни (від 1955 р.) з 114 населених пунктів південно-східної

319 А. Ва^го^зка, Зискожоїсе, ро\\\ Наіпоюзкі, «Текзіу §\уагсше 2 Віаіо-
зіоссгухпу...», 8. 203-209.

3201. 8ашіска, М. \¥г6Ь1еш8кі, Комашка, рою. зіетіаіускі, «Текзіу £ша-
го\^е 2 Віаіовіоссгугпу...», 8. 211-216.

321 8. Оііпка, Сгапіса^іукоюа ірпукіайу 2гдтісоюапіа^опеіус2Пе^о §юаг
ЬіаІогткісН Віаіозіоссіуту\ «8рга\У02сіапіа 2 Ргас Каико\#усЬ АУусігіаІи
Каик 8ро1ес2пусЬ РАК», г. З, 1960, 8. 36-45.

322 Аііаз %маг мхскосіпіозіотаткіск Віаіозіоссгуту. Росі гесіаксщ 8. Сііп-
кі, А. ОЬгеЬзкіе^аЬІопзкіе] і ], 8іаІкспузкіе£о, оргасошапу рггег 2е8р61
ІпзІуІиЦі 81ошіапо2па\¥8І^а РАК: 8. Оііпка (кіегошпік гезроіи), В. Іапіак,
М. Копсігаїіик, 8. Оз2ЄГ-Ро<І£бгзка, 5. \УІ8піе\узкі, і. І, \¥гос1а^-\¥агзгаша-
-Кгакбш-Осіапзк 1980:1. II Росі гесіаксде 8. Оііпкі, оргасошапу рггег 2е8р61
ІпзІуШШ 81о\УІапо2па\У8Ілуа РАК ш зкіасігіе: 8. Оііпка (кіегохупік 2езро1и),
М. Сгигак, В. Лапіак, М. Копсігаїіик, С. Озгег-Росі^бгзка, \¥гос1а\у-\¥аг$га-
\¥а-Кгак6™-Осіап8к-ї.6сІ2, \Уугі. РАК, 1989, і. III, АУгосіа\у-\¥агз2а\уа-
-Кгакош 1993 (гагет \¥ ІггесЬ (отасЬ 242 тару).
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частини Білостоцького воєвідства, з чого 38 місцевостей кол.
Більського, Гайнівського і Сім'ятицького повітів дослідники
окреслюють як українські говірки, або рідше як говірки з
українськими прикметами. До українськомовної групи говірок в їх
підляській формі автори цього Атласу зараховують говірки
таких місцевостей:

Риболи, ґм. Заблудів. У селі є школа з навчанням білоруської
мови і церква. Усі мешканці православні, тільки одна сім'я
католицька. Матеріал для Атласу записували С. Ґлінка та Е. Смул-
кова (1956 рік), пізніше - М. Кондратюк (1967) і І. Савицька
(1972). Говірку цього населеного пункту дослідники окреслили як
говірку з українськими прикметами. Це пункт № 69 на картах
Атласу. Треба ще зазначити, що пісні з цього села знаходяться
у збірникові народних пісень з Підляшшя, виданого А. Олещу-
ком у 1965 році323.

Тростинка, ґм. Нарев. У селі є школа з навчанням білоруської
мови, церква, усі мешканці православні. Записи для Атласу
робив у 1958 та 1971 рр. М. Кондратюк. Говірку цю названо тут
говіркою з українськими прикметами. Це пункт Атласу № 70.
Маковка (Макувка), ґм. Нарев. Значна більшість населення

православна, кілька католицьких та мішаних родин. Говірку для
Атласу опрацьовував у 1958 та 1971 рр. М. Кондратюк,
оцінюючи її як перехідну українсько-білоруську. Це пункт Атласу № 73.

Яцевичі, ґм. Більськ-Підляський. Мешканці села
православного віросповідання. Говірку досліджували для Атласу М.
Кондратюк у 1966 р. та І. Савицька в 1971 р., оцінено її тут як говірку
з українськими прикметами. Це пункт Атласу № 76.

Самулки Малі, ґм. Вишки. Усі мешканці цього села
католицького віросповідання. Матеріали для Атласу записав С. Ґлінка
у 1975 році. Він стверджує, що росізіажохкут згосікіет рого-
гіхтіеч/апіа щ тіе$2кагісо\¥]е$і §\уага роїзка. Оая/піе] ЬуІа игу-
\уапа \¥е №І §у/ага о сесЬасЬ икгаігізкісії, кїощ оЬеспіе хпащ }ш
іуїко Іийтіе зіаггу. Це пункт Атласу № 76а.
Храболи ґм. Більськ-Підл. Мешканці села усі православні.

Матеріал для Атласу записав уродженець цього села М. Вруб-
левський 1958 і 1972 р. Говірку автори Атласу оцінили, як говірку

323 А. Оіезгсгик, Ріеті Іисіоже і РоШазіа, ^гос!а\у 1965.
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з українськими прикметами. Частина лексики цієї говірки була
темою магістерської праці І. Гліви, написаної під моїм науковим
керівництвом у 1977 році324. Пісні з цього села публікувалися
1960 року в журналі Ьііегаїига Ьшіожа325.
Кленіки (Клєйники), ґм. Чижі. У селі школа з навчанням

білоруської мови, церква, усі мешканці православні. Говірку для
Атласу опрацював уродженець цього села А. Іванюк 1958 р. та
Е. Смулкова 1971 р. Автори Атласу окреслили мову цього села
як говірку з українськими прикметами. Це пункт Атласу № 78.
Антропонімія села була темою магістерської праці Я. Лобузін-
ського, написаної під моїм науковим керівництвом у 1981 році326,
а лексику з царини духовної культури опрацювала моя магіс-
трантка Т. Костючук 1985 року327.

Лосінка, ґм. Нарев. У селі є школа з навчанням білоруської
мови, церква, люди православного віросповідання. Говірку села
для потреб Атласу опрацював М. Кондратюк у 1960, 1968 і 1972
р., оцінюючи її як перехідну білорусько-українську говірку. Це
пункт Атласу № 79. Записи з цієї говірки з 1937 року помістив
В. Курашкевич у своєму Нарисі східнослов'янської діалектології
в групі текстів північноукраїнських, називаючи її північнопід-
ляською32*.

Малєсс (Малєше), ґм. Вишки. У селі школа з навчанням
білоруської мови і православна церква. Православні становлять
тут 70 проц. населення, решта - католики. Записи для Атласу
робили тут С. Глінка та М. Кондратюк 1962 і 1970 р. Про
сучасний стан місцевої говірки автори Атласу пишуть: Род-
8Іа\уо\уут згодкіет роготтіеу/апіа щ тасте} т^кзгозсітіезг-
капсоч/ тірсігу $оЬц.}е$і §хуага о сесЬасЬ икгаіткісії, рогоьіаііто-

3241. 01і\уа, Зіохупісіко і іакгези Ьисіомпісіма мпе]8кіе^о уу §пшаск ті
СкгаЬоІу і Нгупіетсіе Маїе н' мо]. Ьіаіохіоскіт, ІдіЬІіп ІІМС5, 1977, та-
згупоріз.

325 Ьисіому оЬп^сі теїкапоспу Копоріеікі" па Ройїайи. Т^арізаі і рпу-
%оіоумаІ сіо йтики У. Камескі, «Ьііегаїига Ідкіо^а», г. 4, 1960, пг 2-3, з. 64-72.

326 ]. ЬоЬигіпзкі, Апігоропітіа тскосіпіозіотатка ті К1е]пікі н' н'о/.
Ьіаіозіоскігп, ІліЬІіп 1981, ІІМС8, тазгупоріз.

327 Т. Козііисгик, Біомпісіхчо н> іакгехіе киїїигу сіискоме] тіеткапсою \\*зі
Кіергікі и* и>су. Ьіаіозіоскіт, ЬиЬІіп 1985, тазгупоріз.

328 XV. Кигаз2кіе\уіс2, 7.агу$ сИаІекіоІо%іі ^зскойпіозіотапзкіе) і муЬогет
іекзіою вагомуск, шусі. II, ХУагзга^а, 1963, з. 157.
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Український народний театр в селі Клеиіки на Підляшші. 1909 рік.

\¥Щ іуїко ро роїзки. Це пункт Атласу № 82. Текст, записаний
у цьому селі в 1937 році, подає у своєму Нарисі В. Курашкевич
у групі північноукраїнського діалекту, зазначаючи, що це л/д-
ляська говірка, змішана з польською, з мазуренням329.

Стрики, ґм. Більськ-Підл. У селі мешкають православні та
католики. Записи для Атласу готували А. Багровська і Е. Смул-
кова (1962 року) та С. Глінка 1974 р. Дослідники цю говірку
називають говіркою з українськомовними прикметами. Це пункт
Атласу № 83.

Проневичі, ґм. Більськ-Підл. У селі є школа з навчанням
білоруської мови, мешканці православні і тільки 3 католицькі
родини. Говірку для Атласу опрацювали С. Ґлінка та М. Кон-
дратюк 1962 р.? атакож І. Савицька 1971 р. Дослідники окреслили
її як говірку з українськими прикметами. Це пункт Атласу № 84.

329 Там же, с. 156-157.
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Чижі, центр ґміни 15 км на захід від Гайнівки. У селі є школа
з навчанням білоруської мови, церква, усі мешканці православні.
Говірку для Атласу опрацювали О. Федорович і М. Кондратюк
(1960 і 1971 р.). Дослідники називають її українською говіркою.
Це пункт Атласу № 85. Записи з цього села відомі були вже
у 60-их роках XIX ст.330.

Дубини, ґм. Гайнівка. У селі є школа з навчанням білоруської
мови, православна парафія, більшість мешканців православна,
кілька католицьких та змішаних родин. Говірку для Атласу
опрацювали М. Кіндзюк (1958) та М. Кондратюк (1971). Це
пункт Атласу № 86. Тексти з цієї говірки подано у збірнику
записів говірок Білосточчини з 1971 року331.

Піліки, ґм. Більськ-Підл. У селі є школа з навчанням
білоруської мови. Половина мешканців православна, друга половина
- католики. Говірку для Атласу опрацювали М. Кондратюк
(1960) і І. Савицька (1971), окреслюючи її як говірку з
українськими прикметами. Це пункт Атласу № 87.

Голоди, ґм. Більськ-Підл. У селі є школа з навчанням
білоруської мови, усі мешканці православні. Дослідження цієї
говірки під керівництвом А. Обрембської-Яблонської вели студенти
М. Лобач, П. Онопюк, І. Гуркович, М. Врублєвський у 1958 р.,
матеріали ці доповнив у 1971 р. М. Кондратюк. Дослідники
окреслили мову села як говірку з українськими прикметами. Це
пункт Атласу № 88.

Ворля (Орля), центр ґміни 11 км на півд.-схід від Більська-Підл.
У селі школа з навчанням білоруської мови, церква і костел.
Мешканці в 70 проц. православні, решта - католики.
Дослідження говірки в 1958 р. під керівництвом Е. Смулкової вели студенти
Р. Адамович, А. Багровська, 3. Хомінська, О. Федорович, записи
доповнив у 1971 р. М. Кондратюк. Більшість мешканців
користується мовою, яку автори Атласу називають говіркою з
українськими прикметами. Це пункт Атласу № 90.

Мохнате, ґм. Гайнівка. У селі є школа з навчанням білоруської
мови, мешканці села - православні. Говірку для Атласу опрацю-

330 Докладніше й більше про це див.: М. Лесів, Українські говірки в ПНР,
«Наше слово» № 14, 1989, с. 5.

331 Текзіу §\№го\ує г Віаіозіоссіуіпу і котепіапеті^гукомут. Ргаса гЬіо-
гоша росі гесі. А. ОЬгеЬзкіе^аЬІопзкіеі, ^аг$га\уа 1972, 8. 195-202.
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вав М. Кондратюк 1961 і 1972 р. Мову села дослідники оцінили
як українську говірку. Це пункт Атласу № 91.
Дубичі Осочні, ґм. Гайнівка. У селі є школа з навчанням

білоруської мови. Усі мешканці - православні. Записи для Атласу
робила тут М. Чурак, що походить з цього села, 1970 і 1972 р.
Це за окресленням авторів Атласу українська говірка. Пункт
Атласу № 91а.

Орешково, ґм. Гайнівка. У селі є школа з навчанням
білоруської мови, мешканці православного віросповідання. Матеріали
для Атласу звідси опрацював М. Кондратюк 1959 і 1971 р. Мову
села автори Атласу окреслили як українську говірку. Це пункт
Атласу № 93. Запис тексту з 1937 р. подає В. Курашкевич у своєму
Нарисі у групі північноукраїнського діалекту, називаючи її пів-
нічнопідляською говіркою332.
Малінники (Малєннікі), ґм. Орля. У селі школа з навчанням

білоруської мови. Більшість мешканців православна, 10 родин
баптистів. Говірку для Атласу опрацювали студенти
Варшавського університету під керівництвом М. Вірили в 1958 р.,
матеріали доповнили в 1973 р. Б. Яняк і Ц. Ошер-Подґурська,
окреслюючи мову села як українську говірку. Це пункт Атласу
№ 94. Пісні з цього села публікуються в збірнику А. Олєщука,
виданому 1965 р.333.
Дубно, ґм. Ботьки. Мешканці цього села православні, крім

двох католицьких родин. Говірку для Атласу опрацював М.
Кондратюк у 1960 і 1966 р. та І. Савицька у 1971 р. Окреслюють
її автори Атласу як українську говірку. Це пункт Атласу № 95.

Грабовець, ґм. Дубичі Церковні. У селі школа з навчанням
білоруської мови. Мешканці села православного віросповідання,
крім 2 католицьких родин. Матеріал з цієї говірки для Атласу
записав Н. Василюк у 1958 р., а доповнила його І. Савицька в 1972
році. Автори окреслили мову села як українську говірку. Це
пункт Атласу № 96.

Ондриянки (Андриянки), ґм Ботьки. У селі школа і
православна церква. Більшість мешканців православні, кілька католицьких
родин. Говірку опрацював для Атласу М. Кондратюк у 1961 та

332 XV. Кига82кіе\УІС2, 2агуз сіїаІекіоІо£ії жзскосіпіозіотаткіеі..., \¥аг82а-
ша 1963, 5. 157.

333 А. 01е82с2іік, Ріезпі Іисіоже і Росіїама, \¥гос!а\у 1965.
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1972 рр. Більшість мешканців розмовляє між собою, як
окреслюють автори Атласу, українською говіркою. Це пункт Атласу
№ 97.

Чорна Дужа (Чарна Вєлька), ґм. Гродзіск. У селі школа,
більшість мешканців православна, тільки кілька католицьких родин.
Говірку для Атласу опрацював С. Ґлінка в 1974 році. Мову села
окреслено як українська говірка з мазуренням. Це 97а пункт
Атласу.

Суховольці, ґм. Кліщелі. У селі всі православні, крім однієї
католицької родини. Говірку для Атласу опрацювала у 1958 р.
А. Багровська, що походить звідси, доповнила матеріали І.
Савицька в 1972 р. Автори Атласу окреслюють мову цього села як
українську говірку. Це пункт Атласу № 98. Зразки цієї говірки
подаються у збірнику діалектних текстів з Білосточчини з 1972
року334. Матеріал говірки цього села був використаний у
докторській дисертації М. Рощенка п.з. Північноукраїнські говірки
околиць Кліщель, що захищалася в Університеті ім. М. Кюрі-
-Склодовської 1979 року335,та до магістерської праці про лексику
з ділянки суспільної та духовної культури цього села В. Шклярук
з 1983 року336.

Сніжки, ґм. Ботьки. У селі є школа з навчанням білоруської
мови, більшість населення православна, кілька католицьких
родин. Матеріали для Атласу з говірки цього села опрацював М.
Кондратюк у 1966 р., а доповнила І. Савицька в 1971 р. Автори
окреслюють мову села як українську говірку. Це пункт Атласу
№99.

Полічна, ґм. Кліщелі. У селі більшість православних та кілька
католицьких родин. Записи для Атласу робили А. Багровська
та Е. Смулкова в 1962 Р-, доповнила записи Ц. Ошер-Подґурська
в 1972 р. Це за окресленням авторів українська говірка, пункт
Атласу № 100:

334 Текзіу £\х>аго\Уе 2 Віаіоіїоссіугпу і котепШгіет]^гуко\\?уту \¥агзга\¥а
1972, з. 203-208.
335 М. Ко82С2Єпко, Смагу рдіпосгюикгаіткіе окоїіс К1е$ісіеі Ропеїука

і /Іекуа. Ргаса сіокіогзка. Рготоіог сіос. сіг ЬаЬ. М. Ьезі6\у, ЬиЬІіп 1979
(тазгупоріз).

336 XV. Згкіагик, Зіотіісімо %чшго\їє \ч$і 8иско\уоке коїо Кіезісіеі Ргаса
та§ізІегзка парізапа росі кіегипкіет паикошут ргоГ. М. і.езіо\^а, ЬиЬІіп
УМС5, 1983 (тазгупоріз).

390



Поканєво, ґм. Мілєйчиці. Після другої світової війни коло 250
осіб переселилося до СРСР, залишилося в селі жити тільки 13
родин, які донині говорять між собою українською говіркою. Тепер
більшість мешканців села становить прибуле населення, яке
розмовляє вже тільки по-польськи. Матеріал для Атласу записав
С. Ґлінка у 1962 та 1974 рр. Про мову цього населеного пункту,
який має в Атласі № 101, пишуть: Схуага икгаітка да\упусЬ
тіе82кагісд\¥]е$1 иїуу/апа іуїко \у госігіпасЬ, кіоге тіезгкаїу \уе у/зі
}иі рггед І хуо]щ з\уіаІощ, рога іут шгузсу тохущ ро роїзки.

Черемха, центр ґміни, коло 32 км на півд.-захід від Гайнівки.
У селі є школа з навчанням білоруської мови і від кількох літ
також українську мову тут вивчають у школі факультативно;
населення православне. Матеріал для Атласу записував М. Кон-
дратюк у 1959 і 1972 рр. Автори окреслюють мову мешканців
Черемхи як українську говірку. Це пункт Атласу № 102.

Цецелі, ґм. Сім'ятичі. У селі населення змішане, живуть
православні та католики. Записи для Атласу приготували тут А. Баг-
ровська та Е. Смулкова в 1967 р., доповнював їх С. Ґлінка в 1974
році. Про мову місцевого населення пишуть автори Атласу так:
українська говірка вживається переважно старшими людьми,
мешканці щораз частіше говорять польською говіркою. Це
пункт Атласу № 103. Зразок цієї говірки подає з 1938 р. В. Ку-
рашкевич у своєму Нарисі східнослов'янської діалектології з 1963
року в групі північноукраїнських говірок, називаючи її підля-
ською говіркою, змішаною з польською, з мазуренням331.

Баціки Середні (Васікі Згесіпіе), ґм. Сім'ятичі. У селі значна
більшість населення православна. Говірку для потреб Атласу
опрацював у 1964 році М. Кондратюк, доповнив у 1974 р. С.
Ґлінка. Про мову населення автори писали: українська говірка
зберігається добре серед старших, молодь щораз частіше говорить
по-польськи. Це пункт Атласу № 104.

Жерчиці, ґм. Нурець-Стація. У селі є православна церква,
значна більшість населення православна. Матеріал для Атласу
записувала А. Багровська і Е. Смулкова в 1962 році, доповнила
І. Савицька у 1972 р. За окресленням авторів Атласу це
українська говірка, пункт Атласу № 105. Село належить до мережі

337 XV. Кига§2кіе\¥ІС2, Хагуз йіаІекіоІо%іі хчхскойгіюьіотаткіе}..., \Уаг82а-
\уа 1963, 8. 155-156.

391



пунктів другого тому Атласу української мови як 655 пункт,
записи для цього загальноукраїнського атласу робив у 1967 році
М. Лесів338.

Тимянка, ґм. Нурець-Стація. У селі є школа з навчанням
білоруської мови, мешканці православного віросповідання. Мовний
матеріал для Атласу записували М. Кіндзюк і М. Кондратюк
1962 року, а доповнювала в 1972 році І. Савицька. Це за
окресленням авторів українська говірка, пункт № 106.

Городники (Оґроднікі), ґм. Сім'ятичі. Мешканці
православного віросповідання. Потрібні матеріали для Атласу звідси
записував у 1967 р. М. Кондратюк, а доповнював у 1974 році С. Ґлінка,
за їх окресленням це українська говірка. Це пункт Атласу № 107.
Зразок цієї говірки з 1937 року помістив у своєму Нарисі В. Ку-
рашкевич у групі північноукраїнського діалекту339.

Мощона Королівська, ґм. Мельник. Населення села
православного віросповідання, тільки 7 католицьких родин. Матеріал для
Атласу записували тут О. Федорович і М. Кондратюк (1959 і 1972
роках), про мову цього села дослідники пишуть:

Ро<І8іа\уо\уут згодкіет рогогитіе^апіа $і$ тркзгозсі тіезг-
капсду/тщйгу зоЬ$]е8І£\¥ага икгаіпзка, тіойнеїтдт ргге^аіпіе
ро роїзки. Це пункт Атласу № 108.

Мутна (Ментна), ґм. Мельник. Більшість мешканців Мутної
православного віросповідання, кілька католицьких родин.
Матеріал для Атласу записували тут М. Кондратюк (1962) і Ц.
Ошер-Подґурська (1973). Про актуальний стан місцевого
мовлення дослідники пишуть: Рой$їау/о\уут ігойкіет рогогитіе-
мапіа 5/£ тіезгкапсдщ гжіазгсга зіагзгусЬ, ті^сігу зоЬц ]е8і §ц^ага
икгаіпзка, тіосізі рггеу/аіпіе тд\ущ ро роїзки. Це пункт Атласу
№ 109.

Токари, ґм. Мельник. Більшість населення - католики, тільки
11 родин православних. Після другої світової війни більшість
населення була переселена до СРСР, а на їх місце прибули т.зв.
репатріанти зі Сходу. Матеріал для Атласу записав тут М.
Кондратюк у 1975 р. Про актуальний стан місцевого мовлення

338 Атлас української мови, т. 2. Волинь, Наддністрянщина, Закарпаття
і суміжні землі, Київ, 1988, с. 100, 101 та інші.

339 \¥. Кига$2кіе^іс2, 2.агуз йіаіекіоіо^іі мзспосіпіозіоуїіапзкіе}..., \¥аг-
§га^а 1963, 8. 158.
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автори Атласу пишуть: Ро<Зз(а\уо\уут згойкіет рогогитіец^апіа
зі? Іидпозсі ]езІ §\¥ага роїзка. Сг?зс тіезгкагісо\¥ \у гогтожасЬ
ті?(ігу зоЬ$ ро8Іи£іуе зі? §\уащ икгаіпзк^. Це пункт Атласу № 110.
Немирово (Нємірув), ґм. Мельник. У цьому селі католики

становлять більшість населення, тільки кілька православних
родин. Записи для потреб Атласу робили С. Ґлінка, Б. Яняк,
ІД. Ошер-Подгурська у 1974-75 рр. Про актуальний стан
місцевого мовлення пишуть автори Атласу: Росізіахуожут згойкіет
рогогитіе\уапіа зі? тіезгкагісду/ ]езі §жага роїзка. Сч/аг? икга-
іпзк%, кїдга Ьуіа іи сіампіе] игу\уапа, гпащ}иг іуїко Іидгіе зіаггу.
Це пункт Атласу № 111. Мовний матеріал з Немирова
використала Б. Яняк у своїй докторській дисертації, що захищалася
в Інституті Слов'янознавства ПАН у Варшаві 1989 р. (про це
докладніше ми вже вище писали).

У першому томі Атласу східнослов'янських говірок Білосточ-
чини поміщається вступ, у якому пишеться, між іншим, про
зв'язок цієї мовної території з українськими говірками та з
опрацюванням загальноукраїнського діалектного атласу. На цьому
місці доцільним, як мені здається, буде навести деякі пояснюючі
думки дослідників в оригінальній формі: \¥агіо гшосіс и\уа§?,
ге цусщ§апіе у/піозко\к со до рггупаїегпозсі пагойоч/е} тіезг-
кагісож Віаіозіоссгугпу па росізіате %у/агу, кідщ зі? розіщищ,
тоге ргоч/айгіс до Ьі?<і6х¥. Зтайотозспагойоч/а піе кзгіаііоч/аіа
зі? іи \¥Є(11и£ кгуіегіит ]?гукоц?е§о. 2азайпісг% тої? оде§гаіо жуг-
папіе. Ме та рггу Іут гпасгепіа, сгукіоз}езі тегг^су, сгу оЬо]?іпу
росі \уг§1?сІет ге1І£І]пут. Оесусіи/е гасге] хкусЬоукапіе \х окгезіопут
згодотзки. Так т?с тохущсу па со йгіеп£ч/ащ Ьіаіогизкц. каіоіісу
ж окоІісасЬ Зокоікі і 0%Ьго\ьгу Віаіозіоскіе] ич/агаф зі? га Роїа-
кощ ргахуозіажпі зрод Віеізка Родіазкіе^о сгу Зіетіаіусг - ргге-
хуагпіе га Віаіогизіпоиг, сЬос ісЬ §\кага та теїе сесії икгаігізкісЬ.
2<іагга зі? іег, ге кіоз тот ро роїзки, ич/ага зі? га Віаіогизіпа,
а росЬойгі г гойгіпу розіщщцсе) зі? §ч/ащ икгаіпзк%. Рога Іут
Іезгсге піе и мзгузікісЬ зшадотозс пагобоч/а ]езі саікотсіе
зкгузіаіігошпа3*0. Автори вступного слова до Атласу
звертають також увагу на той важливий факт, що на цій території
рга\¥ОЗІа\упі па о%61 Ьагйгіе) піг каіоіісу гасЬо\уи]% §\уаг? шскосі-

340 Аііаз £мгаг жзскосіпіозіотаткіск Віаіозіоссгугпу\ І. І, \¥гос!а\у 1980,
8. 10.
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піо8Іотап$к% 341, имаіащсщ т маїпу ектепі 8\¥Є) осігфпозсі хууг-
папіоме] і еіпісгпе)342.
Стверджують автори також, що Атлас східнослое 'янських

говірок Білосточчини, будучи регіональним атласом, становить
одночасно доповнення під територіальним оглядом загально-
білоруського атласу, що був виданий в Мінську 1963 року343,
а також у значній мірі II тому Атласу української мови, що
вийшов з друку щойно у 1988 році344.

У трьох томах цього білостоцького атласу представлено
разом 242 карти, на яких показано географічне розположення
багатьох фонетичних рис. У першому томі маємо також 8
допоміжних карт, в тому числі: фізичну карту Білосточчини, карту
політичного та адміністративного розподілів цієї території в 1569-
-1795 роках та в 1795-1915 роках, карту, яка показує напрямки
та обсяги поселень та колонізацій там у ХІУ-ХУШ ст.; карту, що
показує стан лісів на цій території в кінці XVI і на початку XX ст.;
карту адміністративного поділу території до 1975 року, коли
були ще повіти; та карту, яка показує розподіли на ґміни після
1975 року донині.
Карти лінгвістичних прикмет показують найцікавіші

проблеми звукової системи. Цілий ряд ізоглос дуже виразно виділяє
українські говірки (між Нарвою і Бугом) від білоруських, які
починаються на північ від ріки Нарев та в околицях Біловезької
Пущі. Майже ідеально виділяють українську мовну територію
такі мовні явища, як:

вимова м'якого ць у таких словах, як конець, кунець {карта
№ 8), гурчиця, спудниця, спудніця (у суфіксі -иця) {карти № 9, 11)
заєць, заїць, месець {карти № 34-35), а навіть серце 'серце' {карта
№ ЗО);

вимова слова парубок {карта № 13);
тверда вимова губних перед етимологічним є типу весна, висна,

печи, пичи 'пекти', велікій {карти № 19, 20);
тверда вимова передньоязикових приголосних перед є типу

сестра, систра, зельоний, зильоний, неділя, недіеля, понедіелок,

341 Себто: українську або білоруську (М. Л.).
342 Там же, с. 10.
343 Дьіялекталагічньї атлас беларускай мовьі. Пад ред. Р. І. Аванесова,

К. К. Крапівьі, Й. Ф. Мацкевіч, Мінск, 1963.
344 Атлас української мови, т. 2, Київ, 1988.
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десяти, десятий, девятий, мене, себе, тебе (карти № 20, 22, 23, 24,
25);

вимова давнього Ь як і або и у наголошеній позиції у словах
біда, бида, відро, видро, гніздо, гниздо, сціна, стина, сліпий (карти
№ 26, 27, 28);

тверда вимова приголосних у таких словах, як деветь, десеть,

берег, дерево, дерво (карти № 36, 39, 40) та інші.
Наведені тут слова звуковими прикметами характерними для

української мови взагалі, а для північноукраїнських говірок,
зокрема, виразно виділяють на поодиноких картах говірки
українського типу від білоруських.

Другий том цього Атласу, що появився в друку в 1989 році,
звертає увагу також майже виключно на звукові явища. І тут
знов-таки можна назвати показані на картах слова, які
представляють вимову типову для північноукраїнських підляських
говірок на території, яку ми тут обговорюємо, а саме:

дифтонги або і на місце праслов'янського і: лїес, ліс, сіено,
сіно (карта № 43), віетьор, вітьор 'вітер' (карта № 79), тіесто,
тисто 'тісто', дїед, дид 'дід, сніег, сниг, стіна, стина (карти № 80,
81, 82);
дифтонги в місце о в закритому складі: куонь, куот (карта

№ 44);
вимова сієм і сім '7', шиеець і шисць '6' (карти № 50);
тверда вимова приголосних перед є: сестри, теплий (карта

№ 51), меду (карта № 52), овес, увес, четверти, осинь, осень,
бероза, межа, весна, весїелс, висіле, висіллє, теля, день, сестра,
земля, несу, двери, твердий; стерня, стерно, стерниско (карти
№ 55, 57, 58, 70, 71, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 83, 90, 122);

вимова слова гуліця з м'яким ць (карта № 65);
брак системного цєкання (карта № 87);
вимова зозуля і зузуля з твердим з (карта № 93);
поява дзвінких приголосних у кінці слова (карта № 102);
вимова типу руські, куонські з м'яким сь у суфіксі (карта

№ 135) та ще деякі інші детальні звукові прикмети.
Ці прикмети фонетичного характеру виділяють дуже виразно

найбільш північну частину українських підляських говірок від
говірок білоруського типу. І жодні з дотеперішніх діалектних
досліджень не показали так переконливо українсько-білоруську
мовну межу, як цей Атлас.
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Територія між Бугом і Нарвою разом з цілою східною Бі-
лосточчиною досліджувалася діалектологами особливо
детально. Появилося в післявоєнні роки чимало праць про
поодинокі мовні явища на цій території, крім вище вже згадуваних. Про
деякі мовні справи на північному Підляшші писав М. Кон-
дратюк, а саме про систему голосних у мові населення Гайнів-
ського повіту (1964)345 та деякі інші справи346.
Важливою монографією з ділянки лексики цієї території

є праця Е. Смулкової про лексику пов'язану з обробкою землі
(сільськогосподарську лексику)347 та й інші її дослідження на
тему мовних явищ Підляшшя348.

Варто тут також згадати дослідників, що пишуть про мовні
справи цієї території, таких як Ч. Лапіч349, Л. Дацевич350. Про
українські говірки південної частини Підляшшя писав також
І. Ігнатюк351. Цей фольклорист і суспільний діяч писав у своїх
Замітках:

345 М. Копсігаїіик, ІУокаІігт Ьіаіогизко-икгаіпзкіск §\^аг рошаїи каіпоч?-
зкіе%о, «81ауіа ОгіепІа1І8», XIII, пг 3, \Уаг82а\уа 1964, 8. 339-356; Ваїїуско-
-зіохчіапзкіе НуЬгуйу па2емпіс2ег/огтапіаті-і(г)па, ~32сіу(2)па Іегепіе Віа-
Іозіосс2уіпу, «Рогтасіе ЬуЬгусІаІпе ш ^гукасп 8Іо\УІап8кіс1і», ІдіЬІіп 1986,
8. 184-198; 1¥утоюа сІахїпе£о с уу %\иагаск гизкіск ВіаІозіосс2у2пу, «81ауіа
ОгіепІа1І8», 1973, 2Є82. 2, 8. 273-281 і іп.

346 М. Копсігайик, Тегтіп гоІпіс2у гар'азка/гар'азка н> тікгоіоропітіі
ВіаІо5іосс2у2пу па ііе юзскойпіозіотапзкіт, «81ауіа ОгіепІа1І8», 1980,8. 137-
-141; Еіетепіу Ьіаіогизкіе і икгаіпзкіе н> о]копітіі роїзко-унзскойпіозіотап-
зкіе£оро%гапіс2а, «Асіа ІІпІУЄГ8ІіаІІ8 ЬосІ2Іеп8І8. Роїіа Ьіп£Ш8ііса» 27, І^ойі
1993, 8. 129-137 тощо.

347 Е. 8ти1ко^уа, 81о\\тіс(жо 2 2акгези иргаму гоїі ц? £\\>агаск хузскосіпіе]
ВіаІозіосс2у2пу па Не мзскосіпіозіотапзкіт, \Угос1а\у-ДУаг82а>уа 1968.

348 Е. 8ти1ко\уа, $2кіс зузіетом /опоіо^ісгпуск гизкіск %ц?аг Віаіозіос-
С2у2пу угзскойпіе], «81ауіа ОгіепІа1І8», г. XVII, 2. З, \Vа^82а^уа 1968, 8.
415-418; X £ЄО£га/іі юзскосіпіозіотапзкіск пагм 2Ьо2 і Іегтіпдж 2 піті
2\їіср.апуск, «8икііа 2 Еі1о1о§іі РоЬкіе] і 81о\уіап8кіер>, і. 6, \Уаг82а\уа 1967,
8. 171-200. І 82еге£ іппусп.

349 Сг. Ьарісг, Хе зшй\6\н пайзіоцтісіжет §ео§га/іс2пут гизкіск %жаг Віа-
ІозЮсс2у2пу. ТегтіпоІо$іа у^е^еіаіумта 2 §піа2сізетапіусгпуск: «Іаз» - «Ьдг»
- «§а]», тЬ. «8іис1іа пасі £\уагаті Віаіозіоссгугпу. МогГоІо^іа і 8іо\упісілуо».
Ргаса 7Ьіого\уа росі гесі. Е. 8тігїко>Уеі і І. Магупіако\УЄ], \¥аг82а\уа 1984,
8. 25-42.

350 Ь. ^асе^уіс2, Магтзка н? озіепгпазіотесгпуск кзіе§аск теїгукаїпуск
рагаііі тіеіпіскіск, «Віаіозіоссгугпа», пг 2 (14), Віа1у8іок 1989, 8. 8-11.

35 І. І^пасіик, 1/кгаіпзкіе £\і'агу Росіїазіа, «)^гуко2па\Уса», 1960, пг 4,
8. 19-24; І. Ігнатюк, Замітки про українські говірки на Підляшші, «Наша
культура», ч. 6, Варшава, 1959.
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Я Підляшшя об'їздив вздовж і впоперек. Побував я не в
одному селі і говорив з людьми їх місцевою говіркою. Ствердив я,
що на Підляшші майже в що другому селі інакше говорять.
Люди свою рідну мову називають «нашою», «простою», «хах-
лацькою», рідною українською. Однак ці різні говірки належа ть
до української мови352.

І. Ігнатюк ділить говірки південного Підляшшя на кілька
груп, а саме виділяє: луговицьку говірку, якою говорять люди
в селах на Прибужжі від Тересполя до Володави (її ще можна
поділити на більську і володавську); полівицьку говірку, якою
говориться у смузі сіл від Вирик і ґміни Кривоверба аж по
Константинів за Білу-Підляську; хмацьку говірку та говірку на
-ил, -іл, про що автор Заміток стверджує:

На південний захід від хмацьких сіл можна ще нині почути
українську говірку, в якій відчувається вплив польської мови
більш, ніж у хмацькій. Нема в тому нічого дивного, бо це крайні
села, де жило українське населення. Тепер залишились там уже
тільки окремі родини, які ще пам'ятають свою мову. Виділяє він
також говірку на -ті, про яку пише:

На північний захід від говірки «полівичан» тягнеться велика
смуга сіл, де ще від старих людей можна почути українську
мову; подібна вона до полівицької, але більш позначаються тут
впливи польської мови. Це практичний поділ застосований
великим любителем, знавцем практичного вживання говірки,
підляшуком Іваном Ігнатюком, який збирає підляський
фольклор постійно і наполегливо, пробує також писати вірші, в яких
позначається вплив рідної говірки. Але проблема підляського
фольклору та застосування підляського діалекту до
літературних творів це вже проблема наступного підрозділу цієї
монографії.

Історію північноукраїнського наріччя і підляських говірок
особливо представив у 1978 році проф. Юрій Шевельов у своїй
праці про хронологію формування українських діалектів у світлі
історичної фонології353. Дослідник наводить цікаву думку, що

352 І. Ігнатюк, Замітки про українські говірки на Підляшші..., с. 13.
353 О. У. 8Ьєує1оу, Хиг СНгопоІо^іе йег ЕтзіеНип^ сіег икгаіпізсНеп

Віаіекіе іт ЬісНіе йег НїзіошсНеп РкопоІо%іе, «2еіІ8сЬгіГі Гйг 81ауІ8сЬе
РЬІ1о1о£Іе», Ваші ХЬ, Неії 2, Неіс1е1Ьег§ 1978, 8. 285-310.
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поділ українських говірок на північну та південну групи
старший, ніж сама українська мова. На його думку українська мова
базується на поєднанні цих двох діалектів, а докладніше
повстала з південної групи сполученої з південною частиною північної
групи говірок. Північна частина цієї північної групи,
відірвавшися від південної, в історичному ході подій стала основою
пізнішої білоруської мови354. До найстарших звукових
розрізнень між південноукраїнською мовною групою і
північноукраїнською зараховує автор:

північне кв- перед давнім Ь (квіт) супроти південного цв-
(цвіт);

північне ж з давнього сполучення дй (хожу) супроти
південного дж (ходжу).

Вищезгадані північноукраїнські звукові явища виступали вже
в пізньому праслов'янському періоді. Набагато швидше, ще
в передісторичну епоху в північноукраїнському діалекті мала
місце заміна є в о після шиплячих та й (шостий), а також
- ствердіння м'якого рь (бура). Дуже старим явищем була також
заміна ненаголошеного носового переднього звуку *? в є, а не
в 'а (дев'ятий, але деветь). У північній групі українських говірок
звукосполучення ки, ги, хи перейшли ще на початку історичного
розвитку мови в кі, гі, хі355. Пізніше були взаємні впливи обох
українських діалектних груп, але північна діалектна група
зберегла свої основні звукові риси донині.
Як стверджує Ю. Шевельов, найменше піддалися впливам

південноукраїнського наріччя саме підляські говірки. Саме вони
найкраще зберегли двозвуки (дифтонги) в наголошених складах
(куонь, ліето) та розрізнення рефлексів давнього носового є: під
наголосом а (п'ять), в ненаголошеній позиції є (деветь). Завдяки
контактові з білоруською та польською мовними системами
у підляських говірках трапляються пом'якшені приголосні
перед є та давнім і356.

З південно-західноукраїнського діалекту перейшли сюди (на

354 Там же, с. 287.
355 Там же, с. 287-290.
356 Це на самому стикові саме зі згаданими мовами; дехто, одначе,

вважає, що це архаїчна давньоруська риса, підтримана системами
контактуючих мов.
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Підляшшя) такі звукові явища, як: перехід ненаголошеного
о в у та є в и.

Автор пише, що полонізація цієї території особливо
інтенсивно проходила в XIX і XX ст. І трохи пересадно констатує, що
після 1945 року залишилися підляські говірки лише як малі
острівці в польському оточенні351. Це речення може
відноситися лише до південної частини Підляшшя, де мало місце
переселення й виселення.

Час сформування нинішньої групи підляських говірок цей
автор відносить до XIV століття: На розвиток підляських говірок
мало вплив їх периферійне положення - на українсько-поль-
сько-білоруському пограниччі - а також проникання деяких
південно-західних діалектних прикмет на північ. Є підстави
думати, що сформування цих говірок (як осібної мовної одиниці)
закінчилося десь у 14-ому столітті35*.

У підсумках автор пише, що початок виділення Західного
Полісся (і Підляшшя) можна датувати 13-им або 14-им століт-

359
ТЯМ .

Ще у 1959 році І. Ігнатюк, що народився і виріс на Підляшші
під Володавою, писав: В сучасній діалектології прийнято
невірний погляд, ніби на захід від Бугу ніякі українські говірки вже не
існують. Своїми спостереженнями хочу звернути увагу
дослідників мови, що говірки Підляшшя ще живуть і ще не запізно їх
науково опрацювати360. Пізніші підручники та монографії, що
появлялися на Україні в 60-их та 70-их роках, почали щораз
сміливіше звертати увагу на дослідження українських говірок на
території Польщі. Проф. Й. О. Дзендзелівський у своєму
підручнику з української діалектології в 1966 році присвятив один
розділ дослідженням українських говірок у Польщі, а в тому
порівняно багато місця зайняла справа досліджень говірок
Підляшшя361.

357 Там же, с. 294. Переклад з німецької мови - М. Л.
358 Там же, с. 297. Переклад з німецької мови - М. Л.
359 Там же, с. 309.
360 І. Ігнатюк, Замішки про українські говірки на Підляшші, «Наша

культура»,^. 6 (14), Варшава, 1959, с. 13-14.
361 Й. О. Дзендзелівський, Конспект лекцій з курсу української

діалектології, Ужгород, 1966, с. 57-62.
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3. Спроби використання
підляських говірок у літературі

Українські підляські говірки використовувалися інколи в
художній літературі. Це передовсім багатий фольклор, але також
були спроби писати авторські вірші цими говірками. Микола
Янчук (1859-1921) - фольклорист і письменник, народжений
у селі Корниця коло Константинова на Підляшші, мріяв про
створення літератури в його рідній підляській говірці, навіть
опрацював відповідний правопис, а також писав говіркою вірші
та п'єси, які потім виправляв згідно з вимогами української
літературної мови. Зразковий приклад такого вірша це поетичне
послання «Янкові Купалі», написаний 1918 року. Ось фрагмент
цього вірша:

Янкові Купалі на паметку

Я не бачив тебе, брацє,
Нікди в жицю й воко,
Але душу твою бачу
І ціню високо.

З твоїм віершом пред очима
Я не раз оплакав
Свого краю біедну долю
Й зьомкув-неборакув.

Бо й моя отчизна, брацє,
як не руодна в Бога,
То ж терпіела завше мукі
І била убога.

А тепер, як ворог єї
Нівечит, калїечит,
Вже й сам Буог юой тиї рани
Бодай чи заліечит

Твойе думи, твойє слези
Наруд твуой оцїеніт.
А потуомок твоє йменє
Внукові найміеніт.
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А од мене моїм внуком
Ніц ся не зостане
І моя нікчемна слава

Так як сніег розстане.

Нех розстане, аби сонце
Било тепле й ясне,
Щоб їм ліепша била доля
Жицє світле й красне362.

Найбільш помітним звуковим явищем у цьому вірші є
збереження дифтонгів (двозвуків) у таких, наприклад, словах, як
руодна, Буог, сніег. До типових підляських звукових прикмет
можна ще зарахувати: є на місці загальноукраїнського я (памет-
ку), у на місці загальноукр. і в ненаголошеному складі (зьом-
кув-неборакув) -кі замість -ки (мукі). Дуже важко було б тут
знайти якісь інші специфічні, а особливо лексичні типово діалектні
риси. Є тут, як здається, кілька прикмет чи форм, які
зараховувати б можна до полонізмів (брацє, в жицю, ніц). Як пише Б. Бялоко-
зович, йшлося про збереження завмираючої підляської говірки.
Був навіть час, коли М. Янчук мріяв про створення літератури
в своїй говірці, опрацював її правопис, сам писав твори в цій
говірці363.
Вірші українською мовою з підляськими мовними

елементами пише сучасний народний поет Степан Сидорук, народжений
1919 року в селі Ставки коло Володави. Пише він також
польською мовою364.Він 1983 року видав у Варшаві невеличку збірку
своїх українськомовних віршів під загальним заголовком Над
Бугом. У вступному слові до цієї книжечки, виданої УСКТ, М.
Лесів звертає увагу на ті діалектні елементи, які трапляються
в його віршах:
- голосний а після м'якого приголосного під наголосом може

вимовлятися, як 'є (є), напр., дуплинєстий, щотинєстий, а також

362 Цитую за: Б. Бялокозович, Микола Янчук, «Український календар
1984», Варшава, с. 227.

363Там же, с. 227.
364Див: Масі оііапет рої. АпіоІо%іа геїщще]роеі)і Іийош] ЬиЬеЬісіуту,

ХУуЬог і 8ю\*ю \У8І£рпе МісЬаІ {.е$і6ш, ЬиЬІіп 1986, 8. 109-111, 159.
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є замість а появляється в формах іменників середнього роду типу
листе, щастс, причому попередні поодинокі приголосні не
подвоюються: одпустінс 'відпущення', мовчіне 'мовчання', насінє, па-
цанс;

- голосний і в ненаголошених складах змінюється, як правило,
в и: сиромаха, барвиночки, кости, верби сиви;

- голосний є переходить в о частіше, ніж в українській
літературній мові: останньою цьос, польом 'полем', серцьом, дощом, над
мором, невесьоле, берозонька;

- голосний о в закритому складі та під наголосом не
переходить у дифтонги (двозвуки), як у більшості підляських говірок,
тільки в і навіть там, де в літературній мові цієї заміни о в і немає:
безпотімний, Біг 'Бог', зірний 'зоряний', пік поки';

- нема є у формах мні 'мені', на камні 'на камені';
- приголосний р завжди твердий: вдару, радками, кучераві,

вдарав 'вдаряв', двери, до вечери;
- прикметники та займенники мають довгі нестягнені

закінчення: кривая, останньою цьос, стариї, худиї, тяжкії.
- приголосний г вимовляється ще у слові тогди 'тоді', а в слові

гінший 'інший' попереджує голосний на початку слова;
- іменники середнього роду приймають в орудному однини

закінчення -ом замість -ям: збіжом, зільом, вороньом 'воронням';
- можна знайти у віршах С. Сидорука ще такі особливі форми,

як дрімле замість 'дрімає', дитята 'дитяти', племена 'племені', за
дітьмима 'за дітьми', ме бити 'битиме', мем збирати
'збиратимемо' та й ще деякі інші фонетичні та граматичні особливості
місцевої говірки, матеріал з якої використаний був у ІІ-му томі
Атласу української мови, записаний М. Лесівом у 1967 році365.

До цього збірника віршів уведено словничок діалектних слів
з їх поясненнями.

Для ілюстрації наводимо один з українських віршів С.
Сидорука:

Підляшшя

Де-не-де між лугами зорі озерець,
З-поміж лип біленька церква хрестом блисне,

365 Атлас української мови, т. 2. Волинь, Наддністрянщина, Закарпаття
і суміжні землі, «Наукова думка», Київ, 1988.
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а таке всьо миле і таке всьо дороге,

що аж радість наше серце тисне.

А від піль племена мого голос мчиться,

прізвища міст і сіл давніші навиває,
прадавнії права, прадавнії звичаї
прадідів, батьків моїх напоминає.
З відгуків дрібних моєї землі,
що пахнуть медом, дьогтьом та смолою,

племеннії події згану, як історію,
і буду гордитись тим всім,
і буду гордитись собою366.

Північнопідляською говіркою з-під Більська почали від
кільканадцятьох літ писати молоді підляшуки. Один з них Іван Кири-
зюк, народжений 1949 року в с. Крив'ятичі коло Більська,
будівельний механік, визнає:
Вірші пишу мовою моїх предків, мовою, якої навчила мене

рідна мати. Цією мовою і тільки цією можу з глибини серця
висловити любов до рідного Підляшшя361.
А ось фрагмент І. Киризюкового вірша, писаного його рідною

говіркою:

Батькувщино мила

Тут предкув є могіли,
І купол церкви серебристий,
І криж схилівшись дерев'яний
Пуд дубом розложистим,
І річка якби змійка
У пору весновую
Біжит в зельоне полє (...)
А жаворонки небо
піснями частуют.

Батькувщино мила,
Куточку меї мови,

366 С. Сидорук, Над Бугом. Упорядкування і вступне слово М. Лесів,
Варшава, УСКТ, 1983, с.~20.

3671. Киризюк, Автобіографія, «Український календар 1984», Варшава,
1984, с. 290-291.
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Я завше тебе помню

І стада журавлюов,

Літо в небі голубому
Махалі на прощанє
Мні і крайови родному.

І. Киризюк пише також вірші загальноукраїнською
літературною мовою, в яких немає вже говіркових особливостей, але
зв'язок з рідним сильно підкреслений, наприклад:

Коріння

У селі,
Там де чути
Весною гуркіт грому,
Що розпливається
Над Біловезькою пущею,
Оставив я

на дерев 'яному порозі

Краплю радості,
Краплю сліз,
Краплю крові.

І хоч давно їх висушило сонце
То в серці
Вони завжди свіжі -
Бо це
коріння молодості,
Яке

Єднає мене

З рідною землею 368.

У 1983 р. був оголошений конкурс на поезію молодих
українських поетів, що проживають у Польщі. Одним з лауреатів
виявився молодий ще зовсім хлопець з Більська, ліцеїст Юрій Гав-
рилюк. Написав він, між іншим, такий вірш рідною говіркою про
свою мову:

Мово наша

Батькуов і дідуов наших

* «Український календар 1984», Варшава, с. 292.
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Молітво наша

До руоднеї землїе.

Ти як маті руодна
До сна нас колихала
Учила ти нас житі
Якімі статі нам людьмі

Ти як кров горача
Між народом кружиш
Кажди чоловіек
Серцьом є твоїм.

І хоч ти била

«Генію пана недоступна»
Царам ненавістна
Ми тебе збереглі.

Збережем ми тебе
І в теперишні час
Будем тобою говориті
І не загіне сліед по нас369.

Вірш цей своїм змістом звучить оптимістично, коли думати
про майбутнє українських підляських говірок не тільки як про
архівний матеріал для мовознавців та фольклористів, але й як
про живий необхідний супутник нормального культурного життя
свідомого своєї приналежності підляшанина. Виявляється він
також гарним прикладом застосування підляської говірки для
літературного вислову. Оптимістично звучить цей вірш, коли
думаємо про збереження цієї говірки на майбутнє. Якщо молоде
покоління підляських жителів любитиме й поважатиме свою
рідну мову, ці говірки розвиватимуться та будуть втішати вухо
й серце кожної розумної людини.
Саме мова стає важливим елементом національного

усвідомлення людей, коли вони над цією проблемою задумуються.
Пригадаймо, що писав у 1988 році Ю. Гаврилюк у 2-му номері
підляського журналу Основи:

'«Наша культура», ч. 6 (294), Варшава, 1983, с. 8.
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Основною прикметою кожного народу є його мова, яку він
творив протягом цілої своєї історії Тому також мова завжди
була першим фактором, який визначав національну
приналежність людини. Створилося тут сформулювання - «ми
українці, бо по-українськи говоримо». Коли, однак, задумаємось над
цим ствердженням, то виходить, що неукраїнська нація створила
свою мову, а навпаки - українська мова створила українську
націю. Тому дійсно правильним буде інше сформулювання -
«говоримо по-українськи, бо ми українці»310. Багато цікавого
матеріалу про роль мови-говірки у самосвідомості підляшан подають
статті з 2 (20) номеру студентських Зустрічей. Напр., поет І. Ки-
ризюк:

Вірші я почав писати з 12 років говіркою мого села. Згодом,
коли вже вчився в білоруському ліцеї, став писати білоруською
мовою. Я відчував, що поезія мені не дається, бо цю мову
я вивчав так, як і польську. А найкраще писалося, звичайно
рідною говіркою. І саме через мову предків дійшов до такої, а не
іншої свідомості371.

Географ Євген Рижик:

Походжу з села Кнориди, яке знаходиться на
польсько-українському етнічному пограниччі. Половина села говорить по-
-польськи, а половина українським діалектом. У моїй сім% як
у більшості сімей нашого регіону, не було жодного
національного виховання (...) Тринадцять років я вчився білоруської мови,
сяк-так знав білоруську літературу, історію, про українську не
відаючи нічого. Українська культура була присутня в моїй
свідомості лише в побутовій, фольклорній формі (...) По чав
розмовляти, дискутувати про ці проблеми, передовсім, з родиною.
Виявилося, мати говорить про себе як про русинку, дядько
вважає себе українцем, батько українець, дід малорос. Пройшли
довгі розмови, суперечки. Цього було мені, однак, замало.
Почав я розшуки відповідної наукової літератури й скоро дійшов
до позицій, які ясно аргументували, ким я повинен почуватися.

370 Ю. Гаврилюк, Етнос і етос, «Основи», № 2, Підляшшя, 1988, с. 11.
Стаття має підзаголовок: Роздуми про підляське минуле, нашу мову, нашу
самосвідомість, роль церкви в нашій історії - до чого нам це все потрібне?

371 Шукаємо нової моделі праці. Розмова з провідними діячами Підляшшя.
Розмову провів А. Заброварний, «Зустрічі», № 2 (20), Варшава, 1989, с. 75.
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молода інтелігенція - Мапеиту піе іуїко аггузіусгпе * Копіес теуЬогсгеі ерореі ^ Віеізки
стимулювали В гурті співати веселіше * Українська сім'я: наше майбутнє
творчо-пошуковий Со (ІоЬге ДІа Каїе^о...*«Тпіег(І2а ЛаЬІесгпа» * Віеізка ікопа
процес, який матиме Іптьро-коШгпіоти «Роиіаі Ьіеізкі * Ье^еткіа о 2іеші РоЛахкіе]
продовження і в новому
столітті.

ЦКВАіКіЗКІЕ РІЗМО РОРІ.АЗІА

НАД БУГОМ ІНАРВОЮ
«М ^ шштшт

ШШ
НИйґ. ^ " '* *^^^|

ж ^Кя

ЩІ^ .^^НКЯИРЯІ

ШЯШШШ£^ШТ^Ш7ШМ$!£ТШ

Ш^шЩШ .л^1!$£ї^ШШ

РІ_І35М 1230-2759 Мг іпсіекзи 367214 СЕМА 7000 г\

Ця зміна відбулася дуже скоро, з внутрішнього переконання,
ніхто нічого мені не накидав2"12.
Студент Г. Купріянович, що походить зі старої міщанської

родини з Більська-Підляського, народжений у Любліні, шукаючи
своєї національної тотожності при допомозі наукової літератури,
в тому числі й передовсім, діалектної, а головним чином, після
простудіювання Атласу східнослов'янських говірок Білосточчини
дійшов висновку, що те, що проповідувалося на Підляшші, на
основі чого, не маючи інших джерел, я шукав своєї ідентичності,

' Там же, с. 76.
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суперечить науковій правді. Дізнався, що земля, де споконвіку
живуть мої предки, це українська етнічна територія. Тоді рішення
могло бути одне: я українець 373.

Молода поетеса з Підляшшя, Женя Жабинська, яка пише своїм
рідним діалектом і яка також шукала своєї мовно-національної
тотожності, визнає в 1987 р. своєю говіркою щиро і зворушливо:
Я колісь пісала по-польську ще в початковуй школі, потум

пробувала по-білоруську. Але то все не було тоє, все здавалось
чужоє. Потум зачала пісатіпо-нашому і тут однайшлась. Позна-
ла, яка наша мова є хороша і зовсім не убога, як некотори кажут.
То тому, що писала, почала думати, кім ми направду є. Тому
однайшла свою національносте

Ницне знала, ниц не могла поняти, знала ілюбіла туольконашу
мову. Потум троху зачала познавати історию. І пришов день,
колі могла сказа ти перши раз певно і без жадних сумнівів, кім я є.
То для мене било барзо важне.
Колісь мама мене запитала, чи добре зробіла, що навчила мене

по-нашому говорити, а я мамі одказала, що ніколі Юой би не
вибачила, якби мене теї мови не навчила 374\

Похвалу рідній мові уклала ця молода дівчина у свій вірш,
писаний цією ж рідною мовою в 1986 році:

Мово простого народу
ти мене колишеш

льогкім повівом

лїетнього віетру
над руодною земльою

несподівано вітаєш

в чужих сторонах

учиш познавати

серця люди

кажеш вїерити
в могутньость слова

що зміенює історию народув
розлівається гордимі звукамі
на все наше Пудляшше315.

373 Там же, с. 77.
374 Основи, № 1, Підляшшя, 1987, с. 33.
375 Основи, № 1, Підляшшя, 1987, с. 34.
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Думаю, що краше про значення рідного діалекту для людської
свідомості людини, правдивої й незабріханої свідомості, щирої
та глибокої, краше сказати не можна. Ця роль велика і основна.

Про цей симпатичний рух молодих підляшан у пошуках своєї
національності, яка заложена головним чином у їхній мові,
пишуть студенти у своєму журналі Зустрічі. Б. Гук, підсумовуючи
ситуацію тепер українства у Польщі, так оцінює цей процес:
Процес підляський - це доволі широкий останніми роками рух
у пошуках своєї української національної ідентичності в її
модерному розумінні. Своїми рисами він нагадує більшість знаних
з історії України рухів національного пробудження. Я хочу
наголосити на його, як на мій погляд, найпершу рису - це рух за
Правду316.

Усвідомлюючи собі важливість мови в цьому процесі, молоді
вихідці з Підляшшя дорожать рідним словом. Тут треба звернути
увагу на одну ще досить важливу публікацію, що появилася
в Більську у 1988 року, а яка торкається безпосередньо мови та її
літературного запису. Брошура, опрацьована Юрієм Гаври-
люком, має заголовок Пропозиції запису під ляських діалектів377.
Автор пропонує записувати підляські говірки засобами
українського правопису. При нагоді звертає увагу на найголовніші
прикмети цих говірок (не: діалектів, як у заголовкові), при записі
яких можуть виникати у записувачів труднощі та сумніви. Це,
отже, важлива пропозиція для практики збирання скарбів
народної словної культури й одночасно - підтвердження деяких
звукових прикмет підляських говірок.

Не вдаючися в деталі, звернемо увагу на ті звукові прикмети
швнічнопідляських та й взагалі підляських говірок, на які вказує
автор Пропозицій:

1. Дифтонги йе, їе, їе, уо, юо появляються тільки під наголосом
(с. 6-8), в ненаголошених складах замість загальноукраїнського
і часто у підляських говірках чуємо у: пувтора, пудняти, гурчиця,
вечур, макувка (с. 8).

2. М'яке л перед є (лс) це якби виняток з твердої, в основному,
вимови приголосних перед є, напр., верба, земля, перець, але:

376 Б. Гук, Озираючись за себе - українство в Польщі на зламі 1988/89
років, «Зустрічі», № 1 (19), Варшава, 1989, с. 10.

377 У діалектній формі заголовок брошури виглядає так: Пропозиції
запісу пудляськіх діялєктув, Біельськ, 1988, сс. 16.
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лєжаті, лстаті, лєпі (ліпше) (с. 8-9). Чи у словах типу лстаті і лспі
не повинен бути дифтонг ліетаті і лїепі? Таку думку підказує нам
історична фонетика та порівняльна граматика.

3. Залишки м'яких приголосних у більш архаїчних говірках,
напр., ходіті, робіті. Автор Пропозицій пише: Дієслова не
змінилися від часу, коли створилась старослов'янська мова318.

4. Цілковита твердість приголосного р в усіх позиціях, отже:
рика 'ріка', риза, ризня. Можна б тут додати, що це також
прикмета типова для білоруської мови, така спільна
північноукраїнсько-білоруська риса.

5. Відсутність подвоєння приголосних в іменниках середнього
роду типу волуосс, колуосє, гуолє, знане, ходіенє, збуоже, жите,
Пудляше (с. 14). Такі форми відповідють загальноукраїнським
формам: колосся, волосся, гілля, знання, ходіння, збіжжя, життя,
Підляшшя.

Інші прикмети підляських говірок, представлені в
Пропозиціях загальноукраїнські й покриваються з українськими
літературними.

Звертаю увагу на цю публікацію, як на цікаву брошуру, що
виникла з потреби впорядкування знань про способи записування
підляської говірки засобами українського правопису. При
наступній публікації цього потрібного видання треба було б дещо
змінити у мові викладу та й поширити зміст, можливо,
порозумівшися з діалектологами.
А проблема використання підляських говірок для

літературних творів вимагала б більше місця, детальніших досліджень.
Така тема чекає на кмітливого молодого дослідника.

4. Основні системні риси підляських говірок

У попередніх розділах ми представляли найважливіші
дослідження підляських говірок, висновки яких були публіковані
протягом півтора століття. Принагідно і досить часто
говорилося також про деякі основні риси, загалом системного характеру,
притаманні цій західній частині північноукраїнського діалекту.

378 Точніше треба було б сказати «праслов'янська мова», бо термін
«старослов'янська мова» відноситься традиційно до
церковнослов'янської мови у її класичній найстаршій книжній кирило-методіївській формі.
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Підсумовуючи, треба ще раз звернути увагу на те, що найбільш
характерне для цієї групи україномовної території.

а) Зі звукової системи

1. Присутність двозвуків (т.зв. дифтонгів), які виникли на місці
староукраїнських о та є в закритих складах та на місці давнього
голосного Ь під наголосом, дуже характерна саме для підляських
та й інших північноукраїнських говірок. Мають вони різне
звучання: уо, уе, уи, їе, йе. Тільки під наголосом чуємо там куонь,
куень, куинь, куот, кует, куит, сієм, лїес, сїено, шиесть. У ненаголо-
шених позиціях давнє Ь вимовляється, назагал, як и: видро, стина,
бида, а ненаголошене давнє о як у: спудниця, кунець, пуд небом. Це
староукраїнська звукова прикмета, відрізняє вона
північноукраїнські говірки від білоруських з одного боку та від
південноукраїнських з другого.

2. Праслов'янське носове є, яке в загальноукраїнській мові
перейшло в а після м'яких приголосних, у підляських говірках
змінилося, як правило, на є після твердих приголосних: деветь,
десеть, колодезь.

3. Давніше м'яке р стало твердим в усіх майже позиціях: куру,
радок, урад 'уряд', рабий, рика, пудвіре.

4. У частині підляських говірок, розташованих на крайньому
заході, зберігаються ще від староруської доби м'які ть, дь, ль, нь,
сь перед голосними є та и (і), напр., коневі, веліких, на уліці, ходіті,
леміш (в інших українських говірках: коневи або коневі, великих,
на улици або на улиці, ходити, леміш).

5. Вимова м'якого ць виділяє ці говірки від південно-західної
групи українських говірок, які мають тверде ц в деяких позиціях,
а передусім від білоруської та польської мовних територій:
кунець, спудниця, серце.

6. Дзвінкі приголосні при кінці слова зберігають, в основному,
свою дзвінкість: діед, сніег, буог.

б) 3 системи відміни слів

1. Нестягнені староукраїнські закінчення збереглися у відміні
прикметників, головним чином, тоді, коли на закінчення падає
наголос, напр., малая, малое, малиї, малую, коли ж бо наголос
падає на основу, закінчення це має стягнену коротку форму:
веліка, велікі, веліке, веліку.
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2. У родовому відмінку однини прикметників жіночого
роду виступає тут здебільшого закінчення -еї (добреї, молодеї),
а в орудному однини -ею (добрею, молодею), напр., За дурнею
головою ногам бида.

3. Закінчення 1-ої особи множини дієслів минулого часу -хмо
зустрічається лише на невеликій території підляських говірок
(між Володавою і Парчевом): ходиліхмо, буліхмо, приносиліхмо.
У зв'язку з цією прикметою, яка сильно вражає вухо, цю частину
підляських говірок народ сам назвав хмацькою мовою, а її носіїв
- хмаками.

4. Характерна для частини підляських говірок форма
майбутнього часу му робити, меш робити, ме робити замість робитиму чи
буду робити.

5. Звертає на себе увагу займенник вієте замість 'ви', тон,
тамтон замість 'той, тамтой'.

в) Специфіка словникового складу підляських говірок

Словниковий склад підляських говірок має в собі також деяку
специфіку, інколи знаходимо слова, які в інших говірках не
зустрічаються. Лексику підляських говірок можна буде показати
повністю лише тоді, коли буде створений словник підляської
лексики, про що мені мріється. Поки що можемо ствердити, що
найбільшу частину підляської лексики становлять
загальноукраїнські слова, часто архаїчні, зрідка - винятково місцеві такі, як
вельми, одкуль 'звідки', міти 'мати', кульо 'скільки', тульо
'стільки', димник 'комин', зганути 'пригадати собі', промкнутися
'проснутися', шугати 'колисати', живіти 'жити' та багато інших.
У словниковий фонд підляських говірок входять деякі
запозичення з польської мови, трохи менше з російської та
церковнослов'янської. Кожне слово має свій територіальний обсяг і тому
найкраще його специфіку видно на карті, потрібні, отже атласи,
які показують поширення поодиноких слів. Донедавна такі
атласи займалися, передусім, системними, головним чином,
звуковими явищами, а загальнопідляського атласу поки що немає.

До справи підляської лексики ми ще повернемося, але вже на
іншому місці.

Поки що це все, що я встиг представити читачам з історії
зацікавлення цими говірками, з конкретних досліджень та
висновків, що відносяться до загальних та детальних проблем живої
мови народу.
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г га8І080\уапіет па]по\У8ге] арагаШгу пайкове], Ьег па<3игу\уапіа
1егтіпо1о§іі гЬ§<іпеі. Ргаса парІ8апа зе^і ^гукіет ]а8пут і гго-
гитіаіут Іакге сііа піеїї1о1о§а. Іако ріепузга \у 8Іа\¥І8І:усе іе§о іури
топо§гаГіа, к8щгка ргоГ, МісЬаІа ї.е8Іо\уа газіи^іце шузосе па
шпікііш^ и\уа§є.

Рго/. йг НаЬ. Магіап Іигкоюзкі
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Словник діалектизмів

До словника увійшли форми слів з говорів передусім з території
Польщі, що цитуються в праці як діалектизми. В основу гасла
покладено фонетичний варіант слова. Словник містить тільки ті
вирази, які мають в книжці лексичне значення. До кожного слова
подано регіональний кваліфікатор згідно з пропозицією автора.

Умовні скорочення: бойк. - бойківські говірки; воли». - волинські
говірки; лемк. - лемківські говірки; наддністр. - наддністрянські
говірки; надсян. - надсянські говірки; підл. - підляські говірки.
Словник і граматичний показник опрацювали Фелікс Чижев-

ський і Любомир Пушак.

абашча підл. 'так' 301
антал'ак бойк. 'бочка на 25 л' 147

ан галок лемк. 'бочка для вина' 78 барна бойк. 1. 'чорної масті корова',
анцук бойк. 'костюм' 144
арханитель бойк. 'архангел, ангел

хоронитель' 141
асентерунок бойк. 'призов' 143

баба бойк. 1. 'ягідки', 2. 'порічки' 146 баталів бойк. 1. 'копистка, якою
бабка волин. 'кожушок на молоці'

275

багабунда надсян. 'парубок зі злою батюг надсян. 'батіг' 214
славою' 222

багор надсян. 'довга дерев'яна бача лемк. 'старший вівчар' 77
тичина з металевим вістрям' 215

багра надсян. 'дерев'яний обвід в бебухі надсян. 'бебехи' 214
колесі воза' 215

багра лемк. 'косяк, частина безувати бойк. 1. 'могти, бути в
складеного обода колеса' 66

баїа бойк. 'залишки недокуреного бербениця бойк. 'дерев'яний посуд
тютюну в люльці' 147

баніту ваги бойк. 1. 'тужити', 2. беруля бойк. 'вівця' 133
'плакати' 147

бановати бойк. 'тужити' 135

банту вати лемк. 'ображати' 78
бардзу надсян. 'дуже' 218

2. 'віл' 147, 3. лемк. 'віл темно-
-коричневої масті' 78

барц 1. лемк. 'дуже' 73, 2. надсян.
'дуже' 218

басамонка лемк. 'обшивка' 78

мішають сир', 2. 'ручка з колом,
якою збирають масло' 146

батяр бойк. 'гультяй, розпусник' 147

баюси (баюсьі) лемк. вуса' 38, 78

безовно бойк. 'справді' 149

силі', 2. 'ручитися' 146

для молока' 146

бетанг лемк. 'волоцюга' 78
бетеги бойк. 'нелад' 149
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бьідля лемк. 'худобина' 73
бинда бойк. 'стрічка' 144
бьіти лемк. 'бути' 63
бігме бойк. 'їй-богу' 137
бізувати лемк. 'довіряти' 78
біровати лемк. 'могти' 78
біти надсян. 'чоботи' 220
біяк надсян. 'бияк' 214
бідний надсян. 'бідний' 214
блиха лемк. 'блоха' 63
блишиця лемк. 'блощиця' 63
блят бойк. 'верхня дошка стола' 144 вакелея бойк. 'губка на буці' 146
боганчі лемк. 'важкі черевики' 78
боденка лемк. 'боденька' 64
боденьча лемк. 'боденька' 65
божа рука бойк. 'алтей' 137
божиця бойк. 'богиня' 137
боїско лемк. 'тік' 66
боїще лемк. 'тік' 66
боїще (бойще) бойк. 1. 'тік' 2. 'клуня

з током під одним дахом' 135
бокшій бойк. 'віл з білою латкою на варгі надсян. 'губи' 218

череві' 146
бонгош бойк. 'наріст на дереві' 147 варош лемк. 'місто' 38
бориць бойк. 'південний або варта бойк. 'сторожа' 144

північний вітер' 146
босорканя лемк. 'відьма' 78
боцькори лемк. 'постоли' 38, 78
боцян надсян. 'бузько' 218
брагрура бойк. 'духівка' 144
братувіха надсян. 'братова,

дружина брата' 215
братура бойк. 'духівка' 144
бриви лемк. 'брови' 63
бридь лемк. 'гидота, погань' 66
брьіндза лемк. 'овечий сир' 79
броцак бойк. 'сумка' 144
бугіні надсян. 'богиня' 214
Бужани 'Віі2апіе' 286
букарт бойк. 'байстрюк' 144
буката бойк. 'грудка (снігу, сиру, веретельник лемк. 'риба: щипавка

масла та ін.)' 146
букса бойк. 'частина колеса у возі' веретельниця лемк. 'риба: щипавка

144

бульва надсян. 'бараболя' 219
бумбарь бойк. 'бринячий жук' 137 веречи бойк. 'кинути' 137
бунда бойк. 1. 'кожух без рукавів', 2. версник бойк. 'одноліток, ровесник'

'верхній чоловічий одяг' 148
бурнугати бойк. 'розкидати' 137

бутея бойк. 'велика череда овець'
146

буторити бойк. 'будити' 146

бучитисі надсян. 'корова сі бучит, як
хце кулоті' 222

вадас бойк. 1. 'мисливець', 2.
'браконьєр' 147

вадасити бойк. 'полювати' 147
вадь бойк. 'або' 147
вакалія лемк. 'губка' 79

валінкі надсян. 'солом'яні ходаки,
що їх вбирають зимою поверх
чобіт' 216

ванси лемк. 'вуса' 72

варатену (виртену) надсян.
'веретено' 214

вараха надсян. 'вареха, ополонок'
214

варґа бойк. 'губа' 138

варіш бойк. 'якесь місто' 149

варцаби надсян. 'підвіконня, футри-
ни вікна' 220

ватра лемк. 'вогнище, багаття' 67
ватраль бойк. 'дерев'яна палиця,

якою загортають вогонь у печі'
146

вгонник бойк. 'угодник' 141

вдирати бойк. 'тікати' 141
векший лемк. 'великий, більший' 74
вельґій надсян. 'великий' 218
велький лемк. 'великий, більший' 74
вельо лемк. 'багато' 68
вентка лемк. 'вудка' 72
верета наддністр. 'рядно, плахта'

237

звичайна' 68

звичайна' 68

веце лемк. 'більше' 73

137

верста волин. 'міра довжини' 275
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веселки підл. 'журавлі' ЗОЇ
вечер лемк. 'вечір' 64
вигляд лемк. 'вікно' 68
видіти наддшстр. 'бачити' 237
видно волин. 'видко' 276
винтка лемк. 'вудка' 72
випташити бойк. 'викохати, виголу-

бити' 133
вирискати бойк. 'роздобути, знайти'

141

вирниця лемк. 'обліг' 68

виртільнік надсян. 'веретільниця, всьо рамно волин. 'все одно' 276
рід вужа' 215

віблий бойк. 'круглий, стрункий' 133 вудінє надсян. 'одежа' 219
віблиця бойк. 'довга жердина, лата' вуйош, уйош, гуйош бойк. 'рід

133

вівсяниця надсян. 'вівсище, поле по вулуцюга надсян. 'дерев'яний
вівсі' 215

вівсяни горіх лемк. 'горіх першого
збору, найраніший горіх' 135

відати підл. 'знати' 301
відм'як бойк. 'відлига' 133
візіраті надсян. 'визирати, вурдіник надсян. 'пиріг із сім'яної

виглядати' 214

вільгний лемк. 'вологий' 74

вінец надсян. 1. 'обжинки', 2. 'дівич-

вечір' 214
вінок волин. 'мітла' 276

вінчувати бойк. 'бажати' 144
віргаті надсян. 'копати ногами' 218 гадатися бойк. 'журитися' 133
вірнина бойк. 'довга кругла жердина гадокат надсян. 'адвокат' 220

в огорожі' 137
вісем лемк. 'вісім' 64
вісцядлу надсян. 'кишенькове

дзеркальце' 218
віт бойк. 'війт' 136
віте підл. 'ви' 365
вітчина бойк. 'шинка' 141

віхтувал бойк. 'харчі' 139
вогінь лемк. 'вогонь' 64
вогін надсян. 'хвіст' 218
волийкарь бойк. 1. 'ремісник, що гандриіатися бойк. 'гратися,

виробляє «щети» для чесання
вовни', 2. 'ножиці для стриження гаптак бойк. 'струнко' 143
овець' 147

волокіт наддністр. 'вимолочений сніп' гардий лемк. 'хороший, відважний'
237

волочити бойк. '(боронувати перед
або після сівби)' 136

вонтка лемк. 'вудка' 72
вопций надсян. 'чужий' 218
вордуля бойк. 'грудка' 146
ворина бойк. 'довга кругла жердина

в огорожі' 137
ворчів бойк. 'дерев'яна палиця, якою

загортають вогонь у печі' 146
вотуля лемк. 'молода коза' 79
врацати наддністр. 'вомитувати' 238

вугір лемк. 'вугор' 64

чоловічої, а також жіночої куртки' 147

прилад, на якому везуть плуг, щоб не
орав дороги' 216

вурда лемк. 1. 'кисле недобре
молоко', 2. 'сир, вироблений з
сироватки' 79

макухи' 222
вусевка надсян. 'камінь до гострен-

ня коси' 218
вядро надсян. 'відро' 217

гагівкі надсян. 'гаївки' 214

гайдамаш бойк. 1. 'весільний
звичай, під час якого молодий цілує
своїх родичів, ідучи по молоду'
2. 'гостина для робітників після
закінченої роботи' 148

гайтаж бойк. 'запор лісосплаву на
ріці' 147

гайтів лемк. 'лісник, погонич' 78
гальмат бойк. 'шмат' 147
гальштук надсян. 'стілець воза' 221

лоскотатися' 146

гарбата бойк. 'чай' 139

76
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гатка надсян. 'казка' 218
гацко лемк. 'кажан' 73

гача лемк. 'жереб'я' 76, 'лоша' 77
гачуґа бойк. 'колода, стовбур' 146 ґавра бойк. 'лігво' 146
гачур лемк. 'жеребець' 77
гдова лемк. 'вдова' 65

гев лемк. 'сюди, тут' 61, 68
гей лемк. 'так' 61

гижки наддністр. 'холодець' 237
гиндиль бойк. 'торгівля' 144
гиртань лемк. 'гортань' 63
гирь бойк. 'слід, чутка; рід' 148
гліва надсян. 'глива' 214
глота бойк. 'тиск' 137

гляба бойк. 'важко, трудно' 147
гнеткі надсян. 'скоро' 219, 220
говша бойк. 'брила' 137
головник бойк. 'злочинець,

розбійник, палій' 134
голя лемк. 'гола верховина' 68
гонгол підл. 'ангел' 301

гопалка волин. 'сітчана торба для ґинятний бойк. 1. 'вередливий', 2.
годівлі коней' 274

горбач волин. 'комар' 277
горі лемк. 'у гору' 68
горнєтко наддністр. 'горнятко' 237
горніст бойк. 'трубач' 143
городник волин. 'лопата, що нею ґоґодзи бойк. 'брусниці' 146

копають у городі' 274, 276
горець надсян. 'горстка' 215
грабки бойк. 'частина коси, досто- ґраца бойк. 'знаряддя, яким

сованої до кошення збіжжя' 135

грабкувати бойк. 'косити грабками, ґрібьі лемк. 'гриби' 74
див. грабки' 136

грешкати бойк. 'гратися,
розважатися' 133

грузава надсян. 'підмокла лука' 215 дакус лемк. 'трохи' 61
грун лемк. 'пагорбок' 79
груник здріб. грун лемк. 79
грунок здріб. грун лемк. 79
гунцвот бойк. 'негідник' 144
гурак надсян. 'горець, гірняк' 215 дера лемк. 4діра' 64
гурма бойк. 'купа' 146
гурнец надсян. 'горщик' 215
гурнок надсян. 'горнець з глини' дзвізди лемк. 'звізди' 64

218

гурчеля бойк. 'посуд, виточений
з верби' 146

густец надсян. 'ревматизм' 218
гуша бойк. 'ґуля, наріст на тілі' 137

ґадзіна лемк. 'свійська птиця' 73
ґазда лемк. 'господар' 78
гарнець бойк. 'міра: 4 літри' 136
гаті бойк. 'підштанки' 148
гатка надсян. 'казка' 218
ґацик лемк. 'кажан' 73
ґацок лемк. 'кажан' 73, 74
ґвалт бойк. 'насильство' 144

ґвер бойк. 1. 'гвинтівка, кріс' 143,
2. 'рушниця' 144

і ланка надсян. 'гортанка' 218
ґеба бойк. 'стара худа корова' 146
ґелетка лемк. 'посудина для сиру,

солі, капусти, борщу з хліба' 80
ґемба надсян. 'лице, уста' 217
ґенґоритися бойк. 'бундючитися' 146
ґжб'ст надсян. 'хребет' 218

'делікатний, ніжний' 146
ґілетка бойк. 'чвертка (25 кг)' 136
ґілітс надсян. 'дерев'яний посуд для

зберігання сиру, огірків' 221
ґліт надсян. 'ряд' 221

ґомби бойк. 'локони' 147

ґрайцар надсян. 'дрібний гріш' 221

прополюють картоплю' 144

ґрудза надсян. 'рід гриба' 218

даколі лемк. 'колись, давніше' 61

Даниля бойк. 'день св. Данила' 142
дашто лемк. 'щось' 76
дащо лемк. 'дещо' 64

дебря лемк. 'дебра' 64

деспит, рубіті на деспит надсян.
'робити на злість' 219

дзецко лемк., дзецку надсян.
'дитина' 73

дзіржава надсян. 'посесія' 218
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дзіські надсян. 'сьогодні' 218
дзіся надсян. 'сьогодні' 218
дзьоб а к лемк. 'дятел' 73
дзюб лемк. 'дзьоб' 73

дзяд надсян. 'дід, жебрак' 217
дзядзьо наддністр. 'дідо' 238
дзядзю надсян. 'дідо, дідуньо' 217 сіомостуньо бойк. здріб. єгомость
дзятко надсян. 'дідо, дідуньо' 217
димник підл. 'комин' 412
дівЧр надсян. 'дівер, брат чоловіка'

214

діду надсян. 'дідо, дід' 214
дільниця лемк. 'дійниця' 64
дінікі надсян. 'двійники, спарені слен лемк. 'олень'73

предмети, два споєні разом єлень лемк. 'олень' 73
горшки' 214

діржек надсян. 'держак' 214
дітина лемк. 'дитина' 64
Дмитри бойк. 'день св. Дмитра' 142 жалива волин. 'кропива' 274
добиччя бойк. 'худоба' 134
дов'язки бойк. 'обжинки' 134
доловати бойк. 'шукати здобичі, жежко підл. 'гаряче' 365

роздобувати' 148
домарити бойк. 'займатися працею
біля хати, працювати вдома' 134 жесткий бойк. 'твердий, колючий'

дорщ надсян. 'дощ' 214
дравітінь надсян. 'дровітня' 215
драга лемк. 'дорога' 76
драпак бойк. 'кіл з коротко живник бойк. 'страсний четвер' 143

обрізаними гілками для сушення сіна жиіаті надсян. 'штовхати' 218
або конюшини' 135

драпачка бойк. 'кіл з коротко житниця надсян. 'поле по житі' 216
обрізаними гілками для сушення сіна житні воріхи бойк. 'горіхи першого
або конюшини' 135

дрива лемк. 'дрова' 63
дриґа лемк. 'дорога' 72
дрисен надсян. 'назва рослини жрідло лемк. 'джерело' 72, 73

бур'яну'215
дріґа лемк. 'дорога' 72
дробяск лемк. 'свійська птиця' 72
дружбіни надсян. 'один з весільних заєдно лемк. 'завжди' 73

обрядів' 215
дуган лемк. 'тютюн' 38, 78
дуже лемк. 'багато' 74
дупліти бойк. 'тихо, спокійно заперти наддністр. 'зачинити' 327

сидіти' 134

дупло бойк. 'приміщення в будинку'
134

дучейка надсян. 'дучка, ополонка в
льоді' 215

єгомостик бойк. здріб. єгомость 217

217

єґомосць лемк., бойк. 'священик, па-
рох' 74, 139

єденайцет лемк. 'одинадцять' 73
єденаццет лемк. 'одинадцять' 73
сйця лемк. 'яйця' 64

єлиця лемк. 'ялиця' 64

жак лемк. 'дяк' 74

жаморити бойк. 'галасувати' 137
жежкий підл. 'гарячий' 365

жентиця лемк. 'сироватка з овечого
молока' 80

141

живіти підл. 'жити' 412

живний бойк. 'страсний четвер' 143

жижька бойк. 'вогонь' 137

збору, найраніші горіхи' 135
жмикати лемк. 'жмакати' 64

жрьідво лемк. 'джерело' 72

журідлу надсян. 'джерело' 218

завіванці надсян. 'голубці' 219

зальоти бойк. 'заручини, сватання,
на яких батьки жениха і молодої
домовляються про придане' 140

зап'єцук надсян. 'припічок' 218
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засторонок волин. 'бокове місце, каєт надсян. 'зошит' 220
відділення у клуні, хліві, амбарі казальніці надсян. 'проповідальни-
для складання чого-небудь' 276

захарина надсян. 'сахарина' 221
за шором бойк. 'рядом' 144
заяц лемк. 'заєць' 65
звір бойк. 1. 'провалля', 2. великий калан бойк. 'суконний капелюх з

неперехідний ліс з яругами й
вертепами' 137

зганути підл. 'пригадати собі' 412
здравля лемк. 'здоров'я' 76
здрав'я лемк. 'здоров'я' 76
зелізо лемк. 'залізо' 64
зерку надсян. 'зернятко' 219
зицирка бойк. 'військові вправи' 143
зицирувати бойк. 'знущатися' 143
злото лемк. 'золото' 72
змеркатися лемк. 'смеркатися' 65
знебути волин. 1. 'позбутися', 2. капцюх лемк. 'торбина на тютюн'

'втратити' 274
зола волин. 'холодний вологий капчук надсян. 'мішок зі свинячого

вітер восени чи навесні' 275
золовато волин. 'хмарно, холодно катанки (у множині) бойк. 'притале-

й вітряно' 275
золотник бойк. 'вид вівса з червоним кахтан лемк. 'коротка верхня

зерном' 134
золя бойк. 'підметка' 144
зьрідлу надсян. 'джерело' 147

Иля бойк. 'день св. Іллі' 142
нпен бойк. 1. 'саме', 2. 'правда, щира качєлу надсян. 'кружок, колесо без

правда', 3. 'дійсно' 147

іберзоклі бойк. 'верхні колоди на квар бойк. 'грижа' 137
т.зв. кордонах' 144

Іваня бойк. 'день св. Івана' 142
Іля бойк. 'день св. Іллі' 142
ірджа лемк. 'іржа' 64

їїомость бойк. 'священик, парох' 139 кибавка бойк. 'солом'яний обруч
їдво лемк. 'їжа' 73
їдло лемк. 'їжа' 73
їл лемк. 'глина, мул' 68

кабат надсян. 'верхня одіж' 222
кавалір надсян. 'нежонатий' 220

ця' 219
казаня бойк. 'проповідь' 141
казета надсян. 'часопис' 221
каландити бойк. 'бідувати' 147

ясно-синьою стрічкою' 148
калатавка надсян. 'калаталка' 214
каліті надсян. 'ліпити глиною' 216
калобань надсян. 'калабаня' 215
камфотер бойк. 1. 'денщик', 2.

'гицель' 143
кантичка надсян. 'книжечка з коля-

дами' 220
канчук надсян. 'нагайка, батіг' 222
капота лемк. 'верхній одяг' 74
капусніску надсян. 'капусник' 215

82

міхура на тютюн' 222

на кофта, а від талії широка' 148

одежа' 82

кахтан з колами бойк. 'плащ прита-

лений у поясі, нижче розширений
клинами, які називаються
колами' 136

стрих' 215
качмар лемк. 'корчмар, шинкар' 73

квасниця лемк. 'щавель' 69
кедвешний бойк. 'дуже моторний'

148
керта лемк. 'город' 38
кеди надсян. 'коли' 218

під чепцем' 136
киртина лемк. 'кріт' 69
киртиця лемк. 'кріт' 69
кіба надсян. 'кібець, хижий,

корисний птах з родини соколових' 215
кіждии надсян. 'кожен, кожний' 214
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кірат наддністр. 'кінний привод' 238 криж бойк. 1. 'хрест', 2. 'спина' 139
кісє надсян. 'кісся, держак коси' 214 крижик надсян. 'хрестик' 220
кісниця бойк. 'сіножать' 134
кланиці лемк. 'бічні стояки у возі' 76
кланіці лемк. 'люшні' 76
клебанія бойк. 'господарство, дім кріква надсян. 'кроква' 214

пароха, приходство' 141
клешня підл. 'штанина, ногавиця' кругом волин. 'довкола' 276

366

клібанія надсян. 'приходство' 220
кліпка бойк. 'повіка, вія' 137
кліпайки лемк. 'повіки' 69
клуня волин. 'стодола' 276
кляк лемк. 'частина шлунка жуйної ксьонжка надсян. 'книжка' 217

тварини, вживана для кулія надсян. 'залізниця' 219
сквашування молока' 80

клямбірта надсян. 'поперечна плат- куль волин. 'обмолочений і
ва в стіні' 221

кнішка надсян. 'книжка' 217
кобіта бойк. 'жінка' 139

когут наддністр. 'півень' 237
кожівка лемк. 'кожівка' 64
колиба лемк. 'пастуший курінь,

примітивна будова для лісорубів, курастра лемк. 'молозиво' 78
вуглярів' 80

команиця лемк. 'конюшина' 69
комар волин. 'мурашка' 276
копьіл надсян. 'нешлюбна дитина'

222

копьіля лемк. 'позашлюбна дитина' кучі надсян. 'приміщення для
80

коргель лемк. 'лівак, ненадійна
людина' 78

кориц надсян. 'міра поля: 1/3 морга' ладнати волин. 'виготовляти' 276
216

косач бойк. 'овес з колоссям у формі ластувіннс підл. 'ластовиння' 365
коси' 135

косінь надсян. 'червень (місяць)' 215

косьцєльни лемк. 'церковник' 73

косьцільник лемк. 'церковник' 73
коцєрбина лемк. 'черемха, Расіиз' 73 ледівка волин. 'кам'яна сіль' 275
коцірба лемк. 'черемха, Рас1и8' 73
коцюрубка лемк. 'черемха, Расіш' 73
крачун лемк. 'хліб з пшеничної лем лемк. 'тільки' 77

муки, печений на Різдво' 78

кремпувати бойк. 1. 'бентежити', 2. либати бойк. 1. 'погано пастися', 2.
'заважати' 139

криж надсян. 'хрест' 220

кримсак надсян. 'кропив'яний
мішок' 221

криша волин. 'стріха' 276

кромплі лемк. 'картопля' 38, 78

кружка волин. 'горнятко' 276

ксєнц надсян. 'неофіційна назва
священика' 217

кстіньї надсян. 'хрестини' 218
ксьондз лемк. 'священик' 72

кулодіз надсян. 'колодязь' 214

обтрушений від уламків сніп жита або
пшениці, що використовується
для покрівлі' 276

кульо підл. 'скільки' 412
куианіці надсян. 'копаниця, долішня

частина саней' 214

куртак лемк. 'короткий верхній
одяг' 75

куртка лемк. 'короткий верхній
одяг' 75

кусн'є надсян. 'кусень, кусок' 215

тварин' 214

лавка волин. 'крамниця' 276

лапно надсян. 'вапно' 214

лататс підл. 'водяна рослина з
великим листям і жовтими або білими
квітами 366

леґінь лемк. 'парубок' 38, 78

лейбік лемк. 'короткий верхній одяг'
81

лепеха підл. 'рослина: лопух' 366

'глитати' 137

лижка лемк. 'ложка' 63
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шлик наддністр. 'кажан' 237
лівар бойк. 'ладан' 141
локоть бойк. 1. 'міра довжини: міхерина лемк. 'торбинка на тютюн'

аршин' 136, надсян. 2. 'лікоть' 214
локші надсян. 'локшина, краяні міхирик лемк. 'торбинка на тютюн'

клюски' 215
луговини 'назва мешканців частини міцну надсян. 'дуже' 218

південного Підляшшя' 286
ляга надсян. 'груба палка' 218
ляйбик лемк. 'короткий верхній

одяг' 81

маєш рихт наддністр. 'маєш рацію' мнідліті лен надсян. 'терти лен' 218
238

майва волин. 'прапор' 275

майдачка надсян. 'дерев'яне

знаряддя до гострення коси' 219
майонток лемк. 'маєток' 72
маковієць бойк. 'піст перед Успін- мулудіа надсян. 'молоденька курка'

ням Богородиці' 143
мальованка бойк. 1. 'спідниця з мулудуха надсян. 'молода на

фарбованого полотна', 2. 'фарбоване
полотно домашнього виробу для
спідниці' 136

мандель бойк. 'в'язка вибраного на жидівське пущінє бойк. 'ніколи'
льону, вибраних конопель' 144

мацоха надсян. 'мачуха' 218
мацьок наддністр. 'жолудок' 238
маця бойк. 1. 'міра рідини: біля 64 л\ нині наддністр. 'сьогодні' 237

2. 'міра чогось сипкого' 136
мачиха надсян. 'мачуха' 214
мачка надсян. "мачанка, мучна Ніки бойк. 'день св. Миколи' 142

страва'215
мачка лемк. 'кіт' 76, 'кітка' 77, бойк. ногавиці лемк. 'суконні штани' 69

'кітка' 134
меби підл. 'щоби, якби' 301
меджа лемк. 'межа' 64-65
мериндя лемк. 'їжа, яку дають обвак лемк. 'вікно' 76

пастухові в поле' 78
мидло лемк. 'мило' 73
мичвид волин. 'кажан' 275
мізельний паліц надсян. 'мізинний ограб підл. 'рябина' 366

палець' 214
мікілевіни надсян. 'лупки з проса' одкуль підл. 'звідки' 412

215
мінтрьїка надсян. 'метрика' 220
мітаті надсян. 'метати, кидати' 214 опасність бойк. 'небезпека' 141

Міхайля бойк. 'день св. Михайла'
142

69

69

млода лемк. 'молодиця' 72

млодка надсян. 1. 'молода на

весіллі', 'молоденька курка' 217
млодуха лемк. 'молодиця' 72
мніго підл. 'много' 365

мнясо лемк. 'м'ясо' 64

молозиво волин. 'перше молоко
після пологів' 277

монджнй лемк. 'мондріна' 72

монджин лемк. 'мондріна' 72

217

весіллі' 216

навучиціль надсян. 'учитель' 218

134

наліпа надсян. 'припічок' 219
Никівка бойк. 'день св. Миколи' 143

ничвид волин. 'кажан' 275

ніґдьі надсян. 'ніколи' 218

ніт лемк. 'нема' 69

ногавки лемк. 'суконні штани' 69
няньо лемк. 'тато' 69

облак лемк. 'вікно' 76

обрітіня бойк. 'обритення' 141
огін лемк. 'хвіст' 74

одеджа лемк. 'одежа' 65

одомаш лемк. 'могорич' 78
оно підл. 'тільки' 300
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опліча бойк. 'сорочка' 134
опроче підл. 'осібно' 365-366
осердак лемк. 'рід верхнього п'сц бойк. 'піч', 'верх печі, на якому

теплого короткого сукняного одягу' 69
откаль лемк. 'звідки' 61
отталь лемк. 'звідси' 61
оттамаль лемк. 'звідти, звідтам' 61 п'єцушок бойк. 'хлопчина, що
ошад лемк. 'іній, приморозь' 72
ошада лемк. 'іній, приморозь' 72
ошадииа лемк. 'іній, приморозь' 72
ошадь надсян. 'наморозь' 217

павуснадсян. 'довгий дрюк, що його підгарля лемк. 'підгорля' 73
прив'язують на возі поверх снопів підпалук надсян. 'підпалок,
або сіна' 217

паву чайка лемк. 'повіки' 69
павучина лемк. 'павутина' 65
пазюнкі надсян. 'суниці' 219
пайонк лемк. 'павук' 72
пайончина лемк. 'павутиння' 72
пайташ лемк. 'приятель' 38, 78; плавайка лемк. 'корова

бойк. 'друг, товариш' 148
пак бойк. 'потім' 135
палімар, панімар надсян. 'паламар' планний лемк. 'поганий, лихий' 77

214
палінка лемк. 'горілка' 269
паль надсян. 'дрова' 216
палюнка лемк. 'горілка' 69
памрока підл. 'туман, імла' 366
пані млода лемк. 'молодиця' 72
паніст надсян. 'ніготь' 214
панщизна надсян. 'панщина' 219
напруга підл. 'шкіряний ремінь' 365
парапічка надсян. 'перепічка, гірший

пшеничний хліб' 214
парипа бойк. (зневажливо про полетиця лемк. 'повитиця, вітка без

жінок) 'шкапа' 148
паробок лемк. 'парубок' 64
пасло бойк. 'пасовище' 134
пацір надсян. 'молитва' 218
пашек підл. 'рот' 301
пелевен лемк. 'комірчина, де полудновати бойк. 'полуднувати' 64

переховують полову або збіжжя' 69
пелевник лемк. 'комірчина, де

переховують полову або збіжжя' 69 пострішь бойк. 'група хат, вулиця
перепівка лемк. 'перепілка' 64
перечередити бойк. 'зробити праща бойк. 'правнук, праправнук'

перекличку, порахувати' 134

Петри бойк. 'день св. Петра' 142
пец лемк. 'піч' 73

сплять та вигріваються взимку
139; наддністр. 'піч' 238

п'сцок бойк. 'пічка' 139

взимку сидить на печі' 139
Пилиповець бойк. 'піст у пилипівку'

143
пилипово пущіня бойк. 'ішлипівка' 134
прнпецок лемк. 'припічок' 73

паляниця' 214
підприп'їк надсян. 'отвір під

припічком' 215
пінізі надсян. 'гроші' 217
пінязі лемк. 'гроші' 74
пішка бойк. 'стежка (в горах)' 134

світло-рудого кольору, полова' 76
планіти надсян. 'нечисті хмари' 216

плєбанія лемк. 'дім парафіяльного
священика' 74

плекати лемк. 'кормити груддю' 78
пловая лемк. 'корова' 72
плятру надсян. 'стрих' 217
повічайка лемк. 'повіки' 69
полазник бойк. 1. 'людина або

тварина, яка на Введення, Різдво або на
Великдень входить у хату (щоб у
хаті було добро, достаток)', 2.
'другий день Різдва й Новий рік' 140

коренів, паразитична однорічна
трав'яниста рослина' 69

полідне лемк. 'полуднє' 63
поліхи 'назва мешканців частини

південного Підляшшя' 286

пострішане бойк. 'найближчі сусіди'
134

в селі, частина села' 134

134
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прапдата бойк. 'рід, покоління, салаш бойк. 1. 'отара овець', 2.
предки' 134

през лемк. 'через7 72
прижигнаті надсян. 'перехрестити' сепета бойк. 'скриня' 134

221
призірадлу надсян. 'дзеркало' 218
пристів бойк. 'престол' 141
пристіралу надсян. 'покривало на сердак лемк. 'рід верхнього теплого

ліжко' 218
присьців бойк. 'престол' 141
присюлук надсян. 'присілок' 215
проріб надсян. 'проруб, ополонка'

215
простух бойк. 'звичайний овес' 135 сіде підл. 'сяде' 300
простюх бойк. 'звичайний овес1 135 сіра лемк. 'молозиво' 74 *
прочкнутися підл. 'проснутися' 412 сіредук надсян. 'середина' 217
пряджа лемк. 'пряжа' 65
пувала надсян. 'стеля' 219
пулька лемк. 'індичка' 76
пут лемк. 'дорога в поле' 69
путня наддністр. 'відро' 237
пущиня бойк. 'піст' 134
пшеничні воріхи бойк. 'кращий скіпщина бойк. 'овес, який священик

гатунок горіхів, який дозріває, коли
жнуть пшеницю' 135

пшола лемк. 'бджола' 74

радця бойк. 'суддя' 136
рдза лемк. 'іржа' 73
риндзя, ринцка лемк. 'телячий, скриптуркі надсян. 'зошити' 220

козячий жолудок, з якого робиться скурудіна надсян. 'заскороджене
«кляк»' 80

рискаль наддністр. 'лопата' 237
рихт наддністр. 'право, правда' 238 слизи лемк. 'сльози' 63
розказовати бойк. 'наказувати' 139 словік лемк. 1. 'соловей' 53, 2.
розмаїті надсян. 'по-різному' 219
рудавіна надсян. 'іржа' 215
румеїати лемк. 'ремиґати, слонку надсян. 'сонце' 218

відригувати проковтнуту їжу (про вівцю, смук надсян. 'мучна страва' 215
корову) і знову її пережовувати' 78 сніданіті надсян. 'снідати' 215

рунтовати лемк. 'псувати' 78
рянда лемк. 'ганчірка, лахміття' 38, снувадлу надсян. 'ткацький прилад,

78

саділі надсян. 'садільниця, срібро лемк. 'срібло' 64
робітниця до садження картоплі' 215

сакрамент бойк. 'причастя' 142

'загорода в лісі для худоби' 148
свальба лемк. 'свадьба' 64

сеньдзя бойк. 'суддя' 139
сеньдзя надсян. 217, наддністр.

'суддя' 238

короткого одягу' 69
сетні надсян. 'дуже4 218
синячє надсян. 'баняк з синьої глини

на молоко' 215

сипанець лемк. 'комора' 70

сікірація надсян. 'асекурація' 220

сікістрація надсян. 'секвестрація' 220
скавронук надсян. 'жайворонок' 217
скіль підл. 'звідки' 301
скілько лемк. 'скільки' 64
скіна лемк. 'стіна'65

одержував від поміщика' 135
сконт надсян. 'звідки' 217
скопок надсян. 'скопець на молоко'

221

скорух лемк. 'городина' 69

скорушина лемк. 'городина' 69

поле' 215

скут надсян. 'звідки' 217

'соловій' 72

слонко лемк. 'сонце' 74

сночи бойк. 'вчора ввечері'138

на якому снується пряжу з ців' 218

станжка бойк. 'стрічка' 139

ствол бойк. 'стовбур' 141

423



стиранка лемк. 'затірка' 69
стичинь надсян. 'січень' 219
стокмити волин. 'домовитись' 275 трагати бойк. 'носити' 144
стоньчка бойк. 'стрічка' 139
студенка лемк. 'криничка' 74
студинка лемк. 'джерело' 69
студник лемк. 'джерело' 69
стужка надсян. 'стяжка' 217
страна лемк. 'сторона' 77
стрипкі надсян. 'вишарпані торочки тулуб підл. 'дупло' 366

одежі' 217
стричаник бойк. 'син батькового тшевік надсян. 'черевик' 217

брата' 135
струнга лемк. 'ворота, якими

впускають овець для доїння в кошару' убіч лемк. 'бік, бокове місце' 70
80

стяжка бойк. 'стрічка' 139
сукмана надсян. 'верхня одіж з урльоп наддністр. 'відпуск' 238

вовни' 222
суржиця надсян. 'сиржик, мішанина

пшениці й жита' 215
сяночний бойк. 'всеношний' 141
сяра лемк. 'молозиво' 74
сярка лемк. 'сірники' 217

талабати надсян. 'топтати' 215
тарафелі надсян. 'тороки обдертої

одежі' 221
твік лемк. 'толока' 72

теліжки бойк. (частина у плузі) 135 фест бойк., наддністр. 'сильно' 144,
теметів лемк. 'кладовище' 78
генґий бойк. 1. 'великий, міцний, фестінґ бойк. 'свято' 144
сильний, дужий', 2. 'розумний' 139 фіра бойк. 'віз, підвода' 144

тендериця лемк. 'кукурудза' 78
терас лемк. 'тепер' 74 .
тетка лемк. 'тітка' 64

тємка надсян. 'пам'ять, тямка' 215 фузія надсян. 'рушниця' 220

тибель бойк. 'буд.: вставний фуренґі надсян. 'хоругви' 216
круглий шип' 144

тіжба надсян. 'натовп' 219
тілько лемк. 'тільки' 64

тісний (чоловік) бойк. 'бідний' 134
тітчаник бойк. 'син тітки' 134

тлок лемк. 'толока' 72

тлокьі лемк. 'толока' 72

тлустий лемк. 'товстий' 74

токма волин. 'рішення, умова,
згода' 275

трафити бойк. 'попасти' 144

триманці надсян. 'хресні родичі' 215

тріськом літіти надсян. 'скоро бігти'
217

трунок бойк. 'живіт, шлунок під
грудьми' 134

тульо підл. 'стільки' 412

тютка лемк. 'тітка' 64

убраня бойк. 'одяг' 139
уж лемк. 'вже' 61

урлюп бойк. 'відпустка' 144

файний бойк. 144, наддністр.
'добрий, гарний' 238

фалат лемк. 'шматок' 78, бойк.
'шматок, клапоть' 148

фана бойк. 'прапор' 144
фасунок бойк. 'солдатський пайок'

144

фелелувати лемк. 'відповідати за що-
-небудь' 78

238

фреїр бойк. 1. 'людина легкої
поведінки', 2. 'жених' 144

фуїа надсян. 'завірюха' 221

фцьонж надсян. 'все' 216

утенчаскі надсян. 'тоді' 218

халупа лемк. 74, бойк. 139, надсян.
'хата' 219

хижа лемк. 'хата' 70

хьіжа лемк. 'хата4 74
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хмаки 'назва мешканців частини чотирдесят лемк. 'сорок' 70
південного Підляшшя' 286

ходзяки лемк. 'ходяки' 64
хотар лемк. 'межа' 38, 78
хоц лемк. 'хоч' 65
хоцколи лемк. 'коли-небудь' 61, 73 чукордій бойк. 'жайворонок' 134
хрйонщ лемк. 'хрущ' 72
худобний лемк. 'бідний' 70

цавкум надсян. 'зовсім' 217
далі надсян. 'зовсім' 217
царок надсян. 'відгороджене місце шадь надсян. 'наморозь' 217

в сінях на молоко' 222

цвіліх волин. 'кольорова плахта' 277 шваля волин. 'кравчиха, швачка' 271
ци підл. 'чи' 301

ціритися бойк. 'шкірити зуби' 137 шкоруха лемк. 'горобина' 69
цма лемк. 'нічний метелик' 73
цофа бойк. '(до коня) назад!' 140
цуг штанг ля бойк. 'рід дишля, яким шмиргіль надсян. 'камінь до гост-

тягнуть колоди по землі' 144
цьма лемк. 'нічний метелик' 73
цьота надсян. 'тітка' 218
цьотка надсян. 'тітка' 218

чаииць бойк. 'очіпок' 136
чатина лемк. 'глиця, хвоя' 70
чатинник лемк. 'глиця, хвоя' 70
чвертка бойк. 'міра землі: на день штилюнок бойк. 'окопи, траншея' 143

орати' 136
чвирть бойк. 'міра землі: на день што лемк. 'що' 65

орати' 136

челіпка, челенки лемк. 'сгіопкі и раї- шугати підл. 'колисати' 412
со\у' 70

чело лемк. 'чоло' 64

червений лемк. 'червоний' 64
черінь волин. 'дно печі' 277
четина лемк. 'глиця, хвоя' 70
чикирлей бойк. 'жайворонок' 134
чир лемк. 'страва з муки і тертої ямар бойк. 'могильник, копальня-

картоплі, що кидають на кип'ячу
воду, з додатком молока' 80

читвирь бойк. 'страсний четвер' 143 ярец лемк. 'ячмінь' 70
чіпець бойк. 'очіпок' 136
чітавий бойк. 1. 'жвавий, моторний', ястамінт надсян. 'заповіт, теста-

2. 'порядний' 138
чкола лемк. 'школа' 65

чловек лемк. 'чоловік, людина' 72 ящурка лемк. 'ящірка' 64

чохла волин. 'манжета' 277
чута лемк. 'рід верхнього одягу' 82
чуганя лемк. 'рід верхнього одягу'

82

чула бойк. 'вівця без рогів і без вух'
140

чустрий підл. 'жвавий' 365

шаблі підл. 'фасоля' 366

шаргаті надсян. 'лакомо їсти' 218

шинкар лемк. 'корчмар' 81

шкрум бойк. 'тріски, що летять під
час рубання дров' 134

рення коси' 221
шор бойк. 'шеренга' 144
шпік лемк. 'середина дерева' 81
шпіклір лемк. 'комора' 81
шпільки лемк. 'голки, колючки

хвойних рослин' 81
шпіхлір лемк. 'комора' 81
штильвага надсян. 221

штрихувати бойк. 'чистити' 144

шуль волин. 'яструб' 277

югас лемк. 'вівчар' 38, 78
юж лемк. 'вже' 61, 74

ядловець лемк. 'ялівець' 73
якуратні надсян. 'якраз' 220

ний робітник' 134
яр лемк. 'весна' 70

яркий волин. 'пристрасний' 275

мент' 220
яфьірьі лемк. 'чорниці' 80

425



Граматичний показник

Показник містить найважливіші фонетичні, морфологічні та
лексичні риси, що розглядаються в книжці. Опрацювали його Фелікс
Чижевський та Любомир Пушак.

Умовні скорочення:
 - походить з ...

~ - відповідає гє ~ ги 233
загальноукраїнській формі

V - перед голосним
С - перед кожним приголосним гУ в типі госінь 205, 269
Т - перед приголосним
* - форма реконструйована

а) Фонетика

асиміляція 205
а  з давн. 'а після м'яких і

дж (псл. *40 ходжу 398шиплячих 51

а ~ (загальноукр. є) в сусідстві р дж-Ч]55, 124
під наголосом в типі біраза дзвінкі приголосні у кінці слова

'береза' 203, в сусідстві м, н, р, л, дифтонги (  псл. *е) ліес 395, 401ч, ж, ш\ після губних 268

бойківські системи фонетичні див.
фонетичні

вокалізм 49-54, 121-123, 200-203,
268-269, 409

волинсько-холмські системи фо - є  а  псл. *е в типі деветь, ко-
нетичні див. фонетичні

г  псл. *# 57
г ~ в в типі гмер квмер' 204

гьі  псл. *£у 121
гС ~ еС 54

х м'яке в групі хє 233
ґ ~ к в групі приголосних типу

слізґу 'слизько' 205
X в запозиченнях 57

ґ'±=:д' 54-55, 123,234

395,411

дифтонги ( ~ давн. о, є в
закритому складі) куонь 395, 401, 409,
шйесть 411

дорсально-палатальна вимова

приголосних с\ з\ ц\ дз' 234

групи приголосних 125, 205, 206
губні перед етимологічним є в ти - є на місці загальноукраїнського

пі весна 394

лодезь 411
є ~ а в іменниках типу листе,
щасте 402

я (паметку) 401
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є ненаголошений і його перехід л ~ й в типі Лілько 205
в г/ 399

'є  'а під наголосом 401

'є ~ 'а після м'яких, а також ж, л епентетичного відсутність в типі
ш, ч 202-203

є (напружене) ~ є 201-202, перед лемківські системи фонетичні див.
м'яким приголосним 122

ж  псл. *ф' 55, 124
ж(- псл. *$) хожу 398
ж\ш', ч' (м'які) в типі чяс, шяпка, л^н ~ мв дамно 'давно' 234
жяба 124

ждж в кужджий, жджати 125

и  і в ненаголошених складах си-
ви402

и  псл. *е у ненаголошеній
позиції в словах типу вида 395

и  псл. */ 49

и ~ ев позиції ненаголошеній 233 м'які приголосні перед / з давн. о
и (в частці ни) ~ загальноукр. / в закритому складі 124

(в частці ні) 123
и  з давн. а під наголосом 122 наддністрянські системи
и  з давн. о, £ в новозакритих

складах 51, 268

/  псл. *е у ненаголошеній наголос: рухомий наголос -
позиції у словах типу біда 395

/  з давн. о в новозакритому
складі під наголосом 50, 200, 268

/  псл. */ в типі ходіті 50,200, 410 ненаголошені голосні 269
/  з давн. 'а під наголосом, після н задньоязикове в типі тенґій 204

м'яких 233

/ ненаголошене в типі дітина о  псл. *у 122
'дитина' 123

і\ ~ є в позиції ненаголошеній 202, о ненаголошений і його перехід
233

кв- перед псл. *е 398
кє ~ ки 233

ки, ги, хи  кі, гі, хі 398, 401
кі, гі, хі ~ ки, ги, хи 201, 268

консонантизм 54-58, 123-125, 203-
-206, 269-270, 410

кьі  псл. *ку 121
К'±=т> 54-55, 123, 234

л епентетичне в формах типу плят-
ру 204

сгію 203

фонетичні
л м'яке перед є (лє) 409
л (середнє) 57

мн' ~~ загальноукр. лш в типі мнєсу
'м'ясо' 203

м'які приголосні: губні 203;
шиплячі м'які 124, 269; м'яке р 124;
м'які приголосні перед давнім /
в типі дітіна 202; м'які
приголосні перед новим / в типі тік
124

фонетичні див. фонетичні
надсянські системи фонетичні див.
фонетичні

інший, ніж у загальноукраїнській
мові 206

наголошені голосні 268, 269

нн ~ дн в типі вигінно 'вигідно' 125

о - втрата в префіксі об- 123

в у 399
о-ев формах типу березонька,
польом 402

о  є після шиплячих та й

(шостий) 398

ов[оу] ^ ав[ау] в типі проуда 122,
233

передньоязикові перед є (  псл.
*£) у словах деветь, десеть 395

427



передньоязикові тверді перед є тверді приголосні перед новим /
типу сестра, неділя 395

пй (пй, би, ви) в типі бйілий 203
подвоєння приголосних:

відсутність подвоєння в типі волуосє, тверді приголосні перед / (з давн.
збуЬже 410

повноголосся 52-53

походження і географія деяких ТрьіТ - *ТогТ 52
приголосних: ґ 57, дж 55, 124, дз 55 ТріТ - *ТогТ 52

підляські системи фонетичні див. ТроТ (ТлоТ) - *ТорТ (ТоІТ) 53
фонетичні

приголосні м'які т',д\л\н\ц ТриТ ^ *ТгьТ 123
перед голосними є та / коневі, хо- ТирТ ±= *ТгьТ 52
діті 411

приголосні пом'якшені перед є та
давнім / 398

протези: в-, 205, 269, г- 269, 402
протетичні приголосні: уУ в типі у  з давн. о, є в новозакритих

уоку 'око' 205, 233; в\ (перед а, у ~ о в ненаголошеній позиції 123,о, у) 205, 233
приголосні м'які див. м'які

укання 233, 269приголосні
приголосні тверді див. тверді У (  псл. *е) в новозакритих

приголосні
приголосні стверділі див. у (нескладотворчий) в типі дау 205

ствердіння приголосних

р в типі бура ствердіння м'якого
/?' 398

р тверде в типі вдару, радками, ку- фонетичні системи говірок 48-58,
чераві 402, 410, 411

р тверде з давнього р м'якого 269
р' в суфіксі -ар' 124

-ск-  -ськ- 206

с в суфіксах -ский-, -ско- 234
сц - ~~ ст- в типі сціна 204
ствердіння приголосних в різних хе  хи 233

позиціях 55, 205, 269-270
сУ в типі руські, куонські 124, 270,

395

сь, зь, ць, дзь [с", з"', ц", дз"] -цк- ±= -цьк- 206
середньоязикові  загальноукр. сь, ц тверде в суфіксах -ец, -цкий 234
зь, ць, дзь [с', з'', ц, дз'] -ц в типі хлопіц 205
передньоязикові 234, 270

в типі ніс 200

тверді приголосні перед / (  псл.
*/) в типі худіші 200

о в закритому складі) 200
ТьірТ ±= *ТгьТ 52, 123

Т/шТ ±= *ТогТ 52

-ш  -ть в типі ходіт, носиш 205

у в ненаголошених складах пувто-
ра, гурчиця 409

складах 50, 51, 268

202, 233, 268

складах 200-201

у (нескладотворчий) перед а, о, у
~ загальноукр. л (перед а, о, у)
в типі мовоко 56

121-125,200-206, 268-270:
бойківських 121-125, волинсько-холм-
ських 268-270, лемківських 48-58,
наддністрянських 233-235, над-
сянських 200-208, підляських
409-411

л*  ф (губно-губне) в типі хпав 204

хьі псл. *ху 121
хС ~ вС 54'

це- перед псл. *е 398

ц в суфіксах -цьк-, -ець 270
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ц м'який в типі горниця, копець
394,411

-цьк- ~ загальноукр. -ськ- в типі
Міцька 124

н, ш, ж м'яке 269
-нк- ~ загальноукр. -шк- 56, 125

ь/-псл. *>49, 122,201
б/  з давн. б>, є в новозакритих

складах 50

б) Морфологічні явища;
синтаксис

відмінювання 58-59, 125-126, 128- іменник - жіночий рід: -ев: землев,
-130, 207-209, 211, 270-274, 411-
-412;
відмінювання займенників 59,

129-130,209, 271-272,412;
відмінювання іменників 58-59,

125-126, 128-129, 207-209, 270-
-271,402;

відмінювання прикметників 59-
-60, 125-126, 128-129, 207-209,
270-272,411-412;

відмінювання числівників 60,
130, 209

дієвідмінювання 60-61, 130-131,
209-211,272-273, 361,412

дієприкметники 211, 273-274
інфінітив 61, 272-273, із

закінченням -Ге (ітіе 'йти') 349
майбутній час 131, 210-211, 236, збірні іменники 126: -'а: вугля, ду-

273, 412
минулий час 61, 130, 210-211, 236

-хмо: 1 ос.мн. 361, 412
наказовий спосіб 210

теперішній час 61,130-131,210,272

іменник

іменник - чоловічий рід: -є: дне, ка-
мене Р.одн. 127-128; -еві: коневі
Д.одн. 207, 270; -ові: братові

Д.одн. 207-270; -у: на ставу
М.одн. 208; -амі: сьінамі, госцімі
Ор. мн. 208; -ема: госцема Ор.
мн. 208; -'емі: днємі Ор.мн. 208;
-и: парібци, птаци Н.мн. 58, 128;
-ьі, и: [сивенькими] воли, [перед]
жниви, з дуби Ор.мн. 59, 129;
-ів: Р.мн. 208; -ім: волім, конім
Д.мн. 128; -іма: пальціма Ор.
мн. 208; -'мі: людьміОр.мн. 208;
-ове: братове, сусідове Н.мн 58-
-59, 111, 129; -ом: волом Д.мн.
128; -ох: на ярмаркох, в череви-
кох М.мн. 59, 129; -ох: хлопох,
бикох Р.мн. 59; -ома: дньома,
пальцома Ор.двоїни 128

дугиев Ор.одн. 128, 207, 271; -е/о:
землею Ор.одн. 271; -/ (м'яка
основа): на рулі, на зимлі Д., М.
одн. 271; -ов: водов, дорогов Ор.
одн. 128, 207, 235, 271; -ов:
церков, хоругов Н.одн. 111, 126; -ом:
рьібом, бабом Ор.одн. 59, 207;
-ою: ногою Ор.одн. 271; -ів:
бабів, сестрів Р.мн. 208; -ів: смер-
тів Ор. одн. 207; -/: дві гусці, дві
руці Н. двоїни 208

іменник - середній рід: -є: подвіре,
клоне Н.одн. 235; -ом: збіжом,
зільом Ор.одн. 402; - 'у: на тиле-
тю 'на теляті' М.одн. 208; -ів:
пулів, селів Р.мн. 208; -и: за во-
роти Ор.мн. 129

рана Н. 126; -'а: (назви свят): да-
ниля, іля, михайля 126

прикметникове відмінювання
іменника вдова (вдувої, вдовій) 209

прикметник

прикметник - чоловічий рід: -и: шу-
ти Н.одн. 60; -иї: добриї Н.мн.
209; -ий: тлустий Н.одн. 60;
-има: старима (людьми) Ор.мн.
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129; -ьі: добрьі, твердьі Н.мн. 59; вони: ним [дай ним їсти] Д.мн.
-и: шутьі Н.одн. 60

прикметники з м'якою основою їхній: них (учитель) Р.мн. 130
Н.одн. -ий, -а, -є 129

прикметник - жіночий рід: -ая:
добрая Н.одн. 59-60; -ею: добрею моя: меї 'моєї' Р.одн. 272; -ею:
Ор.одн. 412; -еї: добреї Р.одн.
412; -/: добрі (жінці), на високі
(груші) Д., М.одн. 236; -ої:
малої (дівче) Н.одн. 209; -ом:
добром Ор.одн. 207; -оу: молодоу своя: свеї 'своєї' Р.одн. 272
Ор.одн. 235

м'яка основа: житня солома, та: теї 'тієї' Р.одн. 272; -ой: той
літня ніч 271

нестягнені форми 209, 402, 411
присвійні прикметники мамино

[убраня], жонино [поле] 129
стягнені форми 411

ЧИСЛІВНИК (особливі форми ця: ту'та 'ця' 209
числівників у говірках)

двайці 209; двайцять без єдного що: што 60; штосі 60
130; дванайці 209; дваццет 60; котрий: кутрон 'котрий' 209
єденаццет 60; єдін 209; їдинайці весь: фсьон 'весь' 209
209; пітнайці 209; три двайцять дещо: дашто 60
'23' 130; трийцять і три 130;трийцять без двох 130; трьійці ДІЄСЛОВО
209; трьінайці 209; чотирдесят бер 'бери' 2 ос.одн. наказовий

60; шізьдесят і два 130; штири бити 'бути' 61
двайцять '24' 130; штьірьі 209; бігам 1 ос.одн. теп. часу 61, 131,штьірнайці 209

займенник (особливі форми
займенників)

я: дай ми 130, 209, 236; мя 130
ти: принесу ти 160, 236; ті [шості гадамо 1 ос.мн. теп. час 61, 131,

пувйім] 209; тя 130
він: їму Д.одн. 236; до його [йде] гадат 3 ос.одн. теп. час 61, 131,

272; від негу Р.одн. 236; з негу
З.одн. 236; в нім Ор.одн. 236; нон гадате 2 ос.мн. теп. час 61, 131,
130

вона: при ні М.одн. 236; нона 130; дасиш 'даси' 272
з ньом 207; за ню, ю М.одн. 236 дем бив 'де я був' 1 ос.одн. мин.

воно: ноно 130

130

ся 130; поспиш си 236; си 130; сі

(вось сі сам) 209

моєю Ор.одн. 272; -/: мої
[машині] Д., М.одн. 236; -ой: мойой
Р.одн.ж.р. 59; -ом: мойом Ор.
одн. 59; -оу: мойоу Ор.одн. 235

твоя: твеї 'твоєї' Р.одн. 272

Р.одн.ж.р. 59; тота 130
ці: ти 'ці' Н.мн. 209; тутьі 'ці' Н.

мн. 209

цей: той 'цей' 209
той: тот 130

те: тоте 130; тото 130

це: ту'то 'це' 209

спосіб 210

210

біхчи || бічи \\ біщи 'бігти' 272-273

буду робити 1 ос.одн. майб. часу
412

гадам 1 ос.одн. теп. час 61,131,210

210

210

210

час 210
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добри-сти заспівали 2 ос.мн, мин.
час 236

довгу-с там перебував 2 ос.одн. -ан-: білячий 273
мин. час 236

ест 3 ос.одн. теп. час 131

буду знау 1 ос.одн. майб. час 131 -т-: забратьій 211
їді наказовий спосіб 210

їсиш 'їси' 272

купуут 3 ос.мн. теп. час 131
ляхчи || лящи 'лягти', лєчи 'лягти'

272-273

му робити 1 ос.одн. майб. час 412

пліт'їм талі перескочив 1 ос.одн.
мин. час 236

співам 1 ос.одн. теп. час 61, 131,
210

сусіди сі шось посварили зворотні суфікс -'є- (  -'а-) 212; суфікс -і-
дієслова 237

сут 3 ос.мн. теп. час 131
ходилихмо 1 ос.мн. мин. час 361,

412

ходьму 'ходімо' 1 ос.мн.
наказовий спосіб 210

хоть 'ходи' 2 ос.одн. наказовий
спосіб 210

хрін-ісму вже повикопували 1 ос.
мн. мин. час 236

худі 2 ос.одн. наказовий спосіб бардзу 'дуже' 211; барз 'дуже' 211;
210

худів'їм 1 ос.одн. мин. час 131,210,
236

худів'їс 2 ос.одн. мин. час 131, 210, горі 'догори' 132
236

худілам 1 ос.одн. мин. час 131,210, даколі 'колись, давніше' 61
236

худілізму 1 ос.мн. мин. час 131, докіль 132
210, 236

худілісті 2 ос.мн. мин. час 131, долів, долі 'вниз, внизу' 131
210, 236

щос гадала 'що ти говорила' 2 ос. дуже 'багато' 61
одн. мин. час 210

я буду робив 1 ос.одн. майб. час лем 'тільки' 61
210-211, 236

я буду робити 1 ос.одн. 131, 210- міцну 'дуже' 211
-211,273,412

дієприкметник

-ан-: зробляний 273
-ан-: палячий 273

-т-: загнатьій 211

-т-: руспуротьій 211

синтаксис 62

конструкція орудного відмінка зі
значенням знаряддя з

прийменником типу пише з пером 62

словотворення 212-213:

(  -'а-) 212; суфікс -йк-  ньк
212; суфікс -ка 212; суфікс -кі
212

в) Незмінні частини
мови

прислівник (специфічні
прислівники в говірках)

борзо 'швидко' 132; вельми
'дуже' 412; веце 'більше' 61; гев
'сюди, тут' 61, 211; гей 'так' 61;

дакус 'трохи'61
дниська 'сьогодні' 132

домів 'додому' 131
доста 'досить' 132

куля 'коло, близько' 211

літісь 'минулого року' 132

откаль 'звідки' 61
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отталь 'звідси' 61
оттамаль 'звідти, звідтам' 61
покіль 132

спору 'скоро' 211
тріськом (літіті) '(бігти) скоро'

211

уж 'вже' 61
хоцколи 'коли-небудь' 61
юж 'вже' 61
яло 'до лиця' 132

Службові частини мови

прийменник
без 'без, через' 212; бриз, брис

'через' 212; ік (її) 61; к, ґ (підут
[к]ґ житу) 61; корос 'крізь' 132;
ку (ґу): ку нам 62; меджи 'між'
132; піс 'через' 212; пред, през
'через', 'без' 62; стромо 'відносно'
132

частка

ая 'так' 132; най, ней 'хай' 132; та-
жи 'адже' 132; ци 'чи' 132; чей
'може' 132; чей нияк 'так, а не атласи говірок 26, 28, 32, 35, 40,
інакше' 132

вигук

ади 'вигук на вираження
здивування' 132; адіт, адітьво, айдиво
132; ба та ну 'де там! куди!'
132; овва 132; пек 'цур' 132

г) Лексика

лексичні системи 62-82, 133-150,
213-222, 237-238, 274-277

лексичні запозичення 70-82, 139-

-142, 146-150, 213, 217-222, 238,
276-277
германізми 81-82, 143-144, 221,
238, 277
лексика бойківська 133-150
лексика волинсько-холмська

274-277

лексика лемківська 62-82

лексика наддністрянська 237-238
лексика надсянська 213- 222
литовська лексика 276

мадяризми 146-149, 222
полонізми 70-75, 139-140, 142,

213, 217-221, 238

румунізми 79-80, 145-146, 221-
-222
русизми 276
словакізми 75-78, 140-141
церковна лексика 141-142
діалектизми в літературі 149-
-150

д) Загальні теми

115, 116
словники говірок 35, 109
етнічні групи (поняття і обсяг

назви):
батюки 156, 225
бойки 83-98, 159
венгрини або венгринці 20
гуцули 159
доли-долиняни 153-159
замішанці 20
куртаки 13
лемки 9-20, 159
русини шляхтівські 20
чуганці 13
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Іменний показник

Аванесов Р. 394

Адамович Р. 388

Андреєвський І. 89

Андрієвський П. 297, 301

Анучин Д. 329, 332

Астряб М. 24

Багровська А. 383, 384, 387, 388, 390, Боровець 186
391

Бали (рід) 149
Балінський М. 279

Бандрівський Дмитро 35, 36,39,105, Бренч А. 44
108-110, 122-124, 126, 128-132, 145, Брикович О. 355
229, 230

Бартмінський Ю. 117, 259, 260, 382 Брюкнер А. 10, 68, 73, 75, 80, 81, 82,
Бартніцька Б. 382
Баторій Стефан 323
Батюшков П. 242, 324
Бачинський Й. 249
Бачинський П. 334

Баш Я. 274

Беренда Гриць 171

Беринда Памва 170

Бесараба І. 281, 284, 285, 336, 338,
341, 342

Бідерман Г. 83

Білоус 16

Бірила М. 389

Бобровський П. 333

Бова (Ковальчук) Л. 263, 264
Богдан Ф. 12, 87

Богун І. 256
Бодник А. 113

Бодуен-де-Куртене Я. 324
Бойко Семен 87

Бойко Федько 87

Бойковь Кириль 87
Бона 179

Бондарук Устим 364
Бонк С. 22, 35

Борисюк Софія 338

Борисяк Б. 380

Борцюх Мирослава 162, 174

Браєрський Т. 254

Бренкевич Ф. 334

Брокгауз Ф. 13, 14, 89, 243, 244

85, 87, 217, 219, 220, 221, 222, 276,

277, 281

Булаховський Леонід 161

Буляк Васько 29

Бурчак Василь 29

Буряк М. 43, 44

Бучинський М, 381

Бялокозович Б. 328, 329, 374, 401

Вавренюк Е. 376

Вагилевич Іван 22, 23, 83, 100, 102,

104,

Вадяк В. 43, 44, 56, 57

Ваксенбург В. 249, 250

Вальтер фон дер Фоґельвайде 176

Вархол С. 40, 260, 360, 366, 368-370,
380, 381

Василій 178

Василюк Н. 378, 379, 389
Васильченко С. 274
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Вахович Михайло 333

Вахтль М. 90

Вац В. 249

Великанович Д. 102
Величко В. 249

Верхратський Іван 19, 21, 22, 24, 25, Головацький Яків 19, 23, 24, 91, 101,

31,33,51,84,93,94, 102, 104, 153,

154, 155, 156, 160, 170, 171, 172, Голубчук І. 380
174, 175, 177-184, 201, 216, 225, Гольденберг Л. 120, 230
229, 230

Вєрцінський Г. 241
Винокур Г. 343, 371
Вирган І. 275
Вишенський Іван 229
Вільконь Александер 366
Вірх І. 44
Вісьневський Я. 384
Вітковський Вєслав 170, 171, 371
Вішенко Леонід 363
Вовчок М. 277

Возний Т. 112

Войтюк В. 249

Волинець Олександр 262
Володимир Великий 290
Вольніч-Павловська Е. 117, 193
Воробицький Шт. 43, 44
Врона Й. 140, 149
Врублевська О. 376
Врублевський М. 383, 384, 388
Вуйціковський В. 167

Гаватович Я. 228
Гаврилюк Юрій 290, 293, 351, 363, Ґліва І. 378, 386

404, 405, 406, 409
Гаєвський С. 248
Гайдук М. 372
Гаклаки (рід) 164
ГалайЮ. 113
Галан Р. 46

Ганцов Всеволод 184, 226, 227, 241, Ґурновіч Губерт 366
242, 343, 346

Гарасим Мартин 249
Географ Баварський 290
Геродот 290
Гільтебрандт П. 293
Гладкий П. 257

Гнатківські (рід) 171
Гнаткович Фецьо 29

Гнатюк Володимир 33, 102
Говорушко Р. 373
Голишова Павліна 260

246, 332

Горбач Олекса 41, 68, 71, 138, 156,
192, 196, 202, 204, 206-208, 216,
217, 230, 263, 277, 278

Горобець Г. 369
Городиська-Ґондковська Г. 382
Гороховська Анна 321
Горський О. 249
Грабець Стефан 114-116, 161, 162,

165, 174, 193
Григорчук 198
Григор'єв А. 241, 342
Грицак Є. 104, 105
Грицеляк П. 186
Грінченко Борис 11, 70, 84, 275
Грушевський Михайло 16, 84, 242
Грушевський Сергій 242
Гук Б. 409
Гук К. 187
Гуміняк С. 187
Гуркович І. 388
Гуркони 171

Ґжицький В. 274

Глінка С. 371, 384, 385, 386, 387, 390,
391, 392, 393

Ґолембйовський Л. 84, 102
Гонсєніца Юзек 32
Ґоцький І. 104
Ґурний В. 354

Гурняк Пйотр 39
Ґутенберґ 243

Данило 126, 142
Данило Галицький 100, 172, 244,

245, 290
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Дам'ян 67
Дацевич Л. 396
Дворник 140
Дейна Кароль 27, 28, 58, 227, 229, Занько М. 249

233-238, 268, 270-275, 277, 369
Дзвінка Михайло 34Дзендзелівський Йосип 26, 27, 30, Зарудний М. 274

37,40, 112,339, 340, 399
Дзіндзьо Михайло 194
Дикий А. 120
Діду ник І. 249
Дмитерко Л. 274
Дмитрій 126, 142, 171, 180
Дмитріюк Василь 355
Добровольський К. 31
Добрянський Іван 166
Дорошевський В. 349, 352
Древко Ксеня 212
Дуб М. 186
Дурново Н. 338, 342, 343

Еверт 15, 90, 243
Епік Г. 276

ЕфронІ. 13, 89, 243, 244

Євлогій 244
Євсеєв І. 257, 357
Єфрем Сирійський 267

Жабинська Женя 408
Жбіковська Б. 373
Желем І. 43, 44, 57
Желехівський Є. 11, 84-87, 154, 277 Казимир Великий 152, 235
Желеховський С. 241, 283, 322-324, Калужняцький 19

326
Жилко Ф. 17, 40, 41, 49, 50-52, 54, Капіца К. 382

55, 58-62, 97, 98, 118, 121-126, 128, Карачук Степан 355
129, 131, 133-136, 150, 157, 158, Качмарек Леон 360, 382
199, 201, 203-205,207-211, 213, 223, Карась М. 33, 107, 186, 230
228, 229, 233, 234, 236-238, 240, Карчмарчик Теофіль 39
268-274

Житецький П. 19, 91, 280, 281, 283, Керницький Іван 22, 35, 36, 37, 120
289-291, 321, 322

Жовтобрюх Михайло 207

Заброварний А. 406
Зависький Іван 29

Закревська Ярослава 198, 199
Залеський А. 112, 118, 198
Замойські (рід) 167

Зарічний Я. 232

Зарчук А. 262
Заусцшський К. 324, 326
Захарків О. 113
Захарчук Г. 259
Збанацький Ю. 276
Зволінський Пшемислав 50
Земовит 225
Зілинський Іван 19, 22, 29-32, 37,

93-95, 101, 106, 151, 184-188, 226,
230, 241, 242, 247, 248, 253, 256,
257, 340, 345, 346, 354, 355

Зубрицький М. 102, 103

Іван 126, 142
Іванек Євгенія 262
Іванюк А. 386

Івашкевич Ярослав 45, 176
Ігнатюк Іван 261, 287, 291, 322, 323,

366, 396, 397, 399
Іжицький О. 107
Іконяк Андрій 29
Ілля 126, 142
Ілля Волох 175
Іскан 173

Кавецький І. 386

Камінський В. 248

Кенчковська Христина 231, 232

Керстен Кристина 189, 190
Кирай П. 36
Киризюк Іван 403, 404, 406
Кисілевський Кость 37, 97, 155, 156,

203, 206, 230
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Кицей М. 43, 44
Кімак С. 255, 278
Кіндзюк В. 379
Кіндзюк М. 352, 388, 392
Клочко Б. 377
Кміт Ю. 102, 105, 108
Кміти (рід) 149
Княжинський А. 19, 93, 94, 96, 125 Крушевська О. 373
Кобилянський Б. 334

Кобильник В. 102, 105
Ковалів П. 122, 124, 150
Ковальська А. 382

Ковальський Гамфрі 354
Ковальський Михайло 44
Козак А. 104

Козловський Дм. 249
Коковський Франц 42, 59,
Колесник П. 276
Колодинська Тетяна 162, 177
Кольберґ О. 252
Кондратюк Міхал 294, 350, 352, 367,

383-392, 396
Кондрацюк Н. 375
Кондрацький Т. 249
Кондя М. 298
Константин Порфирогенет (Багря- Кусіба Марек 45, 46

нородний) 83, 84
Контролевич Н. 120
Коперницький Ісидор 10, 19, 92, 93, Кучера А. 102

102, 104
Копистинський 178
Копчинський С. 353

Корнилович М. 257
Королевич Н. 230
Косиль Чеслав 366, 367
Косинка Г. 276
Косма 67

Костомаров М. 298
Костючук Т. 374, 386
Котович Іван 294
Коцан Г. 187
Кошмалюк В. 377

Кранчук Петро 375
Крапіва К. 394
Красицькі (рід) 174
Красовський Т. 383

Крея Богу слав 370
Кривоносюк П. 44
Кримський Агатангел 161, 275, 339
Крицінський Станіслав 92, 93, 127
Крупняк Василь 32
Круп'як Василь 29
КругГяк Ксеня 29

Кузеля Зенон 97, 155
Кузів І. 102
Кузьма 174
Кукавська Леся 321
Кулик Б. 207
Кулявець У. 372
КунецьІ. 118
Кундеус Люба 324
Купала Янка 400
Купріянович Г. 407
Купчинський О. 36
Курашкевич Владислав 34, 121, 122,

123, 129-131, 149, 167, 193, 227,
228, 239, 252, 253-256, 258, 278,
343-349, 359, 367, 371, 386, 387,
389, 391, 392

Курило О. 346

Куцила М. 187
Кучер В. 276

Кюрі-Склодовська Марія 193, 231,
232,258, 359-361,367-370,372, 375-
-378, 380, 381, 390

Лапіч Ч. 396

Латта В. 27, 40
Лев 172
Левинський І. 102
Левицький Осип 9
Левчук С. 334
Лесів Михайло 22, 28, 36, 40, 43-46,

50, 52, 54, 56, 57, 59, 101, 105, 108,
115, 117, 120, 121, 124, 125, 128,
138, 149, 156, 163, 167, 169, 170,
193-196, 200-202, 207, 210, 213,
221, 222, 225, 230, 231, 233-236,
242, 259, 260, 262, 263, 368, 269,
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271-273, 281, 284, 287, 334, 350, Мархева І. 249
360-362, 364-372, 379-382, 388, 390, Масловська Марія 322
392, 401-403

Лєр-Сплавінський Тадеуш 382
Лєщинський Зенон 382
Лизанець П. 37, 38, 77, 78, 148
Ліндерт Б. 382
Ліпінський Ю. 279
Лісковацький Дм. 249
Лобач М. 388
Лобузінський Я. 373, 374, 386
Лонський П. 334
Лопатюк Данило 355
Лотоцька О. 107, 186, 256
Лотоцький М. 249
Лукашевич Г. 91, 98, 159
Лукіянюк Г. 374
Лунь В. 230
Луцевич Лука 191
Лущинська Е. 39
Любарський Й. 249
Любарський К. 249
Любіч-Червінський І. 84, 102

Мадей Іван 169
Мадзелян Василь 39
Мадзелян Семан 39
Мазановський Микола 334
Маєр Й. 10
Мазур Ян 168, 169, 259, 260, 382
Майчак Григорій 81
Макарський Владислав 96, 117, 162, Мошков В. 333

164-166, 170, 172, 173, 177, 181
Маківка Степан 355
Маковей 143
Максимов А. 296
Максимович М. 246
Максимчук І. 102, 105
Малецький М. 28, 29, 32
Маринович О. 186
Маринякова Я. 367, 396
Марків М. 102
Марковський Адам 298
Марр Н. 257
Мартинюк Богдан 64, 245
Мартиш В. 249

Матвійчук М. 44
Мацкевіч Й. 394
Мачуґа Анна 162
Медвідь І. 298
Мєжеєвська Д. 40, 117
Микола 142
Миколай з Конецьполя 175
Мирний П. 276, 277
Мироньчук І. 380
Мисевич Остап 102
Мисик В. 187
Мисина В. 249
Михайло 126, 142, 175, 178
Михайло Архангел 127
Михайловський Ф. 249
Михалевич А. 249
Михальчук Кость 24, 242, 247, 248,

280, 281, 295, 299, 300, 339
Миць Анна 322
Місило Євген 159
Міхаловський В. 46
Міхальський 15, 90, 243
Міцкевич Адам 45
Могильницький 150
Могильницький Д. 249
Москаленко А. 23, 24, 100, 101, 106,

198, 246-248, 257, 264, 265
Москаль Б. 259
Мошинський Л. 370, 382

Нагнибіда М. 276
Назаревич Марта 321
Назарова Тетяна 42, 198
Назарович Анна 262
Наполеон 291
Наумович І. 84
Недільський С. 277
Нестор 24, 290, 299
Нечуй-Левицький І. 276, 320, 321
Никифор Дровняк 71
Никонов В. 152
Нітш Казімєж 28, 29, 32
Новицький Іван 296
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Обрембська-Яблонська А. 383-384, Петро 142
388

ОвчаренкоМ. 153, 161, 162, 185,191, Петрус С. 356
202

Огоновський О. 19, 25, 33
Одзієвич Г. 375

Ожеховські гербу Окша (рід) 177
Олесіюк Т. 286
Олещук А. 385, 389
Онишкевич Михайло 86, 87, 100, Плюскота Т. 40, 117

102, 104, 105, 108, 109, 119, 125, Познанська М. 376
126, 130-133, 137-143,145,147,149, Покальчук В. 264, 275
196, 197, 222

Оноп'юк П. 388
Онуфрій 178, 179
Охримович О. 102
Ошер-Подгурська С. 384, 389, 390, Попель Ю. 249

392, 393
Ощипко І. 112, 128

Павлюк Павло 355
Павлюх С. 104

Пагіря І. 112

Паздерко С 186

Пайташ Володимир 44

Паламарчук В. 334
Палюхович В. 376, 377

Памва Беринда 170
Панч П. 277

Панькевич Іван 36, 37, 38, 40, 340

Параскевія 231

Париляк П. 119

Парипа М. 105

Партицький О. 83
Пасічинський С. 102, 104, 187

Пастернак Є. 258, 355, 357

Пастернак Іван 355

Пастушин В. 113
Пачинський Л. 167

Пашницький Б. 19, 94

Пельц Г. 259

Пельцова Г. 382

Перетятко М. 265, 266

Пероньчак Михал 29

Перфецький Євген 339, 340

Петерс С. 357

Петрович І. 16,

Петручук І. 367

Петрушевич А. 84
Питель Василь 29

Підлужний М. 44
Пій XI 356

Пйотровський С. 14,

Поль Вінценти 9, 18, 35, 84, 89, 91,
102

Полянський Ярослав 262

Понятовські (рід) 332

Потебня Олександр 19, 24, 91, 101,
227, 247, 295
Приймак М. 34
Приступа П. 229
Прокоф'єв А. 334
Пуйо И. 113
Пура Я. 105-108, ПО, 111, 122-126,

128, 129, 130, 131, 132, 135, 136,
138, 144, 150, 183, 185, 197, 203,
207, 208, 266

Пухалик П. 187
Пшездзєцький 356
Пшеп'юрська Марія 30, 151, 153-

-155, 157, 160, 168, 170-181, 183-
-188,191,200-211,213-218,221,222

Пшеп'юрська-Овчаренко М. 41, 56,
59-61,96,97,119,121,122,124,125,
131,135, 153,154,160-167,170-172,
174, 175, 177, 178, 180, 181, 190,
191, 201

Пшеп'юрський Всеволод 99

Рабій С (також Рабій-Карпинська С,
КаЬіеіо\упа 2.) 85, 93, 94, 96, 97,
106, 107, 125

Радловська Я. 375
Райнфусс Роман 9-11, 16-17, 19-21,

26, 47, 83, 92, 94-95, 102, 153-154
Рак Л. 257
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Раковський Іван 12, 13, 90, 152, 244, Скальський П. 334
245

Расторгуєв П. 340, 341
Ратті Ахіл 356
Рибак Н. 277

Риґєльський Януш 46
Рижик Євген 406

Ритерська І. 232
Риттих А. 320

Ріґер Януш 22, 26, 35, 39, 40, 46, 63,
67, 68, 70-72, 75-77, 79, 80, 82, 114- Смулкова Е. 367, 385-388, 390, 391,
-117, 161-166, 171, 175, 176, 181,
193, 344

Рогоц В. 44
Роман 245
Романюк В. 249
Романюк Е. 378
Роспонд С. 374
Ростислав Михайлович 100
Рочняк Дм. 249
Рошкевич О. 102
Рощенко Валентина 374
Рощенко Микола 45, 260, 262, 268, Стинавська В. 102

377, 390
Рудницький Євген 338, 339
Рудницький Ярослав 42, 59, 61, 83- Стрільбицький Л. 249

-85, 94, 106-108, 156, 188, 228, 229, Суботко Е. 374
355

Русенко Іван 17

Савицька І. 383-385, 387-392
Садовський В. 355
Саєвич Міхал 370, 379
Сакевич І. 380
Самойлович 343
Самойлюк М. 379
Самохваленко Євген 261

Сапіги (Сопіги) 187
Сафаревічова Галіна 367
Євєнціцький І. 102, 104
Свєрчевський К. 159
Семенюк Т. 373

Сидорук Степан 401-403
Синьчакович Василь 29

Синьчакович Марія 29
Синьчакович Фецько 29
Сич П. 230

Скиба О. 187

Скорик М. 83
Славський Ф. 115
Смаль-Стоцький Роман 352
Смаль-Стоцький Степан 346
Смик Г. 377
Смоленський О. 25,
Смочинський Павел 167, 230, 258,

359, 360, 380

396
Соболевський 241
Сокальський Б. 251
Соколов Н. 342, 343
Солтикевич 187
Сталін Й. 113
Станчак Іван 168

Старак Теодозій 119
Сташко Т. 230

Степан Андрій 224-228, 231
Стжетельська-Гринбарг 3. 102

Страшкевич Н. 324-326
Стрижак О. 84, 87

Субботін А. 334
Сумцов Микола 328
Сятковський Я. 384

Тайлор 103
Талько-Гринцевич М. 102
Тарбай Йосиф 47
Тарнацький Юзеф 350, 352, 353
Тацит 290

Терешко Л. 24
Тимошенко Петро 21,
Тишкевич Я. 374, 375
Тишко Павло 365

Токарська 3. 353
Токарський Я. 349, 350, 359
Томашевська М. 183

Торонський А. І. 10, 18, 38
Транциґер 3. 370
Трачук Ю. 372
Трофимович М. 105, 108
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Тулуб 3. 277
Туринська М. 102
Тусевич М. 249
Тшаска 15, 90, 243

Українка Леся 264, 265, 274
Урбаньчик С. 18
Устиянович 149
Усцький М. 44
Ушаков Д. 342, 343

Фалінська Б. 382
Фальковський Й. 19, 94, 95, 102
Фасмер М. 10, 69, 72, 81, 82, 85, 220, Шерех Ю. 209

222, 281
Федорович О. 294, 388, 392
Фішер Адам 86, 87
Фоссувна Г. 39
Франк Ганс 14
Франко Іван 11, 25, 83-85, 102-104, ШляховО. 113, 119

109, 110, 150,229, 324, 340
Франко-Хоружинська Ольга 103
Фридрих М. 249
Фронцкевич Т. 375

Харламович Й. 249
Хмара-Олійник Н. 242
Хмельницький Богдан 87
Хомінська 3. 388
Хомінський О. 25
Хом'як М. 34

Чайковський 249
Чамбаль С. 33
Червінська Л. 120
Чередниченко І. 296
Чернявська Параскевія 322
ЧернякВ. 108, 112, 119
Чижевський Фелікс 368-370, 381
Чичула А. 102
Чорторийський Вітолд 187
Чубинський П. 280,295-300, 325, 333 Яроцький К. 250
Чупкевич Л. 45
Чурак 384, 389
Чучка П. 11

Целевич Й. 83
Циран В. 382

Шафран Петро 65
Шафарик Павел 9, 83, 290
Шахматов А. 140
Шашкевич М. 229
Шевельов Юрій 28, 38, 118, 191, 266,

268, 344, 369, 397, 398
Шевченко Тарас 9, 21, 25, 41, 56, 83,

93,96, 97, 101, 104, 119, 121, 122,
135, 153, 155, 182, 184, 190, 230,
248, 253, 320, 324, 340, 345

Шейн 333
Шемлей Й. 19, 22, 33, 37, 93, 94

Шикула Й. 249, 250
ШилоГ. 118, 197, 229, 265
Шимановський В. 241, 248-251, 281,

283, 284, 333, 335, 336
Шклярук В. 377, 378, 390

Шмаус А. 41
Шобер Станіслав 352
Штібер Здзіслав 17-19, 22, 26-28, 34,

35, 37-39, 41, 48-58, 60-63, 70,
72-82,93-97,115, 116, 124, 145, 152,
155

Шумовська Ірина 321, 325, 330, 335
Шух С. 107

Юрій 166
Юрковський Мар'ян 22, 24, 25, 35,

368, 370

Яворський А. 104
Янішевський М. 98
Ян-Казімєж 119
Янув Ян 229
Янчук Микола 283,327-329,331,335,

340, 341, 343, 374, 400, 401
Яняк Б. 371, 384, 389, 393
Ярослав Мудрий 290

Ярошевич Йоан 249
Ярошевич Пйотр 46
Ярощук Михайло 324
Ярощук Степан 338
Ярчак Данута 262, 263
Яскевич К. 118
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Географічний показник

Августівка 318
Августовська губернія 320
Австрійська Монархія 81, 290
Австро-Угорщина 6, 25, 101, 143, Березівка 308

221,223, 251
Авульс 315
Александрівка 315
Америка 161, 205
Андреїв 304
Андрушівський район 257
Антополь 307

Архангельська губернія 296

Бабичі 167
Баб'янка 307
Багновата 107

Балигород 93, 98, 114, 149
Баличі 155, 182
Балкани 137
Бані 100

Бані-Мазурські 39, 262
Барвінок 56
Барич 170, 183, 186, 201
Баричка (ріка) 160, 162, 183
Бариш (р.) 223
Батичі 170, 183, 201
Бахів 170

Баціки Середні 391
Беднаржівка 303
Безволя 318, 319, 323, 324
Безек (також Бозек) 249
Белград 347
Белжець 224
Белзчина 249, 268, 278
Белчонц 315

Береги Горішні 114
Береза 316
Березів 153, 187

Березівський повіт 178
Березка 170
Березовий Кут 316
Берендьовичі 170
Берест (село) 50, 53
Берестейське воєвідство 290, 291
Берестейський повіт 294
Берестя 256, 368
Бересть (с.) 254
Бескид 11,
Бескиди 12, 13, 14,
Бескид Низький 9, 11, 14, 15
Бескид Східний 10, 90, 98
Бескиди Східні 11,12
Беско 52, 61
Бєщади 45, 46, 83, 98, 127, 140, 149
Биків 182, 204
Биличі 182
Биндюга 313
Бистре 372
Битань 304
Бігалі 171, 195
Біла 330, 331, 365
Біла Вода 20, 30, 32
Біла-Підляська 286-288, 297, 301,

308-311, 314, 315, 317, 320, 336,
354, 355, 357, 362, 380, 381, 397

Біла Хорватія 137, 140
Білгорай 167-169, 184, 186, 193, 216,

240

Білгорайський повіт 151, 160, 167,
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169, 184, 193, 201-203, 209, 242, Бойківщина 6, 19, 40, 41, 45, 83-86,
249, 257, 258

Білгорайщина 194, 198
Білка 304, 311
Біловежа 352
Біловезька Пуща 349, 370, 394, 404 Бойківщина (с.) 87
Біло-Підляське воєвідство (також Бойкова 87

повіт) 279, 288, 297, 304, 306, 349, Бойкове 87
350, 354, 355, 372-376

Білополе 239
Білорусь 87, 296, 320, 333, 367, 382 Боленовичі 182, 204
Білосток 349, 362, 367, 372-377, 379, Болести 315

383
Білосточчина 339, 340, 350-352, 367, Болозів Горішній 182

368, 370, 371, 373, 378, 379, 383, Болотків 309
384, 388, 390, 393, 394, 396, 407

Білостоцьке воєвідство 279, 282, Болотково 339, 340
288, 294, 344, 350, 368, 371-379, Бонарівка 20
385, 386

Білянка 19, 33, 34
Більськ-Підляський (також Більськ) Боньчів 176

282,287, 289-294, 347, 374-376, 378, Боратин 171, 172, 174, 183
385, 387,388, 393,403,404,407,409 Боратинець-Руський 360

Більський повіт 282, 294-296, 298, Бордзилівка 329
301, 303, 308, 311, 321-323, 325, Бордзилівка Нова 315
329, 330, 333, 338, 340, 343, 354, Борислав 97, 113, 194
355, 357, 358, 367, 383, 385

Більсько-Підляський повіт 354
Більцарева 39
Бірча 170, 171, 174, 175, 181, 193
Бісковичі 119
Біт ля 104
Біща 167, 168, 186, 193
Блажів 97
Бліхнарка 32, 33, 76
Блоні 313
Бобр (р.) 290
Бобровник 99
Богемія (Бойогемія), див. Чехія
Богукали 313, 380
Богутин 303
Боиковци 88
Бойки 87

Бойків (хутір) 87
Бойківка 87

Бойківська Слобідка 87

91,93,94, 96,100-102, 105-107,109,

111,114-118,120,121,123,125-128,

130, 131, 137, 141-143, 145, 148,

149, 155, 191, 195, 359

Бокинка 309

Бокинка-Королівська 310

Болехів 97

Болотків Великий 360

Бонин 313

Боньча 249

Бориславка 114, 171, 193

Бориславський район ПО

Борки 307

Боровець 167, 168

Борсуки 312, 338

Бортне 40, 47

Борсуків Діл 100

Борятин 182
Бостон 354

Босько 75

Ботелька Нижня 107

Ботьки 350, 372, 389, 390
Боянівка 319

Бояри 303

Братислава 40

Брацлав 267

Брест-Литовський повіт 282

Брижава 171

Брилинці 182, 186
БРСР 358
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Брус 304
Брус Старий 303-307
Брюховицький район 229
Бубель 329
Бубель-Гранна 313
Бубель-Луковський 312
Бубель Старий 338
Буг 7, 21, 156, 184, 223, 227, 240, 242,

243, 253, 256, 266, 282, 286, 287,
290, 322, 333, 347, 358, 359, 362,
371, 374, 394, 396, 399,401,403,407 Варшавське Князівство 291

Буг Західний 240, 244
Буг Південний 240
Будинин 251
Буки 158
Буківсько 13, 92
Буковина 141
Буковиця (гора) 20, 95, 154
Буковиці 313
Бунів 182
Бур 308
Бурвин 309
Бурядів 307
Бусовисько 111
Буссовна 249
Буськ 240
Бухари 312
Буців 182, 198
Бучиці Нові 313
Бучиці Старі 313

Валим 315
Валимо 327
Валінна 316, 339
Вальтерув 176
Вандополь 315
Ванівка 20
Ванькова 114
Вапенне 194
Вара 162, 165, 202
Вармія і Мазури 99
Варшава 6, 10, 14-16, 18, 22, 27, 31, Високе 317

32, 34, 35, 42, 45, 46, 50, 73, 82, Високе-Литовське 347
88-90, 92, 94, 96, 98, 105, 108, 115, Висоцьк 168, 169
122, 127, 140, 149, 151-153, 156, Височани 20, 49
159, 160-163, 167, 171, 176, 178, Витулин 313

180, 183, 185, 189, 193, 194, 196,
200, 210, 213-215, 217, 221, 222,
224-226,228, 230,231, 239, 241-244,
248,249,253-256,258-260,268,269,
276, 278, 279, 281, 283, 284, 287,
291, 297, 298, 303, 322-324, 328,
329, 333, 342, 344, 346-350, 352,
353,359-362,364-368, 370, 371, 374,
381-384,386, 388-393, 396, 399,401,
403-406, 409

Велдіж 97
Великий Розділ 20, 95
Великі Очі 171, 173, 175
Великополе 51, 54, 96, 114
Венґлювка 20
Вербиця 224, 230
Вербковичі 239, 254
Верешин 249
Верещин 307
Верхліс 315
Верхомля 40, 50, 52, 53, 74, 76
Верхрата 156, 223, 225, 230
Ветлин 186
Ветлина 114
Вєжбувка 319
Вигалів 303, 360, 361
Вигнанка 304, 312
Вигода 308, 312
Вимисле 319
Вир(р.) 162, 163, 171, 178, 181
Вирва (р.) 166
Вирики 287, 304, 305, 306, 382, 397
Вирики-Адампольські 304
Вирова (р.) 167, 176, 181
Виски 317, 323
Вислок 94
Вислок Великий 95
Вислок Горішній 51
Вислок Долішній 51
Висова 32, 33, 53, 56, 76
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Виховичі 313

Вичілки 309

Вишки 385, 386

Вишничі 286, 303-306, 323, 334, 362 Володавщина 253, 381

Вишня (р.) 158, 172, 177, 180
Відень 25
Вільгівок 224

Вілька-Братківська 20

Вілька-Горишівська 254

Вільно (Вільнюс) 293, 294, 332

Вільхівець (також Вільховець) 167, Волчищовичі 182
186

Вільчисько 316

Вінниця 240, 267
Вінницька область 240

Вінніпег 12, 37, 42, 85, 86, 104, 107, Воля-Глиницька 182

156, 188,229,258, 355,358

Візбаден 14, 90

Військо (також Гуйсько) 186
Вінценцін 304

Вірхне 33

Вірко (також Гірко, Гурко) 171, 201 Воля-Обшанська 167
Вісла 5, 98

Вітольдувек 181, 195

Віторож 316

Вітулін 364
Вогинь 317-319, 322, 323, 366
Вогинь-Війтівство 318

Возники 313

Войславичі 239

Войткова97, 114, 162
Войцєхів 304

Волинська губернія 248
Волинська земля 266

Волинська область 264

Волинь 30, 113, 189, 240, 242, 246, Ворси 317
248, 264-268, 270-272, 381, 392, 402 Воскреничі Великі 309

Волковия 96, 114
Волковийський повіт 282, 304
Волков'яни 249, 250
Вол овець 33
Володава 239, 244, 252, 279, 285-288,

304-307, 340, 343, 346, 353, 355,
357, 361, 362, 366, 369, 370, 380,
397, 399,401,412

Володавка (р.) 254

Володавський повіт 296, 303, 306,
308, 323, 330, 339, 353, 355, 357,
358,368, 369, 375, 381

Володимир-Волинський 239, 240
Волосате 114

Волоське Село 97

Волошки 308

Волтушова 95
Волчин 347

Воля-Верещинська 304
Воля-Витицька 304

Воля-Волоська (також Волосково-

ля) 307

Воля-Заліська 172, 173, 191

Воля-Крецівська 97
Воля-Малнівська 182

Воля-Михова 79, 95, 96, 114
Воля Нижня 42

Воля-Петрова 20, 95

Воля-Петрушка 20
Воля-Плебанія 307

Воля-Розвинецька 187

Воля-Руська 319
Воля-Сенкова 61

Воля-Угруська 305-307
Ворґулі 308, 360
Ворля (також Орля) 388, 389
Вороблин 312
Воронеж 295
Воронець 315, 317
Вороців 155

Воскреничі Малі 309
Воютичі 182
Вроцлав 26, 35, 39, 49, 70, 75, 115,

117, 168, 169, 224, 227, 229, 233,
239, 260, 263, 270, 277, 294, 340,
350, 359, 361, 367, 371, 374, 382,
384, 385, 389, 393, 396

Вроцлавське воєвідство 16
Вуйковичі 188
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Вулька-Добринська 309
Вулька-Заболотська 309
Вулька-Комаровська 317
Вулька-Корчівська 309
Вулька-Костенецька 309
Вулька-Лисовська 315
Вулька-Лузецька 317
Вулька-Носівська 313
Вулька-Плебанська 311, 360
В'язівниця 177
Вярска Весь 181, 195

Гайдельберґ 38, 118, 192, 268, 397
Гаї 162, 194
Гайнівка 287, 289, 347, 351, 362, 367, Горличчина 56

375, 379, 388, 389, 391
Гайнівський повіт 367, 368, 370,

383-385, 396
Гайнівщина 383
Галачанів 182
Галень 302
Галицька земля 235, 266
Галичина 12,13, 19, 22, 24, 28, 30, 81, Гостинне 254

87,89,90,92,100-103,138,143,157, Гочев 72
184, 229, 230, 246, 247, 252, 280, Гочевка 19, 92
295, 299

Ганів 361
Ганна 308, 309, 334
Ганськ 298, 303-307
Ганчова 32, 33, 56
Гарахвости 312
Гирова 64, 76
Гільче 251
Гірки 304
Гічва 114
Гладишів 33, 53
Глибока (потік) 180
Глиниці 182
Глинний Сток 318
Глідно (також Глудно) 162,163,195,

202
Гломча 114, 162, 193
Гнатковичі 171, 195
Гнишів 250
Гнойно 313, 338
Годині 182

Гоздів 256
Голешів 308
Головно 304
Головчиці 313, 315
Гол оди 388
Голодниця 313,322
Голуб'е 258
Голя 68, 304, 306
Голяси 317
Горбів 309, 311, 326
Горинець 223, 224
Горишів 262
Горлиці 13, 35
Горлицький повіт 12, 53-55, 190, 194

Городецький повіт (також район)
158, 161, 181, 191

Городище 251, 304, 323, 334, 366
Городло 239
Городники 392
Городовичі 182
Горошки 313, 329

Гошів 128
Грабанів 309
Грабарка 363
Грабівець 239, 249, 256
Грабівка 304
Грабівниця 182
Грабовець 319, 383, 389
Гребенне 224, 232
Грибів 13, 35
Грибівський повіт 12, 262
Гриневичі Малі 378, 386
Гродзіск 390
Гродненська губернія 279, 280, 282,

290, 292, 293, 295, 297, 300, 302,
330, 332, 340,342, 343

Гродненський повіт (також рос.
уєзд) 294, 332

Гродненщина 294
Грозева 158, 163
Грубешів 239, 244, 254, 255, 256, 260,
262
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Грубешівський повіт 242, 249, 250, Дзенцьоли 313
256, 257, 262, 268, 355

Грубешівщина 255, 358
Груд 339
Грудок 307
Грудь 313
Грушатичі 182
Грушнів 315
Грушовичі 172
Губичі 182
Гувники (також Угники) 114
Гузелі 96, 114
Гунятин 262
Гурки 315
Гурне318
Гусаків 182, 204
Гусинка 309
Гусів 166
Гусь 317, 322, 323, 334
Гута Стара 122
Гучва (р.) 239
Гушлево 329
Гушлів 312-314
Гуща 381

Ґданськ 263, 370, 382, 384
Гданське воєвідство 288
Гранічне 171
Гутенберґ 90

Давиди 313, 317, 360
Данівка 316
Даньковички 172
Даньці 308
Даровичі 172
Дверник 127
Дембіни 303
Дембова Клода 303, 304
Депултичі 249, 250, 261
Деревічна 317, 323
Деречанка 309
Дерів 95
Дерло 313, 372, 373
Дешниця 33
Джурин (р.) 223
Дзвиняч Горішній 114

Дзядківське 312
Дзялинь 319
Дидня 164, 166, 187
Дидьова 93, 104
Диків Старий 176
Динів 175
Дібча 163
Дітройт 192
Дмитровичі 172, 195
Дніпро 21, 246, 277
Дніпропетровськ 109
Дністер 21, 88, 91, 97, 157, 165, 197,

210, 223, 226, 227, 229, 246, 265
Добра-Рустикальна 163
Добра-Шляхетська 114, 163
Добратичі 309
Добрачин 273
Добривода 360, 368, 374, 380
Добринка 309
Добринь 309
Добринь Дужий 373
Добромиль 97, 155, 158, 186
Добромильський повіт (також

районні, 151, 161,163, 165,171,181,
186, 190

Добростани 182
Довге 54, 111
Довгоброди 308
Довголіска 304
Довго лука 107
Довжнів 251, 252
Докудів 309, 321, 338
Долга 316
Долгобичів 239, 249
Долгоброди 360
Долголенка 316
Долголука 97
Долгомостиська 182
Должики 107
Должиця49, 50, 96, 114
Долинський повіт (також район) 86,

89, 100
Домброва 319
Домброва-Білостоцька 393
Домбрувка-Польська 262
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Домінічин 307
Дорогичин 286, 332, 348
Дорогичинський повіт (також рос. Єдлянка 307

уєзд) 282, 332
Дорогуськ 239, 248
Дошно 95
Дратів 348
Дрелів 315-317, 355
Дроблин 313
Дрогичани 249
Дрогобицький повіт (також район, Желізна 317, 339

область) 86, 100, 109-111, 118,122, Жерники 250
123

Дрогобич 25, 97, 107, ПО, 119
Дрогобиччина 35, 36, 39, 105, ПО, Жечиця 319

111, 122, 136, 138, 144, 150
Дрогобиччина Західна 122, 136, 138, Жджанне 259

144, 150, 183, 197, 203
Дрогоїв 172, 201
Дроздівка 307
Дроздовичі 182
Дубенка 239, 249
Лубенський повіт (також район) Жмінне318

248, 265, 266
Дубецько 173, 178
Дубини 351, 383, 388
Дубиця 303
Дубичі 313
Дубичі-Осочні 389
Дубичі-Церковні 351, 378, 389
Дубів 309, 323
Дубковичі 172, 183
Дубне 20, 50, 56, 76
Дубно 389
Дубова-Колода 305-307
Дубровиця 172
Дубровиця Велика 309
Дубровиця Мала 309, 333
Дукля 13
Дуклянський перевал 15
Дунаєць 30
Дуньковички 183
Дуплевиці 315
Душатин 95

Ельблонзьке воєвідство 288
Ельжбєцін 308

Європа 5, 343
Європа Східна 358

Єльниця 319

Жабці 317
Жарниця Нижня 114
Жегестів 50, 52, 74
Желевше 322
Желівше 308

Жероцін 316
Жерчиці 360, 380, 391

Жещинка 334, 373

Жджарка 303
Жидачів 89
Житомир 240
Житомирська область 240
Житомирщина 263, 264, 272

Жмудь 239
Жнятин 251
Жовква 155
Жолобок 304
Жуки 308
Жуків 304
Жукотин 105
Жултанка 249
Журавин 114
Журавиця 170,174, 175, 177
Журавлівка 312

Заблоцє319
Заблудів 333, 338, 385
Заболоття 302, 309, 334
Заболотці 172, 272
Забуди 303
Забуже 313
Забужжя 244, 245, 330
Завадів 198
Завадівка 304
Заводзе 171, 195
Загайки 304, 346
Загіря 98
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Загорів 309
Загустий 49
Загутин 114
Задвірне 316
Заканалє 312, 329, 338, 347
Закарпатська область 26, 40, 88, 112 Зємяни 39
Закарпаття 11, 12, 13, 38, 192, 381, Зджарка 360

392, 402
Закарпаття Західне 26
Заколинки 313
Залісся 308-311, 313, 314, 373
Заліще 305
Заложці 240
Залу же 114
Залютинь 309
Заміхів 162, 172, 183, 194
Замлинець 304
Замойське (Замостянське) воєвід-
ство (також повіт) 151, 156, 160, Іванки 303

166-168,184, 224, 230-232,239, 255, Івано-Франківська область 88, 100
260, 262

Замолодичі 304, 334
Замостя 239, 240, 244, 253-256, 260, Ігнатів 305

278, 345
Замх 249
Занівка 317
Заньків 309
Запіще 313
Заріччя 178
Зарудече231, 260, 362
Застав 306, 307
Застава 307
Засідки 316
Засяння 153, 161, 166, 185, 191
Захід 87, 263, 381
Західно-Руський Край 247, 280, Кальників 173, 201
295-300, 325
Зачопки 312
Заячники 348
Збараж 223, 272
Збереже 305
Збоїска 114
Збруч 223, 227, 240
Збулитів Великий 317
Збулитів Малий 319
Здолбунів 240, 263

Здолбунівський повіт 263
Зелена Гора 263
Зеленець 319
Зені 312
Зещинка (також Жещинка) 303

Зимно 249
Зінки 305
Злоцьке 31
Змигород 13,
Золота Липа (р.) 223
Золотковичі 182, 204
Золотоніський повіт 87
Зубраче 95
Зубрик 50
Зубриці 85

Івано-Франківщина 113
Івоніч 13, 15

Іґнацув 171, 195
Іздебка (р.) 162
Іздебки (с.) 164, 202
Ільник 85
Ісаї 107
Ісканя 172, 195

їлянка 368

Калинка 305
Калуський повіт 86, 89
Кальна 97

Кальниця 114
Камінеччина 249, 278
Камінь 239
Кам'яне 20, 95
Кам'янка-Бузька 272
Канада 12, 87, 355
Капленоси 305

Карликів 20

Карпати 9-13, 15, 17, 18, 22, 23, 36,

37, 41, 44, 50, 59, 75, 76, 79, 84,
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87-91,97,98,101,110,112,113,115, Кодні 257
118, 119, 122, 131, 132, 137, 138, Кожанівка 309
141, 246

Кашмирів 313
Квасинина 97, 164
КвасівкаЗІб, 339
Кембрідж29, 112, 188, 354
Кентшин 44
Києвець 309, 321
Київ 9-13, 17, 21, 23, 27, 36, 37,40-42, Колиховщизна 309

48, 49, 51, 53, 55, 61, 62, 64, 84-88, Коліно 317
97,98, 100, 105, 108-113, 116, 118- Колода 309
-122, 126, 128, 129, 131-133, 136, Коломия 13, 245
150-152,157,158, 161,184,196-199, Колпинок 309
201, 203, 207, 213, 214, 218, 222, Колчин 314
223, 227-230, 233, 234, 236, 240, Команча 40, 57, 98, 114
241, 248, 256, 257, 259, 264-266, Комарево Старе 316
268, 269, 274, 277, 280, 284, 290, Комарів 239
296, 321, 332, 336, 343, 357, 361, Комарівка 319
362, 380, 381, 392, 394, 402

Київська губернія 296
Киселів 313
Кінське 158, 164
Клейніки (також Кленіки) 373, 374 Конечна 56
Кленіки (також Клєйники) 386, 387 Конколевниця Східна 312, 316, 319
Кленовниця 283, 312, 322
Кленовниця Мала 313
Клепачів 314
Климчиці 315
Клімонтовщизна 367
Кліщелі 288, 368, 374, 377, 378, 380,

390

Кнориди 374, 406
Княжа гора 245
Княжичі 173, 195
Княжпіль (також Княжипіль) 167, Копина 319

168, 182
Кобиляни 244, 312, 327,339, 340, 380 Копитник 311
Кобиляни-Надбужні 309, 340
Кобильниця-Руська 173, 204
Кобринський повіт 282, 294
Ковбаски 312
Ковка 305
Ковнати 313
Коденець 305, 360, 361
Кодень 286, 302, 308-311, 333, 366, Коровиця Лісова 162, 174, 194

374

Козак 303

Козаржець 303
Козли 317. 339
Козубата 307
Колачі 305

Колемброди 317, 339
Колеховичі 305, 360, 361

Комаршка-Підляська 315-318
Комарно 156, 202, 230, 312, 315
Комарно-Рудки 230
Комарнянщина 156, 202, 230

Константанів 286-288, 303, 312, 313,
315, 347, 397,400

Константинівка 303, 355
Константинівський повіт 283, 303,

311, 321-323, 327, 329, 330, 338,
339, 341, 343

Конти 33

Конти (гм. Кодень) 309
Конюхи 307
Копилів 249

Копитів 310

Копитув Дольни 173
Копці 312
Коритники 174, 201
Корниця 283, 314, 327, 329, 341, 374,

375, 382, 400
Корниця Стара 312-315
Корні224, 231, 232

Королівка 305
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Коропець (р.) 223
Коросно 20, 76
Короснянське воєвідство (також Кривка 114

повіт) 22, 30, 45, 46, 55, 83, 98, 151, Кривоверба (також Кривоберва) 287,
161, 162, 165, 166, 171, 187, 195

Коростів 118
Корощин 310
Корчівка 310, 314
Косарево 248
Косинь 305
Костанка 314
Костарівці 49
Костеневичі 310
Костомолоти 310
Костри 317
Костриня 93
Костяшин 251, 252
Котелики 316
Кочик 312

Кочуківка 310
Кошалінське воєвідство 16
Кошелі 375

Кошелівка 314, 315

Кошоли283, 285, 310, 321

Кравці 312
Краків 6, 9, 10, 15, 16, 25, 27, 29, 30, Куп'ятичі 174

32-34, 39, 75, 83, 84, 89, 90, 94, 98, Курашево 367
106, 107, 115, 119, 124, 125, 152, Курновичі 182
169, 171, 185, 186, 188, 230, 235, Кусеничі 174, 183
238, 241, 243, 252, 256, 257, 260, Кшевиця 317
281, 346, 348, 354, 355, 361, 366,
379, 382, 384

Краківське воєвідство 18, 159
Краковецький район 197, 198
Крампна 40, 53, 72
Красичин 174, 176, 180
Красичі 174, 201
Красівка 305, 310
Красна 20, 30-33
Красна (гм. Гушлів) 314
Красне 305
Краснистав 253, 259, 345
Краснобрід 253
Красноставський повіт 249,257,259,

322

Крехів 155
Креців 97, 164

Кржимовськ 315
Крива 33

305, 360, 361, 363, 364, 380, 397
Кривовілька 310
Кривоснити 312
Кривча 170, 181
Крив'ятичі 403
Крижівка 32
Крим 329
Криниця (гм. Рокитно) 312, 314
Криниця 13, 31
Кричів312, 314
Кролик-Волоський 29, 154
Кропивки 305, 361
Кропивник 182
Кропивник Старий 107, 111
Крулєвський Двір 305
Кудри 317
Кузавка 308, 312
Кузьмина 51, 114, 174
Кукурики 312
Куляшне 20, 95
Кульчин 298, 302, 305, 322

Лави 314

Лани 314

Ланцутський повіт 166
Ластівки 111

Лащів 239

Лебедів 310

Легути 308
Лежайськ 153

Лейно 304, 305

Лелюхів 20, 50, 56, 76

Лемківщина 6, 10-12, 16-20, 23-30,

32-37, 40-42, 44, 45, 47-54, 56, 57,

59, 60, 62, 63, 70, 72, 74, 76-79, 81,

82,91,93-96,116,117,153,155,191,

195, 359
Ленґи 312
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Ленінград 341, 343
Ленчна 239, 348
Ленюшки 310
Лепки 312
Лесньовичі 239
Лєшно 177, 195
Линів 305
Липа 174
Липини 216
Липинка 303
Липинки 375
Липівка 305
Липівці 35, 36, 39
Липниця 312, 360
Лишю 382
Липняк 307
Лисів 315
Лися-Вулька (також Лісьовулька) Лотів 254

317
Лисятичі 171
Литва 270, 296, 331
Литовське Князівство 288, 290
Лівці 174, 183
Лівче 251
Лігниця 34
Лідзбарщина 99
Лімна 158, 175
Лімниця (також Ломниця) 85, 87-91, Лупків 49, 114

97, 102
Лінина Велика 111
Ліски 251, 268, 305
Лісковате 164
Лісна-Підляська 308, 313-315
Лісничівка 318
Лісок 307
Лісувек 164
Ліський повіт 54, 94-96, 155, 190
Лісько 53, 72, 98, 100
Лішна 311
Ліщава Горішня 175
Ліщава Долішня 114, 175, 193
Ліщавка 175
Ліщанка 316
Ліщина 175
Лобозев 114
Лови 322

Ловіч 365
Лодзь 18, 26, 28, 40, 60, 63, 70, 96,

115, 117, 193, 259, 268, 369, 371,
382, 384, 396

Ломази 285, 286, 302, 306, 309-311,
317, 321, 323, 336

Ломжинська губернія 244
Ломниця 305
Лом'янка 97
Лондон 280
Лонка 187
Лопушниця 97, 182
Лосє 32, 33, 42
Лосичі (також Лосиці) 288, 312-315,

382
Лосичівський повіт 382
Лосінка 386

Луби (також Вільби) 262
Лубна (також Лубно) 175, 202
Лужок Горішній 111
Лузки 316
Лукавець 175
Луківці 310
Лукова 167, 168
Лукове 54, 96, 114
Луковисько 317

Лупківський перевал 98
Луцьк 87, 240, 264
Любартівський повіт 296
Любатин 310
Любачів 153, 174, 176, 180, 187
Любачівський повіт 151, 156, 159,

160, 184, 190, 225
Любачівка (р.) 171, 175
Любениця (р.) 167
Любенка (також Любонька) 310,

321, 337-340, 380
Любень 284, 305, 334, 346, 360
Любича 156, 224, 225, 230
Любича-Королівська 224, 230, 231
Любичин 305, 361
Люблін 6, 9, 10, 17, 83, 96, 117, 154,

162, 167, 170, 184, 193, 231, 232,
239, 243, 253, 258-260, 262, 263,
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266, 344, 359, 360-362, 366-370, Малашевичі Великі 310, 339, 340
372-382, 386, 390, 396, 401, 407

Люблінська височина 244
Люблінська губернія 241-244, 285, Малєсє (також Малєше) 386

294, 300, 302, 320, 322, 326, 330, 333 Маличі 258
Люблінське воєвідство 159, 190,193, Малінники (також Малєнніки) 389

195, 224, 230, 231, 239, 241, 243, Малковичі 175, 183, 201
252-254, 257-260, 288, 291, 305, Малнів 182, 204
343-345, 354, 357, 359, 362, 366, 382 Малопольща 90, 140, 152, 177

Люблінщина 167, 170, 193, 230, 231, Мані 317
258-260, 359, 360, 362, 366, 370, Манчіковичі 175
382, 401

Любовиж 307
Людвин 287
Люта 305
Лютовиська 98, 127
Лютовиця 305
Лядзька 308
Ляцька 182
Ляхівка 310
Ляшки 177, 186
Ляшки Муровані 182
Львів 6, 10, 11, 13, 19, 21-25, 31, 33, Мацьковичі 183, 187

38,42, 86, 93, 94, 100-104, 109, 111, Медика 171, 176, 178, 181, 201
112, 115, 119, 122, 125, 136-138, Межвиці 315
144, 152-156, 160, 172, 182, 183, Межевники 314
197, 203, 225, 229, 230, 245, 246, Межилісь 310
248, 251, 265, 277, 320, 324, 340, Межиріччя (Мієсігуггес Рос11а$кі)
355-357, 380

Львівська область 12, 88, 100, 105, Мельник 286, 350, 352, 371, 392, 393
ПО, 119, 122, 126, 151, 155, 158, Метілка 303
160, 161, 181, 184, 186, 187, 197, Мешки 312
198, 223, 229, 230, 262

Львівщина 111, 265, 344

Мазанівка 310
Мазовецьке воєвідство 291
Мазовше 352, 382
Мазури 39
Макарівка 314
Макарки 343, 371
Макінів 182
Макова 114, 175, 193
Маковка 385
Макошка 307
Маластів 32

Малашевичі Малі 310
Малева-Гора 310

Маньковичі 310
Маринка 312
Маріянка 307
Маркова 166
Мар'янівка 304
Маслюхи 305
Матяшівка 310, 360, 375
Махнів 224, 230
Махнівок 251
Мацошин Великий 305
Мацошин Малий 305

286, 287, 316-319, 345

Миколаївська область 12,
Милків 176, 319
Милойки 312
Милянів 317, 318, 319
Михава 114
Михайловичі 249
Михалки 314
Михальків 308

Михиринці 248
Миців 251
Мичків 114
Мичківці 97
Мишковиці 315
Мігова 182
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Мілейчиці (також Мілейчиці)
391

Мільнів 176, 201
Мінськ 119,367, 394
Мінська губернія 294
Мйончин 254
Млини 176
Могилівська губернія 294
Могилка 317
Мокрани 339
Мокрани Нові 314
Мокрани Старі 314
Мокре 49
Молдавське Князівство 88
Молодич 176, 187
Молодовичі 114, 176, 193
Монастириський район 122
Монреаль 355
Мончин 239
Монятичі 249

Моранці 182
Море 375
Морохів 49, 51
Москала 98
Москва 10, 36, 43, 69, 85, 118, 152, Нарев (с.) 385, 386

220, 241, 244, 280, 281, 283, 296, Нароль 223, 224
327-329, 332, 338

Мости 305
Мости Великі 240, 343, 371
Мостиська 187
Мостиська (с.) 305
Мостиський повіт (також район) Немирово 393

151, 160, 161, 180, 181, 184, 185, Немойки 315
187, 190, 191, 198

Мостищина 185, 202
Мостів 312
Мостове 322
Мохнате 388

Мочеради 182
Мошковиці 229
Мощаниця 176
Мрочковізна 367
Мощона-Королівська 392
Муравець 308
Мутвиця 360
Мутна 392

', Мушина 20
Мушинка 56
Мшана 182
Мшанка 103
Мшанна 312
Мхава 96
Мюнхен41,68,71, 138, 192, 196,209,

263, 277, 278
М'якіш Старий 177

Нагачів 187
Нагуєвичі ПО, 150
Надбужанщина 242, 249, 255, 259,

278, 287, 362
Наддністрянщина 113, 123, 191,228,

229, 381, 392, 402
Надсяння 6, 45, 153, 155, 161, 184,

185, 191, 195-197, 199, 202, 359
Надсянщина 41, 150, 153, 156, 191,

192, 197, 198, 211
Накло 177, 191, 201
Нарва (р.) 5, 7,254,256, 279,282,288,

289, 291-294, 333, 347, 349, 362,
370, 384, 394, 396, 406

Небилів 97
Негрибка 177, 183, 195, 201
Незнанка 312
Нелипковичі 177
Немирів 223, 371

Неплі 314, 339
Нетяги 305

Нехворощі 257
Нецілин 305
Ніздрець 162-165
Ніковичі 162
Ніновичі 177, 194, 201, 212
Нічлава (р.) 223
Нова Весь 32, 50, 56, 81
Новгород-Волинський 240
Нова Прага 336
Новгород-Сіверське намісництво 87
Новгородщина 189
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Новий Санч 25, 81
Новиця 32

Новий Торг ЗО
Новоберезово 375, 376
Новосанчівське воєвідство (також Оріхівці 177, 183

повіт ) 22, 39, 45, 46, 53, 55, 76, 195 Орли 171, 172, 181
Новосілки (]Чкмо5Іе1ес) 312
Новосілки (ІЧоиюзіоІкі Оусіуп$кіе) Ортель-Королівський 310

177

Новосільці 33, 114
Новотанець 13,
Носів 314, 339, 360, 365, 380
Нурець (р.) 290
Нурець-Стація 391, 392
Няньковичі 183

Нью-Йорк 106, 119, 121, 122, 135, Осова (гм. Ганськ) 306
153, 156, 161, 190, 202, 204, 230, Осова (гм. Вогинь) 317
242,249,255,259,278,287, 355,362 Осовка 302

Оброшин 155
Обша 167
Овешанка 319

Огордники 310
Огородники Великі 308
Огородники Малі 310
Одеса 23, 24, 100, 106, 198, 246, 257, Оструня 41

264, 265
Одрехова 35-37, 44
Окунинка 305
Окчин 310
Олешичі 180
Ольхівка 303
Ольхівці 96, 114
Ольшаниця 98, 165
Ольшанка 310, 312-316
Ольшин 313, 314
Ольшинка 195
Ольштинське воєвідство 16, 288
Омельно 319

Ондриянки (також Андриянки) 350, Париж 119, 121, 153, 155, 190, 204,
389

Опака 97

Опака Дужа 376
Опарівка 20,
Опір (р.) 88, 97, 115, 116
Ополє (с.) 34, 263

Ополє (с.) 305, 307
Орешково 389
Оріхів Новий 306
Оріхів Старий 306

Ортель-Княжий 310

Орхівок 306, 334
Осердів 251
Осівка 314
Ослава 9, 10, 19, 20, 21, 27, 41, 49, 83,

92-95, 98, 114
Ослово 350
Осмол 303

Оссова 360
Острів (на Володавщині) 315, 323
Острів (на Ярославщині) 162, 177,

183, 194, 201
Острів (також Острів-Люблінський,
місто) 287, 305, 307
Остромончин 314

Отшакли 319
Охожа 367

Павлів 249, 250, 302, 314
Павлів Новий 313, 314
Павловичі 187, 188
Павлово 329
Павлокома 177, 202
Павлюки 308
Пакість 182
Пакошівка 114, 164, 193
Палка 314

Папротно 182

230, 280, 286
Парків-Пруський 315
Парків-Руський 315
Паросля 308
Парчів 253, 279, 287, 288, 305-307,
317-319, 345, 361, 362, 412
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Парчівський повіт 357, 358, 361
Пасинки 376
Пахоле 306
Пахолі 361
Пашенка 322
Пашенки 318
Пашкова 114
Пашова 164, 165, 193
Пелкині 187
Переводів 251, 252
Переворськ 153
Переворський повіт 160, 180, 184
Перемиська земля 117
Перемиське воєвідство 45, 46, 156, Плешевичі 182

160-162, 170, 171, 175, 178, 180, Плонна 20, 95
182, 184, 186, 187, 195, 223, 224

Перемиське Князівство 118
Перемиський повіт 151, 159, 160, Плятерув 312-316

166,181, 182,184,185,190,191,202 Пниська 308
Перемишль 9, 89, 153, 158, 160, 170, Побужжя 260, 266

172, 175, 177, 178, 180, 181, 183, Поворозник 31, 56
186, 194,211,219

Переспа 249
Переход 303
Перещівка (також Перещулка) 316, Подґродзє 177, 195

355
Перковичі 310
Петрушка Воля, див. Воля-Петруш- Подлєсє 173, 195

ка

Пєхи 307

Пиняни 182

Південно-Західний Край 320

Північно-Західний Край 293, 294, Полісся 267, 279, 340, 350, 352, 353,
301, 320

Підбуж 97

Підбузький район 105, 109-111, 230 Полнятичі 178, 195
Підволочиська 227, 240
Підгірці 250
Піддубці 237
Підкамінь 240, 272
Підкарпаття 28, 29, 32, 85, 140
Підляське воєвідство 290, 291
Підляшшя 34, 68, 186, 241, 248, 249, Полтавщина 87

254, 258-260, 262, 278-281, 283-285, Полюбичі 306, 323, 325, 326, 334, 339
287, 288, 290, 292, 297, 299, 302, Поляна 114
320, 321, 323, 324, 326-333, 335, Поляниці 97

339, 340,344-350, 352-362,365,366,
370, 372, 380-382, 385-387,389, 396,
397, 399, 400, 402, 403, 406-410

Підляшшя Південне 6, 290, 291, 323,
361, 362, 366, 369, 370, 397

Підляшшя Північне 289-291, 293,
294, 333, 337, 396

Піліки 388

Пінськ 368

Пішоволя (також Песья Воля) 306
Піщаць 286, 297, 308-311, 322, 349

Піщатець 325, 326, 333

Плебанія-Воля, див. Воля-Плебанія

Плосків 315

Плянта 318

Погорилець 306

Погреби 368, 374
Погонь 173, 195

Подедвір'я 303-307
Поділля 235, 246

Подоляни 352

Поздяч 178, 195
Поканєво 391

Покинянка 315

399

Полічна 390

Полодь 307

Полонина 20, 95

Полоски 297, 298, 301, 302, 310, 324,
325

Полтава 87

Полтавська губернія 296
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Полянки 114

Полятичі 310, 339, 340, 376

Польське Королівство (також Пружанський повіт 282
Корона) 162, 225, 243, 270, 282, 290, Прусік 114
291, 320

Польща (також РП, ПНР) 5-8, 12, Пруссія Східна 14, 100
18, 20, 22, 27, 33, 35, 44, 45, 50, 53, Прут 11,
81, 83, 91, 96-99, 101, 114, 116, Пряшів 40
120-122,124,125,128,138,151-153, Пряшівський Край 26
155,156, 158-162,167,170-172,176, Пряшівщина 40
178, 183, 184, 187-196, 200, 213, Псол 21
219, 221-225, 230, 232, 233, 235, Пугачі 316
236, 239, 240, 242, 244, 245, 251, Пулави 95
256-263,266, 269,273,278-281, 286, Пучиці 314
287, 290, 297, 302, 303, 330, 332, Пшевлока А 319
334, 350, 356-358, 362, 363, 374, Пшевлока Б 319
381, 388, 399, 404, 409

Помор'я Щецінське 195
Попели ПО
Поповичі 182
Попрад 5, 7, 10, 12, 13, 15, 16, 21, 30,

31,41
Попрадська долина 11
Поросли 322
Поросюки 310
Порохник 187, 188
Поруби 165, 202
Посада Горішня 52
Посада-Риботицька 178
Посяння 153
Потік 168
Потоки 231, 232
Потруси 315
Потуржин 249, 250
Почекайка 248
Прага 14, 26, 36, 42, 71, 89, 90, 138, Раківка 168

192, 217, 278, 340
Пратулин 315, 380
Прелуки 96, 114
Прибишів 20, 95
Прибужжя 287, 397
Прикарпаття 140
Прилуки 318
Примірки 306
Прип'ять 290, 294
Проневичі 387

Проснів 313
Прохенки 314

Пруссія 290

Пшегалини А 318
Пшегалини Б 318
Пшегалини Малі 318
Пшесмики (також Пржесмики) 308,

315

Пшеходзіско 316

Рава-Руська 156, 230, 240, 272

Рад (також Радче) 318, 319, 322

Рада (р.) 160, 172, 174, 178, 183

Радехівщина 249, 278

Радзинь-Підляський (також Радин)
283, 317-319, 355, 362

Радзинський повіт (також рос. уєзд)
283,287,303, 316,319,322, 323,330

Радимно 153, 160, 172, 176-179, 181,
183, 201

Радошиці 49
Райтаровичі 155, 158, 182

Рата(р.) 156
Рахані 239

Рачки 313

Регетів Вижній 33

Регетів Нижній 33

Репедь 95

Ржевуски 315

Рибник 107, 111
Риболи 385

Риботичі 171, 178
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Риманів 13, 15, 25, 29, 54, 75
Рівненська область 265, 266
Ріпки 32, 65
Ріпник 20

Річиця (р.) 223, 224, 239
Ровин 306
Рогавка 377, 383, 384
Рогатка 249
Рогач 315
Рогозничка 318
Рогозниця 318
Родна (р.) 100
Рожанка 306
Рожнітів 97, 188
Рожнятівський район 100
Розбитівка 310
Розвадів 315
Розвадівка 306
Розвиниця 187
Розточчя 167
Рокитно 312-316, 329, 372
Рокітниця 160,171, 172, 174, 177,183 Савин 307
Романів 307
Ромашки 306, 339
Ропа 13,
Ропа Стара 107
Ропенка 114, 165
Російська Імперія 223, 251, 291, 296, Самбір 90, 97, 105-107, 125

339
Росія 6, 24, 280, 286, 291, 295, 299,

301,320, 332, 333, 348, 365
Роскош 314
Россош 310, 334
Россоше 323
Ростока 32
Руда 249, 250
Рудавка-Риманівська 95
Руденець 318
Рудецький повіт 181, 190
Рудка 327
Рудки 155, 156, 202, 230
Рудківський район 197
Рудник 315
Рудники 319
Рудно 155, 283, 318, 323, 324
Русили 306

Русинка 250
Русь 20, 24, 86, 177
Русь Забужна 244, 337
Русь Надбужанська 242
Русь Надвіслянська 281
Русь Південна 246, 247
Русь Підкарпатська 37
Русь Сідлецька 281
Русь Холмська 241, 244, 248-250,

283, 284, 297, 324, 326, 333
Русь Холмська та Підляська 250,

324, 326
Русь Червона 88, 152
Руське воєвідство 270
Руське Село 158, 178
Руський Потік 30
Рутка 313
Рябе 51, 96, 114
Ряшівське воєвідство 18, 45,46, 159,

160, 166, 171, 184, 190, 195

Савки 317
Сагайки 317
Сагринь 249, 250
Сади 164
Саївка 311

Самбірський повіт (також район)
86, 100, 111, 119, 161, 181, 190

Самбірщина 119, 155
Самовичі 308
Самулки Малі 385
Сандомирське воєвідство 152
Санкт-Петербург 13, 89, 242-244,

247,280-282,284, 290,293,295-302,
320, 324, 326, 333, 336-339

Санчівський (також Сандецький)
Бескид 30

Санчівський (також Сандецький)
повіт 12, 14,

Санчівщина 33
Сапігів 306

Сарнаки 312-316, 345, 350
Свидник 111
Свидники 254
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Свинярів 313
Свіча (р.) 88, 98
Свори 314, 329
Святе 178, 183, 188,201
Святкова 33
Седлиська 254, 255, 278
Селиська 165, 179, 182, 202, 230, 258 Словаччина 14, 22, 114
Селище 249
Сельчик 311
Сербія 87
Сервин 314
Середа (р.) 247
Серет 21, 240
Серет (р.) 223, 227
Серпелиці 314, 338, 350
Сибір 168
Сивка-Наддністрянська 229
Сидорки 311
Сильвонки 322
Синьовидне (також Синеволодско,
Синевідсько) 100
Ситник 311
Ситники 335
Ситно 239,317
Сицина 314
Сіверщина 246
Сідлецьке воевідство 315
Сідлецька губернія 241, 243, 244, Солокія 7, 156

279-285, 291, 297, 298, 300, 302, Солотвини 32
303, 322, 325-327, 336-343

Сідлище 306
Сідльці 244, 291, 321, 330, 332, 382 Соргів Долішній 165
Сілезія 140
Сімановка 378, 383
Сімень 307, 318, 319
Сім'ятицький повіт 384, 385
Сім'ятичі 288, 343, 347, 348, 362, 370, Спиш 20, 33

377, 380, 391-393
Скала 227
Скальник 33
Скло(р.) 173, 177
Сколє 95
Сколівський район 118
Скордіїв 249, 250
Скородниця 303
Скригичин 249, 258
Славатинськ (також Славатинськ- Старе Село 180

-Інститутський, Славатинськ-Кня-
жий) 311

Славатичі 286, 302, 308-311, 366
Сливонка 313
Сліпче 249, 250
Слобожанщина 87

Словаччина Східна 40
Слонімський повіт 282
Слупське воевідство 287
Случ 240
Смерековець 33
Смолинка (р.) 223
Сніжки 390
Собибір (також Собібор) 286, 306
Сокальський повіт (також район)

251, 252, 262
Сокальщина 249, 278
Соколово (Зокоюду Росіїазкі) 288,

325

Соколовський повіт (також рос.
уєзд) 330

Соколя 182, 187'
Сокулка 393
Солина (с.) 98, 114
Солинка 19,20, 28,94, 95, 116
Солинка(с) 95, 114

Сонечів 107
Сопот 99

Сосниця 179, 183, 201
Соснівка 303, 304, 306, 307, 373
Сосновець 316
Сосновиця 287, 303-307

СРСР (також Радянський Союз) 12,
18, 91, 98, 119, 189, 232, 343, 352,
356, 363, 368, 391, 392

Ставище 377
Ставки 306, 360, 380, 401
Станиславчик 180
Станіславів 13, 245
Стара Сіль 111
Старгардський повіт 262, 263
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Стариї (Зіагупкі) 316
Старина 303
Староконстантинівський повіт 248 Сула 21,
Старосамбірський повіт (також Сулимів 251

район) 90,100, 103, 105, 106, 110, II1, Суми 264
118, 158

Старосамбірщина 105
Старява 180, 185, 187, 191,204
Стасинів 318

Стасівка 311

Стежниця 33
Стемпків 307

Степанковичі 249, 250

Стефкова 114
Стиржинець 311
Стібенко 180, 183
Стібно (також Стубно, Стобно) 170, Схід 5, 392

172, 173, 177, 180, 183, 201
Сторожі 114
Столпно 317

Страбля 347

Страдч 182

Стрвяж (також Стривігор) 83,91,97, Сянік 49, 53, 74, 76, 82, 127, 153, 158,
98, 114, 116, 119, 151, 170

Стрижів 20,
Стрий 85, 90, 102
Стрий (р.) 88, 116
Стрийський повіт (також район) 86, Сянічок 49

89, 100, 107
Стрики 387
Стрипа (р.) 223
Стрілківський район 110, 111
Стрілківщина 126
Стрільбище 111
Строже 49, 82
Строневичі 182
Струпин 249, 262
Струпин Дужий 260
Студзянка 311
Студянка 321
Стульно 306, 360
Ступниця(р.) 165, 170, 175
Ступно 263
Ступосяни 114
Сувальська губернія 244
Сувальське воєвідство 39, 262,
Сугри 308, 322

Судова Вишня 158, 229
Сукіль (р.) 97

Сурмачі 317
Сухава 306
Сухова 334
Суховоля 180
Суховольці 368, 377, 378, 383, 384,

390

Сухов-Пенька 316

Суходіл 97

Сушно 306
Сушиця-Рикова 105
Сушниця Велика 118

США 180, 354, 355
Сян 7, 11, 12, 13, 19, 21, 28, 41, 86,

88-94, 101, 140, 151-153, 157, 158,
160-166,170-175,177-181, 183, 202,
206, 208, 210, 226, 349

162-166, 254, 256
Сяніцька земля 96, 117, 149, 162
Сяніцький повіт 14, 21, 36, 37, 95,

155, 190

Сяніччина 56, 79
Сянки92, 93, 114
Сьвєрчево 162

Танва(р.) 151, 157, 167,176, 181, 184,
193

Тараща 296
Тарногород 153, 253
Тарнобжезьке воєвідство 45,46,151,

195
Телятин 239, 249
Тератин 249
Теребеля 311, 380
Теребин Малий 254
Теребички 308
Тереспіль (також Тересполь) 286,

287, 308-311, 313, 314, 362, 376,
380, 397

Терликів 316
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Тернаватка 239, 249
Тернавка (також Тарнавка) 95, 166, Турчанський повіт (також район)

180, 187, 201
Тернопіль 277
Тернопільська область 12, 223
Тернопільщина 27, 122, 227, 229, Тучна 308-311, 354, 375

233-236, 270, 271, 274, 275, 277
Тершів 111
Тетерів 240
Тилич 67

Тилява 56, 76
Тим'янка 392

Типин 249, 250

Тирява-Волоська 114, 164, 165, 193 Угорське Королівство 13
Тирява-Сільна 114, 165, 193
Тисова 180
Тисьмениця 306
Тишівці 239
Тишковичі 182, 204
Тісна (також Тисна) 50, 96, 98, 114 Ужгород 26, 27, 30, 36, 37, 38, 40, 77,
Тлустець 318
Токари 352, 392
Токарня 20, 95
Томашів 244, 260
Томашів-Люблінський 224
Томашівський повіт 156, 225, 230,

231,242,250,257, 258, 355
Топільниця 111
Топорів 314
Торець 88, 90
Ториськи 314
Торки 181, 183, 201
Торонто 355, 358
Тришцяна 56
Трищани 239, 256
Трійця 165
Трійчичі 181
Тростянець 97, 165, 166
Тростянка 385
Тулилів 317
Турецький повіт 104
Турів 312, 316, 319
Туринсько 95
Турка 85, 107
Турківський район 100. ПО, 118, 126 Ушиця (р.) 247
Турковичі 250

Турно 306

86, 89, 95, 96, 103, 105, 107, 115,
129

Тур'я 111

Уг (р.) 90
Угерка (р.) 7
Угерці 97
Угники 181, 193, 195
Угнин 306, 360, 361
Угорки 187, 188

Угорщина (також Венгрія) 11, 13,
36, 72, 100

Угруськ 307
Уж (р.) 12, 13, 88
Ужський перевал 98

112, 149, 399
Уйковичі 181, 183, 201
Україна 84, 87, 90, 91, 100, 102, 114,

116, 129, 151, 158-161, 181, 184,
186, 190, 191, 196, 199, 223, 239,
244, 246, 247, 257, 263, 266, 296,
298, 299, 320, 328, 355, 359, 365,
380, 381, 399, 409

Улично 97

Улюч 171, 187
Умань 239

УРСР (також Радянська Україна)

18, 27, 35, 40, 88, 90, 98, 100, 112,

159, 189, 196, 197, 229, 255, 257,

265, 288, 357

Уршулин 304-307

Устє-Руське (також Устя) 33, 53, 56

Устимів 305, 307

Устрики Горішні 98

Устрики Долішні 114, 127, 162-166
Устрицький повіт 190
Устшеш 318

Утрівка 317
Уханє 249

Уяздів 307
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Фастів 239

Філядельфія 106
Фльоринка 56, 81
Фоляричі 314
Фрайбурґ 90
Фредри-Молодовицькі 176
Фредрополь 170, 172-175, 177, 178 Ціхостів 319

Харків 87, 101, 120, 128, 328
Хворостита (також Горостита) 304, Ціцібор Малий 311

361)
Херсонська губернія 336
Хирина 181
Хирів 97
Хлібчин 316

Хлоднік 163, 165, 195

Хлопиці 171, 172, 174
Хлопкш 314

Хмелита 304

Хмельницький 240
Хмілів 306

Хмільник 168

Хмільок 168, 184

Холм 239, 240,242-245, 248, 250, 259, Чех 318

260, 262, 268, 286, 323, 333

Холмська губернія 241, 243, 248, 281 Чехія 84, 140
Холмська земля 242, 245
Холмська Русь, див. Русь Холмська Чешанів 176, 223, 224
Холмське воевідство 224, 239, 260, Чижики 379

279, 288, 298, 304, 306, 307
Холмський край 250
Холмський повіт 243, 245, 249, 257, Чікаґо 153, 161, 185, 191

296, 355
Холмщина 6, 34, 202, 240-245, 248, Чорна 114

249, 252, 254, 255, 257-259, 261, Чорна Вода 20, 30, 32
262, 278, 287, 297, 299, 326, 333, Чорна Гірна 98
335, 339, 345, 349, 355, 356, 358, Чорна Дужа 371, 390
359, 362

Хорів 187, 188
Хорощинка 311, 333, 353
Хотилів 311

Хотинець 162, 181, 183, 188, 194, 204 Чухляби 313
Хотичі283, 314, 321, 322

Храболи 378, 385, 386
Хрипали 155

Хриплі 182
Цвіржа 182

Целесниця (також Цілесниця) 314,
316

Цетуля (Цітуля) 183
Цеце лі 391

Циків 182

Цілуйки 314

Ціцібор 325, 326

Ціцібор Великий 311

Цюріх 91

Чайковичі 187

Чебераки 314, 318
Челешниця 322

Чемерники 315,

Чепутка 306

Черемха 289, 293, 350, 376, 377, 378,
391

Чернева 182
Черничин 254
Чернігівщина 87
Чертеж 49, 114

Чехи-Орлянські 378, 379

Чехословаччина 12, 18, 53

Чижі 294, 295, 352, 373, 375, 386, 388
Чистогорб 49

Чішки 182

Чорноріки 20
Чортівка 304
Чоснівка 311
Чухів 316

Шавли 316
Шайдівка 318
Шахи 317
Шенейки 311
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Шидлівка 314
Шидлоляс 316

Шимбарк 33
Шлеськ Цешинський (81а^к Сіезгуп- Яблунька Верхня 118

зкі) 31
Шлюбів 307
Шлятин 249

Шляхтова 20, 25, 30, 32
Шмокотівка 306

Шостаки 311, 322
Шостаково 352
Шостка 317

Шпаки 314, 327

Шуминка 304

Щавнебі, 114
Щавник 31
Щавниця 10, 13, 16, 18, 20, 28-30,
Щербанівка 95
Щесники 306
Щецін 195, 263
Щецінське воевідство 16, 262, 263
Щирець 155

Юзефин 306
Юліанівка 304
Юліополь 319
Юневичі 313

Юрівці 114, 166, 193
Юркова 97, 166

Яблонь (також Яблунь) 305, 317, Ясло 72
318, 322, 323

Яблочин (також Яблочна) 302, 311,
320, 322

Яблуниця 166, 202

Явірки 20, 29-32, 42, 50, 52, 72
Явірник 49, 95, 114
Явірник-Польський 181
Явірник-Руський 165, 181, 195
Яворів 156
Яворівський повіт 151, 160, 183, 184,

187, 190, 198
Яворовіце 181, 195
Яксманичі 181, 193, 195
Янів 155, 286
Янів-Шдляський 288, 312-316, 349
Янівка 308, 316
Янківці 96, 114
Яново 379

Ярослав 153, 157, 162, 172, 178, 183,
186, 187

Ярославець 249, 258
Ярославський повіт 151, 159, 160,

172, 183, 184, 187, 191, 202

Ярославщина 153, 161, 168, 169, 185
Ярчів 224
Ясельський повіт 14, 55
Ясениця-Сільна ПО, 118

Ясенів Горішній 102
Ясенка-Руська 318
Яслиська 29,

Яцевичі 385
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Дослідники українських говірок у Польщі

Умовні скорочення: бойк. - бойківські говірки; волин. - волинські
говірки; лемк. - лемківські говірки; наддністр. - наддністрянські
говірки; надсян. - надсянські говірки; підл. - підляські говірки.

Андрієвський П. підл. 301

Багровська А. підл. 383, 387-388,
390-391

Бандрівський Д. бойк. 108-109, 123, Дейна К. наддністр. 227, 229

128; лемк. 35; наддністр. 129
Бесараба І. підл. 336-338

Бова (Ковальчук) Л. волин. 263
Бонк С. лемк. 35

Браєрський Т. волин. 254

Вагилевич І. бойк. 100, 104; лемк.
22-23

Вархол С. лемк. 40; підл. 360, 366

Верхратський І. бойк. 104; лемк. 24- Закревська Я. надсян. 198-199
-25, 51; наддністр. 225, 230; Залеський А. бойк. 118; надсян. 198
надсян. 182

Возний Т. бойк. 112

Вольніч-Павловська Е. надсян. 193 Зілинський І. бойк. 106; волин. 247-

Врублевський М. підл. 383-385

Ганцов В. наддністр. 226; надсян. Зубрицький М. бойк. 103
184, підл. 346

Гнатюк В. бойк. 102
Головацький Я. бойк. 101; волин. Керницький І. бойк. 120; лемк. 35,

246; лемк. 23; підл. 332-333
Горбач О. волин. 263; лемк. 41; Кирай П. лемк. 36

наддністр. 230; надсян. 192
Грабец С. бойк. 116
Григор'єв А. наддністр. 241; підл. 342 Кобильник В. бойк. 105
Григорчук Л. надсян. 198
Грицак Є. бойк. 105

Ґлінка С. підл. 384-387, 390-392
Гоцький І. бойк. 104

Дацевич Л. підл. 396

Дзендзелівський Й. бойк. 112; лемк.
40

Дзіндзьо М. надсян. 194

Желеховський С. підл. 322-323

Жилко Ф. бойк. 118, 129; лемк. 40,

58, 62; наддністр. 228; надсян. 199
Житецький П. підл. 321-322

Заусцінський К. підл. 324-325
Захарків О. бойк. 133

-248, 256; лемк. 30-33; наддністр.
226; надсян. 184, 186-188

Ігнатюк І. підл. 396-397, 399

37

Кисілевський К. наддністр. 230
Кміта Ю. бойк. 105

Ковальський Г. підл. 354
Козак А. бойк. 104
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Кондратюк М. підл. 383, 385-389, Пшеп'юрська-Овчаренко М. бойк.
391-392, 396

Кунець І. бойк. 118
Курашкевич В. бойк. 121-123; во- Рабій С. бойк. 106

лин. 252-256; лемк. 34; наддністр. Риттих А. підл. 320
227; підл. 343-349, 386-387, 389, Ріґер Я. бойк. 114-117; лемк. 35, 39,
392

Лапіч Ч. підл. 396
Латта В. лемк. 40
Лесів М. волин. 259-260; лемк. 40,

44-45; наддністр. 230-232; надсян. Рудницький Е. підл. 338
193; підл. 360-366

Лизанець П. лемк. 37-38, 77
Лотоцька О. волин. 256
Любіч-Червінський І. бойк. 102

Максимович М. волин. 246
Максимчук І. бойк. 105
Мєжеєвська Д. бойк. 116-117

Михальчук К. волин. 247; лемк. 24; Тарнацький Ю. підл. 350-358підл. 299
Москаленко А. волин. 248
Мошков В. підл. 333

Нечуй-Левицький І. підл. 320
Огоновський О. лемк. 25

Онишкевич М. бойк. 102, 105, 108- Чередниченко І. підл. 296-109, 119, 130, надсян. 196-197
Ошер-Подґурська Ц. підл. 392
Ощипко І. бойк. 112

Павлюк С. бойк. 104
Пагіря І. бойк. 112
Панькевич І. лемк. 36-37
Париляк П. бойк. 119
Парипа М. бойк. 105
Пасічинський С. бойк. 102, 104
Пастушин В. бойк. 113
Перетятко Є. волин. 265
Перфецький Є. підл. 339
Петручук І. підл. 367
Плюскота Т. бойк. 117
Покальчук В. волин. 264
Потебня О. бойк. 101; волин. 247; Юрковський М. лемк. 35

лемк. 24

Приймак М. лемк. 34

Приступа П. наддністр. 229
Пура Я. бойк. 108,110-111, 130-131; Янчук М. підл. 327-329, 400

надсян. 197
Пуйо Й. бойк. 113

119; лемк. 41, 61; надсян. 184-186,
190

75, 79; надсян. 193
Рощенко М. підл. 368, 390

Рудницький Я. бойк. 106-107; лемк.
42; наддністр. 229; надсян. 188;
підл. 355

Савицька І. підл. 383-385, 387-391
Саєвич М. підл. 370
Свєнціцький І. бойк. 104
Смочинський П. підл. 360
Смулкова Е. підл. 385-387, 390, 396
Сокальський Б. волин. 251-252
Страшкевич Н. підл. 324-326

Токарський Я. підл. 349-350, 353
Транциґер 3. підл. 370-377

Франко І. бойк. 102-103
Франко-Хоружинська О. бойк. 103

Черняк В. бойк. 108
Чижевський Ф. підл. 368-370
Чубинський П. підл. 295
Чурак М. підл. 389

Шевельов Ю. бойк. 118; лемк. 38;
підл. 397-399

Шемлей Й. лемк. 33-34
Шило Г. бойк. 118; волин. 265;

наддністр. 229; надсян. 197
Шимановський В. волин. 248-251;

підл. 333
ШляховО. бойк. 113, 119
Штібер 3. лемк. 26-28, 48-50, 52-53,

57-58, 75

Яворський А. бойк. 104
Янув Я. наддністр. 229

Яняк Б. підл. 371, 389, 392
Ярчак Д. волин. 262
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З видань
Українського Архіву

Підготовляються до друку:
Аксіа «\Л/ізІа» -друге, доповнене видання документів про

депортацію українців у 1 947 році. Появиться у квітні 1997 р.,
в 50-ту річницю акції «Вісла»

Вераігіасіа сгу сіерогіасіа. РггезіесІІепіе ІІкгаіпсбш
2 Роїзкі сіо ІІ5ВВ 1944-1946. Оокитепїу. Тот II - другий
том документів УПА і Генерального штабу ВП про
переселення українців з Польщі в УРСР. Зібрав та до друку підготовив
Євген Місило.

Лемківські пісні. Книга, що писалася століттями і

записувалася десятиріччями. Отримавши талан роду, виходив, уклав

і не дожив її Ярослав Полянський. З багатства кількох тисяч

пісень, що їх автор почерпнув з лемківської скарбниці, у цей

том увійде 450. Видання доповнене ґрунтовним музико-

логічним дослідженням про пісню лемків.

Моє самовизначення. Перше книжкове охоплення поезії

Остапа Папського. Видання підсумовує третій період, від

визволу України до 1996 року, поетової творчості.

Українці у концентраційному таборі в Явожні у 1947-
-1949 роках. Книжка помістить детальні бюграми 3870 в'язнів
та донедавна вкриті таємницею документи.

Українська Греко-Католицька Церква у Польщі після
1956 р. у світлі документів. Джерельні матеріали про
ліквідацію Церкви після II світової війни та важкий процес її
відроджування, започаткований у 1956 році.

о. митрат Василь Гриник і о. митрат Мирослав Ріпе-
цький у спогадах, документах і фотографіях - це дві
наступні, після спогадів о. митрата Степана Дзюбини,
джерельні публікації з історії Української Греко-Католицької
Церкви у Польщі.

Антологія української поезії у Польщі. Перша в
останньому півстолітті одножанрова презентація надбань
українських літераторів, що творили і творять у післявоєнній Польщі.

Про череп'я - поетичний щоденник Остапа Папського за
1996 рік.



З видань
Українського Архіву
Досі появилися:

Аксіа ,,\Л/ізІа". Понад 240 документів про депортацію
українців у 1947 році. 524 с. Зібрав і до друку підготовив Євген
Місило. Тираж книжки розійшовся.
Закерзоння - спогади вояків У ПА. Зібрав і до друку

підготовив Богдан Гук. Том І, 440 с. Тираж книжки розійшовся.
Лаґерний триптих - спогади Олега Пушкаря, колишнього

вояка дивізії «Галичина» та довголітнього в'язня радянських
концентраційних таборів. 272 с. Тираж книжки розійшовся.
Удома й на чужині - село Угринів у Сокальському повіті,

звичаї і діяльність угринівців та їхніх нащадків у спогадах
Володимира Сави. 144 с, 110 фото. Ціна - 8 зл. Можна придбати ще
останні примірники.

І стверди діло рук наших - спогади о. митрата Степана
Дзюбини - перша мемуарна публікація про душпастирську
працю серед вірних Греко-Католицької Церкви у Польщі
в 1938-1994 роках. 536 а, 172 документи, 13О фото. Ціна 20 зл.

Повстанські могили - 507 біограм вояків Української
Повстанської Армії, що полягли у 1944-1946 рр. Цінним
доповненням є документи, листування і знімки. Зібрав і до друку
підготовив Євген Місило. 408 с. Ціна - 18 зл.

Слідами пам'яті. Літописний календар - том 1-ий,
виданий у грудні 1995 р., 336 с, 80 фото, 740 імен до енциклопедії
українців у Польщі, мала антологія українських поетів. Ціна 1 6
зл. Можна придбати ще останні примірники з другого видання.

Село над Солокіею. Спогади Івана Гука про рідні Тенети-
ська та інші села над Солокіею. Це чергова публікація про
минуле українських сіл на Закерзонні. Ціна - 16 зл.

Слава во вишніх Богу - історія Чудотворної Ікони
Богородиці «Милосердя Двері», церков та душпастирів Ярослава,
написана о. Богданом Прахом. 160 с, 80 ілюстрацій. Ціна 9 зл.

Муіозегсііа 0\л/егі. Запкіиагішп Магуіпе \л/ иагозІа\л/іи
- польськомовне видання книжки о. Богдана Праха про історію
Чудотворної Ікони «Милосердя Двері». 160 с. Ціна 9 зл.

Вераігіасіа сгу сіерогіасіа. РггезіесЛепіе ІІкгаіпсбш
2 Роїзкі сіо ІІ5ВР 1944-1946. ОокілпегПу. Тот І. Зібрав і до
друку підготовив Євген Місило. 336 с. Ціна 20 зл.



Вам і нащадкам
- книги української долі
Усі книжки, які досі появилися у

Видавництві «Український архів», а тираж яких
ще не розійшовся, можна придбати,
склавши замовлення на адресу:

Оїісупа \Л/ус1а\лтіс2а ІЖАРГ
иі. Кгазігїзкіедо 16 т. 84
01-581 \Л/агзіа\л/а

Гроші просимо вплачувати на банкове
конто Видавництва після отримання
замовлених книжок та рахунку. Усі, хто
прийме наші видання у комісний продаж,
отримає рабат, висота якого
залежатиме від кількості проданих примірників. Наше
банкове конто:

АгсЬі\лшт ІІкгаігїзкіе
Вапк Осіапзкі 5.А.
IV Осісігіаі \Л/агзга\л/а-РіІіа
пг 10401022-1296-136

Замовлені книжки, без огляду на кількість
примірників, посилаємо на території
Польщі за кошт Видавництва.
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