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ВСТУП

При дослідженні мови пам’ятки типу літописного

зводу треба враховувати, що вона відбиває мовні засоби
не одного освіченого носія мови певної епохи, а

цілого ряду таких носіїв, часто досить далеких і за

епохою, і за соціальним станом, і за ідеологією, і за

нахилами до жанрових стилів, і, нарешті, за місцем

походження, а то навіть і за етносом. Це пов’язане

насамперед з різними редакторами, кожен з яких,

продовжуючи працю свого попередника, вносив у його мову
деякі свої мовні особливості, в основному зберігаючи
мовні засоби попередника. Крім того, це пов’язане з

мовними засобами різних, часом досить далеких і за епохою

і за місцем походження, окремих літописів чи зводів або

окремих повістей, сказань і т. д., якими користувалися
ці редактори. Використовуючи літописний матеріал і

додаючи дещо своє, вони знаходили в загальному потрібну
для них готову вже лексику і фразеологію. Нарешті,
це пов’язане з мовними засобами чималого числа

монастирських або княжих канцелярських чи похідних
записувачів окремих подій, які дали основний матеріал
і для місцевих літописів і для редакторів. Ці записувачі,
особливо князівські урядовці, яким доручалась ця

справа, звичайно, могли бути або духовними, або світськими
особами і могли походити з різних місцевостей. Це були
люди з найрізноманітнішим ступенем освіченості, з

різними мовними особливостями і засобами. Укладач
місцевого літопису чи редактор, опрацьовуючи матеріал цих

записувачів, не намагався, що цілком зрозуміло при
подібній праці, вносити великі зміни в мовні засоби
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теріалу, внаслідок чого частини літопису чи літописного

зводу містили в собі всі мовні риси колективного

авторства, яке охоплювало цілу епоху, а в територіально-
діалектному відношенні — іноді величезні простори
Русі. Саме цим пояснюється велике багатство лексики,

фразеології, синонімічних нюансів і стилістичних відмін
таких пам’яток, в яких майже кожна велика стаття має

в собі окремі мовні риси, окрему стилістику, що було б

неможливо при одноособовій творчості.

* * *

Галицько-Волинський літопис з 1201 до 1292 р. як

звід характеризується усіма тими особливостями, про
які тільки що йшлося. Докладний аналіз пам’ятки

показує, що протягом другої половини XIII та початку
XIV ст. над укладанням літопису працювало не менше

п’яти редакторів. Найголовніші докази цього такі:
1. Галицько-волинські вістки у Длугоша \ з яких

деякі, навіть у скороченому латинському перекладі, за

фразеологією дуже близькі до відповідних вісток нашого

літопису, закінчуються вісткою про епідемію на Русі
і в Польщі після походу Телебуги. Цю саму вістку
знаходимо і в Галицько-Волинському літописі (Іпатіїв-
ський список, 1284 р.). Характерно, що вістка про

перемогу Кондрата над Лешком, яка йде після неї (1285),
закінчується фразою, що вказує на кінець зводу: «И

тако возвратися [Кондрат] во свояси с честью великою,

хваля и славя в тройци отца и сына и святаго духа и во

вся вѣки, агіосъ» («и во вся...» — з Хлєбниковського

списку). Отже, на 1285 р. закінчилась одна з редакцій
Галицько-Волинського літопису. Продовження
літопису
— це вже праця іншого редактора.

2. Академік А. С. Орлов 1 2
переконливо довів, що один

з редакторів Галицько-Волинського літопису
користувався окремим галицько-волинським збірником половини

XIII ст. з компілятивним хронографом, що вміщав у собі

Малалу, Амартола, Йосифа Флавія, «Александрію».

1 Див loannis Dlugossi, Historiae Polonicae libri XII.
Cura et impensis Alexandri Przezdziecki, t. II, Сгасоѵіае, MD
CCCLXXIII.

2 А. С. Орлов, K вопросу об Ипатьевской летописи, «Известия

отделения русского языка и словесности АН СССР», т. 31, 1926.
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Крім того, були там, мабуть, тлумачний апокаліпсис,
«Пчела» та дещо інше. Отже, явні лексичні і

стилістичні запозичення з цього збірника (особливо з Малали,
Амартола, «Александрії») обриваються на 1265 р.
(поява комети), після чого вже слідів їх більше не

знаходимо. В наступних роках після короткої вістки про

заворушення серед татар (1266) подається велика

розповідь про галицько (волинсько)-литовські відносини.
Отже, саме після 1265 або 1266 р. (за Іпатіївським

списком) припинилася праця редактора, що
користувався галицько-волинським збірником.

3. Відомості Воскресенського літопису про події в

Галицько-Волинській державі закінчуються описом походу
Батия (зруйнування галицько-воликських міст, в тому
числі й Галича). Описом цього ж походу закінчуються
подібні відомості у Татіщева3. І Воскресенський літопис
і Татіщев безпосередньо або посередньо мали якийсь

літопис, в якому були описані події
Галицько-Волинського князівства і який, судячи по всьому, закінчився
описом походу Батия (1239—1240). Проте це не був
один з попередників досліджуваного нами Галицько-
Волинського літопису, хоч Галицько-Волинський
літопис і містить у собі багато запозичень з цього літопису.
Наприклад, опис походу Батия на Київ і далі на захід
в Галицько-Волинському літописі слово в слово

збігається з Воскресенським літописом і майже так само

з записками Татіщева. Тут не пропущено навіть такого

побічного епізоду, як облога Ковельська на далекій

Калужчині, чим напевно не поцікавився б з власної

ініціативи галицький редактор, якого, як правило, не

цікавлять події, що безпосередньо не стосуються справ
Галицько-Волинського князівства. Проте цьому
літописові була вже відома початкова редакція
Галицько-Волинського літопису. Про це свідчить аналіз деяких

місць у Татіщева (чернігівський похід Данила, 1234),
а головне опис битви на Калці. Майже дослівно він

повторений за Галицько-Волинським літописом у Воскре-

сенському літописі й у Татіщева без пропуску такого

характерного для першої частини Галицько-Волинського

літопису уславлення молодого Данила, а також з

відо3 Див В. Н. Татищев, История российская, ч. І—IV (зокрема
ч. III), М., 1768—1784.

5



мостями про те, що Данило після смерті Мстислава

Німого, яка наступила значно пізніше, одержав його
волость.

Певні дані дають підстави твердити, що ця

початкова редакція закінчилася на 1234 р., за Іпатіївським
списком.

4. Починаючи від 1261 р. події в

Галицько-Волинському літописі розгортаються не навколо Данила
та його синів, як було до цього часу, а навколо

молодшої лінії Романовичів: Василька та Володимира Ва-

сильковича. Змінюється вже настанова літопису.
Помітно намагання висунути на перший план Волинь, її
династію та її політику. Ставлення літописця до Льва

Даниловича занадто вороже, і тільки де-не-де в цій
частині пробивається більш тепле ставлення до подій
у Галицькому князівстві (наприклад, закінчення опису
облоги Львова Телебугою та наведення таких виключно

галицьких подій, як відібрання Переворська від
Польщі та смерть сина Юрія Львовича). Ці місця лишились

від зводу 1285 р., який починаючи саме від 1261 р.
зазнав грунтовної переробки і продовження на Волині

ще до того часу, поки весь Галицько-Волинський
літопис набрав того вигляду, в якому дійшов до нас.

Вороже ставлення до Льва і взагалі до старшої лінії
Романовичів вдається прослідкувати до половини 1289 р.

Далі таке ставлення змінюється, і вже, наприклад,
в 1290 р. Лев славиться як «думний» (мудрий) і
хоробрий князь.

Слід гадати, що саме на 1289 р. закінчилася

переробка волинського редактора. Таким чином, для

Галицько-Волинського літопису можна встановити такі

редакції: 1) редакція до 1234 р. (включно) ; 2) редакція
до 1265—1266 рр. (включно); 3) редакція до 1285 р.

(включно); 4) редакція до 1289 р. (включно): 5)
остаточна редакція до 1292 р.

Крім того, можна легко виділити, ймовірно, окремо
написану, так би мовити, вступну повість про дитячі

роки Данила (до 1210 р. включно, за іпатіївським

списком).
За змістом Галицько-Волинський літопис охоплює

події, які стосуються Галича, Холма, Володимира,

Пінська, тобто виявляє обробку його редакторами
літописних записок, які складалися при князівських дворах чи
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монастирях саме цих місцевостей. Виразно виділяється
як окремо використаний твір «Похвала Володимиру
Васильковичу», праця невідомого автора, який наслідує
стилем та подекуди і змістом «Похвалу Кагану
Володимиру» митрополита Іларіона XI ст.4

Досліджуючи мову Галицько-Волинського літопису,
в розумінні мови його протографа, ми можемо

спиратись тільки на той матеріал, в якому не відрізняються
між собою існуючі списки. Зрозуміло, що повне

відокремлення, наприклад, лексичного засобу, внесеного в

Галицько-Волинський літопис кожним з редакторів,
неможливо здійснити. Проте зразу впадає в очі різниця в

лексиці та стилістиці двох частин літопису: а) частини від
1201 р. до- 1260 р. включно та б) частини від 1261 р. до
кінця. В їх основі лежить редакційна робота головним

чином двох редакторів: редактора до 1265 р. і

редактора до 1289 р.
5

Літературна мова обох цих частин визначає два різні
етапи її розвитку на землях Галичини—Волині, з яких

перший етап (мова частини до 1261 р.) в кінці XIII ст.

поступається місцем другому, де щораз виразніше
проявляються слововживання і звороти широких народних
мас, що пов’язане, безумовно, з певними соціальними
явищами, які встигли скластися або наростали в цей

період. Відзначимо, наприклад, хоч би зміцнення
князівського сюзеренітету у зв’язку з підтримкою служилих
людей і «молодих бояр» або посилення значення міщан
внаслідок появи нової міщанської організації за

німецьким зразком 6.
Відзначимо й такий фактор, як постійно зростаючі

в XIII ст. польсько-галицько-волинські взаємини при

4 Точніше про редакції та редакторів Галицько-Волинського
літопису див. А. І. Генсьорський, Галицько-Волинський літопис
(процес складання; редакції і редактори), Вид-во АН УРСР, К-,
1958.

5 Невелике продовження літопису після 1289 р. з лексичного
і стилістичного боку тісно примикає до лексики та стилістики

редакції до 1289 р., тому об’єднуємо його в нашому досліді з цією
редакцією. Надалі будемо умовно, як це прийнято в літературі,
називати частину літопису до 1261 р. галицькою частиною літопису
або галицькою редакцією, а частину від 1261 р.

— волинською

частиною або волинською редакцією.
6 Пор. Б. Д. Г р е к о в, Крестьяне на Руси, М.—Л., 1946,

стор. 338—341.



одночасному зменшенні контактів з Північною Руссю
внаслідок татарського поневолення її.

Таким чином, для пояснення процесів, які визначили

різницю в мові обох частин літопису, доводиться брати
до уваги: 1) ступінь проникнення в літературну мову
тогочасних живомовних, у тому числі й діалектних,
елементів, доводячи їх живомовний чи діалектний
характер відповідними за характером їх реліктами в сучасній
українській мові; 2) одночасне випадання

церковнослов’янських елементів; 3) вказівки польської мови,

в якій можуть подекуди зберігатися ті характерні мовні
(лексичні й інші) особливості, які зникли в українській
мові, але в свій час, внаслідок мовних взаємовпливів
за законами лінгвістичної географії, були спільними для

руської і польської мов на суміжних територіях; 4)
спосіб підбору мовного матеріалу з староруського запасу;
5) появу нових слів та нових значень в існуючих уже
словах.



Частина перша

Лексичні особливості

Розділ І

НАШАРУВАННЯ ЦЕРКОВНОСЛОВ’ЯНІЗМІВ

Характерна в цьому відношенні насамперед різниця,
викликана нашаруванням церковнослов’янізмів в обох
частинах Галицько-Волинського літопису.

Питання церковнослов’янізмів у східнослов’янських
мовах належить до дуже важливих теоретичних
проблем. Зіткнення церковнослов’янської мови з мовами

східного слов’янства сприяло їх оформленню,
збагачуванню структури східнослов’янських мов, які
продовжували просуватися вперед і вдосконалюватись за

внутрішніми законами свого розвитку. Виявляється це і в

особливостях процесу засвоювання церковнослов’янізмів
редакторами Галицько-Волинського літопису.

Говорячи про нашарування церковнослов’янізмів
у вказаних частинах Галицько-Волинського літопису
(в основному редакція до 1265 р. і редакція до 1289 р.),
будемо мати на увазі лише ту лексику, яка своїм

граматичним оформленням явно свідчить про запозичення

з церковнослов’янської мови того часу. В даному аспекті

привертає нашу увагу насамперед розміщення
церковнослов’янських неповноголосних і східнослов’янських
повноголосних слів в обох частинах літопису.

ПОВНОГОЛОСНІ І НЕПОВНОГОЛОСНІ СЛОВА

В ГАЛИЦЬКІЙ ЧАСТИНІ ЛІТОПИСУ

Як правило, можна встановити, що в частині до

1260 р. включно переважають в основному неповно-

голосні форми слів. Повноголосних у порівнянні з

загальною масою вжитих тут неповноголосних слів

не9



багато. В частині від 1261 р. в основному зустрічаються
повноголосні слова, а неповноголосні є тут винятком.

Так, наприклад, в галицькій частині (82 сторінки за

виданням Археографічної комісії 1871 р.) знаходимо
541 випадок вживання неповноголосних слів і лише 169

повноголосних (не рахуючи назв осіб і слова король),
тоді як у 'волинській частині (75 сторінок тексту) —

лише 71 неповноголосне і 357 повноголосних (також не

враховуючи особових назв і слова король). Таке
співвідношення кількості повноголосних слів першої частини

і кількості повноголосних другої частини можна

було б віднести на рахунок пізніших переписувачів, тобто

вважати, що в протографі в першій частині не було
майже зовсім повноголосних слів, а в другій,
навпаки, — неповноголосних. Проте, розглядаючи уважніше
ці слова, бачимо, що в їх уживанні спостерігаються
певні правила, які пов’язані або з самим предметом, або

з жанром.
Розглянемо насамперед повноголосні слова першої

частини літопису (галицька редакція). Тут можна

встановити такі групи:

Слова, що вживаються виключно в повноголосній

формі

1. Всі відповідні особові назви, наприклад:

Володимеръ — «Володимеръ умерлъ» (1201, 480/10);
«Володимеръ же Кыевьскый собра вой» (1228, 502/52);
«останьшуся Володимеру с Даниломъ» (1252, 513/24);
«послалъ бяше Володимеръ Данилови помощь» (1235,
516/12); «ни Святославъ хоробры, ни Володимеръ
святый» (1254, 545/18) і т.. д. 1

Володиславъ — «Володиславъ же кормиличичь бѣжа

во Угры» (1208, 484/27); «приде вѣсть Кыеву.,. отъ Во-

лодислава» (1251, 511/13); «и приеха къ нему
Володиславъ» (1254, 545/23); «и пройде землю Володиславлю»

(1254, 548/6) і т. д.

Воротиславъ «и придоша же отъ него... Дьмянъ
и Воротиславъ» (1208, 485/17).

Перенежъко — «взъеха к нему... Перенежько» (1213,
491/18).

1 Сторінки і рядки подаємо за виданням: «Летопись по Ипат-

скому списку, изд. Археографической комиссией», СПб., 1871.
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Не потребують окремої уваги вживані тут, як і у всіх

староруських пам’ятках, тільки в повноголосній формі
такі власні імена, як Всеволодъ (483/10, 488/9, 519/3),
Яволодъ (487/13, 488/17). Так само вживаються тільки

в повноголосній формі прикметники-прізвиська,
наприклад Святославъ Хоробрый', «не бѣ бо в землѣ Русцѣй
первее, иже бѣ воевалъ землю Чешьску ни Святославъ

хоробры, ни Володимеръ святый» (1254, 545/18), хоча

постійно в цій частині літопису вживається як

прикметник тільки неповноголосне храб[о]ръ: «храборъ бо бѣ,
яко и туръ» (480/3); «бѣ бо храборъ» (497/20) ; «иногда

же ему храбру сущю» (510/24); «Якоже иногда храбрии
бѣаху» (553/21) і т. д.

2. Усі географічні назви (місцевостей, рік і т. д.,

в тому числі й місцевостей на чужих землях),
наприклад:

Володимеръ — «бѣжа в Володимерь» (1202, 481/12);
«с бояры Володимерьскими» (1209, 487/8); «пришедшю
ему Володимерю» (1231, 510/20); «Василко же сбира-
шеться во Володимерѣ» (1259, 557/4) і т. д.

Воротиславъ (місцевість у Польщі) — «и нѣколко

селъ Воротиславьскыхъ заяше» (1229, 504/4).
Болоховъ, Болоховци — «потомъ же воевахуть...

Болоховъ» (1257, 555/20); «и по немъ придоша...
Болоховци» (555/27).

Вышегородъ (місто в Мазовії) — «и вдасть ему
князь Болеславъ градъ Вышегородъ»' (1240, 524/9).

Деревинъ (місцевість) — «и пойма грады ихъ; Де-

ревичь, Губинъ» (1241, 526/24).
Деревна (річка) — «и гониша до рѣкы Деревное»

(1231, 511/12).
Дорогычинъ — «и сняшася во Дорогычинѣ» (1251,

538/7); «прия... вѣнець в городѣ Дорогычинѣ» (1255,
549/3).

Дорогобужъ — «Ингваръ же посла сына... из...

Дорогобужа» (1208, 485/22). -

Звенигородъ — «и посадиша... Романа во

Звенигородѣ» (1202, 481/11); «оттуду же приде король ко

Звенигороду» (1226, 500/4).
Долодяжъно — «и приде к городу Колодяжьну»

(1240, 523/8).
Новгородъ, Новъгородокъ — «поидоста к Новгороду»

(1252, 542/4); «плениша всю землю Новгородьскую»
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(1253, 544/2); «Данилови же пошедшу на Новъгородокъ»
(1255, 549/30) і т. д. Так само постійно Городокъ, Горо-
денъ, Городескъ, Городець, хоч переважно зустрічаємо
неповноголосні форми в слові градъ, а постійно неповно-

голосні в зменшених градокъ — градецъ. Наприклад:
«во градъка Песочного» (520/32) і т. п.

Пересопница — «и отъ Пересопницы приде Мьсти-
славъ» (1208, 485/19); «бѣжавшю в Пересопницю» (1209,
487/14).

Середа (село в Сілезії) — «и приде ко мѣсту Немѣц-
кому именемъ Середа» (1238, 522/2).

Солона (ріка в Угорщині) — «и сретоша и на рѣцѣ
Солоной» (1240, 523/27).

Сухая Дорогва (урочище) — «и донынѣ стоить на

Сухой Дорогви» (1213, 490/9).
Бѣлобережье, Бѣлобережцѣ — «и срете рать во

Бѣлобережьи» (1231, 511/11); «и... придоша Бѣлобе-

режцѣ» (1257, 555/27).
До цієї ж групи, ймовірно, належать зустрінуті

тільки по одному разу:
Ворота Угорьскши (перевал) — «гоняше и оли і до

Санока Воротъ Угорьскихъ» (1231, 509/28), хоч

звичайно в цій частині переважно врата, наприклад: «врата
острожные» (485/14); «врата градныя» (493/17); «врата
градьская» (504/19, 518/10).

пороги (дніпровські) — «и воидоша во Днѣпръ и воз-

ведоша порогы» (1224, 496/4).
городище (місцевість, де було місто) — «потекши на

градъ Литвѣ, ни вѣдѣша нишьто же токмо и головнѣ ти,
псы течюще по городищу» (1258, 556/12).

3. Звичайно, як в усіх руських пам’ятках,
повноголосне король і похідні:

«бѣ бо по смерти Романовѣ снимался король со

ятровью» (1202, 480/30); «вда дшерь... за королевича»

(1226, 499/27); «еже наречеться королевскый санъ»

(1255, 548/19); «вѣнець королевства» (548/20) і т. д.
4. З грунтових назв:

берегъ — «на березѣ Днестра» (1229, 506/14); «и ста-

ша по берегу Днѣстра» (506/24); «и видѣ при березѣ
гору красну» (1255, 549/29).

болото— «преидоша болота» (1251, 538/8); «и гнаша

и черезъ болота» (1253, 543/22); «тоя же нощи ста на

болотехъ» (1256, 553/23); «якоже наполнити болота

12



Ятвяжьская полкомъ» (1256, 551/16). До цієї ж групи
можна приєднати відоме в усіх руських пам’ятках
тільки в повноголосній формі:

дорога — «внидоста... четырьми дорогами» (1245,
529/6); «а другия обаполы дороги» (1256, 551/24).

5. З явищ природи і назв птахів:

оболокъ — «пришедшимъ орломъ и многимъ

ворономъ яко оболоку велику» (1249, 532/29).
серенъ (польське szron, хорватське sren) — «падшу

снегу и серену не могоша ити и воротишася на Нурѣ»
(1250, 537/7).

воронъ — «и пришедшимъ... многимъ ворономъ»
(1249. 532/29).

6. З сільськогосподарських назв:

МОЛОКО — «пьеши ЛИ чорное МОЛОКО' наше питье,

кобылий кумузъ» (1250, 536/11); «не обыкли пити

молока, пий вино» (536/18); млеко зустрічається в цій
частині тільки у вислові «до ссущихъ млека»: «и не по-

щадѣша отрочатъ до ссущихъ млека» (1237, 518/27,
1237, 520/14).

солома — «искахуть бо вой ѣздяще сѣмо и сѣмо

дрѣва и соломы» (1254, 547/29). При цій групі можна

також відзначити:
головня — «ни вѣдѣша нишьто же токмо головнѣ

ти» (1258, 556/12); «Ляхомъ же... сулицами мечуще и

головнями» (1251, 538/18).
хворостъ — «иныя же ис хвороста ведущу сѣцахуть я»

(1256, 553/2).
7. З назв одежі і частин тіла:

воротъ ■— «скочиша на не въ воротъ» (1256,552/22).
сорочька — «ѣдучю Доброславу во одиной сорочьцѣ»

(1240, 525/28).
черевие (черевики) — «иніи же ис подъшевь высту-

паху акы из чер’вія» (1229, 508/4).
8. З військових назв:

шоломъ, шеломъ — «тогда Володимеръ Мономахъ
пилъ золотомъ шоломомъ Донъ» (1201, 480/7);
«Данилъ же возма на ся шеломъ» (1229,505/2); «и сня собѣ

шеломъ» (505/17); «шеломъ же ихъ яко солнцю

восходящи)» (1251, 540/7); «и нагрязе озеро труповъ и щитовъ

и шеломовъ» (1258, 556/28).
перестрѣлъ (як міра військового значення) — «ме-

таша бо каменемь полтора перестрѣла^ а камень яко
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же можаху 4 мужи сильнии подъяти» (1234, 515/3).
Сюди ж належить пов’язаний з воєнними подіями і
вживаний в руських пам’ятках тільки в повноголосній формі:
колодникъ (полонений) — «и бита и до Сухое Дорогве
и колодники изымаша» (1213, 490/6); «Левъ изоима

колодники» (1256, 553/7; так само: 535/3, 547/19, 557/26
і т. д.).

Крім вказаних груп, відзначимо як постійно
повноголосні в мові редактора першої частини такі слова:

колоколъ — «и колоколы принесе ис Києва» (1259,
559/19).

холопъ (невідоме церковнослов’янським пам’яткам) —
«нынѣ сѣдить на колѣну и холопомъ називається» (1250,
536/22).

Імовірний новотвір редактора: ворожьство

(ворогування) — «бо за ворожьство з ними Литву заня» (1252,
541/16—17). Так само відоме в староруській літературі
тільки з цієї пам’ятки: коромоловати — «Данилъ же дво-

речкого посла... на Костянтина Рязаньского... и владыцѣ

Перемышльскому коромолующю ему съ нимъ» (1241,
527/26), хоча постійно в цій частині літопису
зустрічається тільки іменник крамола (пор. 501/14, 508/13,

516/2).

перемолъвливати — «и не може разбити стѣны и

начатъ перемолъвливати люде, они же... передашася»

(1240, 523/9).
переводити (в значенні «дурити когось», напевно,

взяте з народної мови; в такому значенні це слово

відоме в староруському письменстві тільки з Галицько-

Волинського літопису і саме з цієї частини) — «Дани-
лови бо творящюся мир сотворити с ними, переводя

ими, и ѣха в Ляхы по помочь» (1228, 503/5).
середний (в значенні «середній по величині») — «Ва-

силко бо бѣ возрастомъ середний, умомъ великъ» (1248,
551/14). Цікаво, що Малала, твором якого користувався

автор редакції до 1265 р./має цей вислів у формі возъ-

растомь срѣдний. Але з огляду на певне поширення
цього вислову в народі можна вважати, що в автора

першої частини він вживався тільки в руській
повноголосній формі.

Далі прислівники й прийменники:

впередъ, напередъ — «Мьстиславъ же Мьстиславичъ

повелѣ впередъ перейти рѣку Калку» (1224, 496/28);
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«и приѣхаша Половци напередъ» (1249, 533/3);
«Данилу же князю пошедшу напередъ» (1251, 538/28); «изъиди

самъ напередъ» (1256, 551/22).
чересъ — «стрѣли Василко князь чересъ рѣку» (1245,

529/11); «а Кондратъ побѣже до Ляховъ чересъ нощь»

(1235, 516/30).

Нарешті, можна припустити, що редактор першої
частини вживав тільки в повноголосній формі такі

прикметники, як:

голодний, порочний (стінопробивний) — «Лвови же

рекшу, яко вои твоя голодна есть и кони ихъ» (1260,
561/14); «дондеже устроить сосуды порочные» (1249,
532/11). Прикметник порочний вживається в руських
пам’ятках тільки в повноголосній формі; щодо
прикметника голодний, то хоча в даній частині літопису
знаходимо тільки гладъ, проте в світській літописній

літературі прикметникова форма гладный не вживалася.

Нарешті, іменник:
соромъ (хоча постійно тільки срамота) — «а язъ

пойду в Половци, мьстивъ сорома своего» (1213,491/29);
«приими всю власть его за соромъ свой» (1225, 498/23).
Не можна сказати щось певне про зустрінуті по одному

разу слова:

волочити, норовъ — «и нагрязе озеро труповъ и

щитовъ и шеломовъ, тозѣмьцѣ же велику корысть имаху
волочаще я» (1258, 556/28); «княгини же вѣдущу
норовъ его твердящеть и крестомъ И НИКОЛИ же не бысть
на помощь ему» (1257, 554/19).

В сучасній російській мові слово норовъ збереглось
у формі нрав і норов (норовить)} в українській — тільки

у формі норов. Не виключена можливість, що тільки ця

остання форма й була властива мові галицького

редактора. Щодо слова волочити, то в даному випадку воно

вжите з відтінком народного значення: «обдирати»,
«грабувати» — і в цьому значенні могло вживатися автором
галицької редакції тільки в цій повноголосній народній
формі.

Те саме можна сказати про єдине теребити: «Данилъ
и Василко посласта люди, онемъ же... теребящимъ лесы

около града» (1229, 504/30). У сполученні з префіксом
це слово вжито тільки один раз в неповноголосній формі
потребити'. «Вийде Филя... надѣяся объяти землю,

потребити море» (1217, 492/6).
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Переважно повноголосні слова

Із слів, при вживанні яких переважає повноголосна

■форма, найрідше неповноголосні форми зустрічаються:
1. В групі лексем з воєнної практики:
сторожъ, сторожа (страж, сторожа, авангард) —

«стрѣтоша и сторожьеве Татарьскыи, сторожемъ же

бившемся с ними, и убьенъ бысть Иванъ Дмитріевичъ»
(1224, 496/24); «ѣха же самъ во сторожѣ» (496/30);
«Володиславу же ѣхавшу во сторожѣ» (1251, 511/10);
«совокупляющу ему около себе вой и не имѣющу сторо-
жий» (1237, 519/8); «и послаша сторожѣ Литва» (1253,
.543/21) і т. д.; але: «приѣхавше видиша стада ихъ, не

бѣ бо стражь их у рѣки» (1249, 533/4).
порокъ (стінопробивне знаряддя) — «и пороки по-

меташа» (1239, 513/31); «Татаромъ же пороки градъ
бьющимъ» (1237, 519/22); «постави же Ваты пороки
городу» (1240, 522/18); «вѣтру же тако бывшу яко

порокомъ вѣргшу вѣтръ же обращаще камень на нѣ» (1259,
558/2, 523/8, 557/32) і т. д.; але: «паки же мечющемъ...

изломися пракъ ихъ» (1259, 558/4).
забороло — «аще Руская хоруговь станетъ на забро-

лѣхъ» (зам. заборолѣхъ — 1229, 505/9); «стоящимъ же

мужемъ на заборолѣхъ» (1229, 505/3); але: «и бысть

ранено мужь, стоящихъ на забралѣхъ 100 и 60» (1229,
504/22).

Вираз наворотити[ся] на бѣгъ — «наворотися
дружина Данилова на бѣгъ» (1231, 513/2); «Данилъ же

наворотися на бѣгъ» (1234, 535/25); «Всеволодъ не поможе

имъ и навороти конь свой на бѣгъ» (1245, 530/1); «и на-

воротишася Угре на бѣгъ» (1249, 534/10); але: «Данило-
ви же и Лвови однако належащима на нѣ... и пакы на-

вратишася на бѣгъ» (1256, 552/17).
2. З інших:

воротитися — «а воротися, брате» (1201, 480/11);
«воротися в Ляхы» (1211, 488/28); «король же воротися
во Угры» (1231, 511/2); «а сама воротистася отъ Бѣ-

льска» (1253, 544/7, те саме: 513/30, 523/26—29, 535/5,
537/8, 551/9 і т. д.), але: «и пригнаша плѣнъ великъ

и вратишася» (1229, 504/5); «оттуда же вратишася»

(1252, 543/9); «побѣгоша и пакы не вратишася» (1256,
552/23).

перейти — «вся намъ посуху же Днѣпръ перешед-
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іпимъ» (1224, 495/27); «и переидоша мостъ» (1229,

506/24); «и перейде Днѣстръ» (1229, 508/2); «стояще,.,

жда леду дондеже перешлѣ на нѣ» (1234,514/10); «и

перейде рѣку Одру» (1254, 548/5, те саме: 497/17, 19, 28
і т. д.), але: «на утрѣе же свѣтающю прѣидоша рѣку
Пресну» (1229, 503/30); «оттуда с миромъ преидоша

Кыеву» (1234, 515/5); «наутрѣя прейдутъ рѣку» (1254,
546/26, те саме: 538/8 і т. д.).

волость (в старому, удільному значенні) — «Черни-
говьскихъ бояръ не велѣхъ ти... приимати нъ дати

волости Галичкимъ» (1240, 525/11); «оттуда еха Батыеви

прося волости своее отъ него» (1245, 528/22); «мятежю

же бывшу межи сильними людьми о честь и о волость

герьцюкову... о землю Ракушьску и о землю Штырь-
ску» (1254, 544/26); але «рекшимъ же всимъ княземь:

«приими всю власть [волость] его за соромъ свой»,
«онъ же за братолюбне не прия власти его» (1225,
498/23—24).

З поступовим занепадом удільного стану та зі

зміцненням сюзеренітету неповноголосна форма власть

приймає на себе дедалі більше значення «влада».

Спочатку диференціація між первісним значенням «волость»

і похідним «влада» ще іноді хитка, що знаходить свій

вираз і в галицького редактора, наприклад: «аще Богъ

ны есть предалъ и власть нашу... во руцѣ ваши... тобѣ

кланяемся» (1245, 528/24 — слова князя Михайла

Чернігівського до Батия). Тут у слові власть не маємо

ще різкої диференціації значення «волость» і «влада».

Та повне значення «влада» знаходимо вже в таких

прикладах: «изыдоста слезными очима... не имѣюща

власти княжения своего» (1236, 518/6); «слышавъ же

Данилъ... яко... не хотять по воли его ходити и власть

его иному предати» (1240, 526/1).
стеречи — «остависта же в Берестии Володимера...

стеречи землѣ отъ Ятьвязь» (1229, 503/24); «Данилъ же

посла ко брату си... стерези Володимѣра» (1254, 516/1);
«Василко же князь осталъ бѣ стеречи земли» (1241,
526/21), але: «стрещи вратъ» (1249, 533/14); «стрежеть»
(533/11).

Прийменник передъ — «Данила же возмя дядька

передъ ся» (1202, 481/24); «избѣже передъ ними» (1213,
490/16); «приведоша е передъ Данила» (1235, 516/25);
«Михаилъ бѣжа по сыну своемь передъ Татары» (1238,
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521/4); «а Судиславъ не стерпѣ передъ Дѣмьяномъ»
(1229, 506/6), але: «стоить же ти предъ бочными

дверьми» (1259, 559/23).
Імовірно, голова (в прямому і переносному

значенні) — «нашими бо головами сдержати честь свою»

(1251, 539/12); «ты еси король голова всимъ полкомъ»

(1256/19); «и стоянье ихъ на четырехъ головахъ чело-

вѣцскихъ изваяно» (1259, 558/28); «высота же камени

десяти лакотъ, с головами же и подножьками 12 ла-

котъ» (1259, 559/26), але: «и главу ему стялъ» (1208,
485/26); «а главу его сосѣкоша, трое чепи сняше золо-

ты» (1213, 490/24); «от главы и до ногу его не бѣ на

немь порока» (1224, 497/20).
Відзначимо, що неповноголосні форми слова голова

зустрічаються у ранніх роках літопису, тоді як

повноголосна форма — в пізніших роках цієї частини

(редакції).

Повноголосні слова, вживання яких

поступається перед вживанням неповноголосних

слів

Ворогъ, врагъ — «приде в землю свою со честью

и славою одолѣвъ ворогомъ своимъ» (1256, 553/26); «еха

ко Волковыеску, ловя яти ворога своего Вышелка» (1260,
561/5), але: «Мирославъ и Дѣмьянъ рекоста: «яко

предалъ Богъ врагы наша в руку наю» (1227, 502/20);
«и рече имъ: «хочете ли быти вѣрни мнѣ да изыду на

враги мое» (1231, 509/16); «аще не... приимеши креще-
ния не одолѣеши врагу» (1252, 542/20).

Відзначимо, що повноголосна форма ворогъ
зустрічається тільки у початкових роках цієї частини літопису.
Постійно неповноголосними в цій частині є такі слова,
як вражда (481/30, 497/32, 514/23 і т. д.), вражба (541/16
і т. д.).

ворота, врата — «и бишася у воротъ Червенескихъ»
(1205, 483/12); «приступившима, же има ко воротомъ
Калѣжьскымъ» (1229, 504/10); «бьющимся у воротъ До-

рогычинскихъ» (1248, 531/7); «прибѣгшимъ же имъ к

воротомъ и смятшимся» (1256, 552/19), але: «врата
острожный» (485/14); «врата градные» (499/7); «врата
градская» (504/19); «на Нѣмѣчьскыхъ вратахъ» (518/10);



«убиша во вратѣхъ» (547/6, пор. ще 522/23, 533/14, 534/9
та ін.).

городъ (у значенні «укріплена місцевість», «місто

і кріпость»), горожани, градъ, граждане, гражане —

«Ляховѣ поплѣниша городъ весь» (місто) (1204, 482/15);
«и я его до города» (міста) (1227, 524/25); «и объеха

Данилъ городъ» (місто) (1229, 506/25); «и прия землю

Галичьскую и розда городы бояромъ» (міста) (1234,
514/7); «придоша на рѣку Одру к городу Козлии» (1254,
545/22); «бысть в печалѣ велицѣ зане не утвердилъ бѣ

землѣ городы» (кріпостями, замками) (1250, 535/12);
«самъ бо плѣняше землю Моравьскую и многы городы

рассыпа» (кріпості) (1254, 545/11); «вежа же средѣ
города [замка] высока, яко же бити с нея окресть града»

(1259, 559/14, пор. ще 522/12, 534/19, 558/6), але:

«вогнаша и в градъ Белзъ» (498/6); «не имать

остатися градъ Галичь» (507/5); «одержа градъ свой

Галичъ» (508/9); «не хотѣша ѣхати ко граду» (546/18);
«бѣ бо баба ходящи и купящи' коръмлю потай въ градѣ
Вяднѣ» (555/9); «остави же Коломана в Галичи и созда

градъ [укріплення] на церкви пречистое Владычица»

(493/3); «взиидоша Татарѣ на стены и сѣдоша того дне

и нощи. Гражанѣ же создаша другий градъ [укріплення]
около святое Богородицы» (522/29) і т. д. Щодо
горожани, то ця форма вживається дуже рідко, майже в

поодиноких випадках, наприклад: «и возиидоша горожани
на избыть стѣны» (1240, 522/25). Без порівняння
частіше гражане: «и послаша ко Гражданомъ» (486/7); «гра-
жаномъ же ни камения смѣющимъ врещи» (504/31);
«любяхуть же и гражане» (517/31); «гражанѣ же созда-

ну другий градъ» (522/29 та ін.).
Цікаво, що всі прикметники, утворені від лексеми

городъ, в цій частині вживаються лише в неповноголос-

ній формі: «изыйде дырею градною» (481/22); «Ляхове
же врата одва угасиша градьская» (504/19); «о мужи
градьскии» (517/52); «приятье градьское» (518/12);
«сосуды ратные и граднбіе» (532/5).

Так само тільки в неповноголосній формі
вживаються усі слова, зменшені від городъ, причому ці слова

завжди мають значення тільки «кріпость»: «како

именуется мѣсто се? Они же рекоша: «Холмъ ему имя

есть». И возлюбивъ мѣсто то и помысли да сожижеть

на немъ градець малъ» (1259, 588/13); «Меньгуканови
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же пришедшу сглядать града Кыева, ставшу же ему по

оной стране Днѣпра во градъка [кріпості] Песочного»

(1237, 520/32).
Той факт, що за наведеними тут зменшеними

назвами зберігається виключно неповноголосна форма,
причому з ними пов’язується тільки значення «кріпость» —

«замок», дає підставу думати, що оскільки для

означення взагалі міста як укріпленої місцевості редактор
галицької частини застосовує однаково назву городъ
або градъ, то для поняття кріпості — фортеці в

його мові укладався скоріш неповноголосний термін
градъ.

золою, злато — «и сапози зеленого хъза шити

золотомъ» (1252, 541/6), але: «Судиславъ же во злато

пременися, рекше много злата давъ избавися» (1209,
487/11 —12); «и сабля златомъ украшена» (1252, 541/3);
«послалъ бо бѣ злата много и сребра»^ (1252, 542/16);
«о злеѣ зла! златомъ ослѣпи очи своя» (1252, 542/21);
«прилѣпы отъ всехъ шаровъ и злата» (1259, 559/5).
Подібно: золотый, златый — «тогда Володимеръ
Мономахъ пилъ золотомъ шеломомъ Донъ» (1201, 480/7);
«а главу его сосекоша, трое чепы сняше золоты» (1213,
490/24); але: «послалъ бо бѣ... сосудъ серебреный и

златый» (1252, 542/15—16); «кожюхъ же оловира Грѣцько-
го и кружевы златыми плоскыми ошитъ» (1252, 541/5);
«и выспръ же вѣрхъ украшенъ звѣздами златыми»

(1259, 558/31).
Наведені приклади свідчать, що основною формою

для галицької редакції була форма злато, златый.

Форма золото зустрілась один раз, і вона могла бути
занесена пізнішим редактором. Лексема золотый є у фразі,
запозиченій редактором з пісні про «гудця» Ора (1201);
другий приклад міг також бути внесений пізнішими

редакторами. Характерно, що одиноке позлащенъ вжито

також в неповноголосній формі: «створи же отъ древа
красна точенъ и позлащенъ днѣ и внѣ» (1260,
560/11).

Те саме слід сказати і про лексеми молодый,
младый. Повноголосна форма молодый зустрілась тільки
один раз в пізніші роки цієї частини: «Оному же

молоду сущу... запрети дворьскому не розпустити людей»

(1256, 552/8).
В усіх інших випадках младый: «бѣаста бо млада
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сущи» (1204, 482/29); «младъ сы показа мужьство своё»

(1213, 491/12); «посласта Лва млада суща» (1245,
529/28, пор. ще: 486/27—30, 495/19, 22, 520/5, 551/11 та

ін.). Також тільки неповноголосне (мабуть,
новоутворене) младєтво — «младъства ради и буести не чюяше

ранъ, бывшихъ на телесе его» (1224, 497/3).
полонъ, плѣнъ — «и поидоша ко Каменцю вземши

полонъ великъ» (1234, 516/11); «узревше же... Василка,
одщедша с полономъ» (1234, 516/2); «возвратистася
вземша полону много» (1245, 529/13); «иде с полономъ

Даниловымъ в Ригу» (1252, 542/10); «йде в горы лес-

ныя и взя полонъ великъ» (1254, 542/31), але: «и

принта плѣнъ великъ и вратишася» (1229, 504/4); «и взя

плѣнъ великъ воротися» (1211, 488/27); «возвратишася
приемше плѣнъ великъ» (1253, 544/5, пор. ще: 511/1,
530/15, 18, 358/11, 544/5, 546/25 та ін.).

Треба сказати, що у множині лише плены: «Василку
же князю многы плены приемша стада коньска и ко-

быля» (1225, 498/11). Також тільки неповноголосне

віддієслівне пленение (540/15).
полонити, плѣнити — «Руси бо бѣаху полонилѣ многу

челядь и боярынѣ» (1229, 505/21), але: «Данилу же

князю воевавщю с Ляхы землю Галичькую... и плѣни всю

землю Бельзеськую» (1225, 498/11); «пустиша воевать

и плѣнитъ» (1229, 504/3); «поидоша плѣнячи землю»

(1234, 514/29); «и градъ нашъ плѣньше копиемь воз-

муть» (1237, 519/18); «наутрѣя же поидоша плѣняюще

землю... и грады плѣняхуть» (1256, 553/10, 13, пор. ще:

539/15, 545/10 і т. д.).
3 приводу лексем полонити, плѣнити можна

відзначити, що в мовній системі першої частини літопису
(галицька редакція) повноголосна форма полонити мала,

мабуть, трохи інше семантичне забарвлення, ніж не-

повноголосна плѣнити. Якщо плѣнити означало

спустошення та захоплення завойованого добра, то за виразом
полонити закріплювалося тільки значення «полонити

людей».
сторона, страна (в значенні «край», «околиця», «бік»,

«сторона») — «и приде к нему Романъ со всими Ново-

городцы... и со сее стороны [боку] приде Сомовитъ со

Мазовшаны» (1256, 551/14); «вежа же среди города
высока... свѣтящеся на всѣ стороны» [боки, сторони]
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(1259, 559/17), але: «приѣхавшимъ и Кияномъ и

Смоляномъ инѣмъ страномъ» (перен. мешканці інших

околиць — земель) (1224, 495/26); «да не будеть ему при-
станъка... ни в кихъ же странахъ» (краях, землях) (1226,
499/15); «толико ходилъ на ины страны [краї], то кто

можеть одержати отъ руку моею» (1229, 507/17);
«Данилъ же хотяше изыти домови лѣсною страною»

(околицею) (1234, 515/11); «и преидоша болота и наидоша

на страну ихъ» (на землю ятвягів) (1251, 538/8).
Подібне в значенні «околиця», «край» (515/7, 525/5, 536/21
та ін.). В значенні «бік», «сторона»: «но йде на* ину

страну Днѣстра» (1229, 506/11); «ставшу же ему
на оной странѣ Днѣпра во градъка Пѣсочного» (1237,
520/32).

З наведених прикладів виступає, здається, вже

виразне намагання семантично розрізняти повноголосну
і неповноголосну форми. Неповноголосна форма,
зберігаючи спорадично значення «сторони», «боку», в

загальному стабілізується в значенні «краю», «околиці».
Повноголосна одержує тільки значення «боку»,
«сторони».

Відзначимо неповноголосність лексеми странникъ

(виходець з інших країв): «мы же мужи изнемогшей во

градѣ семь, ци иного странницы есмы? но людье твои

есмы» (1229, 505/6).
Наприкінці відзначимо ще єдине повноголосне

боронити (перешкоджати, не дозволяти): «приде Лестько на

Данила... бороня ему ити на помощь Мьстиславу» (1219,
492/29), при більш частому бранити: «Судиславъ же

браняшеть ему, бѣ бо имѣашеть лесть во сердци
своемъ» (1226, 500/22); «Данилови же и Василкови
съѣхати бѣ со высокихъ горъ, и инии же браняху: «да быхомъ

стали на горахъ»
— браняху сохода» (1231, 511/27, 28) і

єдині, ѳозворотитися, наворотися (без на бѣгъ) — «уми-

ришася, и Ляховѣ возворотишася въспять» (1228,
503/15); «наворотившимся и зрящимъ на ся» (1249,
534/11), при постійних возвратитися, навратитися (пор.
586/2, 491/16, 539/6, 544/5 та ін.). Щодо повноголосного

слова перестати, яке зустрілось у цій частині літопису
один раз: «Яко же всее нощи клику не переста» (1249,
534/31), — то його неповноголосний відповідник в недо-

конаному виді престаяти є в редактора цієї частини

улюбленим характерним словом.
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Закінчуючи огляд повноголосних лексем в частині

Галицько-Волинського літопису 1201 —1260 рр.
(галицька редакція), можна зробити такі висновки: у словах,

з якими редактор зустрічався майже щоденно в своєму

«простому» руському оточенні (імена власні, назви

одягу, сільськогосподарських речей, воєнного знаряддя), він

вживає руську повноголосну форму. В цих випадках
відбивається великий вплив живої народної мови на досить

ще насичену церковнослов’янізмами письмову

літературну мову автора. Відзначимо, проте, послідовність, з якою

зберігає ця редакція неповноголосну форму деяких слів,

у яких, з огляду на їх безумовне< часте повторення
в руському середовищі автора, ми сподівались би
скоріше повноголосної форми. Як на такі ми вказували вже

вище на постійно неповноголосний прикметник храбрый,
на майже завжди неповноголосні младый, златый,
злато. Варто підкреслити, що в цій редакції вживаються

тільки неповноголосними такі слова:

гласъ — «и воспи посолъ гласомъ великомъ» (1229,
507/12); «и не бѣ слышати отъ гласа скипания телегъ

его» (1240, 522/13); «силенъ гласъ ревуще в полку ихъ»

(1249, 533/28); «кликоста великомъ гласомъ» (1256,
552/13).

гладъ — «бывшю же гладу велику» (1213, 491/19);
«Дьянишъ и Судиславъ изнемогаху гладомъ въ градѣ»

(1234, 514/9); «а мы зань терпимъ и гладомъ измира-
емъ» (1257, 555/8, 9, хоча голодний, пор. вище).

древо — «Данилъ Небра язви четырьми ранами,
древо же вышибе копье из руку его» (1227, 502/3); «иска-

хутъ бо вой... дрѣва и соломы, штобы приврещи граду»
(1254, 547/29); «создана же сама древомъ тесанымъ»

(1260, 559/16); «отъ древа красна точенъ» (1260, 560/11).
Постійно неповноголосне також храмъ в значенні

«дім», «хороми»: «того же вѣчера створиша съвѣтъ, да...

пожгутъ вся внешняя храмы и ограды и гумна» (1254,
546/27); «Храмѣ прекрасний» (1259, 559/18).

Нарешті, брань (битва) — «подобаеть воину устре-
мившуся на брань или побѣду прияти или пастися»

(1234, 515/16 і т. д.).
Щоправда, повноголосна староруська форма боронъ

давно вже диференціювалась семантично від лексеми



брань, закріплюючись в значенні «оборона». Пор.
в «Слові о полку Ігоревім»: «Яръ туре Всеволоде стонши

на борони, прыщещи на вой стрѣлами...»

ПОВНОГОЛОСНІ й НЕПОВНОГОЛОСНІ СЛОВА

У ВОЛИНСЬКІЙ ЧАСТИНІ ЛІТОПИСУ

Зовсім відмінне співвідношення (як про це ми вже

говорили) повноголосних і неповноголосних лексем

у другій (волинській) частині літопису, в якій

головним чином знайшла свій вираз мовна система

редактора 1289 р. Тут майже постійно спостерігається
повноголосся: веремя (1262, 568/10, 1264, 569/25, 1268, 573/15
та ін.); городъ (1261, 562/29, 1281, 582/25, 1288, 601/11
та ін.); горожанинъ (1277, 579/26, 1288, 509/2 та ін.,
постійно); полонъ (1262, 565/26, 1282, 586/26 і т. д.,

постійно); перейти (1274, 576/4, 1280, 581/27 і т. д.,

постійно); передѣ (1264, 569/20, 1288, 597/25 та ін.); передатися
(1261, 563/23); соромота (1281, 582/29); золото (1288,
601/22, 609/16 і т. д.); золотый (1288, 601/25 і т. д.);

ворогъ (1262, 576/28, 1277, 578/24 і т. д., постійно);
ворота (1261, 564/22, 1268, 572/21); голова (1282, 586/5,
1287, 599/4); голодъ (1279, 580/5); забороло (1289,
584/12) та ін.

Найбільше випадків неповноголосся знаходимо в

записах 1287—1288 рр., де у зв’язку з описом останніх

передсмертних днів Володимира Васильковича автор
місцями змінює жанр розповіді і часто поринає в

благочестиві думи. Там також використано написану в

церковнослов’янському стилі «Похвалу Володимиру Василь-
ковичу» невідомого автора.

Випадки вживання неповноголосних слів у літописі

1261 —1286 рр. (їх всього 28 проти 196 повноголосних)
можпа пояснити, з одного боку, проникненням лексики

редакторів зводів 1265 і 1285 рр., текст яких тут був
використаний і перероблений, з другого боку,
імовірно, — традиційністю деяких літописних висловів, що

стали трафаретними, або й цитатами з

церковнослов’янських текстів.

Перелічимо їх:
страна (сторона) — «и наидоша на ону страну рѣкы»

(1261, 564/4), але: «со всѣ сторонѣ» (1261, 564/6; 1283,
589/2), «на ону сторону Вислы» (1280, 581/26).
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дрѣво (1 раз) — «вѣрхъ же в ней дрѣвомъ покрыть»
(1261, 564/31).

время (3 рази) — «и усмотри время подобно собѣ»

(1263, 568/26); «в се же время выѣхалъ бяшеть князь

Болеславъ» (1281, 585/1); «и в то время удари на нихъ»

(1281, 585/9), але: «в то же веремя умре княгини» (1262,
568/10); «в то же веремя присла» (1268, 573/15);
«усмотрѣвъ веремя таково» (1282, 585/27) і ця ж сама фраза
(569/11).

срамъ (1 раз) — «его же беззаконья не могохомъ

писати срама ради» (1270, 574/6), але: соромъ (1279,
580/30, 1287, 599/24).

власатый (1 раз) — «си же звѣзда нарипається
власатая» (1265, 570/21).

вражьствовати (1 раз) — «и начаста вражьствовати
межи собою» (1281, 582/18).

младъ (1 раз) — «у Юрья князя Лвовича умре сынъ,
именемъ Михайло, младу сушу ему» (1287, 590/2).

посрамленъ (1 раз) — «Телебуга выйде пѣшь... объ

одной кобылѣ посрамленъ отъ бога» (1282, 587/15).
возвратитися — «возвратишася восвояси» (1262,

565/27); «мы же на преднее возвратимся» (1264, 569/52);
«возвратишася восвояси» (1277, 579/29); «возвратишася
назадъ» (1280, 582/12). Ті ж самі фрази: 1281, 584/17,
1282, 587/6; «...на прежняя» (1283, 589/19); «...на

предлежащее» (1285, 590/19, 26), але: «потомъ же возворотися

Буранда назадъ» (1261, 565/20).
прежній, предній, предлежащій в сполученні з

«возвратитися на...» (1264, 569/32, 1282, 586/7, 1282, 589/19).
преже (2 рази) — «и созижють пустыня вѣчная

запустѣвшая преже» (1276, 578/5); «и воспомяну Володи-

мѣръ, оже преже того Лестко... взялъ бяшеть у него

село» (1282, 586/20); те саме: «прежереченная лѣта»

(1282, 586/29); те ж саме (1269, 560/21): «в прежеречен-
номъ лѣтѣ».

благий (1 раз) — «вложи Богъ... мысль благу князю»

(1276, 577/22).
преставитися (3 рази — 1265, 570/25, 1270, 574/9,

1279, 581/5).
З наведених прикладів слово власатий — це, як

вказав акад. Орлов, запозичення з Малали, отже,
відголосок галицької редакції 1265 р.; страна, дрѣво
зустрічаються при описі облоги татарами Любліна (Іп.
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1261); цей опис за певними даними (пор. характерне
закінчення статті «и тако бысть конѣць» тут і під
1263 р.) був уже в редакції 1285 р., звідси ж також

младъ (1284 — галицька вістка про смерть внука

Льва) і, ймовірно, срамъ (1270 —

характеристика
Тройдена).

Для пояснення інших слів скажемо, що вираз
возвратится на... в поєднанні з прежній, предній, предлежащій
як традиційний літописний зворот, що закінчує вставки,

міг бути, просто кажучи, власністю всякого літописця.
Слова посрамленъ, благий церковнослов’янські запо¬

зичення, які давно ввійшли в норму руської мови

(в руських пам’ятках в повноголосній формі
зустрічається тільки болого). Так само слово представитися
(вмерти), на яке ми не наводили тут прикладів. Преже,
прежереченный також давно поширились у загальному

староруському літературному вжитку (прежереченный
тільки в цій формі; преже при досить рідкому переже).

Не можна точно встановити, до якої саме редакції
(1285 чи 1289 р.) належить слово вражьствовати

(ворогувати). Воно в староруському письменстві єдине.

Можливо, це новотвір редактора 1285 р. (у словнику Срез-
невського зустрічається враждовати) 2.

Время надто глибоко ввійшло в систему староруської
мови і нелегко поступалось перед руською формою ве-

ремя. Воно було властиве і редакторові 1289 р., що

видно з використання його і під 1287 р.
* * *

В 1287—1288 рр. велика кількість випадків неповно-

голосся (на що ми вже звернули увагу) пов’язана
з жанровими вимогами.

Звичайними тут для лексики волинського редактора
можна вважати тільки:

время
— «а вси ходимъ подъ Богомъ, абы ми далъ

Богъ и своимъ мочи изволодѣти в се время» (1287,
591/30).

пребыти (2 рази) — «и пребывъ мало дний» (592/9);
«тѣмъ же угодно бысть князю пребывати в немъ»

(597/32), хоча тут же «перебывъ во Берестѣ» (592/15);

2 И И. Срезневский, Материалы для словаря древнерус-
ского языка по письменним памятникам, т. I—III, СПб., 1893—
1903.
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далі преподобный (603/11); пречистый (603/10, 608/31),
які з церковної мови перейшли глибоко в маси; нарешті,
предивный (597/3), широко вживане в руських

пам’ятках, і предание (переказ і зрада): «да блюдетъ Господь
...отъ всякоя рати и преданія» (607/10); «вижь...

княгиню: како благовѣрье держить по преданью твоему»

(607/20).
Зате слід вважати, що такі слова, як: гласъ —

«слышалъ бо бѣ гласъ Господень» (602/4); совлачати (хоч
далі навіть у «Похвалі» — оболченъ) — «идеже ерѣи
совлачаху ризы» (602/32); злато, златый — «яко злато

в горнилѣ» (603/13); «аки Соломонъ... иже всякою

красотою украси златомъ и сребромъ» (606/23); «яко

гривною утварью златою красуяся» (607/26); «иконами

златыми» (608/25); предати — «предаси суду» (603/27);
«предастъ душю» (603/30); «преда люди твоя... святѣй...

Богородицѣ» (606/27); «предании» (607/8); безпрестани,
предстояти — «княгини же его безпрестани плакашеся

предстоящи у гроба» (604/26); драгий — «домъ Божий...

украси златомъ и сребромъ и каменьемъ драгимъ»

(606/23 — в «Похвалі Володимиру Васильковичу);
слабкий — «видь брата твоего... и зренія сладкого лице его

насыщался» (607/7 — «Похвала Володимиру...»), також

наслажение (603/24); глава — «о честная главо...»

(607/27 — «Похвала Володимиру...»); препоясанъ —

«крепостью препоясанъ и милостынею» (607/25 —
«Похвала Володимиру...»); владычествовати — «и о людехъ

в нихъ же благовѣрно владычествова» (607/9 —
«Похвала Володимиру...»); владычество —

«сотвори
Господь намѣстника твоему владычеству» (606/17 —

«Похвала Володимиру...»); помрачити
— «иже не

помрачи ума своего пьянствомъ» (605/26) — були
викликані вимогами «високого» стилю при
«благочестивих» думках та, головним чином, взяті з «Похвали

Володимиру...»

Про зустрінуте тут (3 рази) возвратитися (на)...(во
свояси) та про благий, благопохвальный (604/28, 19,
608/9) ми говорили вище; те саме про звичайне тут
преставитися (604/1), преставление (604/3).

Що взагалі неповноголосні церковнослов’янські
лексеми не були звичайними в мові волинського редактора,
видно з того, що навіть у використаній ним «Похвалі

Володимиру...» з її церковним стилем і лексикою він
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вставляє повноголосні форми замість сподіваних
неповноголосних, наприклад: «да блюдеть Господь Богъ
отъ всякоя рати и предания и голода» (607/12);
«славный городъ твой Володимеръ аки вѣнцемъ обложенъ»

(606/26—27); «Радуйся учителю нашъ и наставниче

благовѣрья! Ты правдою бѣ оболченъ» (607/25) замість
оболоченъ —

пор. подібне скорочення заброло: «аки

мертвѣ стояще на забролѣхъ города» (1277, 579/23).
В наступні роки, приблизно від середини 1289 до

1292 р. (остання редакція, 4 сторінки друку), крім слій
благий (1 раз) — «мысль благу» (616/12) і преставш
тися (2 рази — 616/17, 21), інших неповноголосних лек-’

сем немає.

На основі спостережень над вживанням повноголосся

й церковнослов’янського неповноголосся в обох

названих частинах літопису можна прийти до таких

висновків. Вище ми вказали, що в частині до 1261 р. переважає
неповноголосся, тоді як у другій частині (від 1261 р.)
воно зустрічається рідше. Проте і в першій частині

перевага неповноголосся стосується тільки числа

випадків застосування неповноголосних форм. Якщо йдеться
про число самих лексем, у яких вживається

повноголосна чи неповноголосна форма, то відношення це

змінюється. Остаточний підрахунок показує, що слів,
вжитих тут або виключно в неповноголосній, або переважно
в неповноголосній формі, тільки 33, тоді як число слів,
вжитих в повноголосній або переважно в повноголосній

формі, — 44. Ця перевага повноголосних лексем навіть

у цій частині (редакції) літопису стане ще виразнішою,
якщо вкажемо, що до поданого тут їх числа ми не

включили всіх особових назв та слова король (з похідними),
які вживаються тут виключно в повноголоссі. Таким

чином, можна твердити, що в літературній мові обох

частин щодо повноголосся і неповноголосся основну

базу мови становило руське повноголосся. Лексеми з

церковнослов’янським неповноголоссям є стороннім
нашаруванням на руську основу.

Однак у кількості, в характері та функції цього

нашарування можна відмітити значні різниці в обох

частинах літопису. В частині до 1261 р. неповноголосні

лексеми вживаються однаково і в буденній мові (в
розповіді про події, в розмовах тощо) і в запозиченнях

з церковнослов’янських текстів. У частині після 1261 р. —
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здебільшого в молитвах, цитатах і в так званому

«високому» стилі. В інших випадках це або залишки з

попередніх перередагованих текстів літопису, або вирази
чи слова, що давно вросли в систему руської мови

і сприймалися вже як свої. В частині до 1261 р. помітний

значний живий паралелізм у застосуванні повноголосся

та неповноголосся, тобто і перші і другі форми
вживаються однаково без будь-якої семантичної чи

стилістичної диференціації. Початок семантичної диференціації
можна спостерігати тільки в деяких словах (волость —

власть; городъ — градъ; сторона — страна).
В частині після 1260 р. у власній мові редактора

церковнослов’янське неповноголосся становить виразно
тільки стилістичний засіб. Нарешті, спостереження над
неповноголосними і повноголосними лексемами частини

літопису до 1261 р. виявляє, що в словах широкої
щоденної живомовної практики (власні назви, назви одягу,
назви сільськогосподарських речей, назви явищ природи,
а також широко використовувані серед простих
дружинників слова військового побуту) вживається виключно

або переважно повноголосся. Проте постійне вживання

тільки в неповноголосній формі таких слів, як гладъ,
гласъ, древо, або переважно в неповноголосній: младый,

златый, врата та ін. — свідчить про свідоме
літературно-мовне відмежовування від «простої» мови того

суспільно-літературного середовища, представником якого

був редактор першої частини літопису.

ЛЕКСЕМИ З РУСЬКИМ ПРЕФІКСОМ ВЫ-

I ЦЕРКОВНОСЛОВ’ЯНСЬКИМ из-

Подібну] хоч меншу, різницю можна відзначити між
галицькою і волинською частинами літопису у
співвідношенні слів з руським префіксом вы- і

церковнослов’янським из-. Привертає насамперед увагу та особливість,
що оскільки волинська частина виявляє повну

семантичну диференціацію слів з вы- і из- (ис-) (тобто слова

з вы- зі значенням руху зсередини, повноти дії або
простого закінчення дії не мають семантично однакового

відповідника в словах з из- і навпаки, причому число

запозичених церковнослов’янських лексем цієї групи
обмежується всього трьома), то в галицькій частині
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мо прослідкувати ще помітні хитання. Слів з префіксом
церковнослов’янського походження тут значно більше

(20). До того ж слова однакового значення з вы- і из-

вживаються тут без помітної стилістичної різниці,

причому, як правило, переважають лексеми з

церковнослов’янським из-.

ЛЕКСЕМИ З ВЫ-, ИЗ- В ГАЛИЦЬКІЙ ЧАСТИНІ

ЛІТОПИСУ

Зустрічаємо тут такі відповідно паралельні або
поодинокі слова, як-от:

выбѣчи — «посла сла ко брату Василкови: «пойди
ты на Олександра». Олександру же выбѣгшу в Пере-
мышль ко съвѣтникомъ своимъ, а Василко прия Белзъ»

(1230, 509/5); «Онъ же не стерпѣ, выбѣже из Галича до

Щекотова, и с нимъ бѣжа Артѣмѣй, епископъ Галичь-
кый» (1241, 527/18); водночас избѣчіг. «Мьстиславь,

у бо, увѣдавъ королеву рать великую, избѣже из Галича,
Володиславъ же воѣха в Галичъ» (1210, 488/2); «и при-
доша к Перемышлю. Яронови же тогда тысящю держа-
щю в Перемышли, избѣже передъ ними» (1213, 490/15);
«Нарочитый бояры и инии Ляховѣ избѣгли бяху изъ

земли, хотяще ити к Данилови» (1249, 531/28); «и

слышавъ Костянтинъ Андрѣя грядуща на нь, избѣже

ночью» (1245, 527/28).
В обох випадках значення вказаних дієслів —

«втекти»; префікси втрачають первісне реальне значення

руху зсередини, приймаючи функцію тільки закінчення

дії. Выбѣчи з первісним значенням префікса вы-, тобто

руху зсередини, ми зустріли тут один раз: «аще выбѣгня-

ше заяць на поле, в лѣсъ рощення не вохожаше [Мін-
довг]» (1252, 542/26); перехідне значення зыбѣчи між
вибігти і втекти дає приклад під 1259 р.: «въѣхавшимъ
же ратнымъ воемъ [татарам] къ городу, изыдоша на нѣ

гражане пѣшци, и бившимся с ними крѣпко, и выбѣго-

ша из града [татари], идоша Куремсѣ» (557/9).
вывести (1 раз) — «Королевичъ же и Судиславъ вы-

веде Дьяниша на Данила» (1233, 518/19); в усіх інших

випадках извести-. «Дмитрѣя же изведома (из града)
язвена и не убиша его, мужьства ради его» (1240, 525/2);
«Рече .же ему: «изведи мя на путь правый, животѣ
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приимеши» и вдасть ему руку изведе его» (1251, 540/2);
«Сожаливъси о Романѣ и приѣхавъ со силою, изведе

Романа изъ града» (1257, 555/14); «и городъ зажьже,
люди же изведе и вдасть я на подѣлъ» (1258, 556/8, ге-

саме: 518/24, 25).
В наведених прикладах значення слів однакове,

проте за вжитим тут вывести, з огляду на переважання
в мові редактора слова извести, закріплюється, через
невизначеність місця, звідки виводиться об’єкт, деякий
відтінок значення «підняти когось проти когось», що

звичайно передається в Галицько-Волинському літописії
через возвести.

выгнати — «мынувшю же времени, Галичанѣ же'

выгнаша Данилову матерь изъ Галича» (1208, 486/29);
«Володиславъ княжится, а ятровь мою выгналъ» (1209,
487/9); «оттуду выгнанъ, иде ко Изяславу» (1226, 499/18);
водночас изгнати-. «Ревноваше бо дѣду своему
Мономаху... изгнавшю Отрока во Обезы» (1201, 480/5);
«князю же обличившю Жирослава, изгна и отъ себе» (1226,
499/9); «Не помнити ли ся, яко король Угорьскый
изгналъ тя бѣ изъ землѣ» (1241, 526/10). Відзначимо,
однак, початок значеннєвої диференціації, напр.: «изъѣханъ

бысть безаконьнымъ Бурондаемъ, весь городъ [Володи-
мерь] изогна [застигнув, захопив зненацька] и самого

князя Юрья убита» (1237, 519/9). Абстрактний
віддієслівний іменник тільки изгнание-. «нынѣ же изгнание

бысть на нихъ» (1203, 482/4); «увѣдавъ же король о

изгнаньи ея, сжалиси» (1208, 487/4); руське вы- в іменнику
з коренем гън зустрічається тут в єдиному слові выгонци
з конкретним значенням: люди, що живуть на «вигоні»:

«а выгонци Галичькыя придоша по Днѣпру и въидоша

в море» (1224, 496/2).
выити (3 рази в значенні «вийти» і «вирушити в

похід») : «Выйде Филя, древле прегордый надѣяся объяти

землю, потребити море» (1217, 492/15); «Слыша о братѣ
си и о дѣтехъ и о княгини своей, яко вышли суть из

Руское землѣ» (1240, 524/1); «вѣсть приде ему, яко Та-

тарове вышли суть изъ землѣ Угорьское» (1241, 527/21).
Значно частіше в тих самих значеннях: изыти — «от-

тудѣ же Романъ изыде из града помощи ища в Рускыхъ
князехъ» (1208, 486/3); «Володимѣръ же рече: «оже есте

мирни, но мнѣ есте не мирни» и изийде на нѣ» (1229,
5,03/27); «Данилъ уже увѣдавъ изыде на нѣ из Галича»



(1234, 514/17); «ѣду к Батыеви самъ». «Изыде же на

праздникъ святаго Дмитрѣя, помолився Богу» (1250,
535/15); «въѣхавшимъ же ратнымъ воемъ къ городу

изыдоша на нѣ гражанѣ пѣшци» (1259, 557/8, пор. ще:

491/5, 506/3, 508/17, 509/21, 530/8 і т. д.).
вынести (1 раз) — «йметься 10 мужь одиного коня.,

мняще яко конь вынесеть ны» (1258, 556/25); водночас

изнестіг. «милостивому же Богу безъ язвы изнесъшу и из

ратныхъ» (1252, 512/24), але у вислові изнести слово —

«злое ны створилъ посолъ, не изнесъ слова права намъ»

(1256, 553/6) — спостерігається прагнення до
семантичної диференціації цих двох лексем. В сучасних

російській і українській мовах, з виходом із ужитку слова

изнести, цю функцію означення абстрактного поняття —

дії взяло на себе руське дієслово вынестщ пор.
російське вынесли реиіение, українське винести вирок
(ухвалити).

Слова выходити не зустрічаємо тут, є тільки

исходити-. «не вѣдающимъ же Руси льсти ихъ, исходяху

противу имъ со кресты» (1224, 497/25). Можливо, однак,

що і лексема выходити була в ужитку галицького

редактора. Доказом цього можуть бути, з одного боку,
випадки з застосуванням слова выити, а з другого,

— те, що

ця редакція не знає лексеми исходъ, а тільки выходъ-.

«увѣдѣвъ же Ростиславль выходъ, хотяще имъ получити
милость у Лестьковича и у матере его, идоша к нему на

помощь» (1249, 531/29).

* * *

Решта слів з вы- і из- цієї частини або не мають

зовсім паралелізмів, або, якщо вони є, за кожним з них

зокрема усталене вже власне значення.
З паралелізмів цього роду відзначимо:
выбити (пробити) — «порокомъ же безпрестани

бьющимъ выбиша стѣны» (1240, 522/25), але избити —

избивати (повнота дії), наприклад: «единъ камень

много горньцевъ избиваеть» (492/17); «избьено бысть ихъ

множество» (493/13); «избиша всѣ» (503/28); «не воз-

могоста ити в поле, смрада ради множества избьеныхъ»

(524/20 та ін.). Сюди ж відноситься избитье — «хощеть

вы предати тестеви Котяню на избитье» (498/32 та ін.);
выѣхати — «убиша Матѣя... выѣхавша у сторожа»
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(483/14); «Угре же выѣхаша противу» (500/15); «выѣха-

ша Нѣмцы со самострѣлы» (543/6); «выѣха... изъ

города» (543/11); «Прилучижеся Василковымъ людемъ
выѣхати...» (557/25); але изъѣхати (застигнути когось,

захопити) — «изъѣханъ бысть безаконьнымъ Бурондаемъ»
(519/8); «изъѣхавше яша Милья баскака» (550/1).

Не мають паралелізмів такі слова з вы-:

выдати — «не имать остатися градъ вашь, аще ми не

выдаете Романовичю» (1202, 481/17); те саме: «выдати

за...» (заміж) — «Войшелкъ выда дщерь Миндогвову
за Шварна» (1255, 551/3); выразити (вивихнути) — «Па-

деся подъ нимъ конь, и вырази собѣ плече» (1249,
532/16); вырѣзати (рух зсередини) — «и сердце его

вырѣзаша» (1255, 550/12); выслати «и высла шурина

своего нощь» (1252, 543/5); выступити — «инии же изь

подъшевь выступахуть, акы ис чер’вія» (1229, 508/4);
вытекти (вибігти) — «Ятвеземь вытекъшимъ на нь изо

осѣка» (1255, 549/9); вышибити — «древо же вышибе
копье из руку его» (1227, 502/9).

В усіх наведених тут словах з вы- зберігається, як це

видно з прикладів, у більшій чи меншій мірі первісне
реальне значення руху зсередини.

Проте в цій частині літопису далеко більше безпара-
лельних лексем на из- (ис-). Однак тільки в незначній

кількості випадків префікс из- (ис-) виявляє більш-менш

виразне значення руху зсередини, яке свідчило б про їх

церковнослов’янське походження. До цих останніх

можна віднести такі слова, як:

изъмолвити — «онъ же... изъмолвя слова своя, рече»
(1250, 536/15); измочи (видобути) — «онъ же измокъ

мечь, тя его» (1208, 486/32); изъяти — «сестру свою изъ

Ярославлю руку изъяста» (1241, 526/4); искоренити —
«и еще же хотящю Володимеру искоренити племя

Романово» (1202, 481/13); испустити
— «вземъ градъ испусти

колодьникы» (1254, 547/19); исторчися — «исторжеся
из руку его, и выѣха ис полку» (1249, 534/4).

Як видно з прикладів, у деяких з наведених слів

виявляється нахил до тієї переносності або простої
закінченості дії (не руху зсередини), яка в сучасній мові
знайшла своє вираження в «руській» формі цих слів.

Пор. сучасні: вимовити слово, викоренити бандитизм
і т. п.

У значній більшості безпаралельних слів з из ис-
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цієї частини префікс вказує на закінчення дії чи на

повноту дії або ці слова набувають значення переносного
чи абстрактного поняття.

До таких належать: избавити (550/16), избавление

(527/8 — абстр.), изваяныи (558/28 — закінчення дії),
изволити (дозволити — 524/14), извѣдати (знайти,
дізнатися, де є) — «аще быхъ извѣдалъ кдѣ Данила и

Василка, ѣхалъ, быхъ на ня» (1249, 532/12); издѣланъ
(559/6 закінчення дії); издохнути (вмерти — 534/6);
изимати, изоимати, изымати (звичайно, перен. «взяти

в полон»): «и взяша градъ ихъ и князя ихъ изъимаша»

(502/22, те саме 502/32, 516/16); «и повелѣ его

изоимати» (526/2 — арештувати, те саме 509/7); изломитиія-.
«изломися... пракъ» (558/3 — зак. дії); изминутися (зак.
дії): «сторожемъ же изминувшимъся с ними» (561/21);
измѣнити (ошукати): «глаголу его не уя вѣри: древле
бо того измѣнилъ бѣ, обѣщавъ дати дщерь» (537/14);
измясти (зам’яти, погасити): «отче, измяти войну сю,

прими мя в любовь собѣ» (1228, 503/7); изнайти (зак.
дії — 520/10); изневѣритися (повнота дії — 487/25);
изнемочи(ся) (повнота дії — 500/25, 29, 506/28); изо-

билно (491/21); изобрѣсти (знайти): «така градъ (!)
не изобрѣтохъ ни в Нѣмѣчскыхъ странахъ» (510/21);
измрѣти (зак. дії): «инии же во конѣ влѣзъше изомро-
ша» (1229, 508/5); изоостритися (повнота дії): «изо-

острился на поганыя, яко левъ» (1251, 540/18); изрытый
(перен. «вирізьблений» — 559/4); исповѣсти

(розповісти): «исповѣда отцю бывшую брань» (1237, 519/5;
те саме: 522/16, 542/29); — в значенні «сказати» (зак.
дії): «онъ же не исповѣдѣ правды» (1254, 545/26); ис-

полнитися (в значенні «набрати полону, здобичі»): «ви-

дивъ люди своя яко исполнилися, не хотѣ стати въ

города» (1229, 506/10); исполчити(ся) (зак. дії): «коро-
левичь исполнивъ полкы йде противу» (511/23, 24, те

саме: 540/28, 546/29, 547/23); исправити (зак. дії —

виконати): «створи король обѣтъ... и не исправи его к Ро-
манови» (1257, 554/14; те саме 554/27); исправление
(перен. — вияснення, допит сторін для ствердження

правди): «исправлению же бывъшю около вежи его...

посла Яна своего. Мьстиславу бо рекшю...» (1225,
498/18); истопити (зак. дії): «а инии бѣгающе по землѣ

истопоша» (1219, 493/28); иструдитися (зак. і пов. дії):
«Данилъ бо и вой его бѣ иструдилася» (1234, 517/7).
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Серед цих лексем можна визнати

церковнослов’янське походження тільки за словами: избавити — избавле-

ниє, измѣнити, изобильно, изобрѣсти, изрытый, исповѣ-

сти, які зустрічаються в старих церковнослов’янських
текстах. Щодо інших, які переважно або виключно

зустрічаються тільки в руських текстах, причому, як

бачимо, из- — ис- виконують функцію вказування на

більш-менш виразну повноту дії, можна твердити, що

це не церковнослов’янізми, а слова зі староруським

префіксом из- (ис-), який первісно вказував на повноту дії.
В сучасній українській мові після втрати початкового

и маємо тут з або с. Пор.: зволити, західноукраїнські
діалектні звідатися і з’імати (спіймати), здохнути (про
звірят), зломитися, знайти, зневіритися, він знемігся,
народне йому змерлося, сповнений надії, справити
(виправити), струджений і под. Однак не виключена

можливість, що в писемній літературній мові цей руський,
в даному випадку, за своїм походженням префікс из-

(ис-) зберігався, не втрачаючи и саме завдяки впливу
подібного префікса церковнослов’янської мови. Такого ж

походження, імовірно, й відзначені при словах з вы:

изогнати (застукати), изъѣхати (захопити зненацька).
В цьому значенні вони відомі тільки в руських пам’ятках

(див. Й. Срезневский, Материалы...), де вказують

на повноту дії.

ЛЕКСЕМИ З ВЫ-, ИЗ- (ИС-) У ВОЛИНСЬКІЙ

ЧАСТИНІ ЛІТОПИСУ

Як ми мали вже нагоду зазначити, ця частина

літопису на відміну від галицької частини не дає нам

прикладів семантично недиференційованих лексем з вы- та

из- (ис-). У ній взагалі ні слова з вы-, ні слова з из-

(ис-) не мають паралельних форм з чергуванням
префіксів из- (ис-), вы-, навіть з відмінною семантикою, за

винятком слова выгнати-, «а другия выгна изъ землѣ» (1262,
567/18), при якому, як і в галицькій частині, знаходимо

из[о]гнати (в значенні «захопити зненацька») — «и погна

вборзѣ, изогна Миндовга, ту же и уби его» (1263, 568/28);
«изгнаша Ездовъ» (564/24); звідси: изгонъ (напад) —

«бяста убита... не подъ городомъ, но во изгонѣ» (1281,
584/28) і слова вылѣзти — «не дадяхуть ни из города
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вылѣзти» (1283, 589/10), при якому знаходимо излѣзти

(застигнути) — «се же вѣдяшеть о городѣ, како мощно

взяти, излѣзъ же и ночью и тако взяша» (1274, 575/22).
Префікс вы- в більшості випадків зберігає значення

руху зсередини: вибѣчи — «и та погорѣ и в ней бещи-
сленое множество людий, одва ратнии выбѣгоша изъ

города» (1261, 564/33); выгнати — «а другий выгна изъ

землѣ» (564/33); выдати — «не выдамъ васъ стрыеви
своему» (1289, 613/3); выимати — «города имъ не има-

ти, а свое бояри выимати» (вивести з ув’язнення — 1277,
579/27); выити — «друзии же изомроша... вышедше из

городовъ» (1283, 589/18); вылѣзти — «не дадяхуть ни из

города вылѣзти» (1283, 589/10); выникнути

(висунутися) — «а стрѣламъ не дающимъ выникнути из забо-

ролъ» (1261, 564/8); «не дадяхуть ни выникнути изъ за-

боролъ» (1281, 584/12); выѣхати — «аще кто выѣхашеть

из города овы избиваша» (589/11); выходъ — «и нача

вопрошати его о Телебузѣ... куда и выходъ его изъ

Ляховъ» (1288, 594/6); вы(н)яти — «розъгнувъ же книгы,
и выняся ему пророчество Исаино» (1276, 577/27).

В рідких випадках вы- приймає на себе інші функції,
наприклад вказує на повноту дії: «и зубы исподнии

выгниша вси» (1288, 602/29). У випадку: «и выбѣже

Кондратъ во столпъ» (X. П.3 — вбѣже !!) (1287, 599/9),
де вы- начебто замінює функцію префікса въ-, слід,

мабуть, прийняти читання X. П., тобто вбѣже.

Щодо лексем з из- (ис-) цієї частини літопису, то

серед них можна признати явними

церковнослов’янізмами тільки слова, в яких из- явно зберігає значення руху

зсередини: избрати «избраша собѣ одиного отъ нихъ»

(1280, 581/15); «язъ же из васъ трехъ избралъ есмь тебе»

(1288, 593/9); изливати — «слезы отъ себе изливающи»

(1288, 604/26); испущати — «и слезы отъ очью испу-
щающе» (1288, 606/6); истокъ (джерело) — «но пара
идяшеть со истоковъ текущихъ» (1274, 576/16).

В решті слів из- вказує на просте закінчення або

повноту дії, тобто це из- (ис-) і складені з ним лексеми

можна визнати руськими за їхнім походженням, з тим

застереженням щодо затримки початкового и під
впливом церковнослов’янської мови, яке ми зробили щодо

аналогічних слів галицької частини. До них належать:

3 X. — Хлєбниковський, П. — Погодінський списки літопису.
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избивати, избити — «Поча вороги своѣ избивати,
изби ихъ множество» (1264, 569/17 — повнота дії, те

саме значення: 567/18, 579/9, 589/11); звідси: избитье —

«князи же надѣахуться избитья собѣ» (1283, 588/11);
избѣжатися (втекти закінчення дії) — «не взяша

ничто же, избѣгли бо ся в городъ» (1268, 571/17); из-

воевати (повоювати — повнота дії) — «а тамо уже

Татаровѣ извоевали все» (1277, 578/31); извозитися

(поперевозитися
— повнота дії) — «и повелѣ изрядити

лодьѣ... Пришедши же рати извозишася» (1281, 583/27);
изволодѣти (повнота дії) — «а бы мь далъ Богъ и

своимъ мочи изволодѣти» (1287,591/29); изгасити (погасити
зовсім — повнота дії) — «абы ты братъ не изгасилъ свѣчѣ

надъ гробомъ стръя своего» (1288, 600/32); изгорѣти
(повнота дії) — «и тако чересъ ночь изгорѣ всь» (1261,
562/32); ижжечи (повнота дії) — «и городъ ижжгоша»

(1281, 584/17); излупити (повнота дії) — «и иныя излу-
пивше пущаху нагы» (1283, 589/12); измирати, измрѣти

(повнота дії) — «начата и сами измирати» (1282,
587/12); «изомре... бесчисленное множество» (1283,
588/24; пор. ще: 589/13); изоимати (повнота дії) —

«избита всѣ, а другиѣ изоимаша» (1277, 579/10); изнайти

(закінчення дії) — «изнайде собѣ Треняту сестричича»
(1262, 564/3); «посла... изнайти таково мѣсто городъ
поставити» (1276, 578/13). В останньому випадку маємо,

однак, ще деяку вказівку на повноту дії, тому що дія до
свого закінчення мусила охопити кілька об’єктів. В
сучасній мові вживається тут префікс ви-: вишукати серед
багатьох інших, винайти серед багатьох місць таке...;

изрядити(ся), изряживати (повнота дії) — «изрядивше-
ся во брачныя..? ризы» (1261, 565/8); «изрядивъ своѣ
полкы» (1252, 566/12); «изрядивше крилосъ» (565/1);
«и начата изряживати полкы» (1274, 576/7, те саме:

1281, 583/28); изсѣчи (повнота дії) — «изсѣче и люди

...отъ мала и до велика» (1281, 582/15); «а прокъ изсѣ-
коша» (584/17); изъѣдати (повнота дії) — «и сташа

около города, изъѣдаючи села» (1290, 614/29); исправити
(виправити, довести до ладу) — «не дай ми Богъ...
пролити кровь неповиньную; но я исправлю Богомъ и благо-

словениемъ брата своего Володимира. И посла слы ко

сыновцю» (1289, 611/15). Тут не просте закінчення дії,
а закінчення після проведення кількох заходів.
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Нарешті, часте в руських пам’ятках исходити (дохо
дити до повного кінця) — «исходяшу же четвертому

лѣту» (1289, 602/27).
До цієї групи руських за походженням лексем слід

приєднати відзначені вище при паралелях з вы-,

зустрінуті також в галицькій частині: изъѣхати (застукати,
захопити несподівано) та излѣзти (застукати,
несподівано напасти), відомі в цьому значенні тільки з

Галицько-Волинського літопису. Відзначимо, що при всіх

цього роду словах повнота дії зазначена в цій частині

літопису значно виразніше, ніж в галицькій частині.

ЛЕКСЕМИ З ЦЕРКОВНОСЛОВ’ЯНСЬКИМ ПРЕФІКСОМ

РАЗ- (РАС-) І РУСЬКИМ РОЗ- (РОС-)

Щодо цієї категорії лексем можна встановити таке

правило: в галицькій частині літопису використано і
лексеми з церковнослов’янським префіксом раз- і лексеми

з руським префіксом роз-. Паралелізмів у вживанні

нема. Тільки з раз- (рас-) зустрічаються такі слова:

разбѣщися — «а инии разбѣгошася» (1208, 484/26);
разграбити — «а инѣи имѣние ваше разграбиша» (1208,
485/8); «и хотяше разъграбити е» (1241, 527/5); раздру-
иіити — «рекъшимъ: «яко съвѣтъ нашь раздрушися» и

побѣгшимъ имъ» (1230, 508/21); раздіїрати — «тулы
ихъ бобровье раздра, и прилбицѣ... раздраны быша»

(1241, 528/1); «и хоруговь его раздра наполы» (1249,
534/9) (не беремо до уваги раздрашася (512/5) з

огляду на читання разграбиша в Хлєбниковському списку);
разсыпати — «многы городы разсыпа» (1254, 545/11);
разумѣти — «чьтый мудрый разумѣетъ» (1254, 544/18);
раскопати — «и гребля ихъ раскопа» (1241, 526/21).

Тільки з роз(с)-: розгънати — «Ростислава розгнаша
Татарове во Борку» (1243, 528/8); розгадати
(роздумати) — «Данило же и Василію... розгадавъ со сыномъ,

брата си посла» (1252, 542/4); роздавание — «не можеши

отдати ю сима, яко велиции князи держать сию Коломыю
на роздавание оружьникомъ» (1240, 525/20); розсмѣяти-
ся — «розсмѣявся рче» (1229, 505/15); роскалъе
(відлига) — «бывшю роскалью посла сына си Лва на Бако-

ту» (1255, 549/30); разсчитати — «вся же лѣта спишемъ

росчетъше во задьняя» (1254, 544/23).
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Серед наведених слів привертає увагу той факт, що

всі слова з раз(с)-, крім разумѣти, походять з військової

практики, тоді як лексеми з роз(с)-, крім розгънати, —

це слова широкого побутового вжитку.
У волинській частині літопису, як правило, тільки

руські лексеми з роз-:

розъгнути — «розъгнувъ же книги» (1276, 577/27);
розгонъ (вилазка, несподіваний напад) — «выѣхалъ

бяшеть князь Болеславъ ... ловя того, абы кдѣ ударити
на розгонѣ» (1281, 585/3); роздавати — «и села розда-
ваеть» (1287, 592/29, те саме: 593/2); розогънатися
(військ, «розсипатися») — «Ляхове розогналися,
воююче по селомъ» (1268, 572/8); розметати (розкидати,
зруйнувати) — «оже есте мои мирници, розмечете же

городы свои всѣ». «Левъ розмета Даниловъ Истожекъ,
оттолѣ же пославъ Лвовъ розмѣта, а Василко пославъ

Кремянѣць розмета» (1261, 562/19—21); розсилати, розъ-
слати — «лежаше... розсылая слуги своѣ на ловы»

(1287, 596/14); «и нача розсылати засаду» (1289,610/29);
«и розъсла милостыню по всей землѣ» (1288, 601/27);
роскопывати, роскопати — «и нача роскопывати городъ,

назнаменуя образъ побѣды» (1261, 563/7); «велѣлъ ми

городъ роскопати» (563/5); роспросити «иди, роспроси
его, с чимь приѣхалъ» (1287, 598/11); роспущати

—

«указалъ бяшеть... не роспущати рати воевать...» (1281,
585/5); ростѣкатися — «а уже рѣкы ростѣкаютъся» (1282,
586/19); росходитися — «и начаша росходитися воевать»

(1280, 582/10).
Поодинокі слова, які в цій частині літопису

хитаються між церковнослов’янською і руською формами, — це

слово розумъ і похідне дієслово разумѣти. Так, ми

маємо: «да камень вержеть доловь дая имъ розумъ
хитростью» (1261, 364/24), але «пода имъ хитростью
разумъ» (563/27); «Володимѣръ бѣ разумѣя притчѣ»
(1289, 601/1), але «не дамъ, розумѣю я твою хитрость»
(601/14).

Два інші випадки, де знаходимо слова з раз(с)-,
відбивають не мову редактора, а чужі тексти: перший це

парафраза з текстів церковних книг: «и взяе Книги Про-
роческыя... рче: «Господи Боже... своимъ словомъ вся

созидая и растрая» (1276, 577/25). Другий зустрічається
у використаній редактором чужій, писаній
церковнослов’янською мовою «Похвалі Володимирові Василько-
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вичу»: «твое вѣрное вьсѣанье нѣ изсущено бысть зноемъ

невѣрья, но дождемь Божия поспѣшения распложено
бысть многоплоднѣ» (1289, 607/23).

Таким чином, можемо констатувати, що в цій групі
лексем у власній мові волинського редактора панувала
виключно руська лексика.

ЛЕКСЕМИ З ПОЧАТКОВИМИ

ЦЕРКОВНОСЛОВ’ЯНСЬКИМИ ЛА PA- І РУСЬКИМИ РО ЛО-

Ця група лексем представлена в

Галицько-Волинському літописі тільки поодинокими словами.
В галицькій частині руські лексеми вживаються, як

правило, для слів з конкретним значенням:

лодья — «придоша лодья из Олешья» (1213, 491/24);
«бѣ бо лодей тысяща» (1224, 496/3); «изыде из

монастыря въ лодьи» (1250, 535/22); ровенъ (рівнина) —

«идущу же ему по ровни, Данилови же... съехати бѣ со

высокихъ горъ» (1233, 511/26), але в переносному
значенні для міри довжини лікоть зустрілась тільки
церковнослов’янська лексема лакъть\ «вежа же... подсдана

каменьемъ въ высоту 15 лакотъ» (1259, 559/15).
У волинській частині постійні руські лексеми:

лодья — «посла к нимъ жито в лодьяхъ по Бугу» (1279,
580/12); «а лодье потопиша» (680/19); «подъ твоимъ

городомъ избиты мое лодье» (580/22); «наряжайся самъ

и лодье наряди» (1281, 583/24); «повелѣ вборзѣ изряди-
ти лодьѣ» (583/27); локоть — «а далъ есть на немь...

5 локотъ скорлата» (1287, 595/14).
Церковнослов’янська лексема для абстрактного

поняття

разноличный — «Данило... созда городы многи, и

церкви постави, и украси ѣ разноличными красотами»

(570/7) характеризує, імовірно, попереднього редак¬

тора (галицької частини). Вона, щоправда, відмічена

під 1264 р., тобто після 1261 р., від якого волинський

редактор розпочав свою переробку, але знаходиться в

уривку з попередньої редакції (смерть Данила і

похвальна згадка про нього), що його волинський

редактор використав без великих текстологічних змін.

Інші церковнослов’янські лексеми цієї категорії
(вони всі складні, з равно-) знаходяться тільки у
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стовуваній волинським редактором «Похвалі

Володимиру...»: равноумный, равнохристолюбецъ, равночести-
тель — «ты же... и служителя его введъ, подобниче
великого Костянтина, равноумне, равнохристолюбче, рав-
ночестителю, служителемъ его» (602/21—22).

ЛЕКСЕМИ З ПОЧАТКОВИМ ЦЕРКОВНОСЛОВ'ЯНСЬКИМ

Е І РУСЬКИМ О

В обох частинах літопису майже виключно руські
лексеми з о. Щоправда, їх дуже мало.

Так, у галицькій частині, в якій взагалі часто

зустрічаються церковнослов’янізми, ми знаходимо, як правило,
тільки руські лексеми з о: озеро

— «по озерамъ»

(528/16); «на озерѣ» (543/22); «во озеро» (556/24);
«нагризе озеро» (556/27); одинъ і похідні — «и одна поидо-

ста» (514/4); «Левъ одинъ» (551/26); «Котяневи одино

му» (513/25); «во одиной сорочьцѣ» (525/28); «одиного

дне» (529/18); «одиному» (549/11); «одиного коня»

(556/25); одинако — «онѣмъ одинако не хотящимъ»

(504/9); «одинако крѣпяшеся» (507/18); «одинако не

престаяіце» (527/12); «оному одинако не хотяшу»
(548/27); «Данилъ же и Василко одинако сбирастася»
(557/11, те саме: 508/7, 510/11, 530/9, 539/71, 546/16);
одва (ледве, насилу) — «одва препровадиша рѣку»
(485/29); «одва утече» (487/30); «одва угасиша» (504/19);
«одва посласта» (538/21).

І тільки по одному разу:

езеро — «идущу ему по езеру» (1255, 549/26); единъ—
«единъ отъ всихъ его вой» (1218, 480/8).

У волинській частині постійно: одва — «одва дата

имъ миръ» (1273, 575/8); «одва города не взята» (1291,
615/15); озеро — «обошло бо бяшеть озеро докола»

(1262, 566/14).
Проте можливе хитання единъ — одинъ-, «одинъ же

бяше Прусинъ родомъ» (1281, 584/29); «не токмо во

одиной Руси бысть гнѣвъ...» (1284, 590/6); «развѣе одиное

воды» (1288, 603/18), але «и бысть ѣха в зажитье

единою въздале» (1290, 614/29) або в молитві, щоправда,
при наслідуванні церковної молитви: «Боже... царь бо
еси... единъ воистину» (1288, 603/23).

Можна думати, що для редакторів обох частин

вла41



Стивою була вимова лише з руським о. Випадки з

церковнослов’янським е могли бути внесені одним з

копіїстів протографа. Звичайно, що в прикладі 603/28 могла

відбитись церковна молитва.

ЛЕКСЕМИ З ЦЕРКОВНОСЛОВ’ЯНСЬКИМ ЖД І руським ж

В цій групі лексем обидві частини літопису
закріплюють вживання тільки руських лексем із ж. Так, у
галицькій частині знаходимо: жажа — «изнемогаху жа-

жею водною» (1219, 493/21); «жажею водною измираю-
щи имъ» (1255, 550/30); нужа — «рѣста же с нужею:
«принди княже Данило» (1236, 518/6); «и сами нужею
поидоша же вси» (1253, 514/1); «хронографу же єсть

нужа писати все и вся» (1254, 544/16); понужати —

«радости исполнивъся понужаше Мьстислава на рать»
(1225, 498/2); «и понужающе Ляхы своє» (1229, 504/8);
«понужаше вои своє ехати» (1232, 512/21); надежа —
«имѣяше бо в немь надежу велику» (1226, 500/24), при
вжитім один раз надежда — «яко отъ Татаръ болшую
надежду имѣаху» (1241, 527/1); чюжий — «прелщаше
не токмо чюжихъ» (1226, 499/22).

Крім цього, слід підкреслити руське звучання в

другій частині слова преже (494/16, 501/28).
У волинській частині знаходимо виключно ж:

жажющій — «и жажющимъ оглашение» (X. — огла-

жение) (1288, 601/1); надежа — «а большая мь надежа

по тобѣ» (1287, 693/17); наслажение (!) — «Царь бо

еси всімъ ты единъ воистину, подая всей твари...
наслажение» (1288, 603/24).

Відзначимо тут характерне явище для мови

редактора цієї частини щодо вживання лексем з руським ж:

руське слово жажющимъ він вносить (замість, імовірно,
церковнослов’янського жаждущимъ) до тексту, взятого

з «Похвали Володимиру...» Навіть церковнослов’янське
слово наслаждение, вжите тут в молитві, він

«русифікує» в другій його половині (наслажение).

ЛЕКСЕМИ З РУСЬКИМ Ч 1 ЦЕРКОВНОСЛОВ’ЯНСЬКИМ щ

Інша справа з лексемами з руським ч,

церковнослов’янським щ. Щодо цих лексем галицька частина дає

майже виключно перевагу церковнослов’янським
лексемам з щ:
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нощь — «побѣже до Ляховъ чересъ нощь» (516/30) і
«избѣж>е нощью» (527/28); «приѣздящимъ воиномъ по-

лунощи» (534/30); «всее нощи клику не переста»
(534'31); «нападоша нощь на Ляхы» (538/16); «высла

шурина своего нощь [вночі]» (543/5 і т. д.); помощь —
«и приѣхаша же... Романови на помощь» (485/23); «Бо-

жиею помощью» (488/31); «идущу в помощь» (500/25);
«на помощь» (531/30); «на помощь» (544/3); «Проси...
помогли» (550/14 і т. д.). Рідко помочь, ночь\ «поемъ...

помочь отъ брата» (1254, 545/20); «помочь пояста» (1251,
538/6); «приде... помочь отъ Болеслава» (1256, 551/15);
«в понедѣльникъ на ночь обсѣдоста градъ» (1227,
502/18).

У волинській редакції, навпаки, переважають загалом

руські лексеми з ч:

ночь — «излѣзъ же и ночью» (1274, 575/22); «сташа

на ночь» (579/2); «удариша на нѣ ночь» (вночі — 579/9) „

але переносне: полунощный — «во всей полунощни
земля» (606/25 — в «Похвалі Володимиру...»).

помочь — «прося собѣ помочи» (1274, 575/26); «в

помочь» (575/28); «да ему помочь» (581/20); «поя

помочь» (582/22); «помочью» (584/20); «йде в помочь»

(615/4 та ін.); мочно — «како мочно взяти» (575/22);
«не бысть мочно взяти» (615/9); «како бы ихъ мочно

добыли» (579/25). Однакове вживання можна

відзначити в цій частині літопису для лексем:

немочь, немощь — «слышимъ твою немочь» (1288,
600/31); «сотьснувъси немощью»; «видишь мою немощь»

(591/20); помочникъ, помощникъ
— «я же ти буду

помочникъ» (1289, 612/18); «а по правомъ Богъ помощникъ»

(611/26); свѣча, свѣща — «абы ты не изгасилъ свѣчѣ»

(600/32); «а много есь свѣчь поставилъ... абы то свѣча

была» (601/10—11), але «то бы твоя свѣща была» (600/34).
Щодо дієприкметникових форм теперішнього часу тут,

як правило, таке: у галицькій частині і в називному
і в непрямих відмінках постійно щ: рекуще (499/4,
556/8), носяще (548/7), хотяще (531/28), пленяюще
и жгуще (529/19), бодуще (566/19), стоящимъ (485/14),
зрящимъ (541/6), мечющимъ (588/3 та ін.).

У волинській частині називний дієприкметника майже

завжди вживається в руській формі: стерегучи (584/9);
ркуче (586/4); видячи (592/7,8); вѣдаючи (594/24);
рекуче (605/1 і т. д.). Рідко в церковнослов’янській
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формі: сияющи (597/31); «повѣдающи рѣчь отню»

(612/27) — і дещо більше там, де автор переходить на

«високий» стиль, наприклад при роздумуваннях над
гробом Володимира або в «Похвалі Володимиру...»: поми-

наюше (604/2); предстоящи, изливающи, вопиюще
(604/25 — 27 та ін.).

В непрямих відмінках, навпаки, завжди
церковнослов’янська форма з щ: идущимъ (584/31); требующимъ
(602/3); учиняюща (606/20 та ін.).

У дієвідміні однини теперішнього часу слова хотѣти

в галицькій частині зустрічаються однаково і форми
з руським ч: вос-хочеть (480/13), хочете (485/10), і
форми з щ: хощеть (498/32); хощеть, 555/7; восхощеши,
501/4. У волинській частині постійно ч: «хочю послати»

(593/21); «хочю... рядъ учинити» (594/11); «хочю ся

сняти» (597/15); «я же хочю правити Татары» (611/27);
восхочешь (592/2); восхочетъ (595/16 та ін.). Рідко хо~

щю: «хощю с тобою рядъ учинити» (593/30).
Спостереження над формами інфінітива зі змінними

руським ч і церковнослов’янським щ дають мало

матеріалу для висновків. В галицькій частині ми зустріли
один раз стрещи (533/14) і один раз жечи (547/4), у
волинській — один раз мочи изволодѣти (591/29).

СКЛАДНІ ЛЕКСЕМИ ЦЕРКОВНОСЛОВ’ЯНСЬКОГО

ПОХОДЖЕННЯ

Ця група лексем представлена в галицькій частині

літопису словами: братучада (дочка брата), братуча-
дие, братучадъ (син брата) (про них йтиметься в

наступному підрозділі); всеименитый — «всеименитый отцемъ

добрымъ» (1226, 499/19); добродѣяние — «Михаилъ же

не показа правды во добродѣянье Данилу» (1240,
524/28); «онѣмъ же одиноко не помнящимъ добродѣ-
анья» (1241, 527/9); крѣпкодушьный — «увѣдавъши...
яко умъ крѣпкодушьный имѣють людье» (1237, 520/2);
лжеименѣць — «красяшеся лестю паче вѣнца, лжеиме-

нѣць, зане прелщаше не токмо чюжихъ» (1226, 499/22);
малодушъный — «яко малодушна блюдящася о

преданьи града» (1236, 519/4); приснопамятный — «по

смерти... Романа приснопамятнаго самодержьца всея Руси»
(1201, 479/26); самодержець (там же).
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З них слова всеименитый, лжеименѣць,
приснопамятный важко визнати звичайними у власній літописній

мові редакторів галицької частини. Замість

приснопамятный маємо в Хлєбниковському списку просто памятный.

Знову ж всеименитый та лжеименѣць знаходяться

у вставці, де автор явно парафразує якийсь невідомий
нам ближче церковнослов’янський твір. До того ж слово

всеименитый (славнозвісний) відоме з пам’яток тільки
з цього місця Галицько-Волинського літопису, і з цього

тільки місця відоме лжеименѣць в значенні «брехун»
(церковнослов’янське звичайне значення цього слова —

«людина з чужим, фальшивим іменем»).
Інші слова, певно, вже були визнані в літописній

мові того часу або, як братучада, були особливістю мови

галицького редактора.

У волинській частині літопису більшість цього роду
лексем зустрічається або в молитвах, або в «Похвалі

Володимиру...», або як технічні терміни церковного

вжитку, або ще в переході на «високий» стиль. Це свідчить

про те, що вони не були звичайними для руської мови,
але сприймались як чужі, свідомо запозичені. Пор.:
благопохвальный, добровоньный — «и проводиша и со

благопохвальными пѣснми и кадилы добровоньными»
(604/19—20 — церковно-технічні терміни); всемогий —

«Боже, сильный всемогий» (577/25 — молитва); добро-
прелюбныя («Похвала...») — «добропрелюбная
милостыня» (602/11); многодерьзновенье («Похвала...»)
(602/12); многоцѣнный («Похвала...») — «и воня

подобна аромать многоцѣнныхъ» (608/15); мьздоимѣць
(в «високому» стилі при уславленні князя) — «бысть...

правдивъ, не мьздоимѣць» (605/18); нелицемѣрный (там
же, в такому ж «високому» стилі) — «во хрестьномъ же

целованьи стояше со всею правдою... нелицемѣрною»
(605/22); равноумный («Похвала...») (602/21); равнохри-
столюбець («Похвала...») (602/21); равночестителъ
(«Похвала...») (602/22) — «ты же... и служителя его введъ,

подобниче великого Костянтина, равноумне, равнохристо-
любче, равночестителю служителемъ его...» (602/21).

Імовірно, мусили вже сприйматись редактором цієї
частини як свої, руські, такі давно зрощені з руською
мовою церковнослов’янські складні слова, як:

благовѣрный (-но) — «благовѣрный городъ», «благовѣрно»
(607/9); благовѣрье — «вижь благовѣрную свою
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ню, како благовѣрье держитъ» (607/19); братолюбне —

«братолюбьемъ свѣтяся» (570/8); добродѣяние — «и инаа

многая добродѣянія съдѣа» (610/18); добросердне —

«поминаюче его добросердье» (604/21); правовѣрный —

«на правовѣрнѣй основѣ» (606/14); правовѣрье — «и да

славитися в немъ правовѣрію» (607/12).
Відзначимо в кінцевій частині появу під впливом цих

церковнослов’янських складних утворень новоутвореного

слова легосердъ (незлопам’ятний) — «князь же Мьсти-

славъ бяшетъ легосердъ и рече бояромъ своимъ: «не

дай ми Богъ того учинити» (1289, 611/13).
Із проведеного огляду складних слів

церковнослов’янського походження виявляється, що ця категорія лексем,
за винятком деяких давно засвоєних руським
письменством (братолюбие, благовѣрье, добродѣяние,
малодушный, правовѣрье, самодержець тощо), була взагалі

чужою для мови редакторів Галицько-Волинського
літопису. їх значно більше у волинській частині, що
пояснюється числом наведених молитов, цитат з біблійних

книг, числом використаних джерел, писаних

церковнослов’янською мовою, а іноді ще й вимогами

«високого» стилю. В галицькій редакції деякі з них, як зараз
побачимо, вживаються свідомо як ознака «вищої»
станової мови.

ОКРЕМІ ЦЕРКОВНОСЛОВ’ЯНСЬКІ ЛЕКСЕМИ,

ХАРАКТЕРНІ ДЛЯ ГАЛИЦЬКОЇ І ВОЛИНСЬКОЇ

ЧАСТИН ЛІТОПИСУ

З інших церковнослов’янських лексем, які можуть

характеризувати мову галицької і волинської частин,

привертають увагу в галицькій частині насамперед
слова на означення певного ступеня спорідненості:

братучада, братучадие, братучадъ — «вдасть Мазо-

вешь брату своєму Сомовитови послушавъ князя

Данила, бѣ бо братучада его за нимъ, дочи Александрова,
именемъ Настася» (1251, 538/1); «Данилъ... одержа
градъ свои Галичь... Крамолѣ же бывши во безбожныхъ

боярѣхъ Галичкыхъ съвѣтъ створше со братучадьем его

Олександромъ на убьенье и преданье землѣ его» (1230,
508/14); «съвѣтъ створиша на убьенье его со

Александромъ братучадомъ его» (1230, 508/25, те саме: 508/29).
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Руський відповідник цьому слову сыновецъ вжито під-

1204 і 1252 рр., причому в першому випадку в явній

вставці з володимирських літописних записок (облога
Володимира).

Те саме стосується і слова ужика (родич): «ужика
сый Романови отъ племени Володимеря» (1224, 497/29;
пор. ще: 1254, 545/9, 1257, 554/24). Руський відповідник
сродникъ (1 раз) в матеріалі з волинського літописання

під 1204 р.: «аще не былъ бы сродникъ ихъ с ними

(Александръ» (482/22). Характерно, що в цій редакції
вживається залюбки слово сънузъникъ (кіннотник), відоме
тільки з церковних текстів та з церковнослов’янської
перекладної літератури: «наутрѣя же собрашася... пѣшци
и снузници, мнози зѣло» (1251, 538/25, те саме: 1255,
549/10, 1258, 556/22, 1253, 517/28); рідше зустрічається
руська назва конъникъ-. «приде же Курилъ... со треими
тысящами пѣшець и треими сты коньникъ» (1241, 526/26,
те саме: 1224, 496/9, 1254, 545/24).

Нарешті, відзначимо слово ошую (ліворуч) — «ты-

сяцькому идущю и инѣмь полкомъ многимъ ошую,
Данилъ же идяще... посредѣ» (1231, 511/32 — у волинській

редакції завжди по лѣву).
У волинській частині літопису поза текстом, де

використана писана в церковнослов’янському стилі
«Похвала Володимиру...», можна назвати тільки слово

зѣло: «и плакася надъ гробомъ его плачемъ великимъ

зѣло» (1289, 610/27); і, крім цього, як ми вже

вказували, церковний технічний вислів совлачати ризы/.

«и вниде во олтарь... идѣже ерѣи совлачаху ризы» (1288,
602/22). Обидва ці церковнослов’янізми, навіяні

звичайними церковними висловами, могли спорадично
появлятись у мові редактора-священика, якщо він навіть

у поточній розмовній мові уникав їх 4.

Решта окремих церковнослов’янських лексем у цій
частині літопису характеризує мову «Похвали

Володимиру...», у вставках, з якої вони (як взагалі більшість
церковнослов’янізмів цієї частини) знаходяться.

Вкажемо на такі, як: алъчный . «алъчныа насыщая» (602/8);
горнило — «искушени быша отъ дьявола, яко злато

в горнилѣ» (603/13); десный — «избраньномь твоемь

4 Про те, що волинський редактор був духовною особою, див.

А. І. Генсьорський, цит. праця, стор. 52—53
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стадѣ с десными мя овцами причти» (603/13);
нещадный (шедрий) — «кто исповѣсть... твоя нещадныя

милостыня» (602/1); обителникъ (житель) — «добръ
послухъ благъвѣрью твоему обителниче святая церькви»

(606/12); обрѣщися — «церкви дивна..., яка же ина не

обрящеться во всей полунощни земля» (606/25); обѣщ-
никъ (учасник) — «и чести тя обѣщника Господь на

небесахъ сподоби» (606/10); подобникъ (наслідувач) —
«подобниче великого Костянтина» (602/21); полагати

у вислові законъ полагати — «онъ со святыми отци...

законъ человѣкомъ полагаше» (602/23).
Закінчуючи цей огляд нашарування

церковнослов’янських лексем в галицькій і волинській частинах

Галицько-Волинського літопису, вважаємо за потрібне
сказати, що ми не розглядаємо групу лексем, які мають

в префіксі церковнослов’янське воз(с)- з въз-, де в

руській мові після занепаду редукованих голосних повинно

бути (в)з (в)с- — въсхотѣти -> схотѣти, въсходъ -+

сходъ. Не розглядаємо тому, що в обох редакціях
майже всі лексеми цього типу мають тільки форму
церковнослов’янського префікса воз-(вос-), яка,

імовірно, в руській літературній мові того часу сприймалася
вже як своя. Зрідка зустрічаємо вз-: «донеле же взъеха

к нему Глѣбъ» (галицька редакція під 1213, 491/17), —
але пор. възъехавшимъ (1248, 531/8), возъѣха же (1252,
540/27); або в волинській редакції: «и Литву взведе»

(1282, 587/20), але «возведи Литву» (586/2); «ты насъ

возвелъ» (586/16 і т. д.).

* * *

Можемо зробити такі короткі висновки:

1. Нашарування церковнослов’янської лексики на

основній базі руської лексики5 розміщене в Галицько-
Волинському літописі нерівномірно.
Церковнослов’янізмів значно більше в частині до 1261 р. (галицька
редакція) і значно менше в 1261 —1292 рр. (волинська
редакція).

5 Проведені вище спостереження підтверджують, на нашу думку,

концепцію акад. С. П. Обнорського про народну, східнослов’янську
основу мови староруських пам’яток нецерковного типу. Пор. його

«Очерки по истории русского литературного языка старшего пе-

риода», М,—Л., 1946, передмова, зокрема стор. 6—8.
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2. В частині літопису до 1261 р. вживається

церковнослов’янська лексика однаково і в буденному оповіданні
(в розповіді про події, в розмовах тощо) і в запозичених

церковнослов’янських вставках. В частині після 1261 р.—
тільки в молитвах, цитатах і, стилістично, в різних
побожних роздумуваннях —

при переході на «високий»

стиль.

3. У частині до 1261 р. існує ще в значній мірі
паралелізм повноголосних і неповноголосних лексем, а

також лексем з церковнослов’янським из- і руським ВЫ-,
тобто і ті і другі вживаються однаково. Частина після

1261 р. таких паралелізмів майже не має. В кожному

окремому слові там застосовується тільки та чи інша

форма, причому неповноголосся — тільки у «високому»
стилі або в традиційних висловах.

4. У вживанні повноголосся і неповноголосся в

частині до 1261 р. помітна та особливість, що слова

широкого руського буденного вжитку (назви власні, назви

одягу, сільськогосподарських речей, назви явищ

природи і т. д.) вживаються майже виключно в повноголосній

формі. Те саме в конкретних назвах військового побуту.
Неповноголосся переважає там, де йдеться про більш

абстрактні поняття. В словах — поняттях військового

побуту проявляється це в тому, що оскільки назви

конкретних предметів зберігають здебільшого повноголосся,
остільки більш абстрактна дія передається переважно
через неповноголосне дієслово (наѳратитися на бѣгъ,
плѣнити і т. д.).

5. Такі групи церковнослов’янізмів, як слова з

префіксом раз-(рас-) або слова з початковими складами

ла-, ра-, нарешті, слова з церковнослов’янським щ,
також досить часто зустрічаються в частині літопису до

1261 р. Майже всюди — церковнослов’янські лексеми

нощь, помощь і т. д. Щодо префікса раз- (рас-) та

початкових складів ла-, ра-, то вони в цій галицькій
частині закріплюються за певною означеною групою слів,
тоді як в іншій групі вживаються лише руські: роз-, ло-,

ро-. В частині після 1261 р. (волинська редакція) у
власній мові автора знаходимо виключно руські роз-, ло-,

ро- і переважно лексеми з руським ч (ночь і т. д.).
6. Групи церковнослов’янських слів із жд та

складених типу многодерзновение і т. п. явно чужі для мови

редакторів обох частин літопису. Всюди руське ж
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(жажа, надежа тощо), а із складених відчувалась
«своєю» лише певна частина давно засвоєних слів

(добродѣяние тощо). Вживання редакторами обох частин

деяких інших церковнослов’янських слів пояснюється

або звичкою до них окремих авторів (наприклад, у
галицького редактора постійно руське озеро, одинъ, тоді

як у волинського інколи единъ), або намаганням

відмежуватись від «простої» мови, як це бачимо в

галицького редактора (братучада замість сыновецъ, ужика
замість сродникъ тощо).

Отже, мова частини до 1261 р. (галицька редакція)
відбиває мову суспільного середовища, в якому
церковнослов’янізми були ще в органічному зв’язку з

руською мовою, поступаючись поволі перед лексикою

руського народного середовища. Мова частини після 1261 р.
(волинська редакція) свідчить про мову середовища,
в поточному вжитку якого панувала тільки руська
лексика, тоді як церковнослов’янізми сприймалися
здебільшого як чужі і застосовувалися тільки для стилістичних

потреб.

Розділ II

ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД ЛЕКСИКИ

ГАЛИЦЬКОЇ РЕДАКЦІЇ

Лексика галицької редакції (1201 —1260 рр., 82
сторінки) надзвичайно багата й колоритна. Оскільки

йдеться про співвідношення лексем, яке має ця редакція, до

лексем волинської редакції (1261 —1292 рр., 56
сторінок), то, враховуючи навіть різницю в кількості

сторінок, це співвідношення можна визначити як 3 : 1 на

користь галицької редакції. Велика кількість синонімів та

подібних до синонімів слів і зворотів дає підставу
вважати, що в її складі були використані похідні та інші

записки різних осіб. Чимала кількість слів, нових

значень слів та зворотів зафіксована тут вперше або й

виключно тут (судячи за даними словників) 6. При словах

і зворотах, відмічених лише в цій пам’ятці або взагалі
не зафіксованих у словниках древньоруської мови,
зазначаємо: «лише тут».

6
Див. И. И. Срезневский, Материалы для словаря древне-

русского языка; Е. Г. Кочин, Материалы для терминологическое-

словаря древней России, Изд-во АН СССР, М.—Я., 1937.
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ВОЄННА ЛЕКСИКА

Особливо багата в цій редакції воєнна лексика:

спеціальні терміни та слова, вживані в основному у
військовому плані. «Предметний» (імена) та «дійовий»
(дієслова) склад цих лексем відбиває існуючий ще

в першій половині XIII ст. (особливо на сусідній із

Заходом території Галичини — Волині) старий
«рицарський» спосіб ведення війни невеликими групами, з

«подвигами рицарів», зі старою воєнною технікою. Ця

лексика, як побачимо дальше, зникає здебільшого у
волинській редакції, безперечно, поряд з іншими основними

моментами також у зв’язку з появою нової воєнної

стратегії та техніки як на заході, так і на сході Європи
(рух військ більшими з’єднаннями; на сході — під
впливом монголів). Крім того, вільне оперування цими

лексемами у галицького редактора свідчить, що він був не

тільки близьким до військового стану, але й брав певну

участь у воєнних подіях.
Серед лексем і зворотів цієї категорії, характерних

для даної редакції, відзначимо такі групи й окремі
слова:

Для означення поняття «піднімати на війну, сутичку»:
возвести (піднятися — лише тут); возвести..., вывести

на..., подвигнути оружие... (лише тут), всаживати

(мається на увазі: «на конь» — лише тут), всадити (лише
тут), посадити (лише тут); востати на... — «король же

Угорьский возведе, искаше помощи... и посла к Данило-
ви» (1254, 545/3); «Возведе Олександръ Лестька и Конъ-
драта. Придоша Ляховѣ на Володимеръ, и отвориша имъ

врата Володимерци» (1204, 482/13, те саме: 498/4,
509/32); «королевичь же... выведе Дьяниша на Данила»

(1233, 513/19); «подвигнете оружье свое на ратнѣѣ»
(1254, 546/8); «твоя бѣ рѣчь, Яню, яко Данилъ второе
всаживаеть Ляхы на мя» (1225, 498/21); «Пойдивѣ на

ня, язъ всажу Половци, а ты своими» (1227, 502/13);
«потомъ же Мьстиславъ Пересопницкый посадивъ
Лестька, пойде в Галичь» (1211, 488/11); «За первую
любовь не могу нань востати» (1213, 489/30).

Відмітимо при цьому, що й возстати на..., хоч і не

вперше зафіксоване в цій частині Галицько-Волинського
літопису, але відоме лише з Іпатіївського списку (вперше
під 1152 р., де використано галицькі літописні записки).

Для означення виступу в похід, на війну: выйти, изы-
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ти, соити (лише тут); (воз)двигнути рать, прийти
войною, пойти (войною) на — «Вийде Филя... со многими

Угры» (1217, 492/15); «изыдѣте на Галичь и приймете
землю Рускую» (1229, 507/2, те саме: 517/29); «приде
вѣсть Данилу... яко Ростиславъ сошелъ есть на Литву»
(1235, 517/28); «по тѣхъ лѣтѣхъ движе рать Андрѣй...
на Данила и иде к Белобережью» (1231, 511/9);
«По рати же Кремянецкой... Данилъ воздвиже рать

противу Татаромъ» (1257, 555/17); «дай нашу братью,
или прийдемъ на тя войною» (1235, 516/18); «Пой-
дивѣ на ня, язъ всажу Половци, а ты своими» (1227,
502/13).

Для означення прагнення до війни, битви: спѣшити
на..., тоснутитися на..., устремитися на... (войну, брань) —
«Богъ хотѣние его исполни, спѣшаше бо и тосняшеся на

войну» (1254, 545/19); «подобаеть воину устремившуся
на брань или побѣду прияти или пастися отъ ратныхъ...»
(1234, 515/16).

Для означення підготовки війни: спѣти рать (лише
тут), строити(ся) (на) брань (рать), сбиратися (на),
воздвизати рать — «Времени же минувшю, король спѣ-

ашеть рать велику» (1209, 487/2); «Филя же строяшеся
на брань... остави же Коломана в Галичи» (1219, 493/1);
«Данилъ... не престаящеть строя на нѣ рать» (1231,
513/12); «земля ти есть силна, сберуться на тя и не

пустять тебе в землю свою» (1240, 523/18); «Данило же

и Василко сбирастася хотяща битися с Татары» (1259,
557/11); «бѣжа во Угры и нача воздвизати рать» (1226,
499/29).

Для означення підготовки полків до битви: воружи-

тися, (и)сполчити(ся) — «Данилъ же воружився... поиде
к рѣцѣ Сяну» (1241, 533/1); «Королевичь, исполчивъ

полкы свое иде противу» (1231, 511/23); «наутрѣя же

сполчився с Болеславомъ, пойде плѣняя» (1254, 547/23).
Для означення наступу: потечи на, поткнути на (в),

устремление, належати на — «Романови же пришедшу
ко граду и Литвѣ потекши на градъ» (1258, 556/11);
«два князя Половѣцкая... поткоста на пѣшьцѣ, и убьена
быста» (1202, 481/5); «поткоша в полкы» (1224, 497/2);
«обрати конь свой на бѣгъ устремления ради
противныхъ» (1224, 497/17, 533/31); «Данилови же и Лвови

одинако належащима на нѣ и вѣръгшимъ сулицами»
(1256, 552/16, те саме: 504/15; пор. ще 485/26, 504/14).
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На позначення нападу: изогнати (лише тут), изъѣха-

ти, скочити в воротъ (лише тут), возъѣздити (лише тут)—!
«Юрьи же ... изъѣханъ бысть... Бурондаемъ, всь городъ
изогна и самого князя... убита» (1237, 519/8, 9); «изъѣ-

хавше яша Милѣя баскака» (550/1); «Данило же

и Левъ вборзѣ скочиста на не въ воротъ, они же побѣ-

гоша» (1256, 552/28); «Андрѣеви же оставшу с малой

дружиною, возъѣздя крѣпци боряшеся» (1249, 533/26).
Для понять «бути в стані війни», «вести війну,

боротьбу»: держати (имѣти) рать, держати брань, зарати-
тися — «Данило... держаніе рать с Куремьсою, и николи

же не бояся Куремьсѣ» (1260, 560/16); «время есть

христьяномъ на поганѣѣ, яко сами имѣють рать межи

собою» (1252, 541/26); «Василькови же... крѣпко
держаніи брань» (1251, 539/1); «Данилови же со братомъ...
заратившимся с Болеславомъ» (1245, 529/4).

Для поняття «боротьба проходить, розвивається»:
брань належить (лише тут) — улюблений термін цієї
редакції — «увидѣвъ..., яко крѣпчѣе брань належить»

(497/15, 519/24, 529/20, 522/16 і т. д.).
Для означення розвідки: позоровати, оглядати, сгля-

дание — «Мьстиславъ же выѣха противу... онѣмъ же

позоровавшимъ насъ ... ехаша...» (1226, 500/6); «Мень-
гуканови же пришедшу сглядать града Кыева» (1237,
520/31); «Данилъ же всѣдъ на конь еха самъ на сгля-

дание града» (1229, 504/25).
Для різних понять, пов’язаних з боротьбою мечем

і списом:

а) вийняти меч: измокнути мечь, обнажити мечь —

«Онъ же измокъ мечь, тя его» (1208, 486/32); «Богу
вложіивъшю во сердце Василку изыти вонъ, и обнажившу
мечь, играя на слугу» (1230, 508/17, те саме: 512/9,
547/9);

б) колоти: бости(ся), събости, убости (заколоти або

проткнути), тяти, потяти, пробости, сѣчи — «из ручь
бодяхуся» (1251, 538/22); «бодяхуть я» (1255, 549/17);
«Левъ събоденъ бысть, ... и во велицѣ чьсти умертъ»
(1231, 509/26); «Мика же убоденъ, и Тъбаша главу ему
стялъ» (1208, 485/25); «Лвови же убодшему сулицю
свою в щитъ его» (1255, 549/13); «тя его и потя конь

его подъ нимъ» (1208,486/32); «брата его прободе ме-

чемь» (1255, 549/15); «Данилови... иныя же ис хвороста

ведущу, сѣцахуть я» (1256, 553/2);
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в) скинути з коня: сразити съ коня (лише тут) —

«срази князя Ятвяжьского с коня своего» (1256, 552/31);
г) загинути від меча, списа тощо: пастися (в цьому

значенні лише тут) — «подобаеть... или побѣду прияти,
или пастися отъ ратныхъ» (1234, 515/16);

д) прикриватися: охабитися (лише тут), тулитися
(акад. Л. А. Булаховський припускає, що1 це останнє

слово вживалося на півдні) 7
«оному же велѣвшу

своимъ охабитися да не язвени будуть» (1249, 532/10);
«Лвови же убодшему сулицю свою в щитъ его и не мо-

гущю ему тулитися... мечемь уби» (1255, 549/14);
е) удар: ударение — «инии уязвени быша отъ

крѣпости ударения копѣйного» (533/22);
є) ломання списів, мечів, щитів: ломъ копѣйный

(лише тут), щетъ скѣпание (ломання вщент — лише тут),
трѣсновение (в цьому значенні лише тут) — «и ту
бѣаше видити ломъ копѣйны и щетъ скѣпание» (1240,
522/26—27); «копьемъ же изломившимся, яко отъ грома
трѣсновение бысть» (1249, 533/20).

Для означення поняття «відсіч»: возбити (лише тут),
возразити, отбитися — «приѣха и Конъдратъ и возбиста
Ляхы своя ти; тако спасена бысть церкви» (1204,
482/19); «пришедшимъ же стрѣлцемъ... возразиша ѣ отъ

острога» (1251, 538/23); «бившимся Утромъ и

отбившимся городу имъ» (1232, 510/5).
Для поняття «втеча»: возбѣчи, наворотити конь на

бѣгъ, навратитися на бѣгъ, направити конь на бѣгъ,
обратити(ся) (конь) на бѣгъ, побѣчи, поскочити, увра-
титися на бѣгъ (лише тут), устремитися на бѣгъ —

«Ятвеземъ вытекъшимъ на нь изо осѣка, сущии же с

нимъ снузници возбѣгоша, Лвови же сосѣдшу с коня

единому и бьющюся с ними» (1255, 549/10, те саме:

512/8); «и навороти конь свой на бѣгъ» (1245, 530/1);
«и пакы навратишася на бѣгъ» (1256, 552/17);
«Ростиславу же познавшу, направи конь свой на бѣгъ» (1249,
534/21); «обрати конь свой на бѣгъ» (1224, 497/16); «не

стерпѣша, но на бѣгъ обратишася» (1258, 556/23); «ско-

чиста на не въ воротъ,<они же побѣгоша» (1256, 552/22);
«онемъ же не стѣрпѣвшимъ поскочиша» (1232, 512/15);

7Л. А. Булаховський, Питання походження української
мови, Вид-во АН УРСР, К., 1956, стор. 92.
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«не стѣрпѣша и увратишася на бѣгъ» (1256, 552/15);
«и иніи же устрѣмилися бяхуть на бѣгъ»1 (1213, 491/10).

Для понять, пов’язаних з облогою або оточенням

міста: обступити, обсѣсти, остолпити (лише тут), обдер-
жание (лише тут), обойти, объѣхати, окружити «и

обступи градъ и посла посолъ» (1229, 507/11); «на ночь

обсѣдоста градъ» (1227, 502/18); «обсѣдоста Каменѣць»
(503/4); «и окружи градъ и остолпи сила Татарьская»
(1240, 522/10); «и бысть градъ во обьдержаньи велицѣ»
(1240, 522/12); «створиша съвѣтъ да наутрѣя... обидуть
градъ и пожьгуть вся внѣшняя» (1254, 546/26); «посла...

да объѣдеть градъ да никтоже утечеть отъ нихъ» (1258,
556/2); «и окружи градъ» (1240, 552/10).

Для вираження поняття «захист»:

а) у полі: острожитися (захиститися частоколом),
деряждьё (захист з хворосту? — лише тут), осѣктися

(захиститися огорожею, звичайно в лісі, пор. у В. Даля:
осяк 8) — «Ляхомъ же острожившимся, нападоша нощь

на Ляхы, а Руси не острожившимся» (1251, 538/15);
«поганымъ... деряждье обычай есть на брань» (1251,
539/20); «Стѣикиндъ в лѣсѣ осѣклъся есть» (1255,
449/8). Термін деряждье видавці Іпатіївського літопису
1871 р. (в примітці на стор. 539) зіставляють із

старочеським deryźdie в значенні Strauchwerk, тобто

загородження з частоколу. Акад. Л. А. Булаховський 9
не

знаходить цього значення у словниках старочеської мови,
а лише значення «хмиз», «хворост». Не знаходимо цього

значення і в Етимологічному словнику чеської і

словацької мов В. Махека 10
11. До того ж наближення

деряждье до старочеського deryźdie, як і наближення до

старопольського drzążdże, Л. А. Булаховський вважає

зовнішнім, а зіставлення цього слова проф. І. С. Свєн-

ціцьким 11 із старослов’янським дрѣзга — не

виправданим з погляду порівняльної граматики. Проте, як

8 В. Даль, Толковый словарь живого великорусского языка,

йзд. 2, т. І—IV, СПб.—М., 1880—1882. Посилання на словник

В. Даля будемо подавати скорочено: Даль і відповідне слово.

9Л. А. Булаховський, Питання походження української
мови, стор. 97.

10Vaclav Machek, Etymologicky slovnik jazyka ćeskeho
a slovenskeho. Nakl. ćeskoslovenske Akad. Ved , Praha, 1957, стор. 84.

11 1. С. C в є н ц і ц ь к и й, Мова Галицько-Волинського літопису,
«Вопросы славянского языкознания», кн. 2, изд. ЛГУ, Львов, 1949,
стор. 127.
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і І. С. Свєнціцький, Л. А. Булаховський вважає це слово

західно- і південноруським словом. Нам, однак, здається

більш правдоподібним, що це слово з балто-слов’ян-

ським корнем dering- не входило в словниковий склад

руської мови. Імовірно, це запозичення в руському

оформленні якогось військового ятвязького терміна,
відомого, мабуть, лише військовим колам (пор. литовське

dering-as — буйний). Тому воно в руській літературі
поодиноке, ніде більше не зафіксоване. Вжив його князь

Данило, застерігаючи своїх воїнів не приймати бою
з ятвягами в «тісноті» в деряжді, що дає перевагу

ятвягам, а вибирати простір, бо «крестьяномъ
пространство есть крѣпость» (1251, 539). Дуже характерно, що

це саме деряждье в іншому місці, також у зв’язку з

сутичкою з ятвягами, літописець називає вже руським
словом хворостъ: «Данилови же и Лвови онѣхъ (тобто
ятвягів. — А. Г.) вяжуще, иныя ис хвороста ведущу,

сѣцахуть я» (1256, 553/2);
б) в облозі: о(б)держати — «ушедшу же ему

(угорському королю від обложеного ним Галича. — А. Г.)
Данилъ же, Божьею волею, одерьжа градъ свой Галичь»

(1229, 508/9); «вдасть Кыевъ Дмитрови обьдержати
противу иноплеменьныхъ» (1238, 521/7, те саме: 1240,
524/26). У зв’язку з цим відзначимо ще острожныя

врата: «не пущающимъ ко граду, ни ко острожнымъ
врагомъ» (1208, 485/12); острогъ (частокіл, що оточує

місто): «занеже острогъ проломити хотяху, из ручь бо-

дяхуся» (1251, 538/21).
Для означення здачі міста: передати, предати (градъ),

предание, вдатися — «онемъ же изнемогъшимъ

переданы градъ» (1229, 506/28; 499/31); «не имать предати
градъ сесь королеви» (1229, 507/16); «блюдящася о

преданьи града, изыдоста» (1236, 518/4); «Козляне же

съвѣтъ створше не вдатися Батыю» (1237, 520/24).
Для поняття «форсувати переправу»: препровадити

(лише тут) — «и сошедше одва препровадиша рѣку
Лютую» (1208, 485/29).

Для поняття «розгромити»: снести (в цьому значенні
лише тут) — «отъ него родившюся Концаку, иже снесе

Сулу, пѣшь ходя» (1201, 408/18).
Для понять, пов’язаних з воєнним розоренням,

полоненням тощо: воевати, повоевати, поплѣнити, взяти,

заяти — «аще ... будеть межи ими усобица не воевати
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Ляхомъ Рускои челяди» (1229, 505/23); «на ночь попле-

нено бысть около Белза... бояринъ боярина плѣнивше,

смердъ смерда... якоже не остатися ни одиной вси не

плѣнѣни... повоеваньи бо бѣаху преже свѣта» (1221,
494/9—15); «онъ же ѣхавъ взя землю Галичьскую, иде

в землю Половецкую» (1228, 503/7, те саме: 500/8);
«Русь же догнаша Милича... и нѣколко селъ Воро-
тиславьскыхъ заяша, и прияша плѣнъ» (1229,
504/4).

Для поняття «здобути», «оволодіти»: прияти, взяти —

«за невидѣние не приятъ бысть градъ томь дни» (1229,
504/15, те саме: 418/25, 507/10, 523/12, 557/13 та ін. —

частий, улюблений вислів галицької редакції); «аще

градъ нашь... копиемь возмуть» (1237, 519/18).
Для поняття «втрата в живій силі»: пакость, уразъ

(в цих значеннях лише тут) — «и не бысть пакости во

полкохъ Даниловыхъ, развѣ тѣхъ убьеныхъ пяти» (1232,
513/4); «обратися в Галичь, зане бѣ уразъ великъ в

полкохъ его» (1232, 513/6).
Для означення відвернення війни: измясти войну —

«отче измяти войну сю» (1228, 503/6).
Для позначення перемоги: обличити побѣду, являти

побѣду — «и обличи побѣду и постави на Нѣмѣчьскыхъ

вратѣхъ хоруговь» (1236, 518/9, те саме: 1241, 527/11,
1254, 547/20, 1255, 549/19); «Львъ ста на мѣстѣ,
воиномъ.. являюща побѣду свою» (1249, 534/29).

Для означення поединку: игра, играти на ... (лише
тут) — «и ѣхаша на нѣ Русь и Ятвязи со сулицами,
и гонишася по поли подобно игрѣ» (1252, 543/9); «Гор-
дящужеся ему, и створи игру предъ градомъ и сразивъ-
шуся ему со Воршемъ и падеся подъ нимъ конь, и

вырази собѣ плече» (1249, 532/15); «Богу вложивьшю во

сердце Василку изъити вонъ, и обнажіившу мѣчь свой

играя на слугу королева, иному похвативши щитъ

играющи...» (1230, 508/18—19).

* *' *

Із назв війська і його частин вживаються: для

війська взагалі — рідкісне, відживаюче вой (однина): «бѣ
бо вой Даниловъ болши и крѣплѣйши» (1211, 488/14)
і звичайне вои (множина): «почто миръ створи сущю
ти с великими вои» (1231, 510/31 і т. д.); далі отроци:
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«и бѣ Батый у города и отроци его обьсѣдяху градъ»
(1240, 522/12). Крім цього, — сполучення воинстии мужи

(лише тут), ратный мужи (лише тут), браньнии мужи

(лише тут): «о мужи воинстии, не вѣете ли яко крестья-
номъ пространство есть крѣпость...» (1251, 539/18); «не

вѣете ли, яко на мужи на ратныѣ нашли есте, а не на

жены» (1254, 546/5); «и рѣша мужи браньнии: ты еси

король» (1256, 551/18).
Для поняття «збройні сили»: воевалныи вой (лише

тут) і звичайне рать — «снемъ бо бѣ рѣченъ всимъ

воемъ воевалнымъ приѣхати имъ ко граду» (1254,
546/20); «приде неслыханая рать» (1224, 495/4, те саме:

501/21, 511/11 і т. д.).
Про поодинокого воїна: воинъ, воиникъ (важко

озброєний): оружьникъ, оружный отрокъ (лише тут),
ратьникъ — «и приѣздящимъ воинамъ полунощи» (1249,
534/29); «и никого не вѣдѣ въ нихъ воиника, но отрокы
держаща конѣ» (1232, 512/22); «тако сущу оружьникомъ
стоящимъ на немъ (градѣ)» (1231, 510/22, те саме:

507/24, 525/20); «ѣха въ малѣ отрокъ оружныхъ» (1255,
551/25); «инии же молвяхуть, яко простий люди суть,...
Юрьи же... молвяшеть: ратници суть и добрая вой»

(1224, 496/13).
Про вершника, кіннотника: коньникъ, снузникъ (пор.

церковнослов’янське снузь (кінний), сучасні (в)узда,
вуздениця), фаревникъ (лише тут) — «со треими
тысячами пѣшець и трьими сты коньникъ» (1241, 526/26, те

саме: 1224, 496/9, 1254, 545/24); «Собрашася... пѣшци
и снузници, мнози зѣло» (1251, 538/25, те саме: 1235,
517/28, 1255, 549/10, 1258, 556/22); «Бѣла... поиде отъ

града и оставившю... оружники многи а фаревники»
(1229, 507/24).

Слово фаревникъ — це, мабуть, новоутворення
(можливо, самого редактора) від слова фарь, з грецького фа-
рес (арабський кінь), яке увійшло в староруську
лексику, найімовірніше, завдяки мадьярам (пор. сучасне
мадьярське far — круп коня). В Іпатіївському літописі,
де слово фарь вперше вжито під 1150 р., воно пов’язано
з описом саме мадьярського турніру. Галицький
редактор також відзначає слово фарь лише у зв’язку з

мадьярами, пор.: «застрѣли Уза (мадьярського воєводу. —

А. Г.) во око и спадшю ему з фаря взяша тѣло его»

(1219, 493/9); «и возбѣгоша же [мадьяри] на комары
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церковные, и инии же ужи возвлачишася, а фарь ихъ

[мадьяр] поимаша» (493/19).
Слово снузникъ відзначають словники древньоруської

мови в основному в пам’ятках перекладної біблійної

літератури XIV ст. В оригінальних руських творах воно

зафіксоване тільки в нашій пам’ятці.
З інших окремих родів війська галицька частина

літопису відзначає ще: пѣиіци і стрѣльци — «собрашася...
пѣшци» (538/25); «пришедимъ же стрѣлцемъ многы

язвиша» (1251, 538/22).
Привертає увагу неясне словосполучення соколы —

стрѣлци: «Приѣхавшимъ же соколомъ стрѣлцемъ и не

стѣрпѣвшимъ же людемь, избиша ѣ ...» (1232, 512/4).
Для означення військової могутності появляється

окремий семантичний відтінок в лексемі рать: «онъ же

в то время не принялъ бѣ [корони], рѣка: «рать
Татарськая не престаеть злѣ живущи с нами, то како могу

прияти вѣнѣць без помощи твоей» (1255, 548/23).
Подібне значення знаходимо пізніше в «Задонщині»:
«наступаетъ на рать силу татарскую».

* * *

Військове оснащення представлене взагалі відомими
й раніш лексемами. Лише деякі з них рідкісні або
зустрічаються тут вперше: сосуды ратный и градный
(в такому сполученні лише тут) — «и собравъ тъземь-

льцѣ многы, сосуды ратные и градные» (1249, 532/5);
мечь (багато разів), шоломъ, щитъ (багато разів), ко-

пие (багато разів), сулица (легкий спис) — «видивъ

сулици его кровавѣ сущи и оскипищю изсѣчену» (1232,
512/18, те саме: 1251, 540/12, 1256, 552/17); порокъ, пракъ
(стінопробивне знаряддя, пор. 1233, 513/31, 1259, 557/32,
558/4) і сосудъ порочный — «доньдеже устроить сосуды

порочный» (1249, 532/11); праща
— «и повелѣста

пристроити праща и иные сосуды...» (1245, 529/16), рогти-
ця (рогатина) — «и земь рогтичю (X. П. — рогатицю)
ис пояса... вергъ, срази князя Ятвяжьского» (1256,
552/30); рожанець (лук) — «стрѣлцемъ же обаполъ

идущимъ и держащимъ в рукахъ рожанци своѣ, и

наложившимъ на нѣ стрѣлы...» (1251, 540/9); тулъ (сагайдак) —

«и тулы ихъ бобровье роздра» (1241, 528/1).
Термін сулица в цьому значенні, що й у нашому

літописі, вживався, очевидно, на українських землях
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ще в XVI ст. Звідси дізнається про нього польський

письменник того часу М. Рей, який проживав на

суміжній з Галичиною території 12. В українських пам’ятках
XVII і XVIII ст. також є це слово, але воно означає

«гостро затесаний дрючок» (див. рукописні матеріали
Є. Тимченка для історичного словника української
мови в Інституті суспільних наук АН УРСР). Зрештою,
в цьому значенні вжив, мабуть, це слово й галицький

редактор, наприклад, у фразі: «можете ли древо под-

дьржати сулицами і на сию рать дерьзнути» (1251,
540/12). В сучасних галицьких діалектах знаходимо
суло — дерев’яна ручка залізних вил 13. З російських
діалектів В. Даль 14

подає сула також із значенням

«клюка, дубинка, которую ребятишки, играя, швырком
пускают по льду». Похідними від слова пракъ (старо-
польське prok) є церковнослов’янське праща, сучасне
польське proca

—

рогатка, Щодо терміна рожанець,
який відомий з церковнослов’янських текстів вже

з XI ст., то таку назву дістав лук в якомусь із

староболгарських діалектів (?) за формою, що нагадувала

роги, як рогтиця, рогатина, сучасне рожен, рогатка і т. п.

В оригінальній староруській літературі цей термін
зафіксований вперше в нашій пам’ятці. Слово тулъ
(тюркського походження), відоме і в старопольській
літературі (Шаропатська біблія XV ст.), не чуже було для

російської літературної мови ще у XVIII ст. Як
відзначає В. Даль (слово тулъ), його знаходимо,

наприклад, у Державша: «по ветвям ... лук спущенный, тул
висел».

Окремо відзначимо рідкісне в староруській
літературі слово прилбица (шолом): «и прилбицѣ ихъ волъ-

чье и боръсуковые раздраны быша» (1241, 527/1). Зна-

12 Див. Słownik języka polskiego, ułożony pod redakcją Jana
Karłowicza, Warszawa, 1900—1919, слово sulica. Nie chodzi chłopiec
za nim z granatą, z ruśnicą, abo jako na wilka z okrutną sulicą Rej.
Це слово названий словник визначає приміткою Rus., тобто
українське.

Далі посилання на цей словник будемо позначати умовним

скороченням: Słown. Warsz.
13 Див. Б. Грінченко, Словарь української мови, К-, 1909.

Далі будемо посилатись скорочено: Грінченко або, де це потрібно:
Грінченко і відповідне слово.

14 В. Даль, Толковый словарь..., т. IV: сула.

60



ходимо його і в Лаврентіївському літописі; пор.
польське przyłbica — hełm z zasłoną na twarz. Słown.
Warsz.

Все це здебільшого назви давньої військової техніки.
Появу нової техніки засвідчують терміни, які саме тут

вперше зафіксовані, такі як самострѣлъ і таранъ.
Ознайомлення з самострѣломъ прийшло за посередництвом
німців. Літописець вказує, що ця зброя була у німців

тоді, як Русь мала лише стрѣлы: «Наутрѣя же выѣха-

ша Нѣмцѣ со самострѣлы и ѣхаша на нѣ Русь с По-

ловци и стрѣлами» (1252, 543/7).
Щодо приладу таранъ (із старонімецького tarant)

15

важко сказати, чи був він в ужитку на Русі в часи

літописця. Знаходимо цей термін під 1234 р.: «лютѣ бо бѣ

бои у Чернигова, оже и таранъ на нѣ поставиша, мета-

ша бо каменемъ полтора перестрѣла, а камень якоже

можаху 4 мужи силнии подъяти» (515/2). Як бачимо,
автор говорить, що таран метає каміння, тоді як таран

пробивав стіни. Імовірно, автор познайомився з цим

словом десь за кордоном
16 й увів його тут у літопис

замість звичайного руського порокъ — прилад, за

допомогою якого дійсно кидали каміння.

* * *

Із термінів, що означають частини зброї, слід
відмітити древо (дерев’яна частина списа або (переносно)
самий спис): «древо же вышибе копье изъ руку его»

(1227, 502/3), і в цьому ж самому значенні, мабуть,
вперше вжиті тут у староруській літературі скѣпище,
оскѣпище: «князь же тъче его скѣпищемь, и съня собе

шеломъ» (1229, 505/16); «видивъ... сулици его кровавѣ
сущи и оскѣпищю изсѣчену...» (1232, 512/18). З сучасних
західноукраїнських говірок словник Грінченка
відзначає слово оскипище в значенні «граблище», тобто ручка

граблів. Акад. Л. А. Булаховський подає за північними

списками літопису відповідно до оскѣпище нашого

літопису слово ощепище 17. Проте таке слово не зафіксоване

15 Див. Ѵасіаѵ Machek, Etymologicky slovnik..., стор. 522.
16 Про часте перебування галицького редактора за кордоном

див. А І. Генсьорський, цит. праця, стор. 68 та ін.
17 Див. Л. А. Булаховський, Питання походження

української мови, стор. 66.
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ані в «Материалах...» Срезневського, ані в словнику
Е. Кочина. Однак і Л. А. Булаховський, і проф. І. С. Свєн-
ціцький погоджуються в тому, що слова скѣпище, оскѣ-

пище були словами південноруського вжитку 18. А втім,
нам здається, що їх семантика, тобто назва дерев’яної
ручки списа і самого списа, не виникла на Русі, а

прийшла з слов’янського Заходу, зокрема з Польщі, де

протягом століть і досі зберігається це слово. Пор.
польське oszczep, oszczepisko, чеське ostęp, словінське ośćep.
І, зрозуміло, ця назва прийшла на Русь спочатку саме

на сусідні з Польщею (руські) землі, тобто на галицько-

волинські землі. Звичайно на Русі вживалося в такому

значенні дерево (дрѣво), пор. у Договорній грамоті
смоленського князя Мстислава з Ригою 1229 р.: «Аже
Латинескии гость биьється мьжю събою у Роускои
земли любо мьчемь, а любо дѣревъмь, князю то не надобе,
мьжю събою соудити» 19.

Нарешті, з назв частин зброї відзначимо окреме
словосполучення на означення клинка меча: острота
мечевая (лише тут) — «якоже отъ конца остроты

мечевый шерьсти претятл бывши на стегнѣ коня его» (1232,
512/25).

* * *

З інших категорій воєнних термінів, які

вживаються в цій редакції, вкажемо:

Для означення поняття «війна»: воевание (лише тут),
война, рать, усобица — «по Литовськомъ воеваньи на

Ляхы створи миръ» (1221, 494/5); «и многое воевание

бысть межи ими» (1252, 542/10); «мятежю же бывшю,
королеви не могшю войны учинити за безаконие ихъ»

(1210, 487/33 і т. д.); «король спѣашеть рать велику»
(1209, 487/2); «аще посемь коли будеть межи ими

усобица, не воевати ляхомъ Руское челяди» (1229, 505/23).
Для означення бою: брань, сѣча, бой — «Филя же

строяшеся на брань» (1219, 493/1, те саме: 1231, 511/29,
1232, 513/8); «бывши же сѣчи велицѣ, и одолѣша
Ляховѣ...» (1211, 488/22, те саме: 1231, 511/25, 1234, 515/21,

18 Див. Л. А. Булаховський, Питання походження

української мови, стор. 96.
19 С. П. Обнорский и С. Г. Бархударов, Хрестоматия

по истории русского языка, ч. І, изд. 2, Госучпедгиз, М., 1952,
стор. 47
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1248, 531/10 та ін.); «люто бо бѣ бой у Чернигова, оже

и таранъ на нь поставиша» (1235, 515/2).
Для понять, пов’язаних з воєнною експедицією: по-

слание (лише тут), посилати (лише тут) — «многажды

побѣжаше поганые, или иногда многажды посылающи-

ма има на поганыя, яже Скомондъ и Борутъ... иже

убьена быста посланиемъ» (1248, 531/17).
Для військової справи: войничьскыи чинъ (лише

тут) — «вѣси бо ты войничьскыи чинъ, на ратехъ
обычай ти есть» (1256, 551/20).

Для означення командування: воеводьство: «посла...

Пота, поручивъ ему воеводьство надо всими вои» (1208,
484/32).

Для означення похідного шатра: вежа, колымагъ,

станъ, полата (в цьому значенні лише тут) — «ис-

правлению же бывшю около вежи его» (1225, 498/18);
«возвратишася [мадьяри] во колымагы свои и рекше во

станы» (1208, 486/2); «зажьгоша [ятвяги] колымагы своя,

рекше станы» (1251, 538/26); «пожьжи вся окрестьная
града, азъ же [Данило] пойду во колымагъ свой —

рекше во станъ» (1254, 547/12). Слово колымагъ (вид
шатра) було явно новим на Русі запозиченням, тому що

автор всюди вважає необхідним пояснювати його

руським словом станъ. Про його походження І. Срезневський
висловлюється обережно: «не происходит ли колимаг от

[грецького] хаХир^атіоу — tectum?» Галицький редактор
міг познайомитися із словом колымагъ у Амартола, де,
як вказує І. Срезневський, знаходиться це слово20.

Проте можливо, що це слово із значенням «шатро»

прийшло на Галицьку Русь з Мадьярщини разом із

певного роду шатром, що його так називали мадьяри.
Щоправда, слова, відповідного давньоруському
колымагъ у значенні «шатро», не знаходимо в словниках

мадьярської мови XIX—XX ст. Наш здогад, що слово

колымагъ могло появитися на території Галичини —

Волині завдяки мадьярам, підтверджуємо лише тим

фактом, що його перша поява (під 1208 р.) в нашій

пам’ятці (і, мабуть, взагалі в давньоруській літературі)
пов’язана з мадьярським військом. У цитованому
етимологічному словнику Махека при слові kolmaha вислов-

20 Про знайомство цього редактора з Амартолом див. А. І. Г е н-

сьорський, цит. праця, стор. 14—15.
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лено припущення, що це слово прийшло зі Сходу разом
з кочівниками, kde u koćovniku na voze je i stan. Там же

наводиться ще думка деяких учених, що слово колымагъ

(kolmaha) — це змінене слово халимаг (chalimag),
яким називали на Русі монгольських поселенців,
імовірно, за назвою вживаного ними шатра. Це можливо,
оскільки монгольське х передавалося руським к (пор.
на стор. 102 кара-ульник із монгольського хара). Але
є деяка можливість і іншого пояснення. Мадьяри
прийшли на Угорщину як кочівники. У мадьярсько-німець-
кому словнику «Ballagi Mór, Magyar-Nemet keri Szós-

tar», Budapest, 1910, знаходимо слово коїуа в значенні
der hangende Wagen (висячий віз). Чи не є наше

літописне колымагъ мадьярським kolya magyar, тобто ма-

дьярське «шатро на колесах»? Цікаві для даного

випадку свідчення лінгвістичної географії. Слово
колимага (kolmaha і т. п.) є у словаків, чехів, поляків і
руських, тобто у тих народів, які мали часті близькі

стосунки з мадьярами, але зовсім нема його в південних
слов’ян (див. Machek).

З XIV ст., за даними «Материалов...» Срезневського,
це слово появляється часто в перекладній біблійній
літературі. Звідси і російське колымага, але вже із

значенням «великий критий ридван».
Можливо, що і значення слова полата як «шатро»,

відоме тільки з Галицько-Волинського літопису, прийшло
в той час з Мадьярщини. Воно теж пов’язане з мадьяр-
ськими подіями: «просися у него в станъ (король у
Данила. — А. Г.) и веде его в полату свою» (1252, 541/10).
Пор. мадьярське palota, щоправда, в значенні «сіни» 21,
але не виключене, що в старовину воно могло мати

й значення «шатро».

На означення прапора знаходимо: стягъ і (частіше)
хоруговь — «и видѣ стягъ Василковъ стоящей» (1232,
512/10); «ту же Марцелъ хоругве своее отбѣже» (1208,
480/30).

На означення видів міського укріплення: вежа,
забрало (мур) — «вежа же средѣ города высока, якоже

бити с нея окрестъ града» (1259, 559/14); «бысть ранено

21 Див. К. Linde, Słownik języka polskiego, IV, Lwów, 1858,
слово pałac.
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мужь стоящихъ на забралѣхъ 100» (1229, 504/22, гюр.
ще 505/9).

На означення союзника: мирный, мирникъ — «иду
на Литву: оже еси миренъ, поиди со мною» (1260,
560/18); «онѣм(ъ) же рекшимъ: яко то есть мирникъ
нашь... туда идемь» (1260, 561/20).

На означення аванпоста: застава — «и бишася у
воротъ Червенескыхъ, и застава бѣ Уханяхъ, тогда же

убита Матѣя» (1205, 483/12).
На означення гарнізону: засада «оставилъ бо бѣ

у него засаду, Мокъя» (1202, 480/32).
На означення заложника: таль — «створи... миръ

и поя у нихъ таль» (1229, 505/7; те саме 1257, 555/7:
«держите и у тали»).

На означення понять, пов’язаних із зрадою:
отступити, о(т)ступление; изневѣритися — «Олександру же

отступивши) отъ Данила... ко Лестькови» (1217, 492/21);

«прибѣгоша в Галичь, повѣдающе рать и оступление
Галичанъ» (1209, 487/18); «Приде Лестько к Белзу,
убѣженъ Александромъ... а бояре не изневѣришася,
но идоша вси со княземъ Василкомъ» (1210,
487/25).

На означення противника: противный, ратьный —

«обрати конь на бѣгъ устремления ради противныхъ»
(1224, 497/17); «подвигнете оружье свое на ратьнѣѣ»
(1254, 546/8).

Огляд воєнної лексики галицької частини Галицько-
Волинського літопису свідчить, що багатство цієї

лексики походить, по-перше, від майстерного використання
автором усієї відповідної лексики, відомої йому з рані-
ших пам’яток, що дає змогу вживати різні слова в

синонімічному плані, по-друге, від введення (понад 40) не

зафіксованих деінде слів (іноді особливих їх значень)
і зворотів. Звичайно, що певна частина їх, хоч і не

відзначена в інших пам’ятках, могла бути загальною

власністю тогочасної руської літератури. Проте немає

сумніву, що деякі з них виявляють дальший процес
розвитку словникового складу мови, причому
можливо, що поодинокі з них є словами суто місцевого
вживання.

До таких можна, здається, зарахувати слова, які

зустрічаються лише в нашій пам’ятці, як-от: всаживати,

всадити, посадити в значенні «піднімати на війну». У
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кому ж значенні ці слова вживалися довго і в старо-
польській мові, пор. під словами wsadzić, posadzić,
wsiadanie в словнику С. Міллера22: wsadzić na konia,
posadzić па koń, па wsiadanie hetman trąbić kazał
(гетьман дав наказ до походу). Те саме під цими словами

знаходимо в словнику К. Ліндє23, наприклад, під
словом wsadzać: gdy biskup Kazimierza z zbytków upominał,
obraził się tym do biskupa i Pileckiego nań wsadził, aby
mu złości wyrządzał». Далі, сразити съ коня, пор.
польське zrazić — збити з чогось, звалити з чогось (М и л-

л е р, Польско-русский словарь, Słown. Warsz.).
Російське сразить (повалити) лише з керуванням що: сразить

дерево (Даль: сразить). Для слова возбити (дати
відсіч, відкинути) характерне одне із значень, яке подає

Słown. Warsz. для слова zbić за «Prawo-м Chełmiń-

ським», тобто значення «відкинути»: Niechajże będzie
wolno temu, przeciwko któremu kto przysięga, onego
świadka zbić (відкинути), ponieważ był pieniądzmi prży-
najęty do złożenia świadectwa.

Слово охабитися (прикритися) знаходимо також

лише в польських діалектах: ochabić, яке Słown. Warsz.

тлумачить словом oszczędzić, правда, із знаком питання.

Здається нам, що неважко зрозуміти перехід значення

«щадити себе» до значення «заслоняти себе перед
чимось» і навпаки. Для слова соити в значенні

«вирушити в похід на когось» можна навести, знову ж із старо-
польської мови, близьке значення слова zejść, schadzać:
jako rozbojca wilk koło obory schadza wieczorem na

zawarte stada (Słown. Warsz.: zejść). Значення слова

пакость як «втрата», «шкода» не знаходимо в старополь-
ському слові pakość, де воно, як і в сучасних російській
і українській мовах, має значення «зловредний вчинок».

Проте значення «втрата» мало старочеське pakost24,
тому, можливо, могло його мати в старовину і польське

pakość, як це знаходимо і в нашій пам’ятці. Слово
возвести вживалося довго у військовому значенні у формі
zwieść знову ж таки у старій польській літературі, пор.:
zwiódszy trochę ludzi poraził Tatarów (Słown. Warsz.).

22 С. M и л л e p, Польско-русский словарь, Бильна, 1829.
23 K. Linde, Słownik języka polskiego, Lwów, 1854—1860.
24 Див. Ѵасіаѵ Machek, Etymologicky slovnik..., стор. 349.
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СИНОНІМІЧНІ РЯДИ БУДЕННОЇ ЛЕКСИКИ

Під буденною лексикою розуміємо такі слова, які

могли вживатися в розмові в щоденному житті різними
суспільними станами, отже, слова не специфічно технічні
або вживані лише в певному спеціально означеному
плані. Розглядаючи синонімічні ряди таких слів у
галицькій частині літопису, мусимо застерегти, що серед них

поміщаємо також деякі словотворчі варіанти слів,
оскільки їх «синонімічне» застосування (як і
застосування справжніх синонімічних рядів) характеризує
слововживання галицького редактора. В більшості випадків

застосування того чи іншого слова (синоніма або
варіанта) виявляє певний диференційований семантичний
відтінок. Залишаючи синоніміку, викликану співжиттям

руського повноголосся і церковнослов’янського неповно-

голосся, можемо відзначити тут такі ряди:
Серед іменників:
син брата: братучадъ і сыновецъ — «съвѣтъ створи-

ша ... со ... братучадомъ его» (1280, 508/29, те саме:

505/14, 508/15); «се сыновець Романови» (1204, 482/15,
те саме: 1251, 541/13).

весь і село — «многы городы разсыпа и вси пожьже»

(1254, 545/11, те саме: 547/25); «во вси» (1256, 552/3 та

ін.); «Видѣвъ... села бѣжащая» (1254, 546/10, те саме:

1256, 551/29, 552/1, 1259, 558/24 та ін.).
хоробрість: буесть, дерзость, мужество — «младства

ради и буести не чуяши ранъ...» (1224, 597/4); «отцю

же... в радости бывши велицѣ о мужьствѣ и дерзости
сына своего» (1255, 549/20).

возъ і телѣга — «поидоша возы къ Плаву» (1213,
491/21); «не бѣ слышати отъ гласа скрипания телѣгъ

его» (1240, 522/13).
возмездье і отмьстье — «онѣмъ же не помнящимъ

благодѣанья, Богъ возмездье имъ дасть» (1241, 527/3);
«се ли твориши возмездье уема своима во добродѣанье?»
(1241, 526/9); «отоиде мысля си, иже Богъ послѣже

отмьстье створи держателю града сего» (1240, 524/15).
Відзначимо, що возмездье вживається тут в

позитивному (подяка) і в негативному (відплата) значеннях, тоді
як отмьстье — лише в негативному.

ворожбити за різними примітами: волхвъ і

кобникъ — «Скомондъ бо £ѣ волъхвъ и кобникъ нарочитъ»
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(1248, 531/18). «Кобникъ» — ворожбит за примітами
льоту кібчиків (див. Даль).

чаклунство: волшба, кудѣшьская бляденья (лише
тут), кудѣшьство (лише тут) — «нача скорбѣти душею,
видя... сквѣрная ихъ кудѣшьская бляденья и Чигизако-
нова мечтанья... многыя его волшьбы» (1250, 535/25—

28); «избавленъ бысть ... ихъ бѣшения и кудѣшьства»
(1250, 536/8).

ворожнеча: вражда, ворожьство (лише тут) — «Лест-
ко не помяну вражды, но с великою честью прия ятровь
свою» (1202, 481/28); «за ворожьство с ними Литву за-

ня» (1252, 511/16). Слово ворожьство знаходить

відповідник у слові ороство в говірці галицького села Івана

Франка в цьому самому значенні (див. діалектні
матеріали в Інституті суспільних наук АН УРСР).

домъ (звичайне) і храмъ (2 рази) — «Данилу же

королеви ставшу в дому Стѣкинтовѣ» (1255,549/97 і т. д.);
«того же вѣчера створиша съвѣтъ^ да пожгуть вся внеш-

няя храмы и ограды и гумна» (1254, 546/27; те саме:

1259, 559/18).
грабежъ і грабительство (лише тут) ■— «и бысть

мятежъ великъ в землѣ и грабежь отъ нихъ» (1240,525/7);
«Кирилови же... послану... исписати грабительства ихъ»

(1241, 526/6).
гордость і гордыня — «Данилови же видящу...

гордость его» (1240, 525/30, те саме 1241, 528/3); «и приѣха-
ша с великою .гордынею» (1240, 525/3).

день (звичайне) і днина — «стоя на Корецки днину
жда вѣсти» (1258, 556/1);

дивъ і дивление — «иконы же... диву подобны» (1259,
559/11); «бѣ конь подъ нимъ дивлению подобенъ» (1252,
541/2, те саме 1260, 560/12).

дитя і отроча — «Романова вземше дитятѣ свои»

(1202, 481/12); «и не пощадѣша отрочатъ до ссущихъ
млека» (1237, 518/27).

дорога (відомий шлях) і путь (неозначений і

переносно) — «внидоста во землю Лядьскую четырми
дорогами» (1245, 529/6); «стрелцѣ же пусти напередъ а

другая обаполы дорогы» (1256, 551/24); «и вдасть мяса

воемь на путь» (1255, 550/22); «изведи мя на путь
правый» (1251, 540/2).

задъ і тылъ — «посласта в задъ града» (1229, 504/11);
«Данилови заѣхавъшу в тылъ имъ» (1232, 512/7).
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зазоръ (в значенні «заздрість» — лише тут) і
зависть — «бѣ бо Володиславъ зазоръ имѣя любви его»

(1202, 481/31); «Глѣбъ же Зеремѣевичь убѣженъ бысть
завистью не пустяше его» (1227, 502/25). Слово зазоръ
часто зустрічається в староруській перекладній
літературі, але з іншими значеннями (див. С р ез невски й,
Материалы...). Дієслово зазьрѣти із значенням

«заздрити» знаходимо в південноруському «Житії Бориса і Глі-
ба» монаха Якова (див. там же). В сучасній українській
мові цього слова немає. В російській мові воно має

значення «сором»; на початку XVIII ст. також «подозре-
ние»25. З архангельських говірок Даль наводить лише

слово зазорный в значенні «завистливый» («зазорно
тебе»). В польських говірках воно збереглося лише в

прислівниковому сполученні ani na zazór, яке Słown. Warsz.

перекладає висловом ani na oko: «tego ani па zazór nie

zobaczy». Проте в значенні «заздрити» дієслово zaźrzeć,
zaźrzyć в цій саме формі знаходимо в польській

літературі ще у Рея (XVI ст.), див. Słown. Warsz. Тому можна

гадати, що і слово zazór колись мало в польській мові

значення «заздрість», і якщо взяти до уваги зазьрѣти
(заздрити) «Житія Бориса і Гліба», зазоръ (заздрість)
нашої пам’ятки, польське zaźrzeć (заздрити) при
збереженому діалектному zazór, яке напевно мусило мати

колись значення «заздрість», то здається нам, що в

цьому значенні слово зазоръ було словом переважно пів-

денноруського вжитку, особливо на території близької
до Польщі Галичини—Волині.

кормъ і коръмля — «и бѣаше корма у них много»

(1232, 514/8); «бѣ бо баба ходящи и куплящи коръмлю
потай в градѣ Вяднѣ» (1257, 555/9);

котора і свада — «не повѣда има зависти ради, бѣ
бо котора велика межю има» (124, 496/34); «язъ не по-

мянухъ свады Романовы, тобѣ бо другъ бѣ» (1203, 482/2);
пор. російське і українське діалектне котора (розбрат,
чвари — Даль, Грінченко). Слово swada (zwada) в

значенні «чвари» жило довго в старопольській мові і

зберігається й тепер у польській літературній мові і

діалектах (див. Słown. Warsz.). В сучасній українській

мо25 Див. В. В. Виноградов, Основные проблемы изучения,
образования и развития древнерусского литературного языка, Изд-
во АН СССР, М., 1958, стор. 118.
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ві так само звада, пор. «лучча солом’яна згода, як

золота звада» (Грінченко). В російській мові лише свади-

тися (ссориться — Даль).
крамола, мятежъ — «крамолѣ же бывши во

безбожныхъ боярехъ» (1230, 508/15, 501/24, 516/2); «начнемъ

же сказати частая востания и многия мятежи» (1226,
501/14).

Слова крамола (коромола) і мятежъ вживалися на

Русі не лише в значенні «повстання», «бунт», але й у
значенні всякого заколоту, розбрату, пор., наприклад:
«и бысть крамола зла вельми в Рязани, брать брата
искаше убити» (Срезневський: крамола) або: «яко же

обыклъ единъ жити и не трьпя всякого мятежа и мълвы,

затворися в єдиної келии пещеры» (Срезневський:
мятежъ). Тому, звичайно, ці слова були словами широкого

буденного вжитку.

крестьянъ (звичайно) і христьянинъ — «иди к нему,

яко крестьянъ есть» (1250, 537/23); «крестьянъ! отъ

плѣнения избависта» (1251, 540/15); «время есть хри-
стьяномъ на поганѣѣ» (1252, 541/25).

лодья і оладия—’«бѣ бо лодей тысяща» (1224,496/3);
«пришли суть видѣть оладий Рускихъ» (1224, 496/7);

младъство і уность
— «младъства ради... не чюяше

ранъ бывшихъ на телеси его» (1224, 497/3); «онъ же не

пощади уности его» (1237, 519/27).
невѣра, невѣрьствие, невѣрство (невірність — в цьому

значенні ці слова лише тут) — «приведоша кормиличи-
ча, иже бѣ загналъ... Романъ, невѣры ради, славяху бо

Игоревича» (1202, 481/8); «не вдасть и в руцѣ Галича-

номъ, вѣдаа невѣрствие ихъ» (1240, 523/32); «ушедшю

ему за невѣрьство бояръ Галичкихъ» (1229, 508/8).
Сучасні українське невіра, польське niewiara мають інше

значення (безвірник або невір’я). Слова невѣрство не

знаходимо в сучасних російській, українській та

польській мовах. Можливо, що вказані слова із значенням

«невірності» слід вважати рисою індивідуальної мови

автора.

недѣля і воскресение — «воставше зажьгоша

колымаги своя ... во день воскресения, рекше недѣлю» (1251,
538/27).

околняя, внѣшняя, окрестьная (прикметникові
іменники) — «вожьже вся окрестьная вси, рекомая околняя»

(1254, 547/25); «пожгуть вся внѣшняя: храмы и ограды
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и гумна» (1254, 546/27); «пожгоша окрестьная града»
(1254, 547/2).

останокъ, прокъ, избыть — «Александру молящюся

Льсткови о останцѣ града» (1204, 487/17); «останокъ

людий» (1204, 482/20); «не возмогоша поясти сами и

конѣ ихъ, прокъ же пожгоша» (1256, 553/17); «[татари]
выбиша стѣны, и возиидоша горожани на избыть стѣны

и ту бѣаше видити ломъ копѣйны» (1240, 522/26).
отьчьствие, отчество, отчина, воотчина (спадщина,

батьківщина) — «дщери ваша даша за рабы ваша, а

отьчьствии вашими владѣша инии пришелцы» (1208,
485/9); «нынѣ идемъ и вземша предаевѣ имъ отчьство

ихъ» (1202,-482/5, те саме: 1205, 488/4); «посла... гла-

голющи, яко сии всю землю и отцину нашу держить»

(1204, 485/6, те саме: 501/9, 517/9 та ін.); «плѣниша...

воотчину ихъ» (1253, 544/9) (X. П. нема).
отрокъ і паробокъ (слуга) — «и никого не видѣ

в нихъ воинника но отроки держаща конѣ» (1232,
512/22); «и ять бысть величавый Филя паробкомъ До-

брыниномъ» (1219, 493/14).
пагуба і погибель — «увидивъ же сицю пагубу

граду...» (1259, 559/27, те саме: 500/23); «си же потомъ

спишемъ о создании града... и оного погибели мнозѣ» (1259,
557/14).

помощникъ і поспѣшникъ, спѣшникъ (лише тут) —

«бѣ бо мужь силенъ и помощникъ брату ее» (1207,
484/18); «Богъ помощникъ нашь есть» (1249, 534/12);
«Богу же бывшю поспѣшнику» (1202, 481/28 — багато

разів; улюблений вислів цього редактора); «Богъ

помощникъ ему и Іоанъ спѣшникъ» (1259, 558/16).
посолъ і солъ (посланець, оповісник) — «посла

[Данило] сла ко брату си... «пойди ти на Олександра» (1230,
509/3, те саме: 1238, 521/7); «и обступи [король] градъ...
и посла посолъ, и возопи посолъ гласомъ великомъ и

рече: «слышите словеса великого короля Угорьского...»
(1229, 507/12).

приходъ і пришествие — «бысть первое приходъ ихъ

на землю Рязанскую» (1237, 518/23); «слышавъ же

ратное пришествие его» (1249, 532/18).
сватьство і свато(в)ство — «ѣхалъ бѣ Данило... ко

королеви во Угры, хотя имѣти с нимъ любовь сватьства»

(1240, 523/25); «присла... прося миру
— хотя любви

о сватоствѣ» (1253, 544/12).
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странникъ (лише тут), прихожаи, пришелецъ — «ци

иного [князя] странници есмы? но люди твои есмы»

(1229, 505/6); «нача призывати прихожаѣ Нѣмцѣ и Русь»
(1259, 558/21); «а отьчьствии вашими владѣша инии

пришелци» (1208, 485/9).
стюденѣцъ і кладязь — «студенѣцъ, рекомый кладязь,

близъ ея бѣ» (1259, 559/17).

убъенъе (поодиноких осіб) і убийство (масове) —

«съвѣтъ створше... на убьенье и преданье землѣ ero

[Данила]» (1230, 508/15, те саме: 508/25, 1254, 544/23);
«по убьеньи герьцюковѣ — велико убийство створи
землѣ той» (1254, 545/12).

ужасъ, ужастъ, страхъ, боязнь «видивъше же гра-
жанѣ и ужасъ бысть в нихъ и не стерпѣша» (1258, 556/7);
«оному же ужасти во сердце имущю» (1231, 510/15);
«вложи Богъ страхъ во сердце ихъ» (1256, 553/22);
«оставивъ мниский чинъ, бѣ бо приялъ боязни ради
Романовы» (1202, 480/25).

ужика і сродникъ — «Ужика сый Романови» (1224,
497/19, те саме: 1254, 549/9, 1257, 554/24); «аще не былъ

бы сродникъ ихъ с ними Олександръ» (1204, 482/22).
язва і рана

— «милостивому же Богу без язвы из-

несъшу и изъ ратныхъ» (1232, 512/24); «Небра язви че-

тырми ранами» (1228, 502/3).

* * *

З прикметників та а д
’

єкти в і з ованих

дієприкметників і займенників
вживаються тут такі синонімічні ряди:

всякий і кыйждо — «и всякый ся тебе усрамить»
(1256, 551/21); «поя... когождо ихъ со своими вой» (1211,
488/19).

злый і лихый, лютый — «Скомондъ и Борутъ зла

воиника, иже убьена быста посланиемь» (1248,531/17);
«безаконьный лихый Семьюнко» (1229, 506/17); «а

Данило князь лютъ есть» (1255, 550/15).
изнемогший і трудный — «мы же мужи изнемогшей

во градѣ семь» (1229, 505/5); «аз вамъ не рѣхъ ли яко

не подобаеть изыти труднымъ воемь противу цѣлымъ»

(1234, 515/19).
Слово трудный у значенні «змучений» відоме тепер

лише з галицьких пісень та говірок: «Ой коню мій, коню„
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що ти такий смутний? Що ти із дороги прийшов такий

трудний»; «Мати з великої труди та й гей трудні були»
(див. Грінченко). В. Даль не знає слова з цим

значенням. Немає його також у польській мові.

красный і лѣпый — «созда же церковь святого

Ивана красну і лѣпу» (1259, 558/26).
лукавый і стропотливый — «бѣ бо лукавый льстѣць

нареченъ, и всихъ стропотливее» (1226, 499/19) (стръ-
пътивый, див. Срезневский, Материалы...).

невиданьный (лише тут), невидѣный (лише тут)
—

«гна... видѣти навиданьноя рати»; «гнаша видѣти неви-

дѣноя рати» (1224, 496/9—10).
словутный (лише тут), всеименитый (лише тут),

нарочитый — «словутьнопо пѣвца Митусу» (1241, 528/2);
«всеименитый отцемь добрымь» (1226, 499/19); «бѣ
волъхвъ и кобникъ нарочитъ» (1248, 531/18). Слова

словутый зберігається в новгородських і тверських
говірках: словутый, пресловутый (Ддль). В українській мові
пор. Дніпро-Словутиця.

* * *

Особливо багато синонімів та синонімічних

словосполучень при дієсловах. Число їх збільшується ще

завдяки сполученням однієї основи з різними
префіксами для означення цього самого семантичного відтінку.
Цікаво відзначити багатство більш-менш семантично

диференційованих дієслів для найменування актів
мовлення, Крім звичайного речи, знаходимо тут вѣщати,
глаголати, молвити, сказывати: «Нѣздиловая вѣща ему:
яко не можеши удержати града сего» (1232, 510/7, те

саме: 1213, 489/29); «инии глаголаху, яко во крови
утонулъ есть» (1237, 520/15, те саме: 1240, 525/9, 22; 1254,,
546/9); «Юрьги же имъ сказываше,. яко стрѣлци суть,
инии же молвяхуть, яко простий люди суть... Юрьги же...

молвяшеть: ратници суть...» (1224, 496/9—13). Далі ще

такі:

повѣстовати (вести розмову), повѣстити, вѣстовати

(в цьому значенні лише тут) — «Демьянови же повѣстя-

шу с нимъ: сыну, сгрѣшихъ...» (1227, 502/10); «и пости-

же и [короля] у Шумьска и повѣстоваста с ними ;[з
мадьярами] о рѣку Бѣлью» (1231, 511/18); «оному же

много смѣявшуся и вѣстовавшу с ними» (1229, 505/19).
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изнести слово (переказати) — «злое ны створилъ
посолъ не изнесъ слова права намъ» (1256, 553/6).

повѣдати, сказати — «не повѣда има зависти ради»
(1224, 496/33, те саме: 1213, 491/2); «и повѣда великому
князю... Агарянъ приходъ» (1237, 518/29); «Приѣхавъше
же сказаша Мьстиславу, Юрьги же все сказа» (1224,
496/14—15, те саме: 1208, 485/4).

Не меншу синонімічну групу становлять дієслова, що

стосуються індивідуального або спільного мислення:

гадати, думати, мыслити, мнити, видѣти, сгадати,
розгадати, сдумати, сомыслити (в значенні «подумати з

кимось» — лише тут) — «и придоша... мысляще, кудъ

прейти рѣку Днѣстръ» (1213, 491/23); «Григорья же...

горную страну... мысляше одержати» (1240, 525/6);
«мысляше во умѣ своемь взяти Галичь» (1249, 535/7);
«мысляше, како проити землю Опавьскую» (1254,
545/13); «мняше же бо, яко никто можеть стати противу
ему» (1219, 493/1); «людемъ же видящимъ [які думали]
яко отъ Татаръ зажженъ бѣ градъ, и вбѣжаша в мѣста

лѣсна...» (1259, 557/17); «и сгадавшимъ* имъ, идоша къ

Каленію» (1229, 503/29); «Данилъ же сгада с братомъ
и посла...» (1259, 541/24); «розгадавъ со сыномъ брата
си посла» (1252, 542/4); «потомъ же сдумавъ со сыномъ

и отпусти и» (1255, 550/3); «Сомысливъ же со братомъ
понужи же видя безаконие ихъ» (1240, 526/1).

З наведених прикладів, як це видно з контексту,

виходить, що для означення індивідуальної думки
вживаються тут тільки безпрефіксові мыслити, мнити,

видѣти, всі ж інші служать для синонімічних висловів, що

означають роздум кількох осіб.

* * *

Значне число синонімічних рядів дієслів вживається

також для передачі понять «шукати» і «знайти»:

искати, возъискати (взискати), найти, налѣзти,

обрѣсти, изобрѣсти, изнайти — «клику не переста
ищущимъ другъ друга» (1249, 534/31); «искаше ею по

стаямъ посылая люди» (1260, 561/6); «отрядилъ есть

на тя два богатыря возъискати тебе» (1243,528/13); «по-

тосьнуся взискати ихъ, и обрѣте [знайшов] ихъ на рѣцѣ...
Полцѣ» (1240, 524/3); «наидоша Данила во Угорьской
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землѣ дѣтъска суща» (1208, 484/28); «не могу на нь

востати, а нелѣзи собѣ други» (1213, 489/31); «и обрѣтше
Татаръ бита я» (1259, 557/26, те саме: 1260, 560/23);
«дивившуся ему, рекъшу: яко така градъ не изобрѣтохъ
ни в Нѣмѣчскихъ странахъ» (1231, 510/21); «не могоша

ихъ знайти во множествѣ трупъ» (1237, 520/19).
З інших синонімів відзначимо:

боронити (бранити), претити, возбраняти
(перешкоджати) — «приде Лестько на Данила... бороня ити ему
на помощь Мьстиславу» (1219, 492/29); «Данилови же

браняшу ему не помогати королеви» (1226, 500/26);
«Оному... хотящю дати Данилови, Глѣбови же ... и Су-
диславу претяща ему не дати Данилови» (1226, 501/2);
«Данилови же хотящу гнати по нихъ, Василко же воз-

браняше ему» (1249, 554/20).
Слово боронити в цьому значенні звичайне тепер

в системі саме української лексики, як у польській мові

слово bronić.

вдати і дати — «вдахъ има Коломию» (1240, 524/17);
«и да ему конь свой борзый актазъ» (1225, 498/26).

велѣти, повелѣти (звичайні) і казати (рідко) — «не

велѣ князю Данилу ехати къ Лестьку» (1219, 492/31;
те саме: 519/27, 525/10 і т. д.); «повелѣ... зажещи»

(1237, 519/30); «каза Данило сосѣдати воемь своимъ»

(1251, 539/13); «каза сосѣдати» (1254, 547/3). Казати
в значенні «наказати» Даль відзначає лише в

псковських говірках. В сучасних українських говірках і в

польській мові воно тепер звичайне.

восприяти, прияти (прийняти гостинно) — «не пом-

ниши ли, како та восприяста господина моя... отца ти

во велицѣ чести держаста» (1241, 520/11); «Лестько же

прия Данила с великою честью» (1210, 488/5).
зажещи і запалити (зрідка) —< «и повелѣ... огнѣмь

зажещи» (1237, 519/30); «зажгоша ихъ первую всь»

(1251, 538/9); «и градъ взяша и запалиша огньмь» (1237,
520/19). В сучасній українській мові тепер виключно

запалити. Даль визначає його як слово переважно

західного і південного вжитку.
зрѣти і призирати («поглядати», українське і

російське народне «зиркати»): «наворотившимся и зрящимъ
обоимъ на ся» (1249, 534/11); «и княжаста... в немь, а на

Волоцимерь зряща: «се ли, ово ли, Володимерь будеть
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паю» Божиею же помощью на Володимерь призираю-
ща» (1211, 488/32).

изнемогтися, иструдитися — «Данилъ бо бѣ изнемог-

лъся» (1234, 515/10); «Данилъ бо и вой его бѣ

потрудилася» (1234, 515/7).
называти(ся), нарицати, именувати(ся), взыватися

(лише тут) — «Данила княземь собѣ называху, а самѣ

всю землю держаху» (1240, 552/2); «и холопомъ

називається» (1250, 536/22); «матерью бо си нарѣчашеть
ю» (1231, 510/7, те саме: 484/19, 494/14); «како1 имену-
еться мѣсто се» (1259, 558/11); «овогда взывающуся:

«королевъ есмь», овогда: «Татарьськымь» (1255,
550/8).

Слова взыватися В. Даль не знає. Без -ся це слово

має в російській мові інше значення (волати). В
українській мові є узивати /називати): «полежієм...

гречкосієм узивати» (Грінченко).
У старопольській мові було слово wezwać із

значенням «надати комусь ім’я» (Słown. Warsz.). Досі
вживається в польській мові вислів pod wezwaniem (імені),
наприклад: kościół pod wezwaniem św. Magdaleny.
Можна гадати, що взыватися (називатися) було словом

південноруського вжитку, зокрема на галицькій

території.

обѣщати(ся) і обѣщавати(ся) (з -ся тут вперше) —

«король много обѣщаеть, но не исправить» (1257, 554/26);
«правдою обѣщахся» (554/29); «приде... обѣщаваяся
яко помощь имѣти ти оть папы» (1255, 548/26, те саме:

1256, 553/28, 1257, 555/2).
одолѣти і побѣдити — «по смерти... Романа... одо-

лѣвша всимъ... языкомъ» (1201, 479/27); «и побѣдившу
же Мьстиславу поиде к Галичю» (1219, 493/16).

осклабитися, усмѣятися (усміхнутися) «осклабив-
ся рече ему» (1206, 483/30); «онъ же усмѣявся рече:
то что могу же глаголати» (1240, 525/21). Для усмѣятися
пор. «Блажени плачущейся нынѣ, ьако въсмѣютеся14

(«Остромирово ѳвангелие» — Срезневський).
помогати, поспѣвати, поспѣшити — «Богу помогаю-

щу» (1246, 530/9); «Богу поспѣвающю има» (1229,
505/25, те саме: 1259, 558/20); «Богу же поспѣшившу,
приде вѣсть Данилу...» (1235, 517/26).

прельстити (переманювати); п[е}ремолвити, перемолъ-
вливати (лише тут) — «и пришедъ ко Печерѣ... и прельсти
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е Володиславъ, и вдашася Ростиславу» (1241, 527/14);
«и начатъ перемолъвливати люди; они же послушавше
злого съвѣта его, передашася» (1240, 523/9); «отсту-
пився хотяше премолвити его [Кирила] словесы

многими» (1241, 526/7). Слово перемавливатъ в російській
народній мові, де воно зустрічається, має значення

«переговорити з кимось про щось» (Даль). Значення
«переманювати» знаходимо лише в українській та

старій польській мовах. Пор.: «Ой ти, галочко, перемовочко,

перемовила сокола з темного лугу у вишневий сад»

(Грінченко); tam swych biesiad zażywali, przemawiając
do siebie inszym poślubione niewolnice (Słown. Warsz.).
Це свідчить, що слово перемолъвливати з таким

значенням могло вживатися в основному на південноруській
території.

приѣхати, взъѣхати — «...не могоша и съсѣчи... доне-

леже Лестько приѣха» (1204, 482/19); «онемь же не

смѣющимъ наѣхати на нѣ, донележе взъеха к немѵ

Глѣбъ» (1213, 491/17).

смущатися і ужасыватися — «братьє! почто смуша-
етеся?» (1203, 485/6); «рече имъ: «почто ужасываетеся»

(1254,546/3) і близькі до них звороти смутитися умомъ,
смястися умомъ: «иногда бо храбру сушу ему ...

смутися умомъ, створи миръ с королемъ» (1231, 510/25);
«король же смятеся умомъ, и пойде изъ земли борзо»
(1226, 500/19).

собратися, совокупитися, пойматися, снятися — «со-

бравъся с Галичани и приде на рѣку Бобръку» (1211,
488/18, те саме: 1235, 517/1, 1251, 538/24); «съвокупив-
шимъшеся воемь» (1253,543/23); «Судиславъ же поимася

[з Олександром], прийде королеви... и возведе короля»
(1231, 509/31), пор. ще: собрати (543/10, 550/16); сово-

купляти (519/8, 526/16 і т. д.); «бояре... снемыиеся сь

Торкы и постигоша ѣ» (1235, 516/14).
согонити, угонити, постигнути

— «Скулу убиша, сого-

нивше на Щирецѣ» (1213, 490/23); «и быша противу
Толмачю [Данило і Дмитро] угони и невѣрный Вито-
вичь» (1213, 491/6, те саме: 1226, 500/30, 1227, 501/24,
29, 1234, 514/18); «и постиже и [Данило короля] у Шумь-
ска» (1231, 511/17); «и постигоша ѣ; и побѣжени быша

невѣрнии Галичане» (1235, 516/14).
содержати, одержати, удержати (зберегти) — «поиди

назадъ и содержи столъ отца своего» (1230, 508/30);



«Данилъ же, Божьею волею, одержа градъ свои

Галичъ» (1229, 508/9); «не можешь удержати града сего»

(1231, 510/8).
соити (лише тут) і сосѣсти (з коня) *— «ѣдушимь на-

преди ими к Лютой рѣцѣ... и сошедше одва препровади-
ша рѣку Лютую» (1208, 485/28); «Лвови же сосѣдшу
с коня...» (1255, 549/10).

сосѣчи, стяти (лише тут) — «а главу его сосѣкоша»

(1213, 490/23); «и главу ему стялъ» (1208, 485/26).
творитися, ‘Мънити(ся) (лише тут) — «Данилови бо

творящюся миръ сотворити с ними переводя ими» (1228,
503/4); «воеваша Литва Ляхы: мняще мирни суще, и при-
доша ко Берестю» (1229, 503/25); «идяху, мнящеся яко

вѣрни суть» (1231, 509/23). Мнитися (вдавати) не

знаходимо тепер ані у східнослов’янських мовах, ані в

старій польській мові.
творити, чинити, дѣяти — «се ли твориши возмездье

уема своима во добродѣанье?» (1241, 526/9); «не чини

има милости» (1252, 541/22); «яздящу ему по полю и

лови дѣющу» (1259, 558/9).
узрѣти і увидѣти — «Повѣдахуть бо... яко узрѣвшу

Галичъ не быти ему живу» (1226, 500/3); і (частіше):
«и увидѣвъше Ляховѣ яко крѣпцѣе брань належить,
начата просити милость получити» (1245, 529/20).

убоятися, уполошитися — «(Александръ убоявъся
злаго своего... створення, поиде...» (1234, 514/16); «Да-
видови уполошивъшуся, теща бо его бѣше вѣрна Суди-
славу» (1231, 510/6).

утечи, бѣжати, возбѣчи — «оному же симь утекшу»

(1227, 502/6, те саме: 490/15, 496/22, 518/28, 556/3); «и на

ночь бѣжаша в Ляхы» (1202, 481/23 — багато разів);
«Ятвеземь витекъшимъ на нь изо осѣка, сущии же с нимь

снузници возбѣгоша» (1255, 549/10).
Добавимо тут ще такі синонімічні звороти, як всѣсти

на конь і влѣзти во конѣ — «всѣдъ на конь... еха на

сглядание» (1224, 504/24); «инии же во конѣ влѣзъше

изомроша» (1229, 508/5).
выдати дщерь за і дати дщерь за — «и выда дщерь

Миндогвову за Шварна»; «и да дщерь свою за Лонокра-
бовича» (1207, 484/16).

побрати дань і поймати дань — «посла... да побереть
на нихъ дань. Ъхавъ же... пойма на нихъ дань» (1256,
553/31—32).
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Значно менше синонімів і синонімічних зворотів між

прислівниками:
абье (1 раз) і паки—«слышавъ же Данилъ приходъ

Ростиславль... абье устремися на нѣ» (1241, 526/20); «взя

собѣ часть Торцький и паки да и дѣтемь Мьстиславлимь»

(1231, 511/6, те саме: 522/29, 529/9, 550/3).
борзо, воборзѣ, скоро — «а пойди борже» (1229,

506/3); «Данилови же собравшю вои воборзѣ» (1229,
506/3); «скоро преидоша» (1249, 533/7, те саме: 532/25,
534/8); «скореє по насъ пожени» (1256, 552/5).

вспять (воспять), назадъ — «умиришася, и Ляховѣ

возворотишася въспять» (1228, 503/16); «и обрати и

воспять на землю Восточную» (1224, 497/27); «видѣ
множество бѣжащихъ и воротися назадъ во Угры» (1240,
523/29).

внезапу і без вѣсти — «йде день и нощь, и внезапу

нападшимъ на нѣ» (1255, 550/27); «Куремьса поиде

на Данила и на Василка, без вѣсти приѣха» (1259,
557/4).

донынѣ, досель — «его же крестъ и донынѣ стоить»

(1213, 490/9, те саме: 1255, 549/55); «доселѣ есмь не

пилъ: нинѣ же ты велишь, пью» (1250, 536/12).
изобилно (в цій формі лише тут), до досытка (лише

тут) —«накормишася изобилно» (1213,491/21); «вдасть...

брашна воемь до досытка» (1260, 561/16). Прислівник
до досытка зустрічаємо лише в старопольській мові
XV ст.: do dosytku (Słown. Warsz.). Імовірно, це було
слово місцевого вживання.

кромѣ, проче, развѣ, развѣе — «не лѣпо ми есть быти

кромѣ (X. П. — проче) ваю» (1232, 513/15); «иный бо

князь не входиль бѣ... проче Володимера» (1229, 505/14);
«не бысть пакости во полкохъ, развѣ тѣхъ убьеныхъ
пяти» (1232, 513/4); «никтоже не бѣ воевалъ на нѣ...

развѣе сына его Данила» (1257, 554/5).
окрестъ і округъ — «и объеха Данилъ городъ, и ...

ста не четырѣ части окрестъ его» (1229, 506/26; те саме:

1259, 558/25; 559/15); «обходящу округъ его полю» (1259,
558/10), «и змьевы главы бѣша округъ ея» (1260, 560/8).

потай і (въ) тайнѣ — «бѣ бо баба ходящи и купящи

коръмлю потай въ градѣ Вяднѣ» (1257, 555/9); «посла

тайнѣ ко Андрѣеви» (1250, 542/14); «жряше богомъ

своимъ вътайнѣ» (542/24). Пор. російське народне
потай, українське потайки, російське втайне.
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ту, сде, туто — «кде то мы стояли ту нѣсть воды»

(1229, 504/26); «приходихъ сде молитву створити» (1227,
501/20); «и зде славу... приимше, и тамъ...» (1237,
520/5); «не добро намъ стояти сде» (1240, 542/7); «не

стерпѣ туто, йде в землю Воротьславьску» (1238,521/31).

* * *

Відзначимо ще, що в цій частині літопису інколи
замість безсуб’єктного речення з прислівником лѣпо («не
лѣпо есть») вживаіється синонімічно

безсуб’єктно-дієслівне речення «не подобаетъ». Пор.: «не есть лѣпо боярину
княжити в Галичи» (1211, 489/2, те саме: 517/8); «не

подобаеть Пиняномь держати Черторыеска» (1227,
502/9, те саме: 1254, 548/9).

ПОЛІСЕМИ (В ТОМУ ЧИСЛІ Й ОМОНІМИ) 26

Полісемічна (в тому числі й омонімічна) лексика

цієї редакції представлена значно меншою кількістю

прикладів. Інколи позначається тут диференціація
руського і церковнослов’янського значення слова.

В деяких інших випадках диференціація в значенні слова
визначається його стилістичним застосуванням у межах

тих чи інших словосполучень. Як у всяких слів-полісе-

мів, ті чи інші значення можуть переводити дане слово

до категорії слів як буденної, так і всякої іншої

лексики. «Семантичний об’єм», в якому варіюється значення

слова, аж до меж омонімії, визначає розвиток лексики

як на даному етапі взагалі, так і лексику
досліджуваної пам’ятки зокрема.

В галицькій редакції можемо відзначити такі полі-
семи (в тому числі й омоніми):

Серед іменників:
буесть: 1) хоробрість — «младъства ради и буести

не чюяше ранъ бывшихъ телеси его» (1224, 497/4);
2) гордість, зарозумілість «яко же рече Приточникъ:
буесть дому твоего скрутиться, бобръ и волкъ и язвѣць

снѣдяться» (1241, 528/5) (цитата з

церковнослов’янського тексту).

26 Омоніми позначаємо значком *.
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вежа: 1) шатро
— «Исправлению же бывшю около

вежи его [шатра Мстислава]...» (1225, 498/18); 2) *ба

літа, вежа: «вежа же средѣ города высока, якоже бити
с нея окрестъ града» (1259, 559/14).

мудрость: 1) мудрість — «по смерти же... Романа...

ума мудростью ходяща по заповѣдемь Божиимъ» (1201,
479/28); 2) майстерність (лише тут) — «принесе же

чашю.. изваяну мудростью чюдну» (1260, 560/7).
Мудрость — майстерність, пор. у Шевченка: мудро співа

(Грінченко), рос. мудреный — искусный (Даль); 3)
хитрість (лише тут) — «лъжею питашеся языкъ его, но

мудростию возлажаше вѣру на лжю» (1226, 499/21 —

у вставці, де використано якийсь невідомий твір).
отрокъ: 1) молодий дружинник

—

«самому же

Данилу созвавъшу вѣче оставьшуся в 18 отрокъ вѣрныхъ»
(1231, 509/14); 2) *парубок, слуга

— «и никого не вѣдѣ
въ нихъ воиника, но отроки держаща конѣ» (1232,
512/22); 3) воїн — «бѣ Батый у города и отроци его

обсѣдяху градъ» (1240, 522/22).
пакость: 1) підлість — «согрѣшихова и многократы

пакости творяхъ ти» (1238, 521/19); 2) втрата (лише
тут) — «и не бысть пакости во полкохъ Даниловыхъ,
развѣ тѣхь убьеныхъ пяти» (1232, 513/4, те саме: 1256,
553/21). Пор. вище, стор. 57 і 66.

порокъ: 1) гандж, вада — «отъ главы и до ногу его

не бѣ на немь порока» (1224, 497/21); 2) догана —

«порокъ же ему имуще великъ отъ сбою брату, почто

миръ створи» (1231, 510/30); 3) ^'стінопробивний
прилад — «воротишася... и порокы пометаша» (1223, 513/31
і т. д.).

рана: 1) рана — «Небра язви четырми ранами»

(.1227, 502/2); 2) *пошесть — «Богъ попусти на нѣ рану
Фараонову» (1229, 507/22, те саме: 508/3 — біблійний вислів).

рать: 1) війна, битва — «король спѣашеть рать

велику» (1209, 487/2); «прибѣгоша... повѣдающе рать и ос-

тупление Галичанъ» (1209, 487/18); 2) збройні сили,
військо — «приде неслыханая рать» (1224, 495/4 та ін.);
3) сила, воєнна могутність — «рать Татарьская не пре-
стаеть злѣ живущи с нами» (1255, 548/23, те саме:

1224, 495/4). Пор. вище стор. 59.

съвѣть: 1) порада — «улюби же король съвѣть ось

Пакославль» (1211, 489/4, те саме: 489/11, 490/11);
2) згода, погодження — «створи миръ с королемъ без
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совѣта князя Данила» (1231, 510/25); 3) змова —

«крамолѣ же бывши во безбожныхъ боярехъ... съвѣтъ

створиш... на убьенье и преданье землѣ его» (1230,508/14,
те саме: 1231, 509/24).

язва: 1) рана
— «милостивому же Богу безъ язвы

изнесъшу и из ратныхъ» (1232, 512/24); 2) виразка —

«воротися, бѣ бо язва ему на нозѣ» (1255, 549/5).
Серед прикметників відзначимо:
ратный: 1) в прикметниковому значенні

«військовий» — «сосуды ратные» (1249, 532/5) і 2) (частіше)
в іменниковому значенні «противник» — «подобаеть...
пастися отъ ратныхъ» (1234, 515/17, те саме: 497/16,
546/8 і т. д.).

красный: 1) в значенні «гарний»: «созда же церковь

...красну и лѣпу» (1259, 558/26) і 2) в значенні

«червоний» — «створи же отъ древа красна точенъ» (1260,
560/11) (в останньому випадку, імовірно,
церковнослов'янське значення; І. Срезневський наводить це

значення також із «Бытия» за списком XIV ст.).
нарочитый: 1) в значенні «відомий» — «Скомондь

бо бѣ волъхвъ и кобникъ нарочитъ» (1248, 531/18);
2) в значенні «іменитий», «визначний» — «нарочиты
бояры и инии Ляховѣ избѣгли бяху изъ земли» (1249,
531/27).

славный: 1) прославлений — «луче есть на свои

землѣ костью лечи, нели на чюже славному быти» (1201,
480/16); 2) величальний (лише тут) — «и пѣснь славну
пояху има» (1251, 540). Цього значення не знаходимо

в сучасних східнослов’янських мовах. Не відоме воно

також польській (старій і сучасній) мові.
Значно більше полісемів (в тому числі й омонімів)

знаходимо серед дієслів.
Багато різних значень має дієслово взяти: 1)

взяти — «Данила же возмя дядька передъ ся» (1202,
481/24); «Марцелъ хоругве своее отбѣже и Русь взятью»

(1208, 486/1); 2) ^спустошити, пограбувати — «взем-

ши [половці] всю землю Галичькую возвратишася» (1235,
516/29). В сучасних східнослов’янських мовах цього

значення не знаходимо. З польської мови словник Лінде27
подає branie (brać — wziąć) в значенні «грабіжництво».
В значенні «спустошити» вжите це дієслово в «Поучений

27 1\. Lindą Słownik języka polskiego..., t. І, стор. 155.
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Володимира Мономаха...»: «гонихомъ по Половьцихъ за

Хоролъ, иже Горошинъ взяша» (Срезневський); 3)
відібрати від когось — «Данилъ же пойде... Плѣсньску,
и пришедъ взя и подъ Аръбузовичи» (1232, 513/17)
(Пліснеськ, власність Данила, був тимчасово захоплений

Арбузовичами); 4) здобути —( «и поиде к Тихомлю и взя

Тихомль; оттуду же приде ко Кремянцю и бися подъ

Кремянцемъ...» (1226, 500/8).
Так само прияти: 1) взяти — «нѣколко селъ... заяша

и прияша плѣнъ великъ» (1229, 504/4); 2) прийняти —

«король же си словеса приимъ, сжалиси о бывшемъ»

(1203, 482/6); «рѣста же с нужею»: прииди, княже

Данило, приими градъ» (1236, 518/17); 3) прийняти
гостинно — «Лестько же прия Данила с великою честью»

(1210, 488/5); 4) здобути, оволодіти — найчастіше
значення в цій редакції — «оному же одинаково
устромившися прияти градъ» (1229,507/10); «прияхъ и копьемь»

(1240, 524/18, те саме: 541/16); «побѣду прияти» (1234,
515/16); 5) зазнати — «сынъ того не прия чести, то

иный кто можеть прияти?» (1250, 536/26); 6) ^сприяти —
«Ляхомъ же исполнившимся зависти и льсти, наченшимъ

прияти поганымъ» (1255, 549/22). Для сучасної
української мови слово прияти в цьому ж значенні реєструє
словник Є. Желехівського28, який при сприяти подає
також прияти. Те саме в словнику Грінченка (за Номи-
сом): «то чорт — не рука, що собі не прияє». Без

префікса s- слово przyjąć вживалося також довго і в старо-
польській мові (див. Słown. Warsz.: przyjąć).

Крім названих, вкажемо ще такі слова:

возбраняти: 1) боронити — «Данилови же хотящу
гнати по нихъ, Василко же возбраняше ему» (1249,
534/20); 2) ^підсилювати (лише тут) «убожьство
возбраняше злобу его» (1226, 499/20) (у фразі з

використаного чужого матеріалу). Пор. у Срезневського: въз-

бранение.
ѳозбѣчи: 1) втекти — «Ятвеземь вытекъшимъ на нь

изо осѣка, сущии же с нимъ снузници возбѣгоша...»

(1255, 549/10); 2) вбігти (наверх) —«возбѣже на

комары церковныя» (1255, 550/28).

28 Е. Желеховский, Малоруско-німецький словар, т. І—II,
Львів, 1886. Далі посилання на цей словник подаємо скорочено:

Желехівський і, де це потрібно, відповідне слово.
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возвести: 1) вивести на гору — «Илия возвелъ и на

Галичину могилу, осклабився рече» (1206, 483/20);
2) підняти на війну когось або піднятися на війну, пор.
стор. 51 і 66 — «Данилови же ѣхавшю в Ляхи и

возведшіе князя Лестка» (1225, 498/4); «король же Угорь-
ский возведе, искаше помощи... и посла к Данилови»
(1254, 545/3); 3) обійти, обминути (лише тут): «и воидо-

ша во Днѣпръ и возведоша пороги и сташа у рѣки

Хорътицѣ» (1224, 496/4).
Такого значення слова возвести не знаходимо в

сучасних східнослов’янських мовах. Нема його і в старій
та сучасній польській мові.

восприяти: 1) прийняти щось для себе — «тогда Ро-

мановая восприимши мнискый чинъ» (1213, 490/30);
2) прийняти когось гостинно (лише тут) — «не

помнити ли ся... како тя восприяста господина моя... отца ти

во велицѣ чести держаста» (1241, 526/11).
казати: 1) наказувати — «и бысть тако, каза Данило

сосѣдати воемь своимь» (1251, 539/13, те саме: 547/3).
Пор. сказане на стор. 75; 2) показувати, проявляти

—

«Данилови же молящюся... Николѣ, иже каза чюдо своє»

(1235, 516/20 — 1 раз).
соити: 1) злізти з коней (пор. стор. 78) —

«Половця... крѣпци налегоша на ня, онѣмъ же ѣдущимъ напреди
ими к Лютой рѣцѣ... и сошедше одва препровадиша

рѣку Лютую» (1208, 485/28); 2) ^вирушити в похід —

«приде вѣсть... яко Ростиславъ сошелъ есть на Литву»
(1235, 517/28).

уставити — недок. уставляти: 1) завести порядок
—

«Данилъ же хотя уставити землю и ѣха до Бакоты и Ка-
лиуса» (1241, 527/23); 2) підбадьорювати — «да не

уставляеть васъ Дьмьянъ глаголя: изъемля изымьть ны

Богъ» (1229, 507/14).
Срезневський у цій фразі уставляти перекладає

словом восстанавливать, тобто підбурювати. Проте з

контексту зрозуміло, що тут справа не в підбурюванні,
а в підбадьорюванні, оскільки сам Данило і його
війська були залякані перевагою угорських військ.

Цікаво відзначити семантичну диференціацію у полі-

семічному відношенні руської форми ссѣчи і

церковнослов’янської сосѣчи. Руська форма вживається тут зі

значенням «вивалити», «виважити» «твердымъ же

бывшимъ дверемь, не могоша и ссѣчи» (1204, 482/18),
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церковнослов’янська — зі значенням «стинати» —

«а главу его сосѣкоша» (1213, 490/23).
Майже немає полінімів і омонімів серед

прислівників. Можемо тут навести всього один приклад:
слово пакы при звичайному його значенні «знову»: 511/6,

522/29, 550/3 та ін., один раз вжите в значенні

«пізніше»: «Тогда же во Краковѣ бѣша посли папины:...

летяще видѣти князя Данила: онъ же рече имъ: не

подобаетъ ми видитися с вами в чюжей землѣ, нъ пакы»

(1254, 548/10).

* *

На основі наведених синонімічних і полісемічних

рядів лексики галицького редактора можна констатувати
те саме, що ми відзначили при огляді військової

лексики, тобто що їх запас спирається на широку начитаність

автора в тогочасній літературі церковного й світського

типу. При цьому іноді автор сміливо користується
і відживаючими в його час словами (пор. вживання

слова солъ при посолъ). Проте вже сама концентрація
цих багатих рядів в одному творі визначає галицького

редактора як одного з найвизначніших староруських
письменників XIII ст.

Але, крім широкого використання синонімів та

полісеміє відомих йому пам’яток, автор збагачує свої ряди
і дечим новим, не зафіксованим в інших пам’ятках.

Відзначимо тут серед синонімів появу деяких слів із
імовірно продуктивним в мові того часу іменниковим

суфіксом -ство: кудѣшьство, ворожьство, грабительство, не-

вѣрьство; появу серед дієслів варіантних утворень за

допомогою або заміни префікса (взыватися замість на-

зыватися), або пропущення префікса (вѣствовати
замість повѣствовати), або приєднання відповідного

суфікса і сполучення значення префіксованого дієслова із

значенням безпрефіксального дієслова (пор. мыслити —

думати і сомыслити — подумати з кимось). Крім цього,

відзначимо такі вперше зафіксовані автором слова, як

прихожаи, избыть, словутьный, мнитися (удавати), або

наведення невідомих значень слів, як-от: мудрость —

майстерність, пакость — втрата, славный —

величальний, возвести — обминути, соити (через пропуск
компонента) — злізти з коня і т. д.
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ОКРЕМІ ВПЕРШЕ ЗАФІКСОВАНІ СЛОВА

Серед лексичного запасу галицької частини літопису
зустрічаємо ще багато невідомих з інших пам’яток ра-
нішого часу слів (або відтінків значень слів), яких ми

досі не відзначили, оскільки вони не входили ні в ряди
воєнної лексики, ні в семантичні гнізда буденної
лексики і не були полінімами. Серед цієї групи лексем

одні слова є книжного, слов’яноруського або

живомовного, народноруського походження, інші —

запозиченнями з чужих мов, які виявляють живі або наростаючі
в той час взаємини з чужим мовним середовищем.

Слова слов’яноруського або народноруського
походження

Серед цих слів можна встановити такі групи:

СЛОВА БУДЕННОГО ВЖИВАННЯ

Іменники:

выгоньци (лише тут — поселенці на вигоні, на

степу) — <<а выгоньци Галичькыя придоша по Днѣпру»
(1224, 496/2). Пор. сучасне українське вигін —

пасовище за селом — і в цьому ж значенні російське вшгон,

польське wygon.

вѣска?, вѣсца (лише тут) — «одиному же Ятьвяжи-

ну гоньзнувшу изъ вѣсцѣ Олыдикищь» (1256, 552/10).
Староруське весь (село) не лишило після себе в

українській мові ніяких слідів у будь-якій формі. Даль
подає весь, весця як діалектне новгородське. Беручи до

уваги білоруське веска, можна думати, що це слово,

зокрема в зменшеній формі, вдержувалося переважно
на західній і південно-західній території Русі, можливо,
під впливом його широкого вживання в сусідній
польській мові; пор. wieś, wioska. Характерно, що у

волинській частині зовсім немає слова весь (лише село), а тим

більше зменшеного слова веска, що може свідчити навіть

про пряме запозичення слова веска з польської мови.

вѣче (в значенні «розмова» — лише тут) — «иди да

слыши вѣче ихъ» (1229, 505/1 — розмову Пакослава

і люблінців).
В цьому значенні лише Słown. Warsz. наводить із

старопольської мови: wieca — mowa. Із

архангельських говірок Даль відзначає із знаком питання:

вѣчь? — речь? Пор. ще Срезневський: вѣче.
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горение (лише тут) — «отъ горения силнаго
пламени» (1259, 557/17).

дыря (лише тут) (X. —дѣра) — «изыйде дырею
градною» (1202, 461/26).

дѣвка (в значенні «дочка») — «король же не вдасть

дѣвкы своей Ростиславу» (1238, 521/15); відоме в старо-
польській мові з таким значенням вже з XIV ст., а також

в сучасних галицьких діалектах. Див. ще нижче, стор. 105.
дѣлъ (перевал. — лише тут) — «бѣжа во Угры

путемъ, имъ же идяше на Боръсуковъ дѣлъ, и приде к

бани, рекомѣй Родна» (1236, 518/12). Тепер лише в

польській мові із зближеним значенням: dział wód.

слинь (ялиця — лише тут) — «а градъ же елинью

(X. — слиною) створенъ бысть» (1254, 547/28). (Пор.
діалектне єлина у Грінченка).

жалость (в значенні «скарга»
— лише тут) —і «посла...

столника своего с великою жалостью ко Доброславу»
(1240, 525/8).

В сучасних українській і російській народних мовах

з цим значенням є лише українське жалітися, російське
жалиться — скаржитися, искать в обиде (Грінченко,
Даль). Слів жалість, жалость із вказаним значенням

в цих мовах не знаходимо.

исправление (порозуміння, вияснення — в цьому
значенні — лише тут) «исправлению же бывъшю

около вежи его, самому же Александру не смѣявшю

ѣхати посла Яна своего» (1225, 498/18).
Б. Грінченко наводить із закарпатських говірок:

справлятися в значенні «примириться», «закінчити

полюбовно». У старій польській мові знаходимо: sprawić się —

wytłumaczyć się, oczyścić się z zarzutu (Słown. Warsz.).
В російській мові цього значення не зустрічаємо.

кланяние (поклін — лише тут) — «еже предѣ сказа-

хомъ кланяние ихъ» (1250, 536/30).
кормильчья (дочка годувальниці — лише тут) —

«кормильчья Нѣздиловая» (1231, 510/6).
кочь (суха людина — лише тут). Пор. примітку у

виданні Іпатіївського літопису Археографічною комісією,
стор. 543 — «застрѣли кочь Половцинъ Миндогова
в стегно» (1252, 543/13).

кровопитие (лише тут) — «сквѣрная его кровопитья»
(1250, 535/27).
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лозина (лози — лише тут) — «обошла вода и

сильная лозина» (1229, 504/12). (У збірному значенні —

«лози» не подають цього слова ні словник Даля, ні
словник Грінченка. В такому значенні відоме це слово

в наддністрянських і надсянських говірках29).
личина (налобник у коня — лише тут) — «Нѣмьци

же дивяшеся оружью Татарьскому: бѣша бо кони в

личинахъ.. кожаныхъ» (1252, 540/30). В сучасних
українській і російській мовах це слово має значення «маш-

кара».
невидѣние (погана видимість — лише тут) — «за

невидѣние не принтъ бысть градъ томь дни» (1229,
504/15). У І. Срезневського це слово в значенні

«сліпота», в польській мові з цим значенням вживається

тепер слово niewidzialność.

отьчичь (спадкоємець) — «дай намъ отьцича Галичю

Данила» (1208, 484/29). Пор. у Даля під отецъ: «отчич

и дедич Белополья». Старопольське: oćcicc, ojczyc — syn
і dziedzic gniazda rodzinnego (Słown. Warsz.). Сучасні
українські словники цього слова не реєструють.

повѣшение (лише тут) — «предани быша на повѣше-

ние» (1208, 486/26).
подъшва (в значенні «підошва ноги» — лише тут) —

«изъ подъшевь выступахуть акы ис червія» (1229,
508/4). Значення відоме тепер в російській, польській
і діалектно в українській мовах.

подѣлъ (в значенні сучасного українського «поділ» —

лише тут) — «и вдасть я на подѣлъ, ово брату си, ово

же Лвови» (1258, 556/8). Тепер в українській і

польській мовах це значення звичайне; в російській діалектно
(поділ, podział, подел).

пристанок (пристановище лише тут) — «да не бу¬
детъ ему пристанъка во всихъ земляхъ» (1226, 499/13).

Сучасне російське пристанище, українське
пристановище. Слово пристанок у вказаному значенні В. Даль
подає лише за нашою пам’яткою. Польське przystanek
має інше значення: przystanek kolejowy.

ревение (лише тут), ржание (лише тут) — «и не бѣ
слышати отъ гласа... ревения вельблудъ его, и рьжа-
ния... конь его» (1240, 522/13—14).

29 Див. рукописні діалектні матеріали в Інституті суспільних
наук АН УРСР у Львові.
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ровенъ (лише тут) — «идущу ему по ровни, Данило-
ви же... бѣ съѣхати со высокихъ горъ» (1231, 511/26).

Б. Грінченко подає з галицьких говірок слово ровінь
(рівнина). В цьому ж значенні у Даля ровенъ з

новгородських говірок.
слава (в значенні самовихваляння — лише тут) —

«Богу же не услышавшу славы его» (1249, 534/2).
Аналогічного значення в сучасних українській, російській
та польській мовах не знаходимо. Без наведення

відповідних прикладів Даль подає славиться — «хвалиться,

превознося заслуги свои». Slow. Warsz. реєструє
діалектне sławić się — przechwalać się: «sławić się urodą».

соходъ (в значенні «спуск з гори»
— лише тут) —«да

быхомъ стали на горахъ браняху сохода» (1231, 511/28).
стая (укріплене поселення — лише тут) — «искаше

ею (Вишелка і Тевтивила) по стаемь» (1260, 561/6).
Пор. назву села Стаї Рава-Руського району Львівської
області.

точенъ (чанъ?) —

«створи же... отъ древа красна
точенъ» (1259, 560/11).

чермьность (рудий колір
— лише тут) — «подобный

лисици чермьности ради» (1229, 506/18).
численица (цифра — лише тут) — число же

лѣтомъ... в задняя впишемь ... Грецкыми... численицами»

(1254, 544/20).
Прикметники:
богонечестивый (лише тут) — «твоєму богонечести-

вому повелению не кланяємся» (1245, 528/26).
мечевый — «оскѣпищю изсѣчену отъ ударения

мечеваго» (1231, 512/19).
плоский (широкий) — «и кружевы златыми плоскыми

ошитъ» (1262, 541/5).
Значення «широкий» подає для цієї фрази І.

Срезневський.
полохий (заляканий): «пойди княже на короля, по-

лохъ ти ходить» (1226, 500/22). Це місце читають

звичайно «по Лохти ходить», приймаючи, що Лохть — це

якась ріка або місцевість в Галичині (пор. видання

Іпатіївського літопису Археографічною комісією 1871 р.;
пор. «Указатель к первым осми томам Полн. собрания
русе, летописей, отд. второй», СПб., 1907). Це була б,
одначе, якась більша ріка або місцевість, по якій міг би

«ходити» угорський король зі своїм військом. Але досі
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слідів ріки чи місцевості з такою назвою не знаходимо.

Тому здається нам, що правильніше читати це місце як

«полохъ ти ходить», тобто в безпорядку, в замішанні,
наляканий поразкою.

служащий у сполученні з князь — служащий князь,

для означення нових феодальних відносин (лише тут);
«служащии же князи Данилови... ѣхаша на нѣ» (1258,
556/20).

слѣпоокий (лише тут) — «оставилъ бо бѣ Мокъя ...

слѣпоокаго» (1202, 481/1) .

стерпимый (в значенні «витриманий» — лише тут) —

«Русь... не стерпими ... суть на долго время на сѣчю»

(1249, 534/31).
стропотливый (лукавий, пор. у Срезневського) — «бо

бѣ лукавый льстѣць нареченъ, и всихъ стропотливее»
(1226, 499/19).

В. Даль подає стропотливый, але лише за нашою

пам’яткою.
Дієслова:
блудити (уводити в блуд, в цьому значенні лише

тут) — «вожемь не вѣдущимъ, блудящимъ я» (1251,
539/25).

Вживання цього слова в перехідному значенні ми

ніде, крім нашої пам’ятки, не зустрічаємо.
взоткнути — «глава его взотчена бысть на колъ»

(1248, 531/21).
водитися у вислові водитися у божницю (присягати

собі, в цьому значенні — лише тут) — «со Изяславомъ

водися у божницю и со Володимиромъ» (1233, 513/23).
возгнати (вигнати — лише тут) — «стрѣтоша...

[ятвягів] конѣць вси рекомѣй Привища, и возгнаша и»

(1256, 552/12).
Возгнать знаходимо лише у Даля, але із значенням

«гнать кверху».

воспромѣтатися (перекидатися —* лише тут) —

«орломъ же: плавающимъ... и воспромѣтающимъся на воз-

дусѣ» (1249, 532/31). Слово тепер не вживане; Даль

подає прометнуться: «сокол прометнулся».

выразити (вивихнути — лише тут) — «падеся подъ

нимъ конь и вирази собѣ плече» (1249, 532/16).
Аналогічне значення знаходимо тепер лише в

польських діалектах: wzion sowę mały wróbel w taniec, wy-
vaził ji mały palec (Słown. Warsz.).
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вѣдѣти (в значенні «виявляти», в цьому значенні —

лише тут) — «приѣздяшимъ воиномъ полунощи, и вѣ-

дущимъ користь многу, якоже всее нощи клику не пе-

реста» (1249, 534/30). Срезневський цього відтінку
значення не подає.

гоньзнутися (рятуватися втечею — лише тут) —

«и гоньзнувъшуся Олександру... и тако прийде Угры»
(1231, 509/29). Тепер це слово вийшло з ужитку.
Срезневський зіставляє його з готським ganizan.

гордѣти (пишатися — лише тут) — «едучю Добро-
славу во одиной сорочьцѣ, гордящу, ни на землю смот-

ряшу» (1240, 252/28). Пор. діалектне галицьке гордіта
(Желехівський), загальноукраїнське гордій, російське
діалектне гордеть (Даль).

дотящи (встигнути — лише тут) — «не дотягшимъ

же обоимъ [військо Кондрата і Міндовга]...» (1249,
532/23). Пор. сучасне дотягнути: «увечері дотягнув до

Тернів» (Українсько-російський словник, Вид-во1 АН

УРСР, т. І, К., 1953). Те саме в російській і польській

мовах.

исправити (виконати щось для когось, російське
исполнить, в цьому значенні — лише тут) —

«король
много обѣщаеть, но не исправить» (1257, 554/27). Пор.
в польській мові sprawić: nic nie sprawił (Słown. Warsz.)
(не виконав). Українське справляти має трохи відмінне
значення: «справляти весілля», «справити одяг»

(купити); «це якийсь чорт справив» (зробив — Грінченко).
Російське исправить — поправити.

наводнитися (виступити з берегів — лише тут) —

«Днѣстру же наводнившюся» (1226, 505/5, те саме:

529/15).
нагрязти (лише тут), погрязати (загрузати — лише

тут) «и тако погрязаху ангеломъ потопляеми...

и нагрязе озеро труповъ» (1258, 556/26, 27).
обухати (в значенні «понюхати» — лише тут) і

поухати (лише тут) — «дай ему поухати зелья, именемь

евшанъ ... оному же обухавшю... рече...» (1201, 480/13,
15).

ожити (в значенні «зберегти життя» — лише тут) —

«Сърчанови же оставшю у Дону, рыбою ожившю»

(1201, 480/6). В сучасних українській, російській і

польській мовах слова з цим значенням не знаходимо.

Оскільки в нашій пам’ятці воно взяте з пісні про «гудця»
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Ора, можна думати, що було воно лише в південнору-
ському простонародному вживанні.

переводити (обманювати — лише тут) — «Данилови
бо творящюся миръ сотворити... переводя ими, и ѣха

в Ляхы по помощь» (1228, 503/5). Тотожне значення

відзначає лише Słown. Warsz. у слові przewieść з

польських говірок: Toś ty mnie tak przewiodła! Сучасні
українська і російська мови слова з цим значенням не

знають. В російській мові з цим значенням лише

доконане провести. Імовірно, дієслово переводити із

значенням «зводити» було словом місцевого вжитку.
погнести (в значенні «подушити») — «не погнетши

пчелъ меду не ѣдать» (1231, 509/18). Пор. сучасне
українське погнітити (Грінченко). Даль подає погнести

лише за нашою пам’яткою.
подздати (підбудувати) «Вежа же среди города ...

подздана въ высоту 15 лакотъ» (1259, 559/15).
притрати(7), притрѣти? (знищити — лише тут) —

«поймана бѣ вся земля ... притрано (!) (X. — притрено)
бѣ богатьство ихъ» (1252, 541/18). Пор. польське przy-
trzeć — Dużo tej ogromnej przytarł potęgi (Słown.
Warsz.). Пор. ще старопольське trzeć: Ty sam Bog nasz,

jen trzesz (нищиш) bogi przeciwne od początka30.
Сучасне українське притерти має пряме значення: «трохи
надтерти».

рѣзатися (в значенні «битися», «рубатися») —

«Козлине же ножи рѣзахуся с ними» (1237, 520/9).
пуститися (в значенні «кинутися», «побігти» — лише

тут) — «пустишася яко дѣти ко отчю» (1236, 517/34).
солѣзтися (зібратися) — «около огня солѣзшися»

(1229, 508/6). Пор. польське zleźć się; у Грінченка: зліз-

тися — російське «сползтись» (лише про гадюк). Див.
ще на стор. 106.

становитися (в значенні «зупинитися» — лише тут) —

«Угре бѣжаще оли во Галичь становишася» (1231,
512/29). Пор. «кінь підо мною становиться» (Грінченко:
становитися).

сѣсти (в значенні «сісти до ради» — лише тут) —
«Данилови же сѣдщу с братомъ... гадахуть» (1260,
560/20).

30 К. Drzewiecki, Teksty do nauki języka staropolskiego,
Warszawa—Kraków, 1924, стор. 58.
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уяти (лише тут) в образному вислові «уяти вѣры»

(повірити) — «глаголу его не уя вѣры» (1250, 537/13).
Вислів відомий і сьогодні в українській мові: йняти

віри.
шататися — «да ходить шатаяся во странахъ» (1226,

499/5).
Даль подає: «шататься — бродить без дела». Те

саме в українських словниках: шататися — сновигати

(Грінченко, Желехівський).
Прислівники:
ачесь (лише тут — X. П. — ачесе) — «аще бы Левъ

и людье мои сде былѣ вси то ... градъ съ ачесь принтъ
бы былъ» (1254, 546/14).

Редактор видання Іпатіївського літопису
Археографічною комісією 1871 р., стор. 546, пропонує читати тут
очесь (в значенні «тотчас»). Вважаємо правильною
поправку ачесь на очесь, однак у слові очесь бачимо

скорочену розмовну форму слова очивѣсть, очивисть,

очевисть в значенні «очевидячки»; пор. російське
очевидно, польське oczywiście; пор. ще «Материалы...»
Срезневського під очивисть, очивѣсть.

вѣстьно (відомо — лише тут) «восхотѣ внити во

градъ, и вѣстьно бысть ему, яко «не внидеши во градъ»

(1240, 524/12). Сучасне українське звісний, звісно,
російське известно. Без префікса це слово тепер невідоме.

доволѣ (досить) — «и дзета ему пишеницѣ ... и го-

ведъ и овѣііь доволѣ» (1238, 521/29).
кудъ (лише тут, пор. укр. діал. кудою) — «мысляще,

кудъ прейти рѣку» (1213, 491/23).
надвое (лише тут) — «Андрѣеви же надвое будущу,

овогда взывающуся: «королевъ есмь» овогда Татарь-
скымь» (1255, 550/7). Пор. українську народну приказку
«надвоє бабка ворожила — або вмре, або буде жива»;

російське народне «старуха надвоє сказала» (Даль:
надвоє).

напрочьне (в сторону від? — лише тут) — «Татаромъ
же отъехавшимъ напрочьне рѣцѣ Калкѣ» (1224, 496/26).
Даль подає прислівник напрочь — «прочь»: «отруби
напрочь»; з польських діалектів Słown. Warsz. реєструє

naprocim — naprzeciw, тобто «проти чого».

посвойскы (лише тут) — «тужаху же и плеваху
посвойскы рекуче «Янда» (1258, 556/13).
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пристраньно (в значенні «дивно» — лише тут) —

«якоже копий и стрѣлъ пристраньно видѣти» (1229,
506/9); «и пристраньно бѣ, яко селицѣмь воемь мно-

жьствомь настытитися» (1256, 553/15) (тепер лише

в російській мові: странный, престранный — дивний).
семъ и сѣмъ (тут і там — лише тут) — «позрѣвъ же

семь и сѣмь» (1231, 512/10, те саме: 1254, 547/29).

Технічні терміни

Серед слів, пов’язаних безпосередньо з технікою га

виробництвом, що їх тут зустрічаємо вперше в

староруській літературі, знаходимо і такі, що безумовно вже

раніш існували в староруській лексичній системі, але

є й такі, що безперечно появилися щойно тоді

у зв’язку з новими технічними винаходами або взагалі

щойно тоді стали вживатися на Русі. Так, наприклад,
хоч тут, при описі облоги Любліна, і зустрічаємося
вперше із словами возводный мостъ (підйомний міст)
і жеравецъ (машина — ричаг для підняття моста), вони

мусили вже раніш існувати на Русі: «сташа на сусѣ
наметаномъ камений, и возводный мостъ и жеравець
вожьгоша; Ляхове же врата одва угасиша градьская»

(1229, 504/18). (Пор. в значенні «підойма у криниці»
українське журавель, польське żóraw, чеське refab,
хорватське źerjaw). Безумовно, давно мусили бути в ужитку
на Русі і такі архітектурні терміни, як подножка

(постамент): «а на немь орелъ камень изваянъ, высота же

камени... с головами же и с подножками 12 лакотъ»

(1259, 559/26) або прилѣпъ (ліпна різьба): «двѣри же...

изрыты некимъ хитрѣцемь Авдьемъ, прилѣпи отъ всѣхъ

шаровъ и злата» (1259, 559/5). Так само й назва

тульникъ (виробник сагайдаків): «бѣжаху ис Татаръ сѣдѣл-
ници и лучници и тульници и кузници желѣзу и мѣди»

(1259, 558/23). Проте трудно сказати те саме з такою

певністю про круживо (мереживо). В північних
пам’ятках ми зустрічаємося з ним щойно в другій половині

XIV ст. (пор. Срезневський). У нас воно вжите під
1252 р.: «кожюхъ же олвира Грѣцького и круживы
златыми плоскими ошитъ» (541/5).

Про нові слова, пов’язані з прогресом воєнної

техніки, наприклад самострѣлъ, ми сказали вище.
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Запозичення з чужих мов

Географічне положення Галичини — Волині та

міжнародні інтереси, що схрещувались на цій території,
сприяли дуже частим і близьким стосункам з сусідніми
народами, особливо з мадьярами, поляками (інколи
з чехами) і, звичайно, з половцями, ятвягами та ін.

В XIII ст., як відомо, ці стосунки набирають особливої
сили. Галичина і Волинь були в той час територією,
на якій разом з руськими діяли як вороги або приятелі
усі ці народи. Зрозуміло, що саме тоді багато слів з мов

цих народів поширювалось серед різних верств галицько-

волинського населення, і це давало право галицькому

редактору увести в словник своєї літературної мови

деяку низку слів іншомовного походження або слів,

створених за чужими зразками. Поява в середині другої
чверті XIII ст. ще одного контрагента, а саме монголів
і татар, дала авторові нагоду збагатити свій лексичний

засіб ще й монгольськими та татарськими словами.

Найменше запозичень з половецької та ятвязької мов,

імовірно тому, що ці народи, мабуть, вже давно

втрачали свої мови на користь руської мови.

ПОЛОВЕЦЬКІ СЛОВА

З половецької мови походить зустрінуте лише в

нашій пам’ятці слово актазъ — назва білого коня

Мстислава Удатного, що був не менш половецьким, ніж

руським князем: «Мьстиславъ же... да ему конь свой

борзый актазъ, акого же в та лѣта не бысть» (1225,
498/26). Пор. турецьке ак — білий і таз — чаша, також

таз (анатомічний). Другим таким словом є евшанъ (рід
полину, по-башкирськи юшан, по-киргизьки джуан —

див. Срезневський). В нашу пам’ятку це слово потрапило
з половецької пісні про «гудця» Ора та половецького

князя Отрока, якого прогнав Володимир Мономах «во

Обезы». За ним інший половецький князь, Сирчан,
посилає Ора з наказом: «пой же ему пѣсни Половѣцкия;
оже ти не восхочеть, дай ему поухати зелья, именемь

евшанъ» (1201, 480/13).

ЯТВЯЗЬКІ СЛОВА

Ятвязьким словом вважаємо неясне лише тут

зустрінуте бѣжъ, бѣжъ (X. П. — бѣгъ, бѣгъ): «стрѣтоша
[ятвягів] стрѣлци конѣць вси, рекомѣй Привища, и воз-
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гнаша и. Данило же и Левъ тоснущася к нимъ кликоста

великомъ гласомъ: бѣжъ, бѣжъ ятвяземь» (552/13).
Звичайно, що не можемо бачити в слові бѣжъ ніякої форми
від руського дієслова бѣчи 31. Данило, очевидно, вживає

тут ятвязький оклик, повторюваний під час втечі: втікай,
гони тощо. Пор. литовське begsiu, begin — «втікай,
«бігцем» і т. п. Про те, що ятвязьким словом вважаємо де-

ряждье, ми сказали вище. Мабуть, те саме значення

мало і слово жака під 1251 р.: «прешедшимь же имъ

[військам Данила] рѣку Олегъ, хотѣвшимъ имъ стати

в тѣсныхъ мѣстѣхъ, узрѣвъ же князь Данилъ... рече имъ:

о мужи воинстии! не вѣете ли, яко крестьяномъ про-

страньство есть крѣпость, поганымъ же есть тѣснота:

деряждье обычай есть на брань: и пройде жаку плѣняя,
и прииде на чиста мѣста, сташа станомъ» (539/16—22).
Основне в словах Данила те, що він не радить ставати

табором в зарослій місцевості. Видавці Іпатіївського
списку літопису 1871 р. визначають жаку як «урочище
в земле ятвягов» («Географічний покажчик», стор. 8).
Але саме урочище не було чого «плѣняти». Війська

Данила полонили ятвягів, які сховалися в жаці, тобто в

тому самому деряжді — хворості, про яке йшлося у нас.

Отже, жака — це просто ятвязьке слово, яке означало

те саме, що руське хворостъ. Пор. латиш, schagars —

хворост.

ЗАПОЗИЧЕННЯ З ЧЕСЬКОЇ МОВИ

Безпосередні зв’язки з чехами були випадковими. Але

і це дало нагоду редакторові галицької частини

скористатись одним чеським словом або скоріш калькою

чеського слова. Це слово околняя під 1254 р. Проходячи
воєнним походом по Чехії, польський союзник Данила
Володислав, що був тоді разом з Данилом, «пославъ

вожьже вся окрестьная града вси, рекомая околняя»

(547/25), тобто навколишні села, які там називаються

(«рекомая» — звичайно, по-чеськи) околняя. Пор. в

цьо31
Копіїсти протографа явно не розуміли цього слова. Доказом

цього є виправлення в Іпатіївському списку. Спочатку було бѣгъ,
бѣгъ, потім виправлено на бѣжъ, бѣжъ, а поряд ще дописано -ать

(бѣжать...}, див. «Полное собрание русских летописей», т. II, СПб,
1908, стор. 833—834, примітка.
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му значенні чеське окоіі. Саме тому, що автор
користується тут чеським словом, він і ставить перед околняя

пояснювальну ремарку рекомая 32.

ЗАПОЗИЧЕННЯ З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

Не набагато більше нових запозичень з німецької
мови. Залишаючи без розгляду власні імена та

географічні назви, ми можемо назвати тут тільки двоє слів:

лонокрабовичь (син ландграфа, ландграфович) і гѣрцикъ,

герцик-овъ, також у формі герцюк, і як прикметник гер-
цюк-овъ: «и да дщерь свою за Лонокрабовича за Лудо-
вика» (1207, 487/17); «В то время пошелъ бяше

Фридрихъ царь на гѣрцика войною» (1235, 517/18, те саме:

517/20); «вдамъ за нь сестру герцикову» (1254,'545/5);
«Герцюкъ бо уже убьенъ бысть» (1252, 540/24); «и да

сестру герцюкову за Романа» (1254, 545/7). Обидва слова

відбивають верхньонімецьку вимову того часу.
Відзначимо, що о в лонокрабовичь — це досить звичайне в

руській мові того часу вставне о(е) при сполученнях в

чужих словах н 4- приголосний. Пор. в

Галицько-Волинському літописі Чаногизъ канъ (1224), Таногуты (1224),
Минодовгъ: «и возвратися Минодовгъ» (1252, 543/14),
Кинека (1207); пор. в «Патерику Києвського
Печорського монастиря» ім’я Конут (Кнут) та ін., хоч поряд з цим

знаходимо у цього ж редактора Миндовгъ (1250),
Кинька (1254) і т. д. Лексеми гѣрцикъ— герцюкъ
свідчать про неусталеність вимови цього слова (внаслідок
новизни) в устах самого редактора. Перша і друга
форми цього слова зустрічаються близько поруч, іноді в цій
самій фразі, напр.: «вдамъ за нь сестру герцикову... и

ѣха... и да сестру герцюкову за Романа» (1254, 545/5—7)

ЗАСВОЄННЯ з МАДЬЯРСЬКОЇ мови

Запозиченням з мадьярської лексики, щоправда, не-

мадьярського слова, проте з офіціальної латинської

мови на Угорщині, є слово рикс (король), його вживає

редактор тільки щодо угорського короля: «изыде же

32 Про те, що редактор був, імовірно, під час цього походу

в Чехії разом із військами Данила й Володислава, див. А. І. Г е и-

сьорський, цит. праця, стор. 69.
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Бѣла риксъ, рекъмый король Угорьскый» (1229, 507/4);
«риксъ, рекше король, много обѣщаетъ» (1257, 554/26).
Це слово знайшло, імовірно, широке розповсюдження
серед вищих феодальних кіл, якщо воно могло

пізніше так сміливо появитись на латинській печаті при

титулуванні галицько-волинських володарів XIV ст.

Трудно сказати що-небудь певне щодо слова вицький,
пов’язаного також з мадьярськими взаєминами: «въ то

же лѣто присла король Угорьскый вицькаго река»:
«пойми дщерь ми за сына своего Лва» (1250, 537/10).
Оскільки це не ім’я власне мадьярського дворянина

—

посланця (це найпевніше; літописець часто подає назви

відомих йому осіб без більших пояснень), то скоріш,
може, слід було б пов’язувати його з латинським

(вживаним, певно, і на Мадьярщині) vicinus в значенні

староруського гражанинъ. Пор. Mignę, Бехісоп... ad scripto-
res mediae et intimae latinitatis. Paris. 1858 (подається
значення: habitant, bourgeois).

Іншим можливим поясненням може бути зіставлення
цього слова з старонімецьким witzig-ding (збір
старшин), на що звернув увагу І. С. Свєнціцький 33.

Угорський королівський двір був близько споріднений з

німецькими пануючими володарями, і не виключена

можливість, що в якомусь мадьярському звучанні подібне
слово могло вживатися при угорському королівському

дворі в значенні придворного вельможі.

З огляду на одиничність цього слова, до того ж

застосованого при описі мадьярської події, здається нам,

що трудно було б пов’язувати його з польським witezny,
witez (див. пояснення в «Полном собрании русских ле-

тописей», вид. 1, т. II, стор. 185, примітка), тобто
вбачати тут запозичення з польської мови. Не припускаємо
також можливості його походження від старопольської
wici (королівський заклик до народного ополчення, який

привішувався до wici, тобто жердини, і розношувався

окремими гінцями) (див. (Słown. Warsz.). Окремої
назви для такого гінця словники старопольської мови

не подають.

33 І. С. Свєнціцький, Мова Галицько-Волинського літопису,
«Вопросы славянского языкознания», кн. 2, стор. 127.
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ПОЛЬСЬКІ ЛЕКСИЧНІ ВПЛИВИ НА СПІЛЬНІ польсько-

ПІВДЕННОРУСЬКІ ЛЕКСИЧНІ УТВОРЕННЯ

Окремої уваги заслуговують слова, що вперше
появилися в галицькій редакції на грунті польсько-гали-

цько-руських взаємин, які так широко проявлялися
в XIII ст. Серед цих слів одна частина взята

безпосередньо з польського лексичного запасу, другу можна

вважати скоріш спільним лексичним утворенням обох

народів у ході їх взаємозв’язків і схрещування
взаємовпливів.

Безпосереднім запозиченням з лексики тогочасної

польської мови корінних польських слів або й польських

запозичень з інших мов можна вважати такі слова, як:

керьлѣшь (лише тут — тогочасна назва польської

воєнної пісні, ймовірно, від повторюваних грецьких слів

киріє елейсон — «помилуй, господи») — «Видѣвъ же

Данилъ Ляхы крѣпко идуща на Василка, керьлѣшь
поюша» (1249, 533/28) 34.

королевьство в значенні «сан короля», «влада

короля» — «сыну! Приими отъ насъ вѣнѣць королевьства»
(1255, 548/20). Пор. польське król'e(w)stwo (Słown.
Warsz.).

Вважаємо, що це слово прийшло на Русь із Польщі,
діставши на Русі лише повноголосне оформлення. До
часу коронації Данила не було потреби на Русі в

цьому слові. Тому воно вперше й зафіксоване в нашій

пам’ятці. Стара Русь знала і вживала в цьому значенні

слова царствие, царство, цѣсарство (див. Срезневський).
В Польщі, в якій уже в XI ст. коронували Болеслава

Хороброго, навпаки, мусило дістати ширше вживання

похідне від слова król — królewstwo. Воно ж знайшло
вже тоді, мабуть, місце і в так званій (євангельській)
«молитві господній» («отче наш»), в якій говориться:
przyjdź królestwo Twoje», тоді як у цій самій молитві
на Русі говорилось: «да приидеть царствие Твоє».

коруна (латинське согопа — вінець) — «присла папа

послы... носяще вѣнѣць и скыпетръ и коруну, еже

наречеться королевьский санъ» (1254, 548/19). Пор.
польське korona.

34 Імовірно, так називали відому польську пісню «Bogurodzica»,
див. А. І. Г е н с ь о р с ь к и й, цит. праця, стор. 69—70.
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крижевник (хрестоносець — лише £ут), назва

середньовічного латинського ордену
— «Данилови рекъшу:

нелѣпо держати нашее отчины крижевникомь, Тепли-

чемь, рекомымъ Соломоничемь» (1235, 517/9). Пор.
в цьому ж значенні польське krzyżownik (словник Міл-

лера).
пребощь (католицький священик — з німецького

Probst, латинське praepositus): «Тевтевилу же исповѣда

пискупъ і пребощь Вирьжань» (1252, 542/29). Пор.
сучасне польське proboszcz. Форма «пребощь» з е

появилася, імовірно, як контамінація (схрещення) мадьяр-
ської і польської вимови цього слова. Пор. мадьярське
prepost (чит. препошт). Бодуен де Куртене подає для

польської мови XIII ст. proboszcz в назві «Probostaw

gai» 3G.

Сюди ж можна ще додати словосполучення столъ

святаго Петра', «онъ же вѣнѣць отъ Бога прия... и отъ

стола святаго Петра» (1255, 548/31), тобто від папи.

Пор. польське stolec sw. Piotra. Пор. Sw. Piotr stolec

otrzymał, wszystkiego świata (Słown. Warsz.: stolec).
Крім слів, які увійшли в словник галицького

редактора безпосередньо з польської мови, можна відзначити
чималий ряд вперше зафіксованих тут слів, щодо яких

трудно твердити, що вони запозичені з польської мови,

але той факт, що ці слова довго зберігалися або й
збереглися в польській літературній чи діалектній мові
і нема їх у російській мові, свідчить, що вони появились

як паралельне утворення обох мов, завдяки близькому
мовному сусідству та взаєминам обох народів. Вище при
окремих підрозділах ми вказували на такі слова.

Географічне їх поширення могло бути різним. Вони або
охоплювали ширшу територію південної Русі, або
обмежувались місцевим вжитком. До таких слів можна

віднести такі, як-от: всаживати, всадити, посадити
(піднімати, підняти на війну — див. стор. 51 і 65); соити

(вирушити в похід — див. стор. 52 і 66); охабитися
(захиститися — див. стор. 54); ввиватися (називатися — див.

стор. 76); скѣпище, оскѣпище (див. стор. 61—62); возби-
ти (відкинути — див. стор. 66); можливо, зазоръ

(заздрість — див. стор. 69); прияти (сприяти — див.

35 Б о д у э н де Куртенэ, О древнепольском языке XIV в.,
Лейпциг, 1870, словник, стор. 72.
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стор. 83); перемолвъливати (притягати на свою сторону,

переманювати — див. стор. 77). Словами більш
місцевого вжитку можна вважати такі, які зустрічаємо в

нашій пам’ятці та про які знаємо, що вони довгий час

були в польській мові або й тепер є в її діалектах, але

не лишили ніяких слідів у сучасних українській та

російській мовах, як-от: до досытка\ виразити

(вивихнути); переводити (зводити когось); притрати (знищити);
вѣче? (мова, розмова). Сюди ж можна, мабуть, віднести
і слово исправленье (порозуміння, вияснення),
семантика якого лишила свій слід лише в польських та

західноукраїнських дієсловах.
Нарешті, на рахунок близького сусідства з польською

мовою можна, здається нам, віднести такі слова, які,
щоправда, зустрічалися іноді й раніше в руських
пам’ятках, але живучість, а то й переважання яких у мові

галицького літописця дістає спеціальне освітлення. До них,

можливо, слід віднести, наприклад, слово пискупъ, яке

майже виключно вживається саме в цій частині

літопису: «пискупь (X. — бискупъ) Володимерьскый» (1223,
494/25); «Иванъ пискупъ» (494/28); «пискупъ... Вир-
жань» (1252, 542/29); «пискупа Береньского» (1255,
548/21); «пискупъ Иванъ» (1260, 560/11 і т. д.), рідко
епископъ (548/32) або владыка (1241, 527/29). Пор.
польське biskup.

ЗАПОЗИЧЕННЯ З МОНГОЛЬСЬКОЇ ТА ТАТАРСЬКОЇ МОВ

Поява в половині XIII ст. монголів і татар, хвиля

яких залила всю Русь, їх незвична воєнна тактика,

озброєння, одежа, звичаї, державна організація тощо —

все це не могло не знайти того чи іншого відображення
в мові у вигляді нових слів-запозичень. Ці запозичення

і відбиває галицька редакція. Передусім сама назва

«татари». Вона ще не закріпилась у певній усталеній
звуковій формі. Імовірно, відповідно до діалектних
середовищ (монголи і татари?), з яких засвоювалося це слово,

воно передається і як татары, і як тотары часто в

одному й тому ж самому абзаці: «в полкы Тотарскыя»,
«избивающи Тотары», «Татаромъ же бѣгающимъ» — всі

приклади під 1224 р. (497/2, 6, 11); те саме під 1237 р.:
Тотаромъ і Татаре (520/7, 9), хоч загалом переважає
форма з а (Татаре).
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Далі слово богатырь (з татарського багадырь) і бо-

гатуръ (з монгольського багадурь) в їх первісному
значенні: «воєвода», «начальник»36: «отрядилъ на тя два

богатыря» (1243, 528/12); «се Бѣдяй богатуръ» (X. —

багатырь), «Бурунъдай багатырь» (1240, 522/20).
Вперше знайомимося тут також зі словом баскакъ

(монгольський начальник землі): «Яша Милѣя

баскака» (1255, 550/2).
Титул хан передається через кань і конъ: «тогда же

и Чаногизъ канъ ихъ... убьенъ бысть» (1224, 497/28);
«вратися увѣдавъ смерть Канову и бысть каномъ» (1240,
522/19), але: «видя... Чигизаконова бляденья» (1250,
535/27). Щодо к в цьому слові відзначимо, що це часта

передача монгольського х через руське к. Пор.,
наприклад, караульний з монгольського слова хара —

«дивись»; російське діалектне качерик (теля) з

монгольським хаширак 37. Щодо альтернації о — а в цьому
слові, то вона відома була вже раніше при передачі а

тюркських слів; пор. у Іларіона: «Похвала Кагану
нашему Володимиру» і «Коганя хоти» в закінченні «Слова

о полку Ігоревім».
Слово кояръ (лише тут) під 1252 р.: «бѣша бо кони

в личинахъ и в коярѣхъ кожаныхъ и людье во ярыцѣхъ»
(540/30—31) — залишено Срезневським без пояснення.

Воно пояснюється монгольським хун (чохол) і ар

(плечі), тобто покривало на плечі; у коня — попона38.

В цій самій фразі ярыкъ (лише тут) — «людье во

ярыцѣхь» імовірно, з монгольського арьс (шкіра) 39;
пор. також турецьке yar-ak (стара зброя) 40.

Вперше зустрічаємося тут і з кумисом в

монгольському звучанні цього слова — кумузъ: «пьеши ли

черное молоко, наше питье, кобылий кумузъ» (1250,536/12).
В Київському літописі під 1185 р. подане це слово як

вживане серед половців у формі кумысъ або комузъ.
Важко сказати, чи саме від монголів чи від татар

потрапило в староруський словник слово хъзъ (шкіра

36 Див. «Материалы для сравнительного и объяснительного

словаря», СПб., 1854, стор. 32, 189.
37 Т а м же, стор. 196.
38 Див. Краткий монгольско-русский словарь, М., Огиз, 1947.
39 Пор. там же.
40 Турецко-русский словарь, М., Огиз, 1931.
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з козла). В староруських пам’ятках воно зустрічається
тут вперше при описі одежі Данила під 1252 р.: «и са-

пози зеленого хъза шиты золотомъ» (541/6). Щоправда,
мадьярський король говорить, що Данило одівся
«обычаемъ Рускимь отцевъ своихъ» (там же), але можливо,

що такі чоботи увійшли в моду щойно тоді під впливом

татар. Пор. турецьке kuzu (ягня)41.
Те саме слід сказати про слово чюмъ (дзбан): «и

присла вина чюмъ и рече... пий вино» (1250, 536/18).
Пор. турецьке com-1'ek (горщик) 42.

Додамо наприкінці, що відоме вже і раніше на Русі
слово тюркського походження хоруговь у його

військовому значенні «стягъ», яке вживає тут часто і залюбки

галицький редактор (пор. під 1208, стор. 408, 1222,

стор. 505, 1235, стор. 518, 1249, стор. 534, 1251, стор. 538,
1254, стор. 547), очевидно, поширилося так серед
тогочасних дружинних кіл саме внаслідок сутичок з

татарами, в яких кінський хвіст, прив’язаний до древка, саме

й правив за стяг 43.

Простонародні лексеми

Дуже важливим питанням, яке слід було б

дослідити, є питання про те, наскільки в лексичному запасі

галицького редактора відбилась «простонародна» мовна

стихія, тобто мова широких мас (міщан, селян,
ремісників тощо). Вище, при розгляді лексем воєнного значення,

ми мали нагоду відзначити, що редактор, імовірно, сам

був учасником воєнних походів, а це дає право
припускати, що він мав змогу стикатися безпосередньо з

простими воїнами і внаслідок цього вводити в свій

лексикон ряд слів або окремі семантичні відтінки слів, які

були в обігу серед простолюддя. Звичайно, що при

теперішньому стані дослідів нелегко визначити, було чи не

було те чи інше слово органічною власністю мови тільки

письменної, інтелігентної верстви чи тільки

простолюддя, або — чи не становило воно загальну спільну
власність тогочасної мови. В деяких випадках сам редактор
приходить тут з допомогою. Так, з певністю можемо

ска411 Цнт. Турецко-русский словарь.
42 Див. там же.
43 Див. «Материалы для сравнительного и объяснительного

словаря», стор. 19.

103



зати, що на території Галичини в його час народне
вживання слова недѣля (як назви святкового дня) витіснило
обов’язкове ще в писемній мові слово воскресение.

Видно це з того, що редактор, наводячи це останнє слово,

вважає за потрібне пояснити його загальновживаним,

тобто словом недѣля. Пор. під 1251 р.: «зажьгоша

колымагы своя... во день воскресения, рекше недѣлю»

(538/26).
Слово стюденець (криниця) було в ужитку тільки

у простолюду. Говорячи про міську криницю в м. Холмі
та називаючи її так, як її називали тоді широкі маси

холмщан, тобто стюденець, він пояснює його словом

свого оточення, а саме кладязь-. «Вежа же средѣ города
высока... стюденѣць, рекомый кладязь близъ ея бѣ»

(1259, 559/17). Пор. сучасні народні: студениця, студни-
ця, студня (словник Грінченка). В інших випадках ми

можемо тільки з більшою чи меншою правдоподібністю
здогадуватися, що те або інше слово простонародного
вжитку протиснулося в писемну мову редактора під
впливом взаємин з широкою народною масою, особливо
з масою простих воїнів під час походів. Деяким
критерієм може служити те, чи слово було взяте з пісні або

прислів’я, чи збереглося з цією ж семантикою саме в

сучасних народних піснях і стійких зворотах або як

розмовне, нарешті, якщо слово не збереглося в сучасних
східнослов’янських мовах або має інше значення, деякою
вказівкою може бути вживання його з тим самим

значенням, як в нашій пам’ятці, в польських діалектах, а то

й у польській розмовній мові з явним відтінком
просторіччя. Такими словами можна вважати:

ачесь (якщо правильний наш здогад, що це народне
скорочення слова очевѣсть — очевидячки — «аще бы...

людье мои сде былѣ вси, то... градъ съ ачесь [так у всіх

списках] принтъ бы былъ» (1254, 546/14).
вечеру замість звичайного вечеръ (ввечері) — «съвѣтъ

створиша вечеру» (1231, 510/5). Так його вживає

і «Слово о полку Ігоревім»: «погасоша вечеру зари».
воротъ замість шия — «скочиста на не в воротъ»

(1256, 552/22).
дивъ замість звичайного дивление — «диву подобны»

(1259, 559/11). Пор. «дивлению подобенъ» (1260, 560/12);
«дивом дивуватися» (Грінченко, за історичними
піснями, зібраними Антоновичем і Драгомановим).
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днина (день) з явним відтінком «розмовності», який

зберігається й тепер у цьому слові в українській мові —

«и стоя на Корецки днину, жда вѣсти от нихъ» (1258,
556/1).

до досытка замість звичайного в пам’ятках обилно,
изобильно —і «вдасть... воемь брашна до досытка» (1260,
561/16).

дѣвка в значенні «дочка» — «король же не дасть

дѣвкы своей Ростиславу» (1238, 521/15). В цьому
значенні воно було відоме широко і в тогочасній польській

мові. Пор. К. Drzewiecki, Teksty do nauki jęz.
staropolskiego..., стор. 117. Однак з огляду на те, що редактор
галицької редакції вживає постійно тільки дочерь, дчи,
вважаємо, що в даному випадку це слово у вказаному
значенні запозичене з простонародного вживання. Пор.
ще сказане на стор. 87.

залити замість облити, облияти — «лице зали ему

чашею» (1230, 509/10). Пор. семантику польського:
zalać wstydem, яке Słown. Warsz. подає: oblać wstydem.

Можливо, кликъ замість звичайного у цього автора
гласъ: «всее нощи клику не переста» (1249, 534/31).
Пор. в інших місцях: «возъпи... гласомъ великомъ»

(1229, 507/12); «кликоста великомъ гласомъ» (1256,
552/13).

Лексема кликъ, як відомо, зустрічається в поетичних

творах, таких як «Слово о полку Ігоревім», «Задонщи-
на» і т. д.: «кликомъ плъки побѣждаютъ» («Слово о

полку Ігоревім») «поля кликомъ огородиша» («Задонщина»).
Слово клик подає Грінченко лише за «Енеїдою»
Котляревського: «Троянство... сипнуло ристю на той клик».

летѣти в значенні «падати», оскільки приймаємо
в даному місці за більш первісне читання Іпатіївського

списку — «многимъ же летѣвшимъ (X. — падшимъ)
другъ на друга, бѣ бо ледъ ползокъ» (1256, 552/21).
Пор. в цьому значенні польське lecieć (падати): lecieć

z nóg (Słown. Warsz.), рос. лететь (розмовне «падати»).
надвоє — «Андрѣеви же надвоє будущу, овогда взы-

вающуся: королевъ есмь, овогда же Татарьскымь» (1255,
550/7). Пор. відзначене на стор. 93.

обоити замість окружити у вислові під 1229 р.: «бѣ

бо городъ обошла вода и силная лозина» (504/12). Пор.
під 1240 р.: окружи градъ. Пор. рідкісне польське rzeka

niemal w cyrkuł całe miasto obeszła (Słown. Warsz.:
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obejść). Грінченко і Даль слова обійти в цьому значенні

не реєструють.
погнести замість подавити, наведене в прислів’ї під

1231 р.: «не погнетше пчелъ меду не ѣдать» (509/18).
Пор. в «Житии Феодосия»: «да влеченъ будеть, яко да

стѣною подавленъ».
подъшъва в значенні «стопа» замість слова стопа —

«инии же изъ подъшевь выступахуть» (1229, 508/4).
Пор.: Slown. Warsz.: podeszwa — «świędzi mię pod
podeszwami». Словник Желехівського подає його також як

переносне: Fussohle стопа.

посвойски, звичайно свойскы (по-своєму) — «плеваху
посвойски рекуще» (1258, 556/13). Пор. в «Хожении
Данила игумена»: «начата верещати свойскы»

(Срезневський) .

прихожаи замість пришелецъ, странникъ — «нача

призивати прихожаѣ» (558/21). Так, імовірно, називали

в народі в той час переселенців. Пор. странници під
1229 р., пришелци під 1208 р. В сучасній російській мові
знаходимо народне прихожий — чужой, сторонний
(Даль: приходитъ).

пуститися в значенні «кинутися», «побігти» замість

звичайного устремитися — «пустишася яко дѣти ко

отчю» (1236, 517/34). Пор. «устрѣмилися... на бѣгъ» під
1213 р. (491/10). В цьому значенні подає це слово

словник Желехівського, мабуть, з галицьких говірок:
«пуститися до кого — auf jmdn losgehen, losstiirzen». Słown.
Warsz. подає: co żyło puściło się naprzeciw, ażeby go
zobaczyć (за польським письменником Крашевським,
у якого багато народних українізмів).

Військове рѣзатися в значенні «рубатися»: «ножи

рѣзахуся с ними» (1237, 520/9). Пор. у Шевченка: «За

що ми різались з панами» (Грінченко).
Можливо, що більш простонародним слід вважати

розгадати замість звичайного літописного сдумати:
«Данилъ же... розгадавъ со сыномъ брата си посла на Вол-
ковыескъ» (1252, 542/4) (сдумати, пор. на стор. 74).
В словнику Желехівського слово розгадати передається
через sich iiberlegen — роздумати, обдумати.

Далі, напевно, епітет слѣпоокый — прізвисько, дане,

імовірно, простими воїнами мадьярському воєводі:
«оставилъ бо бѣ у него засаду Мокъя великого слѣпоокого»

(1202,481/1).
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Також взяте з пісні про «гудця» Ора слово снести

в значенні «зруйнувати»: «отъ него родившюся Концаку,
иже снесе Сулу, пѣшь ходя, котелъ нося ло плечеву»

(1201, 480/18). Пор. в Słown. Warsz. znieść: Turek

traktować nie chce, ażby Bersadę, miasto ukrainne zniesiono.

В українській і російській мовах це значення збереглося
лише у словосполученні «знести до грунту», «снести до

основания».

солѣзтися — «около огня солѣзшися» (1229, 508/6)
замість собравшеся. Пор. польське з деяким відтінком
просторіччя: zleżć się — «złażą się do niej chłopy»
(Słown. Warsz.). У Грінченка злізтися (російське
«сползтись» — див. Грінченко: злазитися).

стряпати (баритися, в X. — мешкати) — «не мози

стряпати в землѣ сей» (1240, 523/16). Словник Желехів-
ського подає за Нечуєм-Левицьким: стряпанина —

Vielgcschaftigkeit — метушливість. Ближче за своїм

значенням до нашого дієслова польське діалектне tręr
рас — bić nogami w ziemię z zimna, тобто тупцювати на

місці (Słown. Warsz.).
стяти главу замість сосѣчи главу — «и главу ему

стялъ» (1208, 485/26). Пор. під 1213: «а главу его сосѣ-

коша» (490/23).
сѣсти в значенні «сісти до ради» — «Данилови же

сѣдшу с братомъ и со сыномъ печалны бывше, гадахуть»
(1260, 560/20). Słown. Warsz. подає між іншим: W kole

senatorskim gdy siadywał mógł się każdy zadziwić
mądrości jego (siąść).

туто замість ту, сдѣ — «приближивъшимъжеся Тата-
ромъ, то не стерпѣ туто, йде в землю Воротьславьску»
(1238, 521/31). Слово туто, тута часте й тепер в

українських говірках. Вживає, наприклад, його в своїх творах
Леся Українка, мова якої має багато волинізмів,

наприклад в «Лісовій пісні»: «чого ти тута
блудиш?» 44.

чистий у відомому в піснях народному значенні

«відкритий» — «и прийде на чиста мѣста, сташа станомъ»

(1251, 539/21).
уяти: уяти вѣры замість вѣрити, вѣровати «глаголу

его не уя вѣры» (1250, 537/13). Пор. сучасне народне
йняти віри: «З брехні не мруть, та вже віри не ймуть»
(Грінченко: віра — за Номисом).

44 Леся Українка, Твори, т. III, К., 1952, стор. 186.
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Імовірно, з простонародного вживання увійшли в мову
редактора і такі слова, про які йшлося вище, як-от:

перемолвливати — притягати на свою сторону,
переводити — обдурювати когось, трудный — змучений і,
напевно, желя — жаль: «Данило же сняся с братомъ, и

тѣши и якоже отъ Бога бывшѣй бѣдѣ не имѣти желѣ

поганьскы...» (1259, 557/21). Пор. жалля в словнику
Желехівського з етнографічних матеріалів, зібраних
П. Чубинським.

РІДКІСНІ ЛЕКСЕМИ, ВЖИВАНІ ЛИШЕ В ПЕРШІЙ ЧАСТИНІ

ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКОГО ЛІТОПИСУ

Для повної характеристики лексичного запасу
галицької редакції наведемо тут лексеми, які рідко
зустрічаються в інших руських пам’ятках того часу та яких

немає у волинській редакції. Не беремо до уваги тих

слів, які ми відзначили вище як такі, що зафіксовані
лише в галицькій частині Галицько-Волинського
літопису. Про деякі інші, які тут наводимо, йшлося і в

попередніх підрозділах. До них належать такі, як:

блистатися — «блистахуся щити» (1231, 510/23);
буесть — хоробрість (1224, 497/4); борзость, борзо —

«борзости ради коньское» (1213, 491/15); «пойде и(зъ)
землѣ борзо» (1226, 500/19, те саме: 506/3). Ці слова,
як і епітет борзый, улюблені редактором цієї частини,
особливо до 1230 р.: «борзый коню» (1217, 492/18);
«борзъ конь» (1227, 501/24); «конь борзый актазъ» (1225,
498/26); «борзъ же бѣ яко и звѣрь» (1248, 531/24);
бѣда — «бѣда бо бѣ в землѣ» (1205, 483/14); бѣшение

(біснування) — «избавленъ бысть... ихъ бѣшения» (1250.
536/8); вербье — «обошла вода... лозина и вербье» (1229,
504/12); вечеру

—

вечером (1231, 510/5). Див. стор. 104;
възѣхати в значенні «приїхати» (1213, 491/17).
Див. стор. 77; возбѣчи в значенні «втекти» (1255,
549/10). Див. стор. 54; головня (1258, 556/12). Див.
стор. 13; гроза (в значенні «погроза») —«Дьмьянъ же...

грозы его не убояся» (1229, 507/19, те саме: 1250, 536/23);
держатель (володар) — «они же... рѣша, яко се есть

держатель нашь» (1235, 517/34, те саме: 1240, 524/16);
днина — день (1258, 556/1). Див. стор. 105; желя —

жаль, сум (1259, 557/21). Див. там же; замало —t
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«...убьена быста коня подъ има и замало имъ не яша»

(1202, 481/6, те саме: 1251, 539/4 і т. д.); запрѣтися
(відпертися) — «Мирославу же запревъшуся..., яко... Черьв-
на не предалъ есмь» (1231, 510/29); издалеча —

«принесенъ издалеча» (1259, 559/24); из-ручь — врукопашну

(1251, 538/22). Див. стор. 53; инуда (іншою дорогою) —

«везяхуся инуда» (1230, 509/2); казати в значенні

«показати» (1235, 516/20). Див. стор. 84; кликъ (1227,
502/4, пор. ще: 1249, 534/31). Див. стор. 105; кобникъ —

«бѣ... кобникъ нарочитъ» (1248, 531/18). Див. стор. 67;
клекътати — «орломъ же клекьщущимъ» (1249,532/30);
кожюхъ — «кожюхъ же оловира Грѣцького» (1252,
541/4); ловити (в значенні «шукати нагоди») —«еха ко

Волковыеску, ловя яти ворога своего» (1260, 561/5);
мене (менше) — «созда же церковь превелику... не мене

сущихъ, древнихъ» (1260, 560/4); мечтанья (в значенні
«забобони») — «Чигизаконова мечтанья» (1250, 535/27);
младство — молодість (1224, 497/3). Див. стор. 70;
нарѣчье (сповіщення, повідомлення) — «посла же Во-

лодимиръ ... нарѣчье попомъ» (1202, 481/15); оладия —
човен (1224, 496/7). Див. там же; оружьникъ (воїн) —

дуже часте слово в цій редакції (1229, 507/24, те саме:

1231, 510/22, 1240, 525/20 та ін.). Див. стор. 58; оскла-

битися — усміхнутися (1206, 483/3). Див стор. 76;
ослаблений (розслаблений) — «изыдоста... ослабленомь

лицемь» (1238, 518/5); отложитися (відділитися від
когось)— «Городокъ бо бѣ отложилъся» (1213, 490/18);
оттудѣ (звідти) — «оттудѣ же Романъ изыде из града»
(1208, 486/2); попалити — «то все огнь попали» (1259,
559/14); попустити (напустити) — «Богъ попусти на нѣ

рану Фараонову» (1229, 507/21, 508/3); порокъ в

значенні «догана» (1231, 510/30). Див. стор. 81; посягнути
(вийти заміж) —< «Настасья, яже посяже... за боярина...
Дмитра» (1251, 538/2); поткнути (кинутися, ринути) —

характерне слово цього редактора (1202, 481/5; 1224,
497/2 і т. д.). Див. стор. 52; потребити (знищити) —

«Выйде Филя... надѣяся потребити море» (1217, 492/16).
Пор. ще стор. 15; похвальний (в іронічному значенні

«славословний») — «и нѣкое слово похвально рекшу,
его же Богъ не любить...» (1231, 511/21); придѣти
(прикласти) — «мясо къ устомъ придѣвше умираху» (1229,
508/6); призирати — кидати погляди, споглядати (1211,
488/32). Див. стор. 75; прилучай (оказія) — «и по при-
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лучаю убьени быша» (1208, 484/24); прилучитися

(трапитися) — «сему же прилучившуся» (1235, 517/2, пор.
ще 1259, 557/12); прирокомъ (по прізвиську —
характерне слово цієї редакції) — «прирокомъ Станило» (1223,

494/23); «прирокомъ Мономаха» (1224, 497/9);
«прирокомъ Просвѣлъ» (1257, 555); селикий (в значенні
«тільки такий», російське «столький») — «и бысть велика

милость надъ королемъ..., яко в селицѣ дружинѣ
побѣдивъ гордыя Ятвязѣ» (1256, 552/24, те саме: 553/15);
словосполучення сѣмо и онамо — «сласта сѣмо и онамо»

(1259,557/25); серенъ— іней (1250, 537/7). Див. стор. 13;
скрипание (скрипіння) — «не бѣ слышати отъ гласа

скрипания телегъ» (1240, 522/13); слезный «изыдо-
ста (с) слезныма очима» (1236, 518/5); сождати
(почекати) — «азъ хощу ся остати... и сождати воевъ моихъ»

(1254, 546/22); страшливый (боязкий) — «мьдляй на

брань страшливу душу имать» (1231, 511/29, те саме:

1234, 515/17); стужитися (в значенні «засмутитися») —

«стужи си о неприятьи града» (1254, 547/10); сухо
(іменник: «сухе місце») — «стоящимъ имъ в водѣ, дондеже

сташа на сусѣ наметанномъ камений» (1229, 504/17);
теребити — «стоящимъ и теребящимъ лѣсы» (1229,
504/17); пор. польське trzebić lasy. Див. стор. 15; пол-

зкый (слизький) — «бѣ бо ледъ ползокъ» (1256,
552/21); измокнути (вийняти) «онъ же измокъ мечь,

тя его» (1208, 486/32); стряпати (баритися — X. —

мешкати) (1240, 523/16). Див. стор. 107; тужити (в значенні

«досадувати») — «...тужаху же и плеваху посвоискы

рекуще» (1258, 556/13); тулитися — прикриватися (1255,
549/14). Див. стор. 54; удосити (застати, знайти) —

«Андрѣй же не удоси его, но удоси владыку» (1257,
527/29, те саме: 1260, 561/5).

* * *

Проведений загальний огляд особливостей лексики

галицької редакції дає підстави зробити такі висновки:

1. Воєнна лексика цієї редакції незвичайно багата
і сама по собі свідчить про близькість редактора до
мовного середовища дружинного стану.

2. Про спрямованість на мовне спілкування саме

з цим станом свідчать також синоніми та полісеми.
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Привертає увагу в цій редакції багатство таких рядів
слів, навіть буденного значення, які відбивають
зацікавлення дружинного і боярсько-дружинного стану.
Такими є багаті синоніми для понять «хоробрості»,
«ворожнечі», «невірності», «бунту», «зборів» (собратися,
совокупится, снятися), «зміни місця» (странник, пришелецъ,

прихожаи) і пов’язаного з цим останнім поняттям

«шукання» (искати, налѣзти, найти); далі — «спадщини»

(отчество, отечествие, отчина). Те саме виявляє

розгортання полісемії таких слів, як буесть, съвѣтъ, отрокъ,
взяти, прияти (восприяти).

3. Про світський стан мовного середовища, з яким

зрісся редактор, свідчить також вживана ним народна
форма крестьян при одноразовому тільки вжитті форми
христіанинъ.

4. Багатство синонімів для таких абстрактних понять,

як «думати» або «бузувірство» (кудешьская блядѣния —

кудѣшство і синонімічно близьких мечтанья, бѣшения),
полісемії в слові мудрость, вживання тільки

церковнослов’янізмів для такого поняття, як «голод», «голос»,

дає, здається, підстави думати, що середовище, мову
якого відбиває галицький редактор, було не просто
дружиною, а феодальною верхівкою дружини.

5. Це підтверджується також легкістю в засвоюванні
іншомовних слів, а також явною великою начитаністю,
що дає змогу вносити в мову велику кількість

різноманітного нового або й рідкісного лексичного матеріалу.
6. Такий висновок повністю узгоджується з тими

зауваженнями, що ми їх зробили щодо нашарування
церковнослов’янської лексики в цій редакції.

7. В основній своїй масі лексика галицької частини

літопису не відхиляється від лексики інших світських
пам’яток давньоруського періоду, проте а) досить значна

кількість слів, зафіксованих лише в цій пам’ятці,
свідчить про зростаючі щораз більше взаємовпливи

польського й галицько-волинського мовних середовищ, що

виявляється в однаковому вживанні цих слів з їх

окремою семантикою в обох цих середовищах; б) деяку
кількість слів або слів з окремою семантикою знаходимо

тепер лише в українських або польських діалектах,
в етнографічних матеріалах або як слова розмовної
української і польської мов з відтінком просторіччя
і майже не знаходимо їх в російській мові.
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Ці явища можуть свідчити, що лексика цієї частини

Галицько-Волинського літопису в цілому, як система,

починає виявляти повільний процес у напрямку творення

окремої лексичної групи в системі літературної лексики

староруської мови.

Розділ III

ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД ЛЕКСИКИ ВОЛИНСЬКОЇ

РЕДАКЦІЇ

Як ми вже мали нагоду зазначити, лексика

волинської редакції в порівнянні з галицькою редакцією
значно бідніша. Велику кількість слів, звичайних і частих

в галицькій редакції, тут не зустрічаємо зовсім. Деякі
слова вживаються з відмінним семантичним відтінком,
на місці інших появляються їх нові, властиві тільки цій

редакції, синоніми. Серед цих нових слів і

словосполучень помітний значно більший вплив розмовної мови

широких народних мас. Як і при огляді лексики

галицької редакції, при словах, вперше саме тут

зафіксованих, відомих лише з цієї редакції, будемо зазначати:

«лише тут».

ВОЄННА ЛЕКСИКА45

З багатої воєнної лексики галицької частини

Галицько-Волинського літопису тут лишилися тільки
незначні сліди. Автор, як правило, не подає опису

розгорнутої воєнної акції, зникають романтичні епізоди
сутичок, такі характерні для галицької редакції, і літописець
лише вказує на початок і наслідок воєнних виправ.

Отже, знаходимо тут:

Для означення поняття «піднімати на війну, сутичку»
відомі вже з галицької редакції: возводити, возвести —

«Володимеръ же посла Дуная возводить Литвы» (1282,
583/3); «ты насъ возвелъ, да поведи ны куда» (586/16);
«Володимиръ же пославъ и Литву взведе» (587/20);
«послалъ бо бяшеть возводить Татаръ» (1289, 612/12

45 Як і в галицькій редакції, беремо тут до уваги не лише

специфічні військові терміни, але й лексику буденного вживання,

використану у військовому плані.
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і т. д.). Крім цього, — правити (в цьому значенні лише

тут) — «я же хочю правити Татары ... аже не поѣдешь

добромъ, а зломъ пакъ поѣдешь же» (1289, 611/27).
Для означення підготовки до війни: пристраиватися,

наряжати, наряживати рать, наряжатися (всі невідомі
в галицькій редакції) — «и нача пристраиватися и поиде

в силѣ тяжцѣ» (1264, 570/16, те саме: 1274, 575/31); «на-

часта рать свою наряжати» (1282, 587/19); «и нача

наряживати рать на Болеслава» (1281, 583/2); «брать ти

тако молвить: наряжайся самъ и лодье наряди» (1281,
583/24); «Володимеръ же нарядивъ рать поиде к Бере-
стью» (1281, 583/8) .Для слова пристраиватися пор.

польське діалектне: pozganiali najmocniejszych chłopów i

przystrajali się na niego (Słown. Warsz.: przystrajać).
В російській і українській мовах інші значення (Даль,
словник Желехівського); наряжать в подібному
значенні, хоча в іншому плані у Даля: «наряжать ткацкий
станок» — «приготовить для тканья».

Для підготовки полків до битви або облоги: изряжи-
вати полкы, изрядити полкы, пристраиватися на бой,
пристраиватися на взятье ... (всі відомі в галицькій

редакції) — «начаша изряживати полкы, изрядивше же полкы

и тако идоша к городу» (1274, 576/7—8); «почаша

изряживати полкы» (1281, 583/28); «изрядивъ своѣ полкы»

(1262, 566/12); «горожани же... пристраивахуться
крѣпко на бой» (1287, 599/15); «и начашася пристраивати
на взятье города» (1281, 584/5). Для изряживати,
изрядити пор. в словнику Желехівського: Срядити — bereit

halten, польське zrządzić — przygotować (Słown.
Warsz.), у Даля изряживать — виряжати когось.

Для понять, пов’язаних з наступом, натиском:

потягнути (невідоме в галицькій редакції), потечи і устреми-

тися — «Конъдратъ нача ѣздя молвити: «братья моя,
милая Руси! потягнете за одино сердце»

— и тако полѣ-

зоша подъ зоборола ...» (1281, 584/7); «потече противу

Татарину» (1261, 564/18); «не дождавъ полка брата
и устремися на бой» (1268, 572/24). Для потягнути пор.
польське: pociągnąć na nieprzyjaciela (Słown. Warsz.:

pociągnąć); у Даля: «птица потянула (пустилась) на

отлет»; для потечи у Даля: «толпы потекли на

площадь». В українській мові подібного означення не

знаходимо^

Для означення штурму: приступити — «и тако при-
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ступльше взяша городъ» (1281, 582/25). Пор. російське
і українське приступ — штурм.

Для поняття «здобути»: взяти і добити «и тако

приступльше взяша городъ» (1281, 582/25); «ты мене ни

на полону ялъ, ни копьемь мя еси добылъ» (1287, 593/5).
Дієслово dobyć в такому, як тут, значенні відоме тепер
як рідко вживане лише в польській мові dobywali zamku,
a dobyć nie mogli (Słown. Warsz.). В російській мові

добить здебільшого в значенні «приобрести». Для
української мови словник Желехівського подає: добитися

чогось в значенні «домогтися чогось».

Для понять, пов’язаних з нападом, наскоком, крім
відомого з галицької редакції из(о)гнати, ще: изгонъ,

наѣздъ, излѣзти (лише тут), воропъ — «Литва же изъ-

гнаша Ездовъ [місто] на канунъ Иваня дни» (1262,

565/24); «и погна вборзѣ, изогна Миндовга, ту же и уби
его» (1263, 568/28); «толко два бяста убита отъ полку

его, не подъ городомъ, но во изгонѣ» (1281, 584/28);
«стояху недвижими стерегучи внезапнаго наѣзда отъ

Ляховъ» (1281, 584/9); «се же ъѣдашеть о городѣ како

моцно взяти, излѣзъ же и ночью, и тако взяша и» (1274,
575/22); «Василко же пусти на ня воропъ идеже бяхуть
Ляховѣ розогналися» (1268, 572/7). I. Срезневський
визначає воропъ як «нападение». Тут — скоріше
«погоня».

Відмітимо, що слово наѣздъ вживається й тепер
в аналогічному значенні в польській і російській
мовах: zrobić najazd — напасти; «наезд неприятеля».
Для значення слова изгонъ лише Даль наводить із

позначкою «стар.» Слово изгонять — «делать набег».

Слово воропъ не лишило, мабуть, після себе ніяких
слідів. Щодо зафіксованого лише тут излѣзти, то воно

було, очевидно, словом місцевого вжитку. Тепер в цьому
значенні його ніде не знаходимо.

Бути в стані війни, вести війну: заратитися (відоме
і з галицької редакції) і воеватися, воевати — «и отселѣ

заратишася и почаша Ляховѣ воевати около Холма»

(1268, 571/14, те саме: 1273, 574/28); «начаста вражьство-
вати межи собою и воевати» (1280, 582/19); «и тако

воевашеться с нимъ, но не великыми ратьми» (1274,
575/16); «пошто мя еси воевалъ?» (1268, 571/8).

Близьке за значенням до цього і слово увѣдатися
(розрахуватися збройно — в цьому значенні — лише
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тут) — «увѣдайся с нимь... а сложи с себе соромъ свои»

(1279, 588/29). Слід вказати, що слова увѣдатися в цьому

значенні тепер не знаходимо. Не виключена можливість,

що вживалося воно діалектно лише на Волині.

Для означення розвідки: відоме з галицької редакції
сглядание. Крім цього, обьзирати (лише тут), осмотрѣти,
усмотрѣти, розсмотрѣти — «а сторожѣ пославъ на

сглядание ратныхъ...» (1291, 615/23); «Телебуга же ѣха

обьзирать города Володимѣря» (1283, 588/13); «а

пошлете люди добрый с нашими Татары, ать усмотрять,
що будеть» они же послаша... и тако ехавше осмотрѣша,
оже нѣтуть рати» (1274, 576/14—15); «Буранда же рас-

мотрѣвъ твердость города...» (1261, 563/13); Для слова

обзирать пор. польське в іншому плані: obziera szeregi
rycerstwa (Słown. Warsz.). Пор. ще галицьке: «вони

обзирають її з усіх боків» (Грінченко).
Для понять, пов’язаних з боротьбою мечами, списами:

а) колоти, тяти: бости, сѣчи, потяти (відомі з

галицької редакції) і нове, явно розмовне слово

побадзватися (лише тут) — «и поидоста по городу сѣкучи і бо-

дучи» (1262, 564/13); «и потя Ляха» (1261, 564/20); «и

начаша побадыватися копьи» (1281, 584/13).
б) прикриватися: защитится (в галицькій редакції:

охабитися, тулитися) —і «защитився отчаяньемь, акы

твердымъ щитомъ» (1261, 564/17).
Для нападу: ударити «удариша на нѣ ночь и избиша

ѣ всѣ» (1277, 579/9).
Для втечі: устремитися на бѣгъ (вживане і в

галицькій редакції), устремитися побѣгнути, утечи, избѣжа-
тися — «людье... устремишася побѣгнути до дѣтиньца»

(1261, 564/21); «Литва же не стерпѣвши, устремишася
на бѣгъ, и не бысть лзѣ утечи» (1261, 566/13) ;
«устремишася на бѣгъ вси со Блусомъ» (1281, 585/10); «и не

взяша ничто же, избѣгли бо ся бяхуть в городъ» (1268,
571/17).

Додамо ще сюди слово бѣглѣцъ (перебіжчик): «тогда

же утече отъ нихъ бѣглѣць единъ» (1277, 579/7).
Для понять, пов’язаних з облогою: обьступити (відоме

з галицької редакції) — «поидоша ко Лысцю городу...
и обьступиша» (1261, 565/17). Крім цього, огородити
городомъ — «придоша к Судомирю и обьступиша и со

всѣ сторонѣ, и огородиша и около своимъ городомъ»
(1261, 564/6); остоя (облога) — «изомре в городѣ въ
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остою бесчисленное множество» (1283, 588/24, 589/17).
Сюди ж належить вислів, що означає прорив в обложене

місто: выбити из... — «ты... ни копьемь мя еси добылъ
ни из городовъ моихъ выбилъ мя еси» (1287, 593/6).
Відмітимо, що слово остоя в цьому ж значенні подає

й словник Желехівського (Belagerung).
Для понять, пов’язаних із захистом:

а) в місті: затворити, заперти, запертися;
утверженье города (оснащення) — «пришедшимъ же имъ

к Холмови, городъ же затворенъ бысть» (1261, 563/10);
«приѣхавшу же ему к Люблину и запроша Ляховѣ

городъ» (1289, 598/31); «столпъ бо бѣ каменъ высокъ

стоя передъ вороты города и бяху в немъ заперлися
Прузи» (1271, 579/18); «бяхуть бо в немь боярѣ и лю-

дье добрии, и утвержение народа крѣпко порокы и

самострѣлы» (1261, 563/12); «весь [город] бо бяше учиненъ
на камени и утвержение его немало» (1291, 615/11).
Слово затворити (заперта) подає словник

Желехівського; у Грінченка його немає. Російське затворить;

пор. ще українське і російське затворник;

б) поза містом — в лісі, полі і т. д., відоме з

галицької редакції осѣкъ — «начаша ему повѣдати осѣкъ

во лѣсѣ полнъ людий» (1280, 582/2).
Для поняття здачі міста тільки передатися (те саме

в галицькій редакції) «молви горожаномъ а быша

ся передалѣ» (1261, 563/16).
Для означення виявлення перемоги: назнаменовати

образъ побѣды (лйше тут) — «и нача роскопывати
городъ, назнаменуя образъ побѣды» (1261, 563/7). Слово

назнаменовати наводить словник Желехівського (за
галицьким письменником Згарським та за Кулішем) так

само в значенні «давати знати про щось», «виявляти»

(andeuten).
Для означення різних родів військ: тільки рать, рать-

ный, пѣшцѣ і (зрідка) вои — «и не угониша ихъ, бяшеть

бо рать мала» (1262, 566/2); «своя бо рать ушла бяшеть

далече на Болеслава» (1282, 586/18, те саме: 574/30,
577/8, 582/3 і т. д.); «погорѣ и в неи бещисленое мно-

жьство людий, одва ратнии выбѣгоша изъ города»

(1261, 564/32); «но стрѣлы ратьныхъ не дадяхуть имъ

ни выникнути изъ заборолъ» (1281, 584/11); «Тройдений
же посла пѣшцѣ та тѣмь воевашеть» (1274, 575/17);
«пойде Володимиръ... со множьствомъ вои» (1281,
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583/11). Звертає увагу, що в цій редакції вживається

інколи замість лексем рать, вои просто людие або

слуги — «посласта лутьшѣи своѣ боярѣ и слуги воевать со

Тюимою» (1277, 579/4); «радъ быхъ и самъ с тобою

шелъ, но нѣколи ми... а се вси мои людье и бояре...
коли ти будеть любо, тогда с ними поиди» (1281, 583/7).
Окремо відзначимо вжите тут слово дѣти (в значенні
«воїни» — лише тут) «Татари же прислаша ко Лво-
ви... тако рекуче: дѣти наши видѣлѣ, оже рать стоить

за горою» (1274, 576/12).
Для означення воєнної могутності тут постійно

вживаються улюблені цим редактором вислови: сила тяжка,

сила многа — «поиде в силѣ тяжьцѣ и нача городы
имати» (1264, 570/16); «пойде во силѣ тяжьцѣ» (1268,
572/15); «хотящу поити... на Ляхы и собравшу ему силу
многу» (1283, 587/29); «в силѣ тяжцѣ» (1287, 591/11
і т. д.).

З назв воєнного оснащення вживаються зрідка щитъ,
копье, сулица, стрѣлы, порокъ, шеломъ (відомі з

галицької редакції) і доспѣхи та броня — «и приведе сайгатъ

королеви... щиты, сулицѣ, шеломы» (1262, 567/2); «со

сулицею» (1261, 564/17); «и начаша побадыватися копьи,
и мнози язвени быша... ово отъ копий, ово отъ стрѣлъ»
(1281, 584/13—14); «защитився отчаяньемь акы

твердымъ щитомъ» (1261, 564/16); «и порокъ поставиша,
и порокомъ же бьющимъ неослабно день и нощь» (1261,
564/7); «не бояринъ... но простъ сый человѣкъ, ни в до-

спѣсѣ» (1261, 564/16); «безъ сторожѣ и доспѣхы своѣ
соимавше» (1277, 579/6); «а далъ есмь на немь [за село]...
5 локоть скорлата да бронѣ дощатые» (1287, 595/14).

Слово доспѣхи ще тепер вживається як архаїчне
в російській і українській мовах; слово броня часто

зустрічається в російській і українській мовах ще в XIX —

на початку XX ст. Тепер частіше в значенні «сталеве

прикриття» (броня корабля). До речі, в останньому
прикладі згадуються не просто бронѣ, а бронѣ дощатые (лише
тут), тобто броня з пластинок (староруське дъска
означало не лише «дошка», але й «пластинка»). Можливо, що

бронѣ дощатые були в той час дорогою технічною

новинкою, коли князь Володимир Василькович платив

ними за село. Нарешті, безумовно, новим воєнним

винаходом того часу, який вперше й відмічений саме у

волинській редакції, є самострѣлъ коловоротный, імовірно,
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щось на зразок автоматичного самостріла. Ним була
озброєна залога Кракова, якого не міг здобути князь

Лев, тому що «весь бо бяше учиненъ отъ камени

и утвержение его немало пороки и самострѣлы

коловоротными великими и малыми» (1291, 615/12).
Для означення війни: война, рать — «Василко убилъ

на войнахъ 3 браты Троиденеви» (1274, 575/15); «стада

роздая... людемь..., иже кто погибли в Телебузину рать»
(1288, 601/30, те саме: 593/6).

Для означення бою: тільки бои — «горожани же...

пристраивахуться крѣпко на бои» (1287, 599/15, те саме;

1268, 572/24); «устремися на бои».
Для означення табору, шатра: тільки вѣжа — «пои-

доша [Ногай і Телебуга] назадъ в своѣ вѣжѣ» (1288,
589/26).

Для означення понять, пов’язаних з міським

укріпленням: стовпъ (в галицькій редакції вѣжа) — «столпъ

бо бѣ каменъ высокъ стоя передъ вороты города» (1277,
579/18); «и выбѣже Кондратъ во столпъ ко мнихомъ»

(1287, 599/9); забороло — «и начаша мертви падати изь

заборолъ, акы сноповье» (1281, 584/14, 10, 7); нарешті,
дѣтинецъ-, «устремишася побѣгнути до дѣтиньца» (1261,
564/22); «взя околный городъ с Татары а дѣтинѣць оста-
ся» (1274, 576/24).

Для означення союзника (як і в галицькій редакції):
мирникъ — «оже есте мои мирницы срѣтьте мя» (1261,
562/8, те саме: 562/18); «я на Литву не жалую, оже мя

воевалъ не мирникъ мой» (1268, 571/12). Слово мирникъ
не збереглося в сучасних східнослов’янських мовах. Даль

подає його лише за нашою пам’яткою.

Для означення гарнізону: засада (як і в галицькій

редакції) — «приде ему вѣсть, оже уже засада Юрьева
в Берестьи» (1289, 610/30); «нача розсылати засаду по

всимъ городомъ» (610/29); «засаду посади в Бѣлски»

(613/6, те саме: 614/20).
Для означення противника: ратный — «кто не стрѣ-

тить мене тый ратный мнѣ» (1261, 562/9); «ты уже не

братъ еси брату своєму, но ратный ему» (563/31).
Привертають увагу в цій редакції слова і

словосполучення, що стосуються боротьби цілих полків як

окремих військових одиниць.

Огляд полків: перезрѣти — «и пришедшимъ же имъ
на Бужьковьское поле и ту перезрѣша своѣ полкы»
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(1283, 588/11). Пор. в Słown. Warsz. старопольське
przeźizeć переглянути. Словник Желехівського подає:

перезір —■ перегляд.
Бій в зімкнутих лавах: сразитися, сразитися челома

(в цьому словосполученні — лише тут) —

«изрядивь
своѣ полкы пойде противу имъ и сразишася обои» (1262,
566/12); «сразившимажеся челома и тако поломиша Ля-

хове полкъ Шварновъ» (1268, 572/24).
Бій врозсип: роспущати воевать — «указалъ бяшеть

своимъ воеводамъ... не роспущати рати воевать» (1281,
585/5); розогнатися воевать (лише тут), росходитися
воевать, розгонъ — «Василко же пусти на ня воропъ,
идеже Ляхове розогналися воююче по селомъ» (1258,
572/8); «идущу ему полкы своими и начаша росходитися
воевать» (1280, 582/10); «выѣхалъ бяшеть князь

Болеславъ вънъ изъ Сохачева ловя того, абы кдѣ ударити
на розгонѣ» (1281, 585/3).

Прорив полку: поломити полкъ — «Сразившемажеся
челома и тако поломиша Ляхове полкъ Шварновъ»
(1268, 572/24).

Припинення бою: перестати отъ боя — «и бяхуся
крѣпко обои. И в то веремя приде вѣсть Лвови, оже

рать идеть на нь велика: и повелѣ перестати отъ боя»

(1291, 615/21).
Таким чином, як бачимо, воєнна лексика волинської

частини літопису значно обмежена в порівнянні з

воєнною лексикою галицької частини. Більшість слів в цьому
ж значенні дожила до цього часу в творах українських
(зокрема, галицьких) або російських письменників або

у фольклорі (пор. броня у Грінченка). Для інших

знаходимо аналогічне вживання в старій польській
літературі (пристраиватися, потягнути, перезрѣти), що може

свідчити про їх поширення і серед народних мас

Галичини — Волині.

Як характерне явище відзначимо застосування для
поняття захиститися лише слова защититися, вживаного

донедавна старшим українським поколінням (пор.
Грінченко, Желехівський). Цікаво відзначити, що слово

остоя подає словник Желехівського, який наводить

багато галицьких особливостей. Лише цей словник подає

і такі слова, як затворити, назнаменовати. Слово поба-

дыватися явно вказує на просторічність. Нарешті, щодо

таких слів, як излѣзти (заскочити, напасти) або увѣда-
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тися, слідів яких тепер не знаходимо ні в

східнослов'янських, ні в польській мовах, можна здогадуватися, що

вони були словами лише місцевого вжитку. Все це може

свідчити про певну спрямованість мови автора в сторону
більшої живомовності.

СИНОНІМІЧНІ РЯДИ БУДЕННОЇ ЛЕКСИКИ

Ряди синонімів і синонімічно близьких слів

волинської редакції тільки в нечисленних випадках збігаються

з такими ж рядами галицької редакції. їх значно менше.

Часто помічаємо повторення однієї і тієї ж

фразеологічної конструкції із застосуванням однакових слів

і навіть форм. Як і при дослідженні галицької редакції,
тут вміщуємо між синонімічними рядами також

синонімічно вживані словотворчі варіанти.
Серед іменників:
болезнь і болесть, немочь, рана (хвороба) — «князю

же ... лежащу в болести... 4 лѣта, болезнь же его сице

скажемъ» (1288, 601/18); «а король бяшеть тогда впалъ

в болесть велику, в ней же и сконца животъ свой» (1264,
570/3); «а нынѣ... слышимъ твою немочь великую» (1288,
600/31); «Володимиру же князю болну сущу, зане бысть

рана послана на нь отъ бога неисцѣлимая» (1287,
691/16).

добытокъ і имѣние — «роздѣливѣ землю и добытокъ
Миндовговъ» (1263, 569/3); «розда имѣніе свое все»

(1288, 601/22). Слово добытокъ в значенні «майно»

знаходимо тепер лише у Желехівського (Habe ап Ѵіе)
і в польській мові: dobytek — 1) zwierzęta domowe;
2) mienie. У Грінченка вказано значення: «грабеж»,
«добыванье». На основі цього можна, здається,

здогадуватися, що слово добытокъ в значенні «майно» було
більше поширене в народній мові Південно-Західної, ніж
на іншій території Південної Русі.

домъ (звичайне) і станъ (1 раз) «господине отче!

поедь, побудешь во своемь дому и дщери своей

здоровье видишь» (1274, 577/5); «Бяхуть же станове в городѣ
[Судомирі] соломою циненѣ и загорѣшася сами отъ

огневъ» (1261, 564/26). Слово станъ в значенні «дім»
Срезневський реєструє лише за одним із біблійних
текстів та за нашою пам’яткою.
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досада і обида — «многыя досады приимъ оть своихъ

сродникъ не видѣхъ тя... николиже противу ихъ злу...

зла воздающа» (1288, 604/30); «якоже и дѣдъ твой

Романъ свободилъ бяшеть отъ всихъ обидъ» (1288,
605/4). Досада вживається тепер у східнослов’янських
мовах лише в значенні внутрішнього переживання

(неприємність), а не в значенні кривди. В значенні кривди

(iniuria) Срезневський подає це слово лише за

церковними текстами. Проте, оскільки це слово у вказаному

значенні знаходимо тут в «плачі» княгині над

домовиною чоловіка, можна думати, що в цьому значенні це
слово вживалося в народі.

дѣтя і дѣтище — «рядъ учинилъ... о семь дѣтяти
о Изяславѣ» (1287, 593/24); «а про се дѣтя, оже сяко

молвишь» (595/28); «и у сего дѣтища» (595/26).
лодья і челнъ — «посла к нимъ жито в лодьяхъ»

(1279, 580/14, те саме: 1283, 583/24); «и посла и

Володимеръ с тозѣмьци в челнохъ» (1276, 578/12).
нелюбье і нелюбовье (лише тут) — «Ногай же... не

иде с Телебугою..., зане бысть межи има нелюбье
велико» (1283, 589/21); «бяше же межи има нелюбовье
велико» (1283, 588/1).

пособье і поспѣшение, а також звичайне помочь •—

«побѣди я Божиимь пособьемь» (1285, 590/17); «но дож-

демь Божия поспѣшения распложено бысть» (1288,
607/23). «Посла в Татары..., прося собѣ помочи...» (1274,
575/26). Пор. сучасне просторічне пособити, пособ-

ник (Ж.елехівський), пособляти (Грінченко).
Церковнослов’янське поспѣшение вживалося автором, як зрештою
і в більшості в старій літературі (див. Срезневський),
лише в словосполученні Божие поспѣшение.

страхъ і ужасть — «отъ видѣния же сея звѣзды

страхъ объя вся человѣкы и ужасть» (1265, 570/22).
Для слова ужасть пор. відзначені також в сучасній
українській мові: ужас (Желехівський), ужах
(Грінченко).

соромъ і соромота — «а сложи з себе соромъ свои»

(1279, 580/30, те саме: 1282, 586/1, 1287, 599/23 і т. д.);
«буди отмѣстникъ твоей соромотѣ» (1281, 583/1, те саме:

528/31, 1289, 611/8).
товаръ і скотъ (рогата худоба) — «и пограбиша

товара безчисленное множьство и коний» (1283, 588/18);
«возвратися... со множествомъ полона челяди и скота
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й коний» (1287, 599/22). Приймаємо слово товаръ у

значенні «рогата худоба», оскільки зустрічаємо тут
аналогічні зіставлення в першому і другому прикладах.
В першому: «товара... и коний», в другому: «скота и

коний». Пор. українське народне товар
— скот (Гріп-

ченко).
час і веремя (время) — «сташа около города;

стоявше же малъ часъ не бишася» (1280, 581/30); «и поѣхаша

по нихъ; и в то время удари на нихъ Болеславъ» (1281,
585/9 і т. д.); «Болеславъ же... усмотрѣвъ веремя
таково... воєва около Щекарева» (1282, 585/27).

Серед прикметників:
мнискый і чернѣчький —' «хотя прияти минский чинъ»

(1262, 567/32; те саме: 1268, 573/2); «и взя на ся чернѣ-
чькии порты» (1268, 573/8); «настави его на путь черне-
чький» (573/15).

окружный і околный (в значенні «сусідній») «яже

церкви... славна всѣмъ окружнымъ сторонамъ» (1288,
606/24); «миръ держа з околными сторонами» (1289,
613/25). Слова окружный, околный в значенні

«сусідній», «навколишній» збереглися в російській мові
(окольный, як застаріле — див. «Русско-украинский словарь»,

М., 1948); в польській мові okólny з тим самим

значенням, як і в нашій пам’ятці, пор. Stosunki naszego narodu

z okólnemi narody (Słown. Warsz.).
Серед дієслів:

Спустошити або пограбувати: взяти і поймати —

«воєва около Щекарева и взя десять селъ» (1282,
585/28); «взя у него [Володимир у Тройдена] Турийскъ...
и села около него пойма» (1276, 577/20). Щодо взяти

пор. сказане на стор. 82—83; поймати в значенні

«спустошити» або «пограбувати» не лишило після себе слідів
ні в сучасних східнослов’янських мовах, ні в сусідній
польській мові. Не відмічає цього значення в цьому
слові й Срезневський. Проте воно зрозуміле з ходу
подій. Володимир захоплює на короткий час Турийськ
і грабує навколишні села.

Словосполучення: взяти рядъ, учинити рядъ,
докончити рядъ і докончити (домовитися, заключити

договір) — «вземъ же рядъ с братомъ поѣха до Володи-
мѣря» (1287, 595/31); «хочю послати по брата..., а быхъ

с нимъ рядъ учинилъ о землю и городы» (1287, 593/23,
те саме: 593/31); «не могу порушити ряду, что есмь
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докончалъ с братомъ своимъ» (1288, 600/3); «и докон-

чаша с горожаны тако: «города имъ не имати, а своѣ

бояры выимати» (1277, 579/26).
заложити і создати (заснувати) — «того же лѣта..,

заложи столпъ каменъ» (1291, 616/15); «созда же въ

немъ столпъ каменъ» (1288, 608/22).
заперти (запрѣти) і затворити — «нынѣ городъ есть

передо мною затворилѣ» (1287, 599/3); «запроша
Ляховѣ городъ» (1287, 598/3); «и бяху в немъ заперлися
Прузи» (1277, 579/19).

зрѣти і смотрѣти — «бысть жалосно зрѣти на нь,

видяче его болна суща» (1287, 592/7); «мнѣ не воставши

смотритъ, что кто иметь чинити по моемь животѣ» (1287,
595/18).

избити і изсѣчи (перебити) — «удариша на нѣ ночь

и избиша ѣ всѣ» (1277, 579/9); «изсѣче и люди в немь

вси» (1281, 582/15).
повѣдати і побѣдити (замість повѣдѣти? —

розказувати) — «начашу ему повѣдати осѣкъ во лѣсѣ полнъ

людий» (1280, 582/2); «...начати повѣдати, оже... море...

потопило землю» (1285, 590/10); «онъ же нача

повѣдати: князь Лестько мертвъ» (1287, 598/14). В

галицькій різдвяній колядці «Бог предвічний», яка перейшла
етапи народного оформлення, співали: «Погану,
безстидну, безбожну Іроду не повіділи» (див. «Коляды или

пѣсни на Рождество Христово», Львів, 1859, стор. 3).
поймати і изоимати (піймати, захопити) — «слугы

вси избиты а друзии поимани» (1277, 579/15); «и по-

имаша в немъ множьство людий...» (1280, 582/7); «и

избиша ѣ всѣ, а другиѣ изоимаша» (1277, 579/10).
Изоимати у вказаному значенні було відоме в старополь-
ській мові і тепер в деяких польських діалектах: zimać:
Ludzie biegając do ognia złodzieja zimali (Słown.
Warsz.). Зімати в цьому ж значенні вживається й у
галицьких бойківських говірках 46.

пограбити і облупити, полупити — «и пограбиша
товара безчисленное множьство и коний» (1283, 588/17);
«поимаша в немь товара много и людии полупиша,

и ятровь свою облупи» (1281, 582/27—28). Цікаво
відзначити певну семантичну диференціацію в цій пам’ятці

46 Див. Д. Г. Бандрівський, Говірки Підбузького району
Львівської області, К., 1960, стор. 44.
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між пограбити та облупити, полупити. Як бачимо, слобо

пограбити вживає ця редакція лише у відношенні до
майна, облупити, полупити — лише у відношенні до

осіб. У сучасній українській мові слово облупити також

вживається здебільшого лише тоді, коли йдеться про
пограбованих осіб, причому має явно просторічний
характер. Імовірно, таким просторічним це слово було
і в часи волинського редактора, хоч раніше вживалося

як загальновживане літературне для означення всякого

пограбування майна чи особи (див. Срезневський:
облупити).

приспѣти і притягнути (встигнути прийти) «и бысть

пришедшимъ имъ... и ожидающимъ Литвы, Литва же не

приспѣ на рокъ» (1282,586/8); «Мьстиславъ не притяже
на погребенье... но приѣха послѣ» (610/23). Дієслово
притягти в значенні «встигнути прийти» тепер
безумовно просторічне. Грінченко наводить його із казок

(«притащиться»). Імовірно, із просторічного обігу взяв

його й волинський редактор.

творити і чинити — «твори повелѣное тобою» (1261,
563/6); «мнѣ не воставши смотрить, что кто иметь

чинити по моемь животѣ» (1287, 595/18).
Додамо тут, що ця редакція дещо бідніша від

галицької і синонімами для назв актів мовлення. Крім
наведених вище повѣдати, побѣдити (і, звичайно, рещи),
знаходимо тут ще молвити, глаголати (глаголати тільки
у «високому» церковнослов’янському стилі), сказати,
повѣстити — «а другий молвять» (1283, 588/14); «брать
ти тако молвить» (1281, 588/24 і т. д.) (багато разів) —
«и воздѣвъ руцѣ на небо моляшеся со слезами глаголя»

(1288, 603/2); «глаголаше ясно отъ книгъ» (605/16);
«изнайде Мьстислава... и сказа ему рѣчь братню» (1288,
600/14). Не знаходимо тут зустрінутих в галицькій
редакції сказывати (1224), вѣщати (1213), повѣствовати

(1227), изнести слово (1256).
Серед прислівників:
зав(у)тра і завътро (лише тут) —

«завътра же

приѣха Буранда» (1261, 562/32); «завътра же присла»
(563/3); «заутра рано» (576/5); «наряжай ся... рать
будеть у тебе завътро» (1281, 583/25). Форма завътро,

імовірно, місцева, просторічна.
лзѣ і мочно і з запереченням: нелзѣ, немощно

—

«и бысть лзѣ ходити по трупью, акы по мосту» (1261,
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564/26); «начата думати... како бы лзѣ имъ убити Тре-
няту» (1263, 569/9); «се же вѣдашеть о городѣ, како

моцно взяти» (1274, 575/21); «и нача Левъ ѣздити около

города, абы ему куда мочно взяти... и не бысть мочно

никуда же» (1291, 615/9—10); «радъ быхъ ти помоглъ...

но нелзѣ ми» (1281, 583/21); «немощно бысть розметати

[городъ] вборзѣ его величествомъ» (1261, 562/30).
мало (звичайне) і поодиноке поскуду — «нача ему

гнити исподняя устна, первого лѣта мало...» (1288,
601/19); «и не въкуша по семь недѣль ничего же, развѣ
одиное воды, и то же поскуду» (1288, 603/19) (у
«високому» стилі).

одаль (лише тут) і вздале (лише тут) (подальше,
здалека) — «пришедшимъ же имъ к Холмови и сташа...

одаль его» (1261, 563/11); «ѣха в зажитье одиною възда-

ле отъ города» (1290, 614/29). Слово одаль відзначають

в українській народній мові словники Желехівського
й Грінченка. Для вздале (вздалѣ) пор. польське zdała
і діалектне західноукраїнське здалі (Грінченко).

передѣ і преже — «якоже передѣ писахомъ о Лвѣ»

(1280, 582/8); «преже того Лестко... взялъ бяшеть у него

село» (1282, 586/20). Пор. ще «въ преже реченая лѣта»

(1282, 586/29).

ПОЛІСЕМИ І ОМОНІМИ

Число полісемів (в тому числі й омонімів) в цій
редакції також значно обмежене 47.

Серед іменників можемо відзначити такі:
величество в значенні: 1) величина — «князь же Василко
нача думать в собѣ про городъ, зане немощно бысть

розметати вборзѣ его величествомъ» (1261, 562/31);
«одержа землю свою величествомъ олны по Татары, а

сѣмо по Ляхы» (1289, 613/27); 2) велич — «и славный

.городъ твой Володимерь величествомъ акы вѣнцемь
обложенъ» (1288, 606/27). Обидва значення книжного

слов’яноруського характеру і вжитку. В сучасних
східнослов’янських літературних мовах слова з цими

значеннями невідомі.
Дѣтя: 1) звичайне значення: «дитина» (пор. 1287,

593/24, 529/35); 2) *(в множині) в значенні «воїни»

47 Омоніми позначаємо значком *,
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(лише тут — назва татарами своїх воїнів — див.

стор. 117). Пор. «Татари же прислаша... рекуще; дѣти
нашѣ видѣлѣ, оже рать стоить за горою» (1274, 576/12).

недѣля в значенні: 1) ^тиждень — «воеваша тое же

недѣлѣ около Мѣлницѣ» (1262, 566/4); «приѣха на

святой недѣлѣ» (1268, 573/21); «и стояша на Лвовѣ 2

недѣлѣ» (1283, 589/9); 2) неділя — «в недѣлю же минуша

городъ» (1283, 588/15).
преданье в значенні: 1) зрада — «да блюдеть Господь

Богъ отъ всякоя рати и преданіа и отъ голода» (1288,
607/11); 2) *заповіт — «вижь и... свою княгиню, како

благовѣрье держить по преданью твоему» (607/20).
Слово преданье, звичайно, книжного слов’яноруського
походження. Збереглося воно лише в російській
літературній мові в значенні переказ; пор. «Свежо преданье,
а верится с трудом».

рана в значенні: 1) виразка — «Володимеръ же бяше

тогда хромъ ногою; ...зане бысть рана зла на немь»

(1282, 585/23); 2) хвороба — «Володимеру же князю

болну сущу, зане бысть рана послана на нь отъ Бога

неисцѣлимая» (1287, 591/16). В значенні «хвороба» слово

рана не збереглося у східнослов’янських мовах; нема

його і в польській мові.

товаръ в значенні: 1) *скот (лише тут) — «и погра-
биша товара безчисленное множьство и коний» (1283,
588/18 — пор. сказане на стор. 121); 2) майно — «взяша

Сохачевъ городъ и поимаша в немь товара много и

челяди» (1282, 587/26, те саме: 1280, 582/3).
Серед дієслів:
взяти в значенні: 1) взяти — «и взя книги проро-

ческыя, да тако... рче» (1276, 577/23); 2) здобути —

«и тако приступльше взяша городъ» (1281, 582/25);
3) пограбувати (лише тут) — «пославша рать свою ко

Вослониму, взяста Ѣ [прусів], а быша землѣ не подъсѣ-
далѣ» (1276, 577/16). Відмітимо, що значення

«пограбувати» в слові взяти Срезневський не подає. Очевидно
це значення розвинулося із значення «спустошити» (пор.
стор. 82—*83). Про залишки значення «пограбувати»
в. польській мові сказано там же.

повѣдати в значенні: 1) оповідати, розказувати —
«начаша ему повѣдати осѣкъ во лѣсѣ полнъ людий и

товара» (1280, 582/2); «начаша повѣдати, оже... море...
потопило землю» (1285, 590/10); 2) говорити, казати —
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«се вама повѣдаю, далъ есмь брату... землю свою и

городы» (1287, 591/25); «нача вопрошати ихъ о Телебузѣ,
уже ли пошелъ... онѣмъ же повѣдающимъ: «пошелъ»

(1287, 592/25).
поймати в значенні: 1) захопити — «слугы вси избиты,

а друзии поимани» (1277, 579/15); «и поимаша в немь

множество людий» (1280, 582/7); 2)* спустошити, або

пограбувати — «взя у него Турийскъ... и села около

него пойма» (1276, 577/20). Про це друге значення див.

сказане на стор. 122.

правити в значенні: 1) піднімати на війну;
прикликати (лише тут) — «я же хочю правити Татары, а ты

сѣди, аже не поѣдешь добромъ, а зломъ пакъ поѣдешь
же» (1289, 611/27). Слова з цим значенням не знаходимо

тепер ні в східнослов’янських мовах, ні в сусідній
польській мові. Імовірно, в цьому значенні воно було словом

місцевого вживання; 2)* виконувати «и нача посоль¬

ство правити: «брать ти, господине, молвить...» (1288,
600/27).

списати в значенні: 1) переписати — «и апостолъ

списа опракосъ» (1288, 609/5); 2) намалювати — «у Во-

лодимери же списа святаго Дмитрея всего» (1288, 608/30,
те саме: 610/10).

творити в значенні: 1) робити — «твори повѣленое
тобою» (1261, 563/6); 2) уявляти собі — «и вознесеся

славою... и не творяше противу себе никого же» (1262,
567/21); «творяхуть бо рать Литовьскую и пополошиша-

ся» (1287,599/7); «княже! ци безъ ума мя творишь, оже

быхъ не разумѣлъ сей хитрости» (1288, 601/5). В
сучасних східнослов’янських мовах, а також в польській мові

слово творити tworzyć відоме лише в першому значенні.

чинити в значенні: 1) робити — «мнѣ не воставши

смотрить, что кто иметь чинити по моемь животѣ»

(1287, 595/18); 2) будівельне крити (лише тут) — «бя-

хуть же станове в городѣ соломою циненѣ, и загорѣша-
ся сами отъ огневъ» (1261, 564/27). Срезневський не

відмічає слова чинити з цим значенням. Даль подає

«чинить избу — исправлять худые места». В надсянському
селі Болестрашичі ми записали: «Він вже навіть стріхов
починив хату» (тобто покрив хату).

Серед прикметників:
околный в значенні: 1) околишній — «лесть учини...

взя околный городъ с Татары, а дѣтинѣць остася» (1271,
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576/24); 2) сусідній — «миръ держа с околными

сторонами, с Ляхы и с Нѣмцы, с Литвою» (1289, 613/25).
подобный в значенні: 1) подібний — «всею

добродѣтелю подобенъ есь ему [Івану]» (1288, 604/30); «и воня

подобна араматъ» (608/14); 2) ^достойний, гідний —

«уби боярина... ту же и самъ прия конѣць подобный»

(1281, 585/15); «созда же въ немь столпъ каменъ...

подобенъ дивлению всѣмъ зрящимъ на нь» (1288, 608/23);
3) підхожий, відповідний — «усмотри время подобьно

собѣ, и воротися назадъ» (1263, 568/26); «нача искати

мѣста подобна, абы кдѣ поставить городъ» (1276,
578/8).

Відмітимо, що з поданих тут значень слова

подобный (українське подібний) перше значення широко
вживається в українській мові. Рідко — третє значення.

Останнє значення Грінченко пояснює російським словом

годный (пригодный), але не подає ілюстрації.
Таким чином, як видно з поданого тут переліку

синонімічних і полісемічних рядів слів волинської частини

Галицько-Волинського літопису, вони в основній масі не

відхиляються від того, що можна знайти в інших

староруських пам’ятках. Проте в тому новому, що ми

зустрічаємо тут, не можна не відмітити деяких рис, які

свідчать про помітну «демократизацію» мови редактора.
Знаменна тут, наприклад, поява в синонімічному ряді
на означення рогатої худоби слова товаръ (див.
стор. 121), далі, поява такої пари, як одаль — вздалѣ

(див. вище, стор. 125), та пар словотворчих варіантів:
зав(у)тра — завтро (див. стор. 124) і нелюбье — не-

любовье (див. вище стор. 125), а в полісемічних гніздах
поява слова поймати в значенні «пограбувати» (див.
вище, стор. 121) і слова правити в значеннях

«прикликати» (піднімати на війну) і «виконувати» (див. вище,

стор. 127). Крім цього, як характерні для волинського

редактора можуть привертати увагу такі синонімічні

ряди, як на означення дитини: дитя — дѣтище (див. вище,

стор. 121), на означення поняття «кривда»: досада —

обида (див. вище, стор. 121), на означення поняття

«заснувати»: заложити — создати (див. там же), на

означення поняття «пограбувати»: пограбити — облупити —

полупити (див. вище, стор. 123—124), на означення

поняття «встигнути прийти»: приспѣти — протягнути (див.
вище, стор. 124). Додамо ще тут і вживану часто пару:
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(не)лзѣ — (не)мочно (див. вище, стор. 124—125), а

також цікаву пару на означення домівки: домъ — станъ

(див. вище, стор. 120). Слід відзначити й те, що,

наприклад, вищевказана пара: нелюбье — нелюбовье

замінила тут зовсім пару: котора
— свада, вживану в

подібних ситуаціях галицьким редактором (пор. вище,

стор. 69). Ще більше характерна в цьому відношенні

велика група слів, засвідчених вперше або поодиноко
в цій частині літопису.

ОКРЕМІ ВПЕРШЕ ЗАФІКСОВАНІ СЛОВА

Як і в галицькій редакції, тут зустрічаємо велику
кількість слів аб® нових відтінків значень слів, які у
староруській літературі засвідчені вперше, а то й лише

в цій волинській частині Галицько-Волинського
літопису. Деякі з них ми мали нагоду відзначити серед рядів
воєнної лексики та синонімів і полісемів. Проте
лишилась переважна більшість таких, які не ввійшли у
вказані групи. Одні з них, як і в галицького редактора,
є словами книжного, слов’яноруського або й

живомовного, народноруського походження, інші появились як

запозичення з інших мов або утворились, як побачимо,
в процесі взаємовпливів із сусідньою польською мовою.

Слова слов’яноруського (їх мінімальна кількість) або

народноруського походження розподіляємо, як і в

галицькій частині літопису, на групу слів буденного і

групу слів технічного вжитку. В окремій групі розглянемо
запозичені слова та слова, особливі значення яких

появились під чужим впливом.

Слова слов’яноруського або народноруського
походження

Слова буденного вжитку (для кращої орієнтації
подаємо їх в алфавітному порядку).

беспокровный (беззахисний — лише тут) — «ты бѣ...

беспокровнымъ покровъ» (1288, 608/3) (слово
слов’яноруського походження з використаної автором «Похвали
Володимиру Васильковичу»).

бѣлчатый (білуватого кольору — лише тут) — «инь-

дитья золотомъ шита вся, а другая паволокы бѣлчатое»

129



(1288, 609/24). Срезневський лишив це слово без

пояснення. В сучасних східнослов’янських мовах його

нема.

внезапный (лише тут) — «стрегучи внезапнаго наѣзда

отъ Ляховъ» (1281, 584/9).
водити (в значенні «ганятися»? — лише тут) —

«поиде в силѣ тяжцѣ, и нача городы имати, водя в Литвѣ

и в Нальшанехъ» (1264, 570/16). Срезневський не подає

слова з цим значенням. Невідоме воно й тепер у
східнослов’янських мовах. В польських діалектах знаходимо
наближене значення в слові: wodzić się —

вертітися: jescem nie urosła, koło mnie się wodzą (Słown.
Warsz.).

вражьствовати (лише тут) — «начаста вражьство-

вати межи собою и воеватися» (1281, 582/18). Це слово

не зареєстроване у Срезневського.

воступатися (вмішуватися) — «далъ ти есмь землю...

по своемь животѣ, а при моемъ ти животѣ не

воступатися нивочтоже» (1287, 593/10). Це слово вжите тут

вперше. Срезневський подає його з пізнішого дещо часу

(Новгородська грамота 1307 р.).
вѣдание (відомість — лише тут) — «не моимъ вѣда-

ниемь се учинилъ» (без мого відома — 1289, 612/6).
Срезневський наводить це слово лише із значенням:

знание — уведомление — управление.

гривный (шийний) — «и милостынею яко гривною
утварью златою украсуяся» (1288, 607/26) (з
«Похвали...»).

двоити (лише тут) — «вѣдаешь самъ, оже я не двою

рѣчью» (1288, 600/1).
добрый (в значенні «благополучний») — «а братъ

ми... и сыновець ми во здоровьи ли? онѣмъ же повѣ-

дающимъ: господине добри вси и здоровѣ» (1287,
592/25).

докладывати (в значенні «доповідати») — «а

докладываю Бога и тебе, како ми велишь» (1287, 597/12).
досадити (в значенні «докучити», «набридати») —

«хотѣлъ быхъ доѣхати до Любомля, зане досадила мь

погань си» (1287, 592/11). Срезневський не знає слова

з цим значенням. З інших текстів він подає значення:

«оскорбить», «сделать неприятное». В українській мові

це слово вживається так, як і в нашій пам’ятці (див.
Грінченко).
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не достати (в значенні «померти» лише тут) —

«како не достанетъ стрыя твоего, ино мы твои и городъ
твой» (1289, 611/2). Пор. сучасне «як не стане на світі

батька».

дощатый (зроблений з дощок або пластинок — лише

тут) — «А село есмь купилъ Березовичѣ..., а далъ есмь...

5 локотъ скорлата, да бронѣ дощатые» (1287, 595/14,
див. сказане про це на стор. 117).

дробниця (дрібні перли) — «завѣсы золотомъ шиты,

а другые... съ дробницею» (1288, 609/2).
думный (в значенні «розумний» — лише тут) —

«бысть Левъ князь думенъ и хороборъ» (1291, 615/7).
жалосно (жалко — лише тут) «бысть жалосно

зрѣти на нь, видячи его болна суща» (1287, 592/7).
Цього слова Срезневський не реєструє. В сучасних
російськії! і українській мовах у цьому предикативному

значенні воно не вживається, але його відмічено в польській

мові: żałosno, яке Słown. Warsz. пояснює як litość bierze.
заити (в значенні «постигнути» — лише тут) —

«почалъ бяше писати ю [церкву]... но [залишилась] нескон-

чана, зайде бо и [Володимира] болѣзнь» (1288, 610/12).
замазаный (церковне «опечатаний» — лише тут) —

«и лежа в гробѣ тѣло его не замазано» (1288, 608/9).
замясти (в значенні «заколотити» — лише тут) —

«радъ быхъ ти помоглъ... нелзѣ ми, замяли нами Тата-

рове» (1281, 583/21).
заодино (у згоді, згідно — в цій формі лише тут) —

«Кондратови же живущу... с Володимеромъ заодино,
а Болеславъ живяше с Лестькомъ... заодино» (1281,
582/21—22). З інших текстів Срезневський подає форму
за одинъ.

изрядитися (одягнутися, нарядитися — лише тут) —

«изрядившеся во брачныя порты и ризы» (1261, 565/8).
Пор. у Даля діалектне: «изряжеха» «щеголиха».

карити (оплакувати по смерті — лише тут) — «а

поѣди карить по своей сестрѣ» (1262, 568/10, те саме:

568/13, 15). Л. А. Булаховський вважає це слово пів-

денноруським, зіставляючи його із Карною (богинею
плачу) в «Слові о полку Ігоревім» 48.

коловоротьный (лише тут), див. стор. 117.

48 Л. А. Булаховський, Питання походження української
мови, стор. 97.
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купалья (лише тут) — «на канунъ Иваня дни, на

самая Купалья» (1262, 565/25) (X. — нема).
легосердъ (м’якого серця, добродушний,

незлопам’ятний — лише тут) — «Мьстиславъ бяшеть легосердъ»
(1289, 611/13).

‘

лихо (відважно лише тут) — «княже, лихо ѣздишь,

рать с тобою мала» (1287, 599/16). Це слово вжите тут,

мабуть, з іронічним відтінком. Пор. російське лихо —

хвацько. В українській мові цього значення не

знаходимо.

ловчеє (мисливський податок — лише тут) —
«устанавливаю на нихъ ловчеє за коромолу» (1289, 613/9).

любивий (X. — либивый — хворий, кволий — лише

тут) — «осташа же Татаровѣ... у Володимѣря кормити
любивѣи конѣ» (1283, 588/20). Пор. словник Даля під
либивый. В «Материалах для сравнительного и объясни-

тельного словаря», СПб., 1854, стор. 157, пояснюється

це з фінського Іііріа — «хитатися», з чим трудно
погодитися, бо це слово є і в чеській, і в сербській мовах;
в останній з протилежним значенням: «дужий»49. В
українській мові це слово не збереглося.

многоплоднѣ (лише тут) — «распложено бысть мно-

гоплоднѣ» (1288, 607/23 — слово з «Похвали...»).
мѣсто (замість — лише тут) — «а се мене мѣсто

пискупъ же Маркъ» (1287, 592/13); «нача княжити в

него мѣсто сынъ его» (1292, 616/23; пор. ще 1261, 562/12).
наборзѣ (в значенні «зараз же» — лише тут) «а

наборзѣ хочю найти Кондрата, кдѣ будеть» (1287,
598/16). Срезневський цього слова не реєструє. В

сучасній українській мові його немає, реєструє його лише

Даль: наборзѣ.
напоминатися — «напоминалъся ему Володимиръ

о томъ много, абы ему воротилъ» (1282, 586/22). Пор.
польське napominać się в цьому ж значенні (Słown.
Warsz.). Із староукраїнської мови XVI ст. подає його
також Є. Тимченко, див. його «Рукописні матеріали для

історичного словника» в Інституті суспільних наук
АН УРСР у Львові, стор. 259—260.'

нелюбовье (неприязнь — лише тут) — «бяше же

межи има нелюбовье велико» (1283, 588/1).
І

'

49 І. С. Свєнціцький, Мова Галицько-Волинського

літопису, «Вопросы славянского язьїкознания», стор. 127.
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нёлюбо (досадно) — «Володимйревй бысть на нёк)

нелюбо, оже утаивъшеся его тако учинила» (1277,-
579/17).

нъколи (нема часу — лише тут) — «радъ быхъ
и самъ с тобою шелъ, но нѣколи ми, ѣду,, господине, до

Суждаля жениться» (1281, 583/5). Пор. у Грінченка:
«ніколи» — «некогда, нет времени». Срезневський цього

значення не подає.

огни (в значенні «іскри» — лише тут) — «бяхуть же

станове... соломою циненѣ и загорѣшася сами отъ ог-

невъ» (1261, 564/27). Срезневський не подає цього

відтінку значення. Не знаходимо його і в сучасних
українських словниках. Слово огни із вказаним значенням^

мабуть, місцевого народного вжитку.

оздоровитися (лише тут) — «тогда же Болеславу
князю болну сущу велми, потомъ же Болеславъ

оздоровися» (1268, 571/6). Пор. у Грінченка: «Тобі

виповняться, а нам оздоровляться» — з етнографічних записок

(словник Грінченка). У Даля без -ся: оздоровливать
в цьому ж значенні.

опала — «оному же велику опалу створшу на

Василка князя» (1261, 562/16).
опасеный (забезпечений — лише тут) — «ты, княжи,

а земля ть опасена» (1268, 573/5). Срезневський подає:

опасъный в значеннях: 1) «тщательный»; 2) «искусный»
і 3) «охранительный» у словосполученні опасьная

грамота — «охранная грамота».
осмотрѣти — «и тако ехавше осмотрѣша, оже нѣтуть

рати» (1274, 576/15). З українських словників лише

словник Желехівського подає в цьому ж значенні: ос-

мотрити — besehen.
отчаяние (в значенні «відвага» — лише тут) — «за-

щитився отчаяньемь акы твердымъ щитомъ» (1261,
564/16).

оіъятися (в значенні «відстояти себе» — лише тут) —
«тобою есмь, господине, княжилъ... и братьи своей отъял-

ся есмь, и грозенъ былъ» (1287, 596/27). Срезневський
цього значення не подає. Знаходимо його лише в

польській мові: odjąć się — oprzeć się, obronić się:

nieprzyjacielskim krzywdom, i urągowiskom odjąć się nie mogli
(Słown. Warsz.).

перекормити (лише тут) «не помори насъ, но пере¬

корми ны собѣ» (1279, 580/10). Значення безумовно й
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тепер вживане в народі, хоча українські словники не

реєструють цього слова. У Даля: «перекормить» —

«пересытить».
печень — «а прояли мь уже и на печенехъ» (1287,

592/13). Значення слова в цьому вислові (прояти на

печенехъ) було неясне для Срезневського. Наводячи
з нашої пам’ятки цю фразу, він ставить перед нею знак

питання.

платокъ (в множ, платци — культове значення: «воз-

дух» — лише тут): «и платци оксамитны шиты

золотомъ» (1288, 609/22).
поборъ (податок) — «а поборомъ і Тотарьщиною ко

князю» (1287, 595/9).
погадати (в значенні «порадити» — лише тут) —

«хотяшеть бо посѣдѣти со братомъ о томъ, абы ему како

погадалъ» (1287, 598/25). Срезневський не знає слова

з цим значенням. Сучасні українські словники подають-

значення: «подумати», «пригадати собі» (Грінченко,
Желехівський). Мабуть, похідним значенням від
вказаного нами є значення «поворожити» в галицьких

діалектах (див. рукописні діалектологічні матеріали в

Інституті суспільних наук АН УРСР у Львові); те саме

в російській мові: погадать у ворожки.
подъсѣдати (займати місце — лише тут) — «взяста Ѣ

[захопили їх], а быша землѣ не подъсѣдали» (1276,
577/18). Подібне значення знаходимо лише в старій
польській мові: zabrać co komu podstępnie «nie bój sie

Herodzie, żeby Chrystus miał cię podsiąść w królestwie
twoim» (Słown. Warsz.: podsiąść).

полошити (лише тут) — «воеводы Лядьскыи сами

полошахуть и, абы не взяти города» (1291, 615/24).
Срезневський зіставляє це слово з чеським plaśiti —
пугать. В «Златоструї» XII ст. є полошитися. Сучасне
значення «полошити» — вспугивать (Грінченко).

попередити (лише тут) — «вѣсть приде имъ, оже

уже Татаровѣ попередили к Новугородъку» (1277,
578/28, те саме: 1261, 568/8). Л. А. Булаховський
(«Питання походження української мови...», стор. 97)
допускає можливість вживання цього слова з таким

значенням лише в Південній Русі. Його припущення, що

сучасне російське значення слова попередить — «дать

счастья» походить із поданого тут значення

«випередити» не здається нам переконливим.
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поперекъ (лише тут) — «...Ногай пойде поперекъ
Гору» (1283, 587/8). Слово живомовне й тепер в

українській народній мові, напр.: «він мені поперек дорогу

перейшов». Те саме вказує Даль.
пописати — «и грамоты есмь пописалѣ» (1288,

600/5).
поречи (в значенні «назначити» — лише тут) — «и

порекоша себе снемъ в Тернавѣ» (1268, 571/30 — див.

Срезпевський).
посѣдѣти (в значенні «побалакати» — лише тут) —

«хотяшеть бо посѣдѣти со братомъ о томъ, аби ему како

погадалъ» (1287, 598/24). Відтінок цього просторічного
значення знаходимо в сучасному українському
народному слові посідки — проведення у сусідів деякого часу
з розмовами.

потворити (противу) (рахуватися з ким) «вси

гнѣвахуся на нь про то, оже не потвори ихъ людми

противу себе, самъ взя городъ» (1274, 576/29). Вказане
значення слова потворити не лишило тепер по собі ніяких

слідів. У Даля це слово в значенні потурати.

потроичи (тричі — лише тут) — «си же слова

молвивъ и потроичи меча каменьемь доловь» (1261, 563/25).
поустроити (обладнати — лише тут) —

«поустрои
церковь иконами и книгами» (1288, 608/29). Слово з цим

значенням тепер невідоме. В російській мові поустроить
означає «позасновувати».

претекущий (скороминущий — лише тут) — «паче

протекущего cero царства земнаго» (1288, 606/10 —
слово з «Похвали...»). Срезневський цього слова не

реєструє.

приставливати
— «начаша лествицѣ приставливати

к городу» (1261, 564/11). В цій формі відмічено дане
слово дещо пізніше в Новгородській грамоті 1307 р.

(Срезневський).
пристати (в значенні «змучитися» — лише тут) —

«его бо конѣ пристали бѣхуть» (1287, 598/19). Пор.
сучасне «коні пристали» (Грінченко: пристати).

протопопиная (дружина протопопа — лише тут) —

«купилъ в протопопиное» (1288, 610/2).
прочный (міцний, російське «внушительный» — лише

тут) —• «посла... с прочними рѣчьми, река ему» (1289,
612/16). В українській мові це слово не збереглося;
в російській мові значення: «сильный» («прочный мате-
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риал»); «надійний» — «обеты его не прочны» (Даль,
слово прокъ).

прояти (пройняти — лише тут) — «а прояли мь уже
и на печенехъ» (1287, 592/12). Пор. в сучасній говірці:
«циганський піт пройма» (Грінченко: проймати). У Срез-
невського це слово із знаком питання.

прѣтися (відпиратися) — «безъ лѣпа ти ся прить»
(1279, 580/27). В сучасних східнослов’янських мовах

(також у польській) слова з цим значенням не

знаходимо. В українській мові взагалі такого слова немає.

В російській мові є із значенням «сперечатися» (див.
Даль: прѣтися). Імовірно, слово прѣтися в значенні

«відпиратися» було словом місцевого вжитку.
родимый — «дай ми ю Богъ отдати аки свою дщерь

родимую» (1287, 595/30). Пор. російське родимый —

«родной»: «родимая сторона» (Даль: рождать). Те саме

(зрідка) в сучасній українській мові (див. Російсько-
український словник, М., 1948).

ражений (як іменник — людина — лише тут) — «его

же нѣсть убѣжати всякому роженому» (1288, 603/32).
Срезневський цього слова не реєструє.

розогнатися (розігнатися — лише тут) — «пусти на

ня воропъ, идеже бяхуть Ляхое розогналися, воюючи»

(1268, 572/8).
рокъ (строк) — «Литва не приспѣ на рокъ» (1282,

586/8). З українського вживання реєструє слово рок
в значенні «строк» лише словник Желехівського: рок —

2) Termin. Пор. ще rok — строк в старопольській мові:

na rok oznaczony przed sędzią stanął (Słown. Warsz.).
слава (в значенні «пиха» — лише тут) — «нача

гордѣти велми и вознесеся славою и гордостью великою»

(1262, 567/20). Срезневський не реєструє цього відтінку
значення. З української мови словник Желехівського
відмічає з подібним відтінком значення слово славиця —

eitler Rum, тобто пуста слава.

словый (відомий — лише тут) — «Титъ, вездѣ словый

мужьствомъ» (1282, 586/33). В «Материалах...» Срезнев-
ського це слово не зареєстроване. Нема його і в

сучасних східнослов’янських, а також в польській мовах.

сполу (до ладу, рос. кстати — лише тут) — «дай ми...

Берестий, то бы ми сполу было» (1288, 598/33). (Див.
у Срезневського під полъ). В сучасних

східнослов’янських, а також у польській мовах слова з таким

значеній



ням не знаходимо. Імовірно, воно було діалектним на

Волині. В російській мові сполу означає «с половины»

(Даль).
ставитися (в значенні «ставати», російське

становиться— лише тут) — «вниде во олтарь..., ту бо бяшеть ему

обычай всегда ставитися и сѣдѣ на столцѣ» (1288, 603/1) -

Пор. сучасне народне: «Скорій, хлопці, кругом хати

ставтесь» (Грінченко: ставитися).
сыновиця (племінниця — лише тут) — «и ятровь

свою облупи... и сыновицю свою облупи» (1281, 582/28) <

Срезневський не реєструє цього слова. Пор. сучасне:

синовиця (Грінченко).
сыть (насищення — лише тут) — «Берестья хочешь,

а самъ держа княжения три... да нѣту ти сыти» (1288,
601/7). Пор. сучасне українське народне: несить

(Грінченко) — ненаситність. Сыть у значенні «насищення»

зберігається в російській простонародній мові: «большая

сыть брюху вредит» (Даль: сытый).
убитье (в значенні «убивство» — лише тут) — «и

тако бысть конѣць Миндовгову убитью» (1263, 568/30;
ця сама фраза — 569/12, 577/31 — в життєписі Вой-

шелка). Пор. убите — Todtung в словнику
Желехівського. У Грінченка цього слова немає.

увити (обвинути — лише тут) — «увиша и

оксамитомъ со круживомъ, якоже достоить царемь» (1288,
604/6). Те саме значення подає Грінченко з галицьких

пісень, зібраних Я. Головацьким: «Увила головку в

рубок тонесенький». Те саме й в російській народній мові

(Даль).
украсоватися (з -ся — лише тут) — «милостынею

яко гривною утварью златою украсуяся» (1288, 607/26)
(слово вжите в «Похвалі...»). В сучасних
східнослов’янських мовах це слово не відоме.

унынье (в значенні «виснаження», «занепад» — лише

тут) — «плакася по велику, видя болесть его и унынье
тѣла его краснаго» (1287, 597/24). Слово книжне.

Відзначимо, проте, внесення в нього нового семантичного

відтінку в нашій пам’ятці. Російська літературна мова

зберігає його в основному церковнослов’янському
значенні: журба. Для західноукраїнських земель словник

Желехівського також вказує лише його

церковнослов’янське значення.
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хвостатый — «явися звѣзда на востоцѣ хвостатая»

(1265, 570/19).
цвѣлити (в значенні «мучити» або «кривдити» ли¬

ше тут) — «сестра твоя умираючи велѣла ми тя пояти

за ся; тако рекла, ать иная дѣтий не цвѣлить» (1252,
568/17). Срезневський подає це слово також за

«Словом о полку Ігоревім», але в значенні скоріш «краяти»:
«мечи цвѣлити». Даль знає це слово лише за цими

двома пам’ятками. В українській народній мові воно живе

й тепер у значенні «шмагати» (див. Грінченко, Желехів-
ський).

Технічні терміни

Наростання техніки чи її вдосконалення майже
зовсім не знаходить виявлення в словниковому запасі

волинської редакції. Крім вказаних серед воєнної лексики

нових військових термінів «коловоротный самострѣлъ»
та «бронѣ дощатыѣ» (див. стор. 117), знаходимо тут

вперше в староруській лексиці технічний термін,
пов’язаний з переплавлюванням металів, хоча, звичайно, він
мусив, як і сама техніка плавлення, вже давно існувати
на Русі. Звучить він полити (пор. сучасне російське
«литейный завод», українське «ливарня», «лити») — «кубь-
кы золотые и серебряные, самъ передъ своима очима

поби и полья в гривны, и мониста великая золотая бабы

своей... все полья» (1288, 601/26—27); «поліа же и ко-

локолы дивны слышаніемъ» (610/12). Крім цього, —

палітурницький термін волочити (крити) — «а другое

еуангеліе опракосъ волочено оловиромъ» (1288, 609/29).

Запозичення з чужих мов та впливи

іншомовної семантики

Запозичень з чужих мов мало. Майже нічого нового

не відбилось в мові волинської редакції з майже

піввікових стосунків з татарами. Сама назва «татари», як

і в галицькій редакції, не усталилася ще. Вона виступає
або у формі татар або тотар, хоч переважає вже форма
татар. Пор. «потече противу Татарину» (1261, 564/18);
«Татаровѣ» (565/17); «посла в Татары» (1274, 575/25);
«неволею Татарьскою» (1280, 581/24); «возводить

Татаръ» (1289, 612/17), але «одержа землю свою

величествомъ олны по Тотары» (1289, 613/27). Одиноким
новим не стільки лексичним, скільки семантичним запо-
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зиченням у татар є вживання вказаного нами в групі
воєнної лексики слова дѣти зі значенням «воїн»,
точніше «татарський воїн», яке відбило патріархальні
залишки в мові татар (патріарх — сім’я — діти). Пор.
«Татари же прислаша... рекуче: дѣти нашѣ видѣлѣ, оже

рать стоить за горою... а пошлете люди добрый с

нашими Татары, ать усмотрять што будеть» (1274, 576/12).
В цей же час прийшло на землі Галичини — Волині

разом з посиленою німецькою колонізацією міст слово

цеберъ для означення одиниці міри. Пор. німецьке Zo-
Ьег. Зустрічаємо його вперше (і один раз) в

давньоруському письменстві саме в цій редакції Галицько-
Волинського літопису під 1289 р. в грамоті Мстислава
Даниловича: «уставляю... за ихъ коромолу... по пяти

цебровъ овса, а по пяти цебровъ ржи» (613/15).
Нарешті, в той же самий час разом із самим предметом

появляється як назва спеціальної тканини слово скорлатъ:
«а далъ есмь на немъ 50 гривенъ кунъ, 5 локотъ скорла-
та да бронѣ дощатые» (1287, 595/14) (X. — иларлату).
Це слово також вперше зустрічається в цій редакції
Галицько-Волинського літопису. Поширилось воно на

Русі разом з матеріалом з Заходу (пор. франц.: есагіа-
te; італ.: scarlato), однак зайшло туди найімовірніше
через Польщу і в польській передачі слова. Пор.
польське szkarłat.

Окремо відзначимо появу нових лексичних наростів,
що появляються в цій редакції на грунті
русько-польських лексичних взаємовпливів. Безпосередньо з

польської мови запозичено нове в руській лексиці XIII ст.

слово позлотистъ (лише тут), оскільки це слово не

є підновленням пізнішого переписувача: «да крестъ
великъ сребрянъ позлотистъ» (1288, 609/18). Пор.
польське pozłocisty. Слово пробощь в галицькій редакції
виступало інколи в мадьярсько-польській звуковій
контамінації як пребощь під 1252 р. (мадьярське prepost;
польське proboszcz). Тут воно з’являється вже в

усталеній польській звуковій формі пробощь: «Болеславъ
князь присла посолъ свой к Василкови, Григоря,
пробоща Люблиньского» (1268, 571/29). Далі звертають на

себе увагу слова в(у)толитися і миловати, значення

яких стикається з польською семантикою, пов’язаною
з цими словами і в сучасній польській мові. Слово

утолити відоме, щоправда, і в інших старих руських
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Тах зі значенням «втйхоМириїй» (див. Срезневськйй),
але в сполученні з от плача воно ще й тепер є

специфічним польським висловом, в якому тільки воно й

вживається, правда, в дещо іншій формі: «utulić» (się): «w

płaczu utulić (się)». У волинській редакції воно в

такому саме сполученні зустрічається під 1288 і 1289 рр.:
«и плакася надъ гробомъ его плачемь великимъ... и уто-
ливжеся отъ плача, и нача розсилати засаду» (610/27);
«княгини же его не можаше ся втолити» (з пропущеним
от плача) (608/11). Слово миловати відоме в раніших
пам’ятках в значенні «милосердитися» (пор.
Срезневський; пор. ще милость в Галицько-Волинському
літописі під 1245 р.: «начаша просити милость получити»).
Тут під 1287 р. воно виступає із значенням «кохати»,

«голубити», що його і сьогодні знаходимо в цьому слові
в польській мові (в українській мові слово милувати
має значення: 1) берегти; 2) пестити — див. Грінченко):
«и о семь дѣтяти, о Изяславѣ, иже миловахъ ю аки

свою дщерь родимую» (593/24) (у польському
перекладі було б: którą (u)miłowałem jak córkę rodzoną).
Нарешті, тотожним з польським словосполученням, яке

довго зберігалося в польській мові, є вперше вжите

тут словосполучення правити посолъство: «и нача по-

солъство правити: брать ти, господине, молвить» (1288,
600/27). (Пор. Słown. Warsz. під poselstwo: poselstwo
prawić). Можливо, що й семантика вказаного слова

поречи в значенні «назначити» (див. стор. 135)
появилася під польським впливом. Звичайно в староруській
мові вживалося в цьому значенні слово уречи

(Срезневський). В старопольській мові було слово porzec się
в значенні «присягнути» (Słown. Warsz.). Можна

припустити такий семантичний перехід: присягнути собі
взаємно щось зробити, урочисто зобов’язатися, урочисто
назначити собі взаємно. І воно, можна думати,
появилося внаслідок взаємовпливів на русько-польському

пограниччі.

і

ПИТАННЯ живомовності лексики

ВОЛИНСЬКОЇ РЕДАКЦІЇ

Ми торкалися цього питання побіжно кілька разів
уже вище, наприклад у вступі (див. стор. 7) та при

розгляді окремих лексичних груп. У даному підрозділі
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нам доведеться більш детально розібратись у цій

проблемі, оскільки вона має першорядне значення для

питання про час появи ясних лексичних українських
елементів в системі староруської мови. У вступі ми

відзначили, що на літературній мові Галича — Волині не

могли не відбитись певні зрушення в соціальному укладі
Галичини — Волині під кінець XIII ст., а саме

поступовий ріст значення служилого елемента за рахунок

політичного значення бояр, а також поява і щораз більше

зміцнення міщанства. Цей соціальний фактор мусив

обумовити й спрямування літературної мови в підборі
лексики в сторону слововживання тих саме служилих
і міщанських елементів, що й виявляється в лексиці
волинського редактора, його мова виразно розрахована
на спілкування з «простою людиною», тоді як галицький

редактор мав в основному на увазі лише спілкування
з придворною феодально-військовою боярською
верхівкою. Свою близькість до «простих людей» волинський

редактор засвідчує не лише підкресленням того факту,
що в 1287 р. Мстислав Данилович наказує читати

грамоту брата не лише самим боярам, але й «мѣстичамъ»,
тобто міщанам-ремісникам володимирським: «созва бо-

яры Володымѣрьскыя брата своего, и мѣстичѣ Русции и

Нѣмци и повелѣ передо всими чести грамоту братню»
(1287, 596/2—5). Взагалі його ставлення до «простих»
людей набагато інше, ніж ставлення галицького

редактора. При описі подій «героями» галицької редакції
виступають тільки члени князівської родини та, говорячи
словами літопису, «нарочити люде»: бояри і їх діти.
Про них лише згадується, хто з них загинув, чи

потрапив у полон, чи виявив хоробрість тощо. До простих
людей цей редактор ставиться з явним нехтуванням.

Наприклад, в 1240 р. до посланого Данилом «столника»

Якова з’являється двоє вільних селян (смердів), які від

бунтівничого боярина Доброслава отримали на відкуп
коломийську сіль. І хоч самі вони нічого не були винні,
редактор називає їх беззаконними, з неприкритим

презирством говорить про їх селянське соціальне

походження, не вважає їх достойними будь-якого кращого відкупу.
Ось це місце: «Якову сѣдящу у него [у Доброслава]
приидоста два беззаконьника от племени смердья, и по-

клонистася ему...» Дізнавшись, що вони отримали на

відкуп Коломию, Яків обурюється, бо за його
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нанням з огляду на їх походження «си — як каже —

еста недостойна ни Вотьнина держати» (525/13—21).
Галицький редактор не забуде назвати «оканьною»

жінку, напевно якусь міщанку (бояриню назвав би по

імені), через неуважність якої сталася пожежа в Холмі:

«прилучижеся сице... загорѣтися Холмови отъ оканьныя

бабы». Навіть коли проста жінка наражується на

небезпеку, пробираючись у Відні потай, щоб купити

їжу і врятувати від голодної смерті сина Данила
Романа, навіть тоді галицький редактор не знаходить для

неї будь-якого доброго епітета: «Бѣ бо баба (!) ходящи

и купящи коръмлю потай въ градѣ Вяднѣ, приносящи,
толикъ бо бѣ гладъ, яко и конемъ хотящимъ ясти уже»

(1257). Відзначимо при цьому, що в Київській Русі
нейтральною назвою для жінки було, як правило, слово

жена, навіть у такому памфлеті проти жінок, який

знаходимо в «Слові Данила Заточника» (пор.
Срезневський). З явною погордою ставиться цей редактор
навіть до бояр, якщо вони не бояри з діда-прадіда. Так,
наприклад, він ніколи не забуде, що боярин Судьич за

своїм походженням попович: «бояре же Галичьстии

Данила княземь собѣ называху, а самѣ всю землю дер-

жаху. Доброславъ же вокняжилъся бѣ и Судьичь
поповъ внукъ» (1240, 525/3).

Інше ставлення у волинського редактора. Він оцінює

героїчний поступок простої людини під час облоги

татарами міста Любліна, пікреслюючи, що це вчинок

простої людини: «нѣкто же отъ Ляховъ, не бояринъ, ни

доброго роду, но простъ сый человѣкъ... створи дѣло
пам’яти достойно...» (1261 р., стор. 564). Під 1282 р. він

підкреслює клопотання Володимира Васильковича про
слуг чи, як це видно з контексту, мабуть, про селян:

«Лестко... взялъ бяшеть у него село на Въкраиници,
именемъ Воинь, и напоминалъся ему Володимиръ о томь

много, абы ему воротилъ челядь...» (стор. 586).
Розповідаючи під 1285 р. про перемогу Кондрата над Лешком,
він не забуває при переліку вбитих і «простої чаді»:
«изби отъ полку Лестькова бояръ и простую чадь»

(стор. 590). На питання Володимира Васильковича під
1287 р. про здоров’я братів Льва і Мстислава, які пішли

в похід з татарами, він вкладає в уста тих, кого

запитували, характерну відповідь: «господине! добри вси и

здоровѣ и боярѣ и слуги» (стор. 592). Звичайно, щр
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слуги — це «служилі» люди в різних ступенях служби,
починаючи від керівників, князів чи бояр за

походженням і закінчуючи простою масою. Цю «служилість» як

новий політичний фактор підкреслює волинський

редактор ще й в інших місцях. Про Раха, воїна Володимира
Васильковича, який загинув у 1281 р. в битві з Болесла-

вом, говориться, що він «бяшеть дворный его

[Володимира] слуга, любимы сынъ боярьскый» (стор. 584). Те

саме про князя Юрія Пороського, про якого теж не

забуває підкреслити, що цей останній «служаще Мьсти-

славу, а первое служилъ Володимиру» (1289, стор. 612)
і Т. д.

Таким чином, доводиться думати, що власне служилі
люди, в широкому значенні цього слова, до найнижчих

ступенів включно, та міщансько-ремісничий елемент —

це те мовне середовище, вплив якого формував
літературну мову волинського редактора. Але a priori можна

твердити, що розмовна мова цих кіл (у порівнянні із

загальновживаною до цього часу староруською

літературною мовою) значно вже поступила вперед у своєму

розвитку в напрямку до виділення із староруської мови

та переходу в мову української народності. Про це

свідчить незрозуміла поява в грамотах XIV ст. чималої
кількості таких лексичних рис, які зустрічаємо у
волинській частині Галицько-Волинського літопису. До них,

здається, можна віднести значну більшість тих лексем,

про які йшлося в попередньому підрозділі як про такі,
що їх нова поява або й зміни в семантиці відомого
раніше лексичного матеріалу стали можливими внаслідок
живих взаємин з широкими служилими і народними
масами.

Цриьертають до себе увагу особливо такі, як:

добрий в значенні «благополучний» (див. вище, стор. 130);
водити в значенні «крутитися», «вганятися» (див. там

ж<е); доступатися (вмішуватися, див. там же); пор.
сучасне народне: «тут уже цар уступився: отдай — каже —

дочко» (словник Грінченка: уступатися)} для російської
мови Даль подає дещо інше значення: «объявлять свои

притязания на что»; двоити — говорити так і інакше

(див. там же); пор. сучасне народне: «він раз каже так,
а раз інакше, він сам двоїть» (Грінченко); в російській
мові лише значення «удвоять» (Даль); досадити на¬

докучити, набридати, досадити (див. там же); жалосно
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в предикативному значенні: «жаль», «жалко» (див.
стор. 131); зайти — застигнути: «зайшла и болезнь»

(див. там же); пор. польське zaszła go choroba (Słown.
Warsz.: zajść); в сучасних російській і українській
мовах це значення невідоме; замясти — зробити заколот

(див. там же); пор. у Грінченка: зам’ятая, зам’яття,
викладене російським: замешательство. В російській
народній мові слово замятъ має значення «одолеть», тобто

замучити (Даль: заминать)-, карити — оплакувати
покійника (див. там же); ловьчее — мисливський податок
(див. стор. 132); любивши (про коней) — хворий, кволий

(див. там же); наборзѣ — швидко, зараз же (див. там

же); напоминатися домагатися чогось від когось (див.
там же); нѣколи — нема часу (див. стор. 133). Даль
подає також російське неколи в цьому ж значенні, але

не наводить ілюстрації (Даль: некогда)', огни — іскри
(див. там же); оздоровитися — видужати (див. там же);
отъятися — відстояти себе (див. там же);
перекормити — прохарчувати якийсь час (див. там же);
погадати — порадити (див. стор. 134); подсѣдати — займати

чиє місце (див. там же); полошити — лякати (див. там

же); попередити—випередити (див. там же); поперекъ
(див. стор. 135); посѣдѣти — побалакати (див. там же);
поустроити — постачити (див. там же); пристати (про
коней) — змучитися (див. там же); прояти пройня¬
ти (див. стор. 136); прѣтися — відпиратися (див. там же);
розогнатися

— розігнатися (див. там же); рокъ —

строк (див. там же); слава — пиха (див. там же);
споду до ладу, російське кстати (див. там же);
ставитися— ставати, російське становиться (див-, стор. 137);
сыновиця — племінниця (див. там же); сыть — наси-

щення (див. там же); увити — обвити (див. там же);
цвѣлити — мучити або кривдити (див. там же);
чинити —■ будівельне «крити» (див. стор. 127).

Далі, імовірно, такі слова, як: в(у)толитися — вти-_

хомиритися (див. вище, стор. 139); миловати — кохати,

голубити (див. там же); цеберъ, яке, безумовно,
мусило вже поширитися серед народних мас (див.
там же).

Крім цього, можна вказати на низку слів або слів

з окремим відтінком значення, які ми відзначили серед
синонімічних та полісемічних рядів як такі, що й тепер

вживаються в українських говірках або, за деякими
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даними, могли вживатися серед простолюддя в той час,

наприклад:
добытокъ — майно (див. стор. 120); досада —

кривда (див. стор. 121); изоимати— піймати (див. стор. 123);
одаль — здалека (див. стор. 124); повѣдѣти —
розказувати (див. стор. 123); притягнути — встигнути прийти
(див.стор. 124); товаръ — рогата худоба (див.стор. 121).

Далі — такі слова, відзначені серед воєнної лексики,

які, певно, вживалися народом і в невоєнному плані,
як-от:

обзирати — оглядати (див. стор. 115); перезрѣти —'

оглянути (див. стор. 118); правити — кликати,
прикликати (див. стор. 127); увѣдатися

— звести рахунки
з ким, порахуватися з ким (див. стор. 114—115, 119).

Для мовного спрямування волинського редактора
в сторону живомовності, а то й просторічності мають

значення такі факти, як вживання слова вѣхоты, «хотя

быхъ ти, рці, тотъ вѣхоть соломы далъ, того не давай
по моемь животѣ никому же» (1288, 600/12); слова

гораздо в значенні стверджувальних слів «добре»,
«гаразд»: «Левъ же рече Володимѣру: «тако и гораздо, оже

еси далъ: мнѣ под нимь ци искати по твоемь животѣ?»

(1287, 591/27); постійне вживання прислівника домовь
(додому) так, як воно вживається в сучасних галицьких

ювірках (див. Грінченко: домів): «пришедшимъ же имъ

домовь» (1268, 571/26, те саме: 1268, 573/24, 1274, 577/8,
1278, 580/4, 1282, 585/31 і т. д.); вживання слова извѣка

(споконвіку): «есть ли ловчии здѣ? — они же рекоша:
нѣтуть, господине, изъвѣка» (1289, 613/8). В цій формі
вжито це слово також пізніше в грамоті галицького

старости Оти 1351 р. (див. Срезневський: вѣкъ). З
тогочасних північних пам’яток Срезневський подає в цьому
значенні изъ вѣковъ (див. там же). В сучасних українській
і російській мовах знаходимо народні: звіку (Грінченко),
свеку (Даль). Привертає також увагу слово кобыла,
вжите у виразному просторічному значенні — «коняка»:

«Оканьный же и безаконьный Телебуга выйде пѣшь, со

своею женою [після блукання в Карпатських горах і

втрати війська] объ одной кобылѣ, посрамленъ отъ

Бога» (1282, 587/15); пор. одне із значень слова кобиль-

ник: Pferdcliebhaber — любитель коней (словник

Желехівського). Далі можна б відзначити вживання слів

немочи і немочь — хвороба (їх нема в галицького ре-
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дактора): «и нача болми немочи» (1288, 602/23);
«слышимъ твою немочь великую» (600/31). Пор. сучасне
неміч (словники Грінченка й Желехівського) і немочи —

krank sein (словник Желехівського); слова отопрѣти-
ся — російське застаріле «извиниться чем»: «Романъ же

отопрѣся ему, тако река: сыну!... не могу отъ рати своей
ѣхати...» (1274, 577/6); пор. в словнику Желехівського.

відпиратися: sich weigern, sich entschuldigen (словник
Грінченка слова з таким значенням не реєструє);
російське народне значення цього слова: «відректися від
чогось» (Даль: отпирать); слова толстый (про голос) —
низький: «рѣчь же бяшеть в немь толста» (1288,605/14);
пор. в казках у Рудченка: «та кличе товстим голосом»

(словник Грінченка; те саме значення подають і

словник Желехівського і діалектно також Даль: толща).
Далі можна вказати на часте вживання прислівників
туто, тутоть: «хотѣлъ быхъ снятися с тобою, абы туто
и Войшелкъ былъ» (1268, 573/18, те саме: 1288, 600/30,
608/28); «но кдѣ будеть любо моей княгинѣ тутоть ю

дати» (1287, 595/24). Слова туто, тута зустрічаються часто

й тепер в українських діалектах. Вживає його часто, як

зазначено на стор. 107, наприклад, Леся Українка.
Далі майже постійне вживання слів: чинити,

учинити (замість творити, створити): «безаконья чиняше»

(1270, 574/9); «учини соромоту» (1281, 582/29); «что кто

имѣть чинити по моемь животѣ» (1287, 595/18); «се же

есмь учинилъ за гордость брата» (1287, 593/11 і т. д.).
Відзначимо характерне слово ни (замість нѣ) в

значенні «нема» (скорочення нѣсть): «видишь мою немочь, оже

не могу, а ни у мене дѣтий» (1287,591/21) 50. Аналогічне
значення слова не (не = ні) зустрічається в бойківській

говірці села Яблінка Верхня: не хліба, не долі (див.
Д. Г. Бандрівський, Говірки Боринського і Турків-
ського районів, рукопис в Інституті суспільних наук
АН УРСР у Львові). Подібне значення слова не

відзначає Є. Желехівський в творах І. Франка (словник
Є. Желехівського, слово не) 51.

50 Пор. у «Повести временных лет»: «на оутрии придоша Пече-

нѣзи, почата звати: нѣ ли мужа, се нашъ доспѣлъ» (Срезневський:
нісмъ).

51 Пор. не замість нѣ: «не ли кого, иже бы моглъ на сону
страну доити» (там же).
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Нарешті, те, що волинський редактор на противагу

галицькому вживає лише слово зависть: «уби Войшелка
завистью, оже бяшеть далъ землю... Шварнови» (1268,
573/29 і т. д.); в галицькій редакції ще зазоръ (1202,
481/31); вживає, крім витворитися галицької редакції
(1211, 1213, 1231, 1238 рр./, також ваперти(ся),

звичайне і в сучасній українській мові: «и запроша Ляхове

городъ» (1287, 598/31); «и бяху в немь заперлися Пру-
зи» (1277, 579/19) (слово витворитися відмічає для

української мови лише словник Є. Желехівського);
характерне те, що вживає лише лѣпили — українське
народне ліпше: «лѣпши бы не живъ былъ» (1287, 599/23),
в галицькій редакції луче: «луче есть на свои землѣ

костью лечи...» (1201, 480/16); замість вживаного

галицьким редактором слова баня — лазня (1205)
знаходимо тут корінне руське слово мовница, яке

Срезневський відзначає лише у «Повести временных лет» і в

нашій пам’ятці: «оному же идущу до мовници мыться»

(1263, 569/10), пор. у словнику Желехівського: мовни-

ця — Badehaus; на означення облоги волинський

редактор користується народним словом остоя (в галицькій
редакції обьдержание під 1240 р.): «и во городѣ изомре
в остою... бесчисленное множество» (1283, 588/24, те

саме 589/17); пор. слово остоя — Belagerung в словнику
Желехівського; словник Грінченка цього слова не

реєструє, Срезневський подає його лише за літописом

«Повесть временных лет» і за нашою пам’яткою; завжди

у волинського редактора лише оттолѣ (сучасне
українське народне відтіль): «оттолѣ пойде во святую Гору»
(1262, 568/1); «и оттолѣ... пойде в Литву княжить» (1263,
569/13 і т. д.), тоді як в галицького редактора завжди

оттуду: «оттуду же идоша 8 дни до рѣкы Калкѣ» (1224,
496/23, те саме: 524/24 і т. д.); в значенні «слуга»

знаходимо тут лише слово паробокъ: «почата думати конюси

Миндовгови, 4 паробци, како бы лзѣ имъ убити Треняту»
(1263, 569/9), тоді як в галицькій редакції ще як сцно^

нім слово отрокъ (див. вище, стор. 71); очевидно, зовсім

чуже для волинського редактора слово колодникъ

галицької редакції в значенні «полонений», наприклад:
«и обрѣтше Татаръ биша я и колодники имаша» (під
1259 р.); зате знаходимо тут у нього слово полоненикъ:

«посла мя... проповѣдати полоненикомъ» (1276, 577/30),
пор. полоненик в словниках Грінченка і Желехівського;
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на означення сина брата вживається у волинській

редакції лише слово сыновецъ (1287, 593/12), тоді як в

галицькій редакції, крім цього слова, ще слово братучадъ
(див. вище, стор. 67); пор. синовецъ в словнику
Желехівського (словник Грінченка подає слово синовець з

таким значенням лише за Желехівським). Нарешті, має

значення й те, що волинський редактор вживає постійно

прислівник тако (так): «Тако рекла» (1262, 568/16),
«и тако бысть конець...» (1263, 568/30), «и тако придо-
ша во свояси» (1264, 570/18 і т. д.), тоді як у галицького

редактора знаходимо в таких випадках слово сице, пор.
«и принтъ бысть градъ сице воими» (1240, 523/2), «и

бывшю знамению сице надъ полкомъ» (1249, 532/28).

* * *

Підсумовуючи все відзначене нами при дослідженні
лексичних особливостей Галицько-Волинського літопису,
ми приходимо до таких загальних висновків.

Нам важко погодитися з думкою, яку висловив

акад. Л. А. Булаховський після огляду лексики

староруських пам’яток. Навряд чи можна категорично
твердити, що «те, що виявляють відносно свого лексичного

складу староруські літописи, веде до єдиного висновку
в питанні про стосунок літературної мови, відбитої в них,

до сучасної української: староруська літературна мова

лексично далека від специфіки теперішніх українських
говірок, і треба, отже, визнати, що словник останніх

в усьому істотному, що його відрізняє від
великоруських говірок, усталився в пізніший час»

(підкреслення наше52. — А. Г.). Суперечить цьому власне

лексика Галицько-Волинського літопису, особливо лексика

волинської частини. Якщо про лексику галицької
частини, яка в основному відбивала більш літературно-
консервативне слововживання вищих феодальних кіл,
ми можемо сказати, що вона все ж таки йде в напрямку
творення окремої групи в системі літературної лексики

староруської мови, то лексика волинського редактора
свідчить уже про наявний поворот у бік живого

розмовного слововживання простих народних мас. Зви-

52 Л. А. Булаховський, Питання походження української
мови, сюр. 99.
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9айно, не все характерне в цьому слововживанні могло

відбитися в літературній мові редактора, і тому ми не

можемо мати повного уявлення про всю лексику
простонародного галицько-волинського середовища того часу.
Але те, що в значній кількості потрапило сюди, свідчить

уже, якщо судити за даними сучасних українських і

російських словників, про безперечну різницю між

слововживанням на півдні і на півночі Русі. Воно
наближається до українського слововживання пізніших часів.

Зрозуміло, що деяку частину того особливого в лексиці,
що знаходимо тут, можна розрізнено зустріти і в різних
великоруських говірках. Можемо, наприклад, в тій або
іншій великоруській говірці знайти і казати —

приказывать, і палити — жечь, і (у) чинити — (с)делать,
і полошити — пугать, і проняти («мороз пронял»), і

ставитися — становиться, і, хоч з іншим значенням,
попередити або вступатися, яке, проте, має також дещо
відмінне значення: «объявлять свое притязание» (Даль),
а не те, що відмічено в нашій пам’ятці і в сучасній
українській мові, тобто «вмішуватися», «втручатися».
Знайдемо там і туто, хоча Даль, відзначаючи це слово,

не подає чомусь ілюстрацій. Проте як загальна

лексична система певної суцільної території ці лексеми

характеризують не лише лексику нашої пам’ятки, зокрема

лексику волинської частини літопису, але в тій мірі,
в якій відповідні слова з їх специфічною семантикою

збереглися, вони характеризують і лексичну систему

українських говірок. Правда, зрозуміло, що ми не

можемо безпосередньо зробити перехід від специфіки
лексики волинського редактора до специфіки теперішніх
українських говірок. Можна хіба що говорити про
невеликий перехід. Але ж справа не в цьому. Справа в тому,
наскільки можна зробити такий перехід від
простонародної лексичної специфіки того часу до специфіки
українських говірок хоч би другої половини XIV ст.,
яка відбилася в пам’ятках актової мови. Нам здається,
що на це питання лексика волинської частини Галицько-
Волинського літопису дає незаперечну стверджуючу

відповідь. Безумовно, що ця відповідь була б значно

яснішою, коли б збереглося більше пам’яток світського
характеру XIII ст., писаних на півдні Русі.

Таким чином, початки специфіки української
лексики слід шукати не «в пізніших часах», як думає
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акад. Л. А. Булаховський, а значно раніше —

перед
XIV ст. Що ж до питання про те, чому галицька й

волинська частини літопису так помітно відрізняються
в лексичному відношенні, хоч за часом редагування не

дуже далекі між/ собою 53, то це таке саме питання, як

питання про те, чому лексика, наприклад, російського
письменника В. Тредьяковського (хоч би в його «Теле-

махіді») відрізняється від лексики багатьох творів його

геніального сучасника М. Ломоносова. Перший, як

відомо, намагався дотримуватися старої слов’яноруської
літературної норми, не допускаючи до літератури
Живомовної народної течії; другий, навпаки, відкривав
широко двері для народних елементів у складі літературної
мови, навіть у творах, писаних «високим» стилем.

53 Про час редагування обох частин див. А. І. Г е н с ь

Орський, цитована праця, стор. 49, 66 та ін.



Частина друга

Фразеологічні особливості

ПОПЕРЕДНІ ЗАУВАЖЕННЯ

Близько спорідненим із словом в його значенні
і функції в системі номінативних засобів є цілий ряд
так званих фразеологічних одиниць, куди входять певні

типи словосполучень, а також і цілі- речення, які в

історичному розвитку мови усталилися як лексико-семан-

тичне ціле. Ці фразеологічні одиниці складають,

подібно до слів, номінативні засоби мови для визначення

певних предметів, явищ, процесів і т. п.
1

Поява і розвиток у мові фразеологічних одиниць
тісно пов’язані з розвитком мислення. Будучи в

діалектичній єдності з мисленням, мова закріплює в словах

результати роботи мислення, а це останнє, як вказує
Ф. Енгельс, «полягає стільки ж у розкладі предметів
свідомості на їх елементи, скільки в об’єднанні зв’язаних
один з одним елементів у єдність»1 2. Таким чином, у мові

проходить постійний процес творення нових уточнених
визначень і назв, з одного боку, для явищ і т. п., які

наша свідомість, конкретизуючи їх, розчленовує на

окремі елементи, з другого боку, для понять, які

постають із об’єднання різних елементів предметів свідомості.
Так, наприклад, на певному етапі історії смерть на полі

битви наступала в основному, коли рубали мечем

голову, яка падала на землю. В людській свідомості процес
такої смерті осмислювався так, як нібито хтось склав

свою голову на землю. Звідси розчленоване

наймену1 Пор. «Грамматика русского языка», т. II, ч. 1, Изд-во
АН СССР, стор. 10, 58.

2 Ф. Енгельс, Анти-Дюрінг, К-, 1949, стор. 40.
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вання цієї смерті: голову сложити — «а в обиду его дай
ми Богъ голову свою сложити за нь» (1287, стор. 597).
З другого боку, загальне поняття смерті людини на

певному етапі людського розвитку уявлялось як

фантастичний процес виходу «душі», «духу» з тіла, пор.:
«и летящу ему до землѣ изыде душа его со кровью, вс

адъ» (1256, стор. 551). Пізніше мислення об’єднує ці
пов’язані між собою елементи у єдність, що й реєструє
мова в створенні нового слова издъхнути, пор.: «видѣвь

Угрина грядущаго на помощь Фили, копьемь сотче

и, оружію бывшу в немь уломлену спадеся, изъдшг»

(1249, стор. 534). Пор. сучасне презирливе здохнути.
Проте процес об’єднання в свідомості елементів

розкладених явищ може відбиватись у мові не лише у

створенні одного нового слова, але також у створенні таких

фразеологічних одиниць, які цілком або приблизно
дорівнюють одному новому слову. В такому
словосполученні окремі компоненти в їх відношенні один до одного
частково або й цілком втрачають свої реальні значення
і цілість набуває нового значення, яке не випливає із

значень окремих складових частин. У словосполученні
сыграти злу игру («Скыртъ рѣка злу игру сыгра гража-
номъ тако и Днѣстръ злу игру сыгра Угромъ», 1229,
стор. 508) компонента, втративши своє реальне

значення, настільки зрослися між собою, що стали

нерозкладною одиницею для поняття «напакостити».

Так в мові постають різні типи фразеологізмів та

ідіоматичних зворотів, які відбивають зв’язки явищ

реальної дійсності і їх абстрагуюче осмислення в

людській свідомості.
Лінгвістична наука не опрацювала визнаних всіма

методів класифікації стійких фразеологічних одиниць.

Трудність полягає в тому, що якими б близькими до
слова ці одиниці не були, все ж таки вони не

рівнозначні із цим словом. За своєю суттю вони лежать на

межі лексики і синтаксису3. Звідси намагання
радянських лінгвістів класифікувати їх або за граматико-син-
таксичними ознаками (О. С. Ахманова 4), або за лексико-

3 Пор. В. П. С у х о т и н, Проблема словосочетания в

современной русском языке, «Вопросы синтаксиса современного русского

языка», М., 1950, стор. 152—153.
4 О. С. Ахманова, Очерки по общей и русской лексикологии,

М., 1957, стор. 172.
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семантичними (В. В. Виноградов)5, або одночасно за тими'

і другими (В. П. Сухотін) 6. Акад. В. В. Виноградов,
вважаючи, що такі словосполучення ближчі до слова,
ніж до речення, розділяє фразеологічні стійкі одиниці
за ознакою ступеня спаяності компонентів і внутрішньої
мотивіровки загального значення на: 1) фразеологічні
зрощення; 2) фразеологічні єдності; 3) фразеологічні
сполучення. В перших загальне значення зовсім не

випливає із лексичних значень компонентів, вони

семантично нерозкладні і внутрішньо невмотивовані. В других
можна знайти ще сліди внутрішньої мотивіровки, сліди
потенціального смислу складових частин (слів). У
третіх внутрішня мотивіровка цілком ясна для нас. Однак
у нашому дослідженні будемо групувати фразеологічний
матеріал не за тією чи іншою з названих класифікацій,
а за вживанням їх у плані спеціальних (військових,
адміністративних тощо) або буденних висловів, хоч

і будемо у відповідних випадках відзначати за В. В.

Виноградовим ступінь спаяності компонентів. Зокрема ж

будемо звертати головну увагу на книжне або народне
походження висловів.

Разом з тим не можемо не звернути увагу на те, що

нарівні з словами і фразеологічними словосполученнями-
зворотами як готовий будівельний матеріал мови з

номінативним лексикалізованим значенням в засобах мов-

лянина відіграють роль прислів’я, приказки тощо, а

також певна група речень-штампів, які внаслідок

тисячоразових повторень можуть з часом стати нерозкладною

фразеологічною одиницею в синтаксичній будові мови

(пор. ничтоже сумняшеся, вернутися восвояси, имъ же

нѣсть числа і т. п.). І тут будемо звертати головну увагу
на книжне або народне походження висловів.

Таким чином, наші спостереження над
фразеологізмами в Галицько-Волинському літописі розбиваємо на

частини, в яких просліджуємо: фразеологічні словоспо-

лучення-звороти, прислів’я, речёння-штампи.

5 В. В. Виноградов, Об основних типах фразеологических
единиц в русском языке, «Труды комиссии по истории Академии
наук СССР», вып. З, М—Л., 1947, стор. 340—364; його ж,
Русский язык (Грамматическое учение о слове), М.—Л., 1947,
стор. 21—28.

6 В. П. Сухотін, цит. праця, стор. 156—157.
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Розділ 1

ФРАЗЕОЛОГІЗМИ В ГАЛИЦЬКІЙ РЕДАКЦІЇ

Руська мова XIII—XIV ст. виявляє вже дуже високо

розвинену систему мовних засобів, в тому числі і різних
фразеологізмів, для більш точного відображення
реальної дійсності. Це, за словами В. П. Сухотіна, давало
можливість «мовлянинові і письменникові робити
старанний їх підбір відповідно до загальної ідеї твору —

висловлювання, до його змісту і способу розкриття
вибраної теми. В залежності від свого суспільного світогляду
і позиції до змальовуваної дійсності, автор-письменник
використовує ті чи інші композиційні, стильові і мовні

ресурси в межах загальновживаних норм сучасної йому
літературної мови, що, звичайно, відбивається на

характері словосполучень, використовуваних в тексті, на їх

вживанні й значенні»7. Виявлення різних конкретних

фразеологізмів і їх функцій та паралельного
застосування різних семантично споріднених зворотів має

особливе значення при дослідженні різножанрових пам’яток
давніх епох. Воно дає ключ до зрозуміння розвитку
мови в історичному процесі. Без такого виявлення ми

не зрозуміємо і сучасного стану лексико-семантичного

складу мови.

Як вказано в іншому місці (див. частина перша,
стор. 111), мова галицького редактора є зразком

літературної мови суспільних галицьких верхів половини

XIII ст. За своїм характером галицька редакція не

стільки літопис, скільки опоетизована повість про життя

і подвиги Данила Романовича. Це давало змогу
літописцеві виявити в ній значне багатство фразеології, як

тієї, яка була власністю широких народних мас, так

і тієї, яка до того часу відшліфувалася в різних жанрах

літератури шляхом власних (руських) творчих зусиль -

або подекуди шляхом засвоєння чужих зразків.
Слід відзначити, що фразеологічний матеріал

пам’яток руської мови старшого періоду ніким ще не зібраний
окремо і не систематизований. Значну кількість його
можна знайти в «Материалах для словаря древнерус-
ского языка» І. І. Срезневського. Проте, розкиданий
під різними гаслами, він жде ще свого дослідника.

7 В. П. С у х о т і н, цит. праця, стор. 170.
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ФРАЗЕОЛОГІЧНІ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ-ЗВОРОТИ

Присвячуючи цей підрозділ оглядові фразеологічних
словосполучень, ми не ставимо своєю метою охопити

все багатство фразеологізмів, яке знаходиться в

галицькій частині літопису. Обмежуємося лише найбільш ха-

рактерними.

Воєнні фразеологізми

Відповідно до змісту твору із спеціальних
фразеологізмів на перше місце виступають словосполучення,
які являють собою розчленовані (складні)
найменування різних явищ, предметів і дій, пов’язаних з

веденням війни: підготовкою, битвою, перемогою, втечею,

руйнуванням, замиренням тощо. Будучи пов’язаними
з тогочасною воєнною практикою, вони відбивають ту
мовну творчість, яка підказувалася реальною дійсністю
того часу. На деякі з них було вказано вже в першій
частині в підрозділі «Воєнна лексика». Для повноти

огляду повторюємо їх і тут. Основна більшість цих
фразеологізмів належить до того класу, який акад. В. В. Ви-

ноградов визначає як фразеологічні сполучення, і лише

поодинокі можна віднести до групи фразеологічних
єдностей. Звичайно, що всі вони як техніко-воєнні вислови

могли, здебільшого, оформитися тільки в книжній мові.

Фразеологізми, які передають поняття «піднімати(ся)»
або «ставати» (до війни, походу, повстання)

Фразеологічною єдністю слід визнати вислів всадити
на конь (піднімати кінноту в похід — лише тут): «Воло-
димеръ же всади Котяня на конь и вси Половци и при-
доша к Каменцю» (1228, стор. 5’03). Ступінь семантичної
спаяності компонентів цього словосполучення виявляє

зворотний діалектичний процес їх повного об’єднання

(синтезу) в одному слові: всаживати, всадити, пор.:
«твоя бѣ рѣчь Яню, яко Данилъ... всаживаеть Ляхы на

мя» (1225, стор. 498); «аще Богъ восхощеть... азъ всажу

Половци, а ты своими...» (1227, стор. 502).
Інші фразеологізми цієї групи належать до

фразеологічних сполучень: воздвизати, воздвигнути рать (рідше
спѣати рать — лише тут); воздвигнути крамолу,
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вигнути оружие (лише тут), строити рать, строитися
на брань — «бѣжа во Угры и нача воздвизати рать»
(1226, стор. 499); «Времени же минувшю король спѣа-
шеть рать велику» (1209, стор. 487); «узрѣвше же... воз-

двигоша крамолу» (1234, стор. 516); «подвигнете оружье
свое на ратнѣѣ» (1224, стор. 546); «Филя же строяшеся
на брань» (1219, стор. 493); «Данилъ... не престаяшеть
строя на нѣ рать» (1231, стор. 513).

Розчленовані найменування понять, пов'язаних з процесами війни

(початок і розгортання воєнної дії)

Відзначимо тут такі фразеологічні сполучення: ити

на войну, поити (приити) войною (ратью), рідше
учинити войну, приити на рать (на бой), держати рать

(брань), имѣти рать (на бои), створити брань, брань
належить (лише тут) — «идоста на войну, остависта же

в Берестии Володимера Пиньского» (1229, стор. 503);
«пошелъ бяше... царь на гѣрцика войною» (1235,
стор. 517); «королеви же не могшю войны учинити за

безаконие ихъ» (1210, стор. 487); «дай нашу братью,
или пріидемь на тя войною» (1235, стор. 516); «они же

поидоша ратью, а Бенедиктъ бѣжа» (1206, стор. 484);
«Мьстиславу же пришедшю на рать, приде на Лысую
гору» (1225, стор. 438); «бяхуть Татары пришли на бой
ко Инъдриховичю» (1238, стор. 522); «Данило же

держаніе рать с Куремьсою» (1260, стор. 560); «Василкови
же... крѣпко държащи брань...» (1251, стор. 539); «присла
король... прося его на помощь: бѣ бо имѣ рать на бои

с Нѣмци» (1252, стор. 540); «сами имають рать межи

собою» (1252, стор. 541); «Данилъ же... на нѣ хотѣ съ

нимъ брань створити» (1241, стор. 527); «увидѣвъ... яко

крѣпчѣе брань належить» (1237, стор. 519, те саме:

1224, стор. 497; 1245, стор. 529 і т. д.) — улюблений
зворот галицького літописця.

Загальне значення наведених фразеологічних
сполучень залежне від значення змінних, проте, залежних

компонентів (войну, рать, брань, бой учинити, створити
і т. д.), причому семантично зближаються між собою

война і рать (рідше брань), тоді як бой, брань
виражають вужче поняття — «битва». Привертає увагу
обмеженість в цій групі компонента имѣти, який чергується
з синонімом держати.
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Як свідчать пам’ятки, синтезуюче мислення в

слов’янських мовах вже давно стало об’єднувати складне

(розчленоване) номінативне значення: ити (поити, приити)
войною (ратью) в одному слові ити (поити, приити)
на..., пор.: «приде Лестько на Данила» (1219, стор. 492);
«совокупившеся вси... придоша на градъ Перемишль»
(1208, стор. 485) і т. д.

Фразеологічні сполучення на означення окремих бойових дій

(оточення, сутички, дозору)

Оскільки тогочасна воєнна тактика знала лише

оточення міста, в ролі незмінного компонента у

відповідному словосполученні виступає слово градъ при
можливих замінах другого (дієслівного) компонента:

Обступити (объсѣсти, объѣхати, окружити, объити)
градъ, пор.: «обступиша градъ в силѣ тяжцѣ» (1237,
стор. 520); «и обступи градъ и посла посолъ...» (1229,
стор. 507); «В понедѣлникъ на ночь обсѣдоста градъ»
(1227, стор. 502); «бѣ Батый у города и отроци его

объсѣдяху градъ» (1240, стор. 522); «посла сынови... да

объедеть градъ, да никтоже утечеть отъ нихъ» (1258,
стор. 556); «Приде Батый... и окружи градъ и осголпи

(X. П. — оступи) сила Татарьская» (1240, стор. 522);
«створиша съвѣть, да наутрѣа... обидуть градъ...» (1254,
стор. 546).

Відзначимо ще тут окремий зворот для означення

захоплення міста зненацька несподіваним наскоком:

изогнати городъ — «Юрьи же князь... изъѣханъ бысть

безаконьнымъ Бурондаемъ, всь городъ изогна и самого

князя Юрья убиша» (1237, стор. 519).
Для найменування лобового удару військ знаходимо

фразеологізм сразитися на мѣсто: «и сразивъшимся
полкомъ на мѣсто, Данилъ же выѣха напередъ» (1224,
стор. 496). Проте галицький редактор вживає в цьому
значенні частіше усталений в літописній літературі
зворот битися полкомъ: «бившимся имъ полкомъ, бѣжаша

Угре» (1240, стор. 523, те саме: 1252, стор. 543).
Сучасний зворот битися врукопашну передається подібним

дієслівно-прислівниковим словосполученням бостися из

ручь (лише тут): «занеже острогъ проломити хотяху,

цз ручь бодяхуся» (1251, стор. 538).
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Завжди стійким словосполученням виступає і тут,
як і в інших староруських літописах XII—XIII ст., на

означення дозору зворот ѣхати во сторожѣ: «Мьстиславъ

повелѣ... перейти рѣку Калку... еха же самъ во сторожѣ»
(1224, стор. 496).

Відзначимо дальше фразеологізм, близький до

фразеологічної єдності, який не вказаний в інших пам’ятках,

для найменування наскоку на втікачів: скочити въ

воротъ (лише тут): «Данило же и Левъ вборзѣ скочиста

на нѣ в воротъ» (X. П. — въ ворота) (1256, стор. 552).
Цей воєнний зворот в пізнішому переносному
переосмисленні отримав в українській буденній мові

західних областей значення несподіваного приходу когось

(особливо великої кількості); звалитися на карк (на
шию). Він відомий і в польській мові: zwalić się komu

na kark.

Фразеологічні сполучення для поняття

«протистояти», «вистояти»

(староруське стерпѣти)

Стати противу лицю, стерпѣти отъ лица «Юрьгий
Кончаковичь... не може стати противу лицю ихъ» (1224
стор. 495); «Онѣмь же... не стерпѣвшимъ отъ лица Ва-

силкова... побѣгоша» (1248, стор. 531).
Компонент лице навіяний церковною літературою

(пор.: «стати перед лицем бога»). В нерозчленованому
вигляді найменування цього поняття передається одним

словом стерпѣти (перед ким), наприклад, під 1229 р.,
стор. 506: «Судиславъ не стерпѣ передъ Дѣмьяномъ, но

побѣже».

Фразеологічні сполучення для поняття

«втікати»

Також і в цій групі в одному із фразеологізмів
вжито біблійний компонент лице: побѣжати отъ лица —

«Ляховѣ же не стерпѣвше побѣгоша отъ лица его» (1249,
стор. 534). В усіх інших стійким компонентом є вислів
на бѣгъ при змінних синонімічних дієслівних
компонентах: наворотити(ся) (обратити, увратитися, направити,
истремитися) на бѣгъ — «наворотися дружина Данилова
на бѣгъ» (1231, стор. 513); «Данилъ... наворотися на
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бѣгъ» (1234, стор,,515); «стрѣльцемъ ихъ стрѣляющимъ
крѣпцѣ, обрати конь свой на бѣгъ» (1256, стор. 497);
«и не стерпѣша и увратишася на бѣгь» (1256, стор. 552);
«Ростиславу не познавшу направи конь свой на бѣгъ»

(1249. стор. 534); «инии же устрѣмилися бяхуть на бѣгъ»

(1213, стор. 491).

Фразеологізми, які передають поняття:

«руйнувати», «палити», «пустошити»,

«грабувати», «вбивати» тощо

Відзначимо насамперед вислів, який можна вважати

фразеологічною єдністю, відомою й тепер: не

оставитися камень на камени — «не остатися ни единой вси не

плѣненѣ, еже притъчею глаголють: не оставлешюся

камень на камени» (1221, стор. 494). Далі знаходимо тут
такі фразеологічні сполучення, як словосполучення-плео-
назми: запалити огньмь — «и градъ, взяша и запалиша

огньмь» (1237, стор. 520), предати огневи — «Данилъ...
абье устремися на нѣ, грады ихъ огневи предасть» (1241,
стор. 526). Пор. у Пушкіна: «Их села и нивы за буйный
набег Обрек он мечам и пожарам» («Песнь о вещем

Олеге»).
Для поняття «пустошити» чи «грабувати» знаходимо

зворот
— фразеологічне сполучення взяти (поймати)

землю: «Половци... вземши всю землю Галичькую воз-

вратишася» (1235, стор. 516); «поймана бѣ вся земля

Литовьская» (1252, стор. 541).
Поряд із тим, оскільки грабування було поєднано

з полоненням, останнє знаходить вислів у

фразеологічному сполученні прияти плѣнъ: «и прияша плѣнъ великъ

в вратишася» (1229, стор. 504, те саме пор. 1231,

стор. 513 та ін.).
Загальне поняття масового вбивства передається

фразеологічними сполученнями створити убийство,
предати на избитье: «многы городы разсыпа... и велико

убийство створи землѣ той» (1254, стор. 545);
«льстивому Жирославу рекшю къ бояромъ...: «яко идеть

Мьстиславъ в поле, и хощеть вы предати... Котяню на

избитье» (1226, стор. 498). Поняття вбивства взагалі,
без розрізнення масовості або одиничності, передається
відомим висловом предати смерти: «не рука ли наша

ємній и смерти преда?» (1237, стор. 519).
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Фразеологічні сполучення для найменування
понять «побѣдити» і «добыти»

Побѣдити побѣдою, прияти побѣду, прияти (взяти)
копьемъ — «побѣдою побѣди Ростислава» (1250,
стор. 537); «подобаетъ воину устремившуся на брань
или побѣду прияти, или пастися отъ ратныхъ» (1234,
стор. 515); «се градъ мой, преже бо прияхъ и копьемъ»

(1240, стор. 524); «приде к Володимерю и взя и копьемъ»

(1240, стор. 523). Плеонастичне словосполучення
побѣдити побѣдою цілком дорівнює одному слову побѣдити;
другий компонент лише підсилює перший.
Словосполучення прияти (взяти) копьемъ первісно відбивало
реальну дійсність турнірів, на яких списом («брали») скидали

з коня противника 8. Згодом шляхом абстрактного
переосмислення вислів став означати «здобуття міста
штурмом». Сюди ж слід віднести вислів, що означає

перемогу над одним воїном: сразити с коня (лише тут) —
«иземь рогтичю ис пояса своего, далече вергъ, срази
князя Ятвяжьского с коня своего» (1256, стор. 552).

До цієї групи можна приєднати фразеологічні
сполучення, що означають відзначення перемоги. Найбільш

усталеним у цій функції словосполученням у галицького

редактора є вислів обличити побѣду (лише тут): «прия
столъ отца своего и обличи побѣду» (1236, стор. 518);
«постави хоруговь свою на градѣ и обличи побѣду»
(1254, стор. 547, те саме: 1255, стор. 549, 1241, стор. 527
і т. д.). Синонімічне словосполучення являти побѣду
вжито лише один раз: «ста... посредѣ трупья являюща

побѣду свою» (1249, стор. 534).

Фразеологічні сполучення для понять

«помиритися», «жити в мирі»

В сучасній мові лексика цього значення може входити

в різні групи слів (в лексику військову, політичну чи

навіть побутову: можна замиритися, і не воюючи в

прямому значенні). В старовину замирення наступало
звичайно після короткої чи довгої, безперервної чи з

пе8 Це значення викривається ще у волинського літописця у
словах Володимира Васильковича: «брате1 ты мене ни на полону ялъ,

ни копьємь мя єси добылъ, ни из городовъ моихъ выбилъ мя есь»

(1287, стор. 593).
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рервами війни. Для складного найменування цього
поняття галицький редактор вживає словосполучення із
стійким компонентом миръ: (с)творити (утвердити)
миръ, имѣти миръ — «бѣ Курилъ... приѣхалъ мира
сотворити и не може» (1238, стор. 502); «и с братьею ви-

дѣвся в Перемили и утвердиша миръ» (1225, стор. 498);
«бѣ бо королевичь в Галичѣ... миръ бо имѣяше со Воло-

димеромъ» (1228, стор. 503). До цієї групи можна ще

приєднати вжитий галицьким редактором зворот для

найменування припинення війни: измясти войну (лише
тут): «отче! измяти войну сю, приими мя в любовь собѣ»

(1228, стор. 503).

Фразеологія державно-політичного і суспільного
значення

В цю групу вводимо такі фразеологізми, які
відбивають певні реальні державно-політичні дії, пов’язані
із змінами в державі (волості) або з міждержавними
(міжволосними, міжкнязівськими) відносинами, як-от:

вступ на престол князя, прийняття договірної присяги,
підвасальні чи феодальні зв’язки, упорядкування
держави (волості). Очевидно, що всі ці фразеологізми
могли усталитися лише в канцелярсько-адміністративній
практиці, отже, є книжними за своїм походженням. Із

звичайних давно вже усталених фразеологічних
єдностей тут, як і в інших пам’ятках, є словосполучення
посадити на столѣ, сѣсти на столѣ: «и посадиша князя

Данила на столѣ отца» (1208, стор. 486); «Володиславъ же

воѣха в Галичъ, и вокняжися и сѣде на столѣ» (1210,
стор. 488).

Ступінь семантичної спаяності компонентів, особливо
останнього словосполучення, виявляється в тому, що
шляхом абстрагуючого синтезу перший компонент

(сѣсти) став давно вже вбирати в себе все семантичне

навантаження словосполучення, пор.: «...поиди п сяди

в Галичѣ» (1212, стор. 489); «в та же лѣта седе

Самовитъ во Мазовшу» (1251, стор. 538) і т. д.

Прийняття більшого чи меншого васального чи

суспільного підпорядкування висловлюється

фразеологічними сполученнями прислати мечь и покорение (лише тут),
имѣти службу, работѣ быти: «Гѣрбортъ же присла Да-
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нилови мечь и покорение своє» (1254, стор. 548); «они

же [обложені жителі Каліша до Данила] кликнута с

града: «имѣи службу нашу, створи миръ» (1229, стор. 509);
«приведоша Судислава [бунтівного галицького феодала]
к Мьстиславу... онъ же [Судислав] обуимая нозѣ его

обѣщася работѣ быти ему» (1219, стор. 493); «Ятвязи...
послаша послы своя и дѣти своя, и дань даша, и обѣще-

вахуся работѣ быти ему» (1256, стор. 553, те саме: 1241,
стор. 527; 1255, стор. 549). Перший зворот відбиває
невідому на Русі західноєвропейську практику
(посилання меча), останній — рабовласницькі відносини,
переосмислені для феодальних відносин.

Різного характеру домовленості в міждержавних
(міжудільних, суспільних) відносинах закріплювалися
окремими присягами. Отже, знаходимо в галицького

редактора для поняття «клястися, присягати собі» тощо

фразеологізми водитися у божницю (лише тут) 9,
твердити крестомъ, клястися клятвою: «Данилъ... приведе
Половцѣ и Изяслава..., и со Изяславомъ водися у
божницю» (1233, стор. 513); «княгини же вѣдущи норовъ
его твердяшеть и крестомъ» (1257, стор. 554); «бѣ бо

клятвою клялся о Бозѣ великою... яко добывшу ему
землѣ Нѣмецкой дати ему всю Романови» (там же);
«нынѣ же клятвою клянутися, ЯКО НИКОЛИ же вражди
с тобою не имамъ имѣти» (1238, стор. 521).

Словосполучення водитися у божницю, можливо,

відчувалося вже тоді як нерозкладна метафорична
фразеологічна єдність. Значення двох інших фразеологізмів,
імовірно, синонімічні. Очевидно, водитися у божницю
означало присягу на євангелії, тоді як фразеологічні
сполучення клястися клятвою і твердити хрестом
означали присягу на хресті.

Для понять, пов’язаних із самою домовленістю (її
укладенням, додержанням), вживаються фразеологічні
сполучення створити обѣтъ, исправити обѣтъ: «потом
же... створи король обѣтъ великъ, и не исправи его к

Романови» (1257, стор. 554).
Із зворотів, що означають дії адміністративного

порядку, знаходимо в галицькій частині літопису
фразеологічне сполучення уставити землю (навести порядок в

країні — лише тут): «Данилъ же хотя уставити землю

9 Божниця — церква.
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и ѣха до Бакоты» (1241, стор. 527). З галузі церковної
адміністрації знаходимо звичайне в старовину й тепер

фразеологічне сполучення поставити пискупа: «созда

градъ Угорескъ и постави во немь пискупа» (1259,
стор. 558).

Фразеологія буденного вживання

Під фразеологією буденного вживання розуміємо той

фразеологічний запас, який могла вживати людина

XIII ст. в буденному (не державно-офіційному,
воєнному, церковному) спілкуванні з людьми (пор. ще сказане

в першій частині на стор. 67). В залежності від більш
урочистої або буденної ситуації характер вислову міг

бути або пройнятий книжністю, або наслідувати
поширене народне вживання.

Велика кількість фразеологізмів цього роду
безумовно народного походження. Згідно з наявним матеріалом
поділяємо умовно ці фразеологізми на групу дієслівних

словосполучень, тобто дієслово + та чи інша форма
додатка або -|- підмет, і на групу фразеологічних одиниць

прислівникового значення, тобто таких, цілісна

семантика яких дорівнює семантиці прислівника типу день и во

день і т. п.

ДІЄСЛІВНІ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ

Фразеологічні сполучення на означення різних
емоційних переживань

Передусім значна група стійких словосполучень
з дієслівним компонентом «имѣти» — народного
походження: имѣти гнѣвъ (дружбу, желѣ, лесть, любовь,

надежу, правду, сердце, ужасти); пор.: «гнѣвъ бо имѣша

на нѣ Данилъ и Василко, и воеваша ѣ до вечера» (1251,
стор. 538); «дружбу имѣю к тебѣ» (1252, стор. 542);
«тѣши и, якоже отъ Бога бывшей бѣдѣ не имѣти желѣ

поганьскы» (1259, стор. 557); «имѣяху бо лесть во сердцѣ
своемь, яко предати хотяху господу свою» (1202,
стор. 481); «Судиславъ же браняшеть ему, бѣ бо имѣя-
шеть лесть во сердци своемь» (1226, стор. 500); «клялася

бо бѣста племени его любовь имѣти» (1203, стор. 482);
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«ѣхалъ бѣ Данило... ко королеви во Угры, хотя имѣти

с нимъ любовъ сватьства» (1240, стор. 523); «не хотяше

пагубы королевы, имѣяше бо в немь надежу велику»

(1226, стор. 500); «Андрѣеви же... сердце крѣпко имущю,
нездравие же тѣло его обьдержаше... копие упусти»

(1251, стор. 539); «оному же ужасти во сердце имущю

преда градъ» (1231, стор. 510).
Компонент «сердце» в деяких із наведених прикладів

навряд чи можна вважати навіяним книжністю, якщо

взяти до уваги сучасне народне, хоч би наведене в

словнику Грінченка за Чубинським: «не маю радості..., а в

серці жалості» (Грінченко: жалість).
Народного походження і належні сюди

словосполучення з дієсловом быти, які, правда, рідко зустрічаються:
быти в печали — «бысть в печали велицѣ, зане не

утвердилъ бѣ землѣ... городы» (1250, стор. 535, — пор.
сучасне народне «бути в гніву» — Грінченко: бути).

Книжного походження в цій групі, мабуть, рідке
в галицького редактора словосполучення із синонімічним

до имѣти компонентом «держати»: держати гнѣвъ,
держати неправду — «она же держаста гнѣвъ про зажь-

женье первое» (1251, стор. 538); «Андрѣеви... держащу
неправду во сердци, Богъ предастъ и в руци ихъ» (1255,
стор. 550); пор. компонент «держати» в аналогічному
словосполученні в біблії XIV ст.: «да не держиши

лютости до сновъ своихъ» (Срезневський: держати).
Такого ж походження відоме й тепер у російській
літературній мові скорбѣти душею: «оттуда же нача болми

скорбѣти душею, видя бо обладаеми дьяволомъ» (1250,
стор. 535).

Безумовно, книжного походження й такі

фразеологічні сполучення, як исполнитися зависти, укрѣпити
сердца: «Ляхомъ же исполнившимся зависти... наченшимъ

прияти поганымъ» (1255, стор. 549); «укрѣпите сердца
ваша и подвигнете оружье... на ратнѣѣ» (1254, стор. 546).
Перше й тепер можливе в російській літературній мові
(пор. у Даля під исполнять: «она исполнилась

радости»), друге лишило свій слід у російській мові в

прислівниковому звороті скрепя сердце.
Книжного походження також майже всі ті

фразеологізми, в яких почуття персоніфікується (вийде страхъ
(ужасъ), ужасъ бысть), і ті, в яких творцем почуттів
або їх проявів виступає реальна чи уявна істота. Це
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такі фразеологічні сполучення, як воздвигнути вражду,
вложити страхъ, возложити печаль, дати возмездие або

(с)творити возмездье (отомьстье), створити лесть, прияти

любовь, прияти братство, пор.: «и сразившимся одолѣ

Андрѣй, ... и вниде велий страхъ в Ляхы» (1254,
стор. 546); «аще сами будуть Татарове, да не внидеть

ужасъ во сердце ваше» (1255, стор. 550) ; «наутрѣя же...

ужасъ бысть в нихъ» (1258, стор. 556); «Данилови же

видящу и Василкови гордость его, болшую вражду на

нь воздвигнуста» (1241, стор. 525); «вложи Богъ страхъ
во сердце ихъ» (1256, стор. 553); «тѣши и... якоже на

Бога надѣятися и на нь возложити печаль» (1259,
стор. 546); «Богъ возмездье имъ дасть, якоже на оста

ничтоже во градѣ ихъ» (1241, стор> 527); «се ли твориши
возмездье уема своима во добродѣяние» (1241, стор. 526);
«мысля си, оже Богъ послѣже отомьстье створи
держателю града сего» (1240, стор. 524); «Изяславъ же лесть

створи и вѣлѣ воевати землю Данилову» (1233,
стор. 513); «присла... в Галичь [Володимир] и прия с

нимъ [Данилом] братьство и любовь велику» (1234,
стор. 514); «Кондратъ прия Данила и Василка в

великую любовь» (1229, стор. 503).
Але серед цієї групи є й такі, про які важко

твердити, що вони оформилися саме в книжній мові. Маємо
на увазі такі словосполучення, як чинити (учинити)
милость, чинити неправду, учинити честь; пор.: «Миндого-
ви же приславшю слы своя, река: «не чини има

милости» (1252, стор. 541); «Пакославу же рекшу: «Кондратъ
бы радъ милость учинилъ вамъ, Данилъ лютъ зѣло

есть» (1229, стор. 505); «мнѣ еси учинилъ неправду,
а себе еси погубилъ» (1254, стор. 546); «аще Руская
хоруговь станеть на забролѣхъ, то кому честь учиниши?»
(1229, стор, 505).

Вживання цих словосполучень саме в передачі
прямої мови різних осіб свідчить про народне поширення
цих конструкцій. Слово учинити, як видно з даних «Ма-

териалов...» І. Срезневського, було поширене особливо
в південноруських пам’ятках. Словосполучення учинити
честь, славу знаходимо й у Шевченка (див. Грінченко:
учиняти). Отже, можна думати, що в цій формі названі

фразеологічні сполучення знайшли своє оформлення не

в книжній, а безпосередньо в народній мові, і тому
можна вважати їх народними за походженням.
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Фразеологічні сполучення на означений розумових актів

(внутрішніх або зовнішньо виявлених)

Складовою частиною цих словосполучень є або слово

умъ, або слово мудрость. Все словосполучення має явно

книжний характер. Це такі словосполучення, як

мыслити во умѣ, прийняти во умъ, смутитися (смястися)
умомъ, ходити ума мудростью, створити рѣчь мудростью,
наприклад: «пришелъ бяшеть... в Лядьскую землю,

мысляше во умѣ своемь взяти Галичь» (1249,стор. 535);
«чада!... ни приимемь си во умъ тлѣньнаго сего... житья»

(1237, стор. 519 проповідь); «Мирославъ же..., иногда
же храбру ему сущю, ...тогда бо смутися умомъ, створи

миръ...» (1231, стор. 510); «король же смятеся умомъ
и пойде изъ земли борзо» (1226, стор. 500); «по смерти...
Романа... ума мудростью ходяща по заповѣдемь Божи-

имъ...» (1202, стор. 479); «прящимся имъ, не хотящимъ

ити воевать, Данилъ... мудростью рѣчь створи» (1253,
стор. 543).

Словосполучення на означення поняття «вмирати».
Усі ці словосполучення в галицькій редакції мають

суто книжний характер. Переважаюча більшість їх

навіяна християнським уявленням про відхід «душі». З
«душею» часто ототожнюється «животъ» (життя). «Душа»
і є «животъ». Відхід «душі» може, нібито, бути
залежним або незалежним від волі людини. Таким чином,

знаходимо у галицького редактора такі фразеологізми
(фразеологічні єдності або перехідні до них

фразеологічні сполучення), як-от: отъити свѣта сего, предати душю
в руцѣ Богу, положити душю (животъ) — «инии бо мла-

ди отъидоша свѣта сего» (1213, стор. 489); «ти тако

душа своя предаша в руцѣ Богу» (1237, стор. 519); «аще

князь нашь младъ есть, но положимъ животъ свой за нь»

(1237, стор. 520); «не сии ли избиша отци ваши... то за

тѣхъ ли хочете душю свою положити?» (1208, стор. 485).
Останні два приклади являють собою контамінацію

двох 'уявлень: християнського «віддавати душу» і

метафоричного воєнного, про яке ми говорили вище: «голову
сложити».

В одному лише випадку компонентом у складному
вислові для поняття «вмирати» виступає тут слово

смерть: прияти смерть — «изымано бысть ихъ 20 и 8...,
и ти смерти не прияша, но милость получиша» (1230,
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стор. 509). Проте і цей вислів, як і зворотний для

поняття «не вмирати»: гірияти животъ («изыде [до Батия]...
надѣябошеся отъ него животъ прияти» (1237, стор. 519),
не народного, а книжного походження.

Треба відзначити, що всі вказані фразеологізми
давно вже усталилися в літературній мові (в різних
жанрах) XIII ст. (див. «Материалы...» І. Срезневського).
Для галицького літописця характерний лише їх підбір.
Також необхідно вказати, що майже всі вони виявилася

незвичайно стійкими і дожили в різних літературних
жанрах, іноді в трохи зміненій формі, майже до наших

днів; пор. отдать богу душу, положить жизнь, отойти

в вечность 10; пор. «примешь ты смерть от коня своего»

(А. С. П у ш к и н, Песнь о вещем Олеге). Деякі
глибоко увійшли і в народний обіг, пор. західноукраїнське
народне «марно зійшов зі світу» (Желехівський: зійти).

Словосполучення на означення поняття «одружи ги -

(ся)».
Характерним для цієї групи словосполучень є її суто

народне походження (незважаючи на окремі
церковнослов’янські форми компонентів, що визначає стиль

галицького редактора). Ці словосполучення живуть в

народній мові й сьогодні, втративши хіба тільки деякі
закам’янілі вже в час галицького редактора компоненти

або замінивши їх сучасними формами. Зокрема,
знаходимо в галицького літописця такі фразеологічні єдності:

для поняття «одружити дочку»: дати (выдати) дщерь
за кого, вдати дѣвку кому — «король же Андрѣй... хо-

тяше дати дщерь свою за князя Данила» (1206,
стор. 484); «и да дщерь свою за Лонокрабовича» (там
же); «и дщери ваша даша за раби ваша» (1208,
стор. 551); «король же не вдасть дѣвкы своей

Ростиславу» (1238, стор. 521);
для поняття «одружити сина»: пояти дщерь сыну

женѣ, пояти сына ко дщери, пояти дщерь за сина —

«хотѣние твое у тебе есть, пойми дщерь его сыну СИ

женѣ» (1250, стор. 537); «и поя дщерь его сыну си женѣ»

(там же); «пойми дщерь ми за сина своего Лва» (там

же); сына ми поими ко дщери» (1257, стор. 555);
10 «Толковый словарь русского языка... под редакцией

Д. Н. Ушакова», т. I—IV, М., 1934—1940. Див. слова: душа, жизнь,
вечность. Надалі будемо посилатись скорочено: Ушаков і відповідне
слово.
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для поняття «одружитися» (про жінку), як і тепер:
быти за кѣмъ — «бѣ бо братучада его за нимъ, дочи

Александрова» (1251, стор. 538); «сестра бѣ ею за

Даниломъ» (1252, стор. 541). Єдиний зворот у цій підгрупі
(як і взагалі в цілій групі), який має книжний

характер, — це зворот посягти за кого: «бѣ бо братучада его...

Настася, яже посяже потомь за боярина Угорьского»
(1251, стор. 538);

для поняття «одружитися» (про чоловіка): пояти

дщерь у кого — «поя у него [Мстислава] Данилъ дщерь,
именемь Анну» (1213, стор. 489).

В сучасній українській мові, як сказано, за винятком

фразеологізму посягти за кого, всі інші збереглись у тій

самій чи дещо зміненій формі: українське дати (видати)
дочку (дівчину) за кого; взяти дівчину за жінку
(замість староруського женѣ)-, російське поять за жену,

українське бути за ким. Староруське пояти сына ко

дщери знаходить у сучасній українській (зокрема, в

галицькій) народній мові відгук у слові приймак — зять

у домі тестя (Желехівський: приймак — der Aufgenom-
mene, der Eidam (Schwiegersohn) im Hause der Eltern

seiner Gattin).

Фразеологічні сполучення з підкресленим значенням

іменникового компонента

З компонентом «вѣра» і «воля» на означення дій,
пов’язаних з виявом названих психічних факторів.

Відзначимо тут такі звороти, як уяти вѣры, ходити

по воли: «помысливъ же си с братом глаголу его

[угорського короля] не уя вѣры» (1250, стор. 537); «слышавъ

же Данилъ... яко не хотять по воли его ходити... повелѣ

его изоимати» (1240, стор. 525).
Обидва звороти народного походження. Перший

зафіксований в древньоруській літературі лише в галицькій
частині Галицько-Волинського літопису. Він побутує
і тепер в західноукраїнських говорах (див. у словнику
Грінченка: віра — за Номисом: «з брехні не мруть, та

вдруге віри не ймуть», пор. ще те саме на стор. 93).
Другий у цій самій формі і в тому ж значенні

зберігається, наприклад, в російській приказці: «находишься по

воли [тобто нікого не слухаючись], наплачешься доволе»

(Даль: воля).
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З компонентом «зло»: мыслити зло, найти зло,

помянути зло на означення сучасних російських
злоумышлять, погубить, злопамятствовать: «пусти сестру ко мнѣ,
зане яко Михаилъ обѣима нама зло мыслить» (1238,
стор. 521); «и я Володислава в Галичи, заточи и, и в

томъ заточеньи умре, нашедъ зло племени своему» (1211,
стор. 489); «Данилъ же и Василко не помянуста зла,

вдаста ему сестру» (1238, стор. 521).
Частина цих книжних за своїм походженням

зворотів лишила, як це ми бачимо, свій слід в сучасних

літературних мовах у вигляді складних слів, пор. російські
злоумышлять, злопамятствовать, російські і українські
злопам’ятний, злопам’ятство.

З компонентом «лице» на означення понять

«ховатися», «проганяти»: бѣгати отъ лица, изгнати отъ лица —

«бѣгаше бо Тимофей отъ лица его» (1205, стор. 485);
«якоже изгна Богъ Каина отъ лица своего рекы...»
(1226).

Про книжне, точніше біблійне походження подібних

фразеологічних словосполучень ми мали нагоду
говорити при огляді воєнної фразеології (пор. наведене там

«не стерпѣти отъ лица», стор. 158).
З компонентом «нога» на означення дій, пов’язаних

з виявленням покори.

Можемо відзначити тут лише один цікавий зворот:
пасти на ногу

— «Бояре же пришедше, падше на ногу
его [Данила], просяще милости...» (1236, стор. 518). Цей
зворот в дещо іншому оформленні загальновідомий не

лише в українській чи російській мовах (упасти до ніг,
пасть к ногам), але й в інших слов’янських мовах

(польське paść do nóg). Походження його, звичайно, народне.
З компонентом «путь» на означення понять:

«наслідувати комусь», «дозволятися», «спрямовувати»,

«виряджати», «прямувати».

Серед цих словосполучень частина безумовно
книжного походження. Такими слід вважати звороти:
наслѣдити путь — «и придоста со славою... наслѣдивши

путь отца своего» (1251, стор. 540); найти путь у
кого — «просися [Войшелк] ити во Святую Гору; и найде

ему король [Данило] путь у короля Угорьского (дозвіл
на перехід через Угорщину)» (1255, стор. 661). В

сучасних українській і російській мовах ці словосполучення
не збереглися. Замість наслѣдити путь вживається
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Пер: іти слідами, у сліди уступати, російське итти по

следам.
Зате суто народного походження такі

словосполучення, як-от: извести на путь, дати на путь, ити своимъ

путемъ: «Рече... ему: изведи мя на путь правый, животъ

приимеши» (1251, стор. 540); «и уби вепревъ шесть...

и вдасть мяса воемь на путь» (1255, стор. 550); «приѣха
к нему ...Левъ... и рече: ...азъ не ѣду съ тобою; рече

король ему: буди тако, и идяше путемъ своимъ» (1256,
стор. 551).

Звороти дати на дорогу, а також іти своею

дорогою, російське своим путем широко вживаються й тепер

у народі (останній в літературі також і в переносному
значенні). Не менше поширений і зворот вивести на

дорогу. У переносному значенні «дати добру раду» цей
вислів широко вживається в говірках Галичини: вивів

го на добру дорогу, справив го на добру дорогу и.
Народний характер звороту извести на путь у галицького

літописця не змінюється від того, що автор вжив тут

церковнослов’янську форму извести замість руської
вывести 11 12.

З компонентом «рука» на означення понять:

«довірити», «передати», «визволити(ся)»: вдати в руцѣ,
поручити в руцѣ, изъяти изъ (отъ) руку, одержати отъ

руку
— «и вдасть Кыевъ в руцѣ Дмитрови обьдержати

противу иноплеменьныхъ языкъ» (1238, стор. 521); «соз-

да градъ на церкви... Богородици, яже не стерпѣвши
осквернення храма своего и вдасть ю в руцѣ Мьстисла-

ву» (1219, стор. 493); «оному же хотящю поручити домъ
свой и дѣти в руцѣ его, бѣ бо имѣя до него любовь

велику» (1227, стор. 502); «сестру свою изъ Ярославлю
руку изъяста и отцю ти вдаста», «князѣ ихъ изъя отъ

руку Болеславлю» (1241, стор. 526, 527); «толико

ходилъ на ины страны, то кто можеть одержати отъ руку
моею» (1229, стор. 507).

11 Див Іван Франко, Галицько-руські приповідки, т. II

(Етнографічний збірник Наук. Товариства ім. Шевченка у Львові,
т. XXIII, стор. 34, 39). Надалі будемо посилатися скорочено:

І. Франко, том збірника, сторінка. До речі, всі ці фразеологічні
сполучення народного походження можна розглядати і як специфічні
вислови, що стали вже реченнями-штампами.

12
Подібне знаходимо в праці І. Панькевич, Українські

говори Підкарпатської Русі, ч. І, Прага, 1938, стор. 427: «А каже

Христос, исправ мене, куди дорога».
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Компонент «рука» зустрічається часто в народних
фразеологізмах. Фразеологізми, подібні до наведених,

нерідкі і в сучасній українській і російській літературах:
дати до рук, прибрати до рук (Грінченко: рука,

прибирати)-, на руках бытъ чьих — на попечений (Ушаков:
рука). Проте ці звороти галицького редактора
оформилися, мабуть, книжним шляхом, можливо, під впливом

біблійної літератури, пор. наведене вище «предати душю
в руцѣ Богу».

Окремо відзначимо безперечно народного походження

фразеологізм з компонентом «рука» у звороті яти

руками (спіймати живим), вжитим автором під 1251 р.: «на-

утрея... два Варма убьена быста, третьего жива яша

руками» (стор. 540) 13.
Фразеологічні сполучення з основними дієслівними

компонентами: «прияти» («восприяти»), «(с)творити»,
«держати», «ити» («приити»), «приносити», «получити»,
«дѣяти», «премѣнити», «износити», «показати»,

«искоренити», «чаяти». Всі вони є складними найменуваннями
інших різних явищ дійсності в їх різноманітному
виявленні.

Наведемо тут ті фразеологічні сполучення буденного
вживання, які не вкладаються в розглянуті вище точно

визначені розряди або групи.

Із вказаних фразеологічних сполучень найбільш

продуктивним в галицького редактора виявляється

словосполучення з дієслівним компонентом «прияти»: прияти

(вѣсть, мниский чинъ, славу, словеса, честь) — «и бысть

ту, дондеже вѣсть прия, яко сошли суть из землѣ Рус-
кое» (1240, стор. 524); «приде на Галичь, оставивъ

мниский чинъ, бѣ бо приялъ боязни ради Романовы»

(1202, стор. 480); «тогда же княгини Романовая воспри-
имши мниский чинъ» (1213, стор. 490); «аще насъ Русь
плѣнять, то кую славу Кондратъ прииметь» (1229,
стор. 505); «король же си словеса приимъ сжалиси о

бывшемъ» (1208, стор. 486); «его же отець бѣ царь в

Русской земли ...сынъ того не прия чести, то иный кто

можеть прияти» (1250, стор. 538).
Друге місце за продуктивністю займає зворот з

дієслівним компонентом «(с)творити»: (с)творити завѣтъ

13 Пор. І. Панькевич, Українські говори Підкарпатської
Русі, стор. 452: «і той цар його імив до рук».
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(пакость, повеление, послушъство, съвѣтъ та ін.) —
«Данилъ же и Василко створиста завѣтъ [заповіли]
положивъ имъ, река: не помогайте князю своему» (1245,
стор. 529); «многократы согрѣшихова и многократы
пакости творяхъ ти» (1238, стор. 521); «повеления моего

не творите, землю грабите» (1240, стор. 525); «Богомъ

же дана ему дань послушьство створи [засвідчила]
Лядською землю..., яко отъ Бога мужьство ему показавшу»
(1257, стор. 554); «съвѣтъ же створиша Игоревичи на

бояре Галичкыи, да избють и» (1208, стор. 484, те саме:

1230, стор. 508, 1238, стор. 521).
Досить часті також фразеологічні сполучення з

дієслівним компонентом «держати». У більшості випадків
вони вживаються автором на означення поняття, яке

означає той чи інший стан почуттів (держати гнѣвъ

і т. д.). Вони відмічені вже нами вище у відповідній
групі. Вкажемо ще тут на зворот держати во чести: «не по-

мниши ли ся... како тя восприаста господина моя... отца

ти во велицѣ чести держаста и Киевъ обѣчаста...» (1241,
стор. 526, те саме: 1238, стор. 521).

Всі ці фразеологічні сполучення з компонентами

«прияти», «(с)творити», «держати» книжного

походження, за винятком, може, творити пакость; пор. сучасне:

«зробити кому пакость» (див. словник Грінченка:
пакість). Вони, крім щойно наведеного, а також

вживаного в церковній літературі прийняти монаший чин, не

збереглися ні в сучасній українській літературній, ні в

розмовній мові. Для частини цих словосполучень

знаходимо в галицького редактора, як взагалі і в інших творах

древньоруської літератури, відповідники в простих
словах: прияти вѣсть — увѣдати («увѣдавши княгини, и

съвѣтъ створи с Мирославомъ», 1202, стор. 481); прияти
словеса — (у)слышати («и то слышавъ поиде назадъ»,

1230, стор. 508); творити съвѣтъ — съвѣщатися («пиръ
ти золъ есть, яко съвѣщано есть... бояриномъ Филипомъ

и братучадомъ твоимъ..., яко убьену ти быти», 1230,
стор. 508). Для держати во чести знаходимо, щоправда
не в галицького редактора, а в пізнішого, волинського,
відповідник у дієслові честити («самъ вѣдаешь, како

есмь имѣлъ брата своего Кондрата, и честилъ и дарилъ»,
1287, стор. 597).

Фразеологічні сполучення з іншими вказаними

дієслівними компонентами, які як характерні для галицького
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редактора можуть привернути нашу увагу своїм

метафоричним осмисленням, зустрічаються рідко:
Для словосполучення з компонентом «ити» (приити,

приходити) відзначимо такі, як-от: идетъ дождь, идетъ

камень, приити коньми, приходить вѣсть. Вони взяті

автором з народного мовного запасу, живого й тепер: «иду-

щу же камению со забралъ яко дожду силну» (1229,
стор. 504); «а Куряне..., со своими князьми, приидоша
коньми» (1224, стор. 496); «пришедши же вѣсти во

станы, яко пришли суть [татари]» (там же). Явного
книжного походження зворот грозы приходятъ: «нынѣ...

живота не чаеть и грозы приходять» (1250, стор. 536).
З компонентом «приносити» відзначимо приносити

чести. Зворот книжний (в сучасній російській
літературній мові делать, сделать честь, пор. Ушаков: честь):
«тобѣ кланяємся и чести приносимъ ти» (1245, стор. 528).

З компонентом «премѣнити» (також книжний

зворот); премѣнити слово (сучасне літературне українське
порушити слово, російське нарушить слово) — «клятвою

клени ми ся, аще не премѣнити слова своего» (1250,
стор. 537).

З компонентом «получити» (книжне): милость

получити, вжите при передачі урочистої промови князя

Данила до бояр, яких він помилував: «милость получисте,
паки же сего не створисте, да не во горьшая впадете»

(1235, стор. 518).
З компонентом «дѣяти» знаходимо лише один зворот

дѣяти ловы, взятий безумовно з живої народної мови,

про що свідчить і дієслово дѣяти, широко вживане

власне в українській мові: «яздяшу же ему по полю и ловы

дѣющу и видѣ мѣсто красно» (1259, стор. 558).
З компонентом «износити» привертає увагу изнести

слово (сказати): «злое ны створилъ посолъ, не изнесъ

слова права намъ» (1256, стор. 553). Зворот, звичайно,
книжний, як і сучасний російський зворот з іншим

семантичним забарвленням, — произнести слово.

Такого ж книжного походження і поодинокі
фразеологічні сполучення з компонентами «показати»,

«искоренити», «чаяти»: показати правду (виправдатися),
искоренити племя, не чаяти живота — «Ростиславъ же

показа правду свою, яко не есть во съвѣтѣ с Михаиломъ.
Михаилъ же не показа правды» (1240, стор. 524); «и еще

же хотящю Володимеру искоренити племя Романово...
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посла на рѣчье... к Володимерцемь рекы..„» (1202,
стор. 481); «нынѣ сѣдить на колѣну и холопомъ

называется живота не чаетъ» (1250, стор. 23). В сучасній
російській мові відомі: искоренить зло, не чаять души
в ком, які є відгуком вказаної тут староруської форми
словосполучень. Щодо останнього звороту (не чаять

души), то це безпосереднє переосмислення «не чаяти

живота».

Окремо треба тут згадати одну фразеологічну
одиницю, яка галицьким літописцем, мабуть, сприймалась
як фразеологічна єдність. Це зворот сыграти злу игру,

про що йшлося вище (див. стор. 152). Автор запозичив

його з чужого твору, а саме з хроніки Малали, як про
це сам натякає: «яко инде глаголеть: Скыртъ рѣка
злу игру сыгра гражаномъ, тако и Днѣстръ злу игру
сыгра Угромъ» (1229, стор. 507). Цей фразеологізм
повторений і в іншому місці: «Сию же наричють Белжа-

не злу нощь, сия бо нощь злу игру имъ сыгра» (1221,
стор. 494). Звичайно, що цей зворот книжний.

ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ ПРИСЛІВНИКОВОГО ЗНАЧЕННЯ

Крім вищенаведених фразеологічних словосполучень,
дієслово яких являє собою їх структурно-синтаксичний
центр, знаходимо в галицького редактора ряд
словосполучень або бездієслівних, або й з дієсловом, семантика

й синтаксичні функції яких збігаються в цілому з

семантикою і функціями прислівника. Це такі фразеологічні
одиниці: день и во день, день и нощь, се ли ово ли, отъ

главы и до ногу, якоже кто можетъ гнати, пор.: «идяху
день и во день и уноты и мастерѣ всяции» (1259,
стор. 558); «поемь же Романъ вои< иде день и нощь»

(1255, стор. 550); «порокомъ же беопрестани бьющимъ
день и нощь, выбиша стѣны» (1240, стор. 522); «княжа-

ста с матерью своею въ немь [у Тихомлі], а на Володи-

мерь зряша, «се ли ово ли, Вѳлодимерь будетъ наю»

(1211, стор. 488); «бѣ бо дерзъ и храборъ, отъ главы

и до ногу его не бѣ на немь порока» (1224, стор. 497);
«посла... рекый дворьскому: аще узріши насъ

погнавшихъ, скореє по нас пожени; и роспусти полкъ, якоже

кто можеть гнати» (1256, стор. 552).
Всі вони суто народні, взяті з народної скарбниці

висловів, незважаючи на церковнослов’янське
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ня деяких слів (глава, нощь). За своїм значенням — це

фразеологізми, близькі до фразеологічних зрощень чи

ідіомів. Живуть вони і в сучасній мові, що свідчить про
їх глибоку народність; пор. сучасне: день у день, день
та ніч, так чи інакше, з голови до ніг, що е духу («пан
що є духу пригнався»

— Грінченко: дух), якомога

швидше.

ПРИСЛІВ’Я

До своєрідних фразеологічних одиниць,

використовуваних у мові як більш або менш незмінний,
законсервований лексичний матеріал, належать прислів’я. Від
інших словосполучень вони відрізняються: а) з

семантичного боку — повнотою самодостатньої замкненої в них

думки, б) із структурного боку частою двоскладо-

вістю конструкції та досить стійким порядком
компонентів. Виковані в надрах народу, в різних його сферах як

мовний вислів життєвих спостережень і застосовувані до

різних відповідних ситуацій, вони входять у літературний
фонд мови або в ходячій народній формі, або у формі,
яку на певному етапі розвитку надала їм літературна
творчість. Причому в останньому випадку літературна
творчість не обмежується лише мовною скарбницею
свого народу, але й користується чужою творчістю (іноді
навіть індивідуальною), присвоюючи те чи інше

прислів’я, так як воно звучить в чужій мові (якщо ця мова

близько споріднена, наприклад церковнослов’янська із
староруською), або відповідно перекладаючи й по-

своєму оформлюючи його.
У редактора галицької частини літопису знаходимо

лише два прислів’я, взяті безпосередньо з живого

загальнонародного вжитку: одне, яке відбило
спостереження в практиці староруського бджільництва, друге

—

в практиці гончарства. Обидва застосовані метафорично
для зображення практики боротьби. Сотник
Минула радить князю Данилові придушити як слід
невірних бояр, бо не погнетше пчелъ меду не ѣдать (1231,
стор. 509).

Гордий угорський воєвода Филя, впевнений в

хоробрості й силі кожного окремого свого воїна, хвастає вже

заздалегідь перемогою над руськими військами, скільки

б їх не було, бо, мовляв, единъ камень много горньцевъ

избиваетъ (1217, стор. 492).
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Значно більше прислів’їв книжного походження.

Жанром твору пояснюється те, що всі вони відбивають
досвід дружинника і виковану на цьому досвіді

військову мудрість і правила поведінки. Здебільшого вони
давно закріпились у літературному жанрі військових
повістей (оригінальних, як-от певні частини літописів, або

перекладних), а також в дружинній поезії і
повторялися не одним лише галицьким редактором.

До таких належать прислів’я, що характеризують

почуття честі дружинника: луче есть во свои землѣ

костью лечи, нели на чуже славну быти (1201, стор. 480)
(слова, вкладені в уста Сирчана); нашими головами

сдержати честь свою (1251, стор. 539) (слова, вкладені
в уста ятвяга Ящелта). Останнє прислів’я-приказка
поширилося в народі і, мабуть, його відгуком є тепер за

слово і честь хоч голову з плеч 14.
Ставлення до воїнського боягузтва відбиває

прислів’я, взяте з «Писанія» («якоже писание глаголеть»),
яке говорить князь Данило своїм воїнам: медляй на

брань страшливу душю имать (1231, стор. 511).
Спостереження, що в боротьбі не завжди вирішує

сила, вилилось, згідно з тодішніми релігійними
переконаннями, у прислів’я нѣсть в силѣ брань, но в Бозѣ

стоить побѣда (1256, стор. 552). Це прислів’я почерпнув
автор з перекладної літератури, про що сам говорить:
«якоже пишеть во книгахъ». Пізніше це прислів’я,
прижившись на руському народному грунті, втратило
метафізичну оболонку і звучить трохи інакше: не силою треба
боротися, а умінням 15.

Також прямо із вказівкою на джерело запозичення

(«Приточник») вніс автор у свій твір прислів’я буесть
дому твоего скрушиться, бобръ и волкъ и язвѣць снѣдятъ-
ся (1241, стор. 528). І це прислів’я застосоване автором
як військовий фразеологізм для підкреслення мінливого

щастя у воєнних діях (в даному випадку в боротьбі
князя Данила з перемишльськими заколотниками).

Привертають увагу ще два воєнні прислів’я в

галицького редактора. Одне автор вкладає в уста згаданого

14 Див А. Бахмет, М. Дащенко, К. Андрушенко,
Збірка українських приказок та прислів’їв, Державне вид-во

України, 1929, стор. 183
15 Т а м же, стор. 188. '
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вже вище хвалькуватого угорського воєводи Филі:

Острий мецю (X. П. — мечю) борзый коню — многая

Руси (1217, стор. 492). В даному конкретному випадку
воно має передавати ту саму думку, що й вжита

Филею приказка «единъ камень много горньцевъ

избиваетъ». Друге прислів’я висловлюють прусси, повчаючи

ятвягів, що бездумно вирішують боротися там, де
величезна перевага противника не дає ніяких шансів на

успіх: можете ли древо поддьржати сулицами и на сию

рать дерьзнути (1251, стор. 540).
Перше з наведених прислів’їв вражає своєю формою.

Суто еліптична структура та вживання кличної форми
у функції називного відмінка, незвичне вже тоді для

літературної мови Південної Русі 16, свідчать про те, що

це прислів’я склалося в дружинних сферах дуже
давно. Хоч автор передає його устами чужинця Филі, проте
не може бути сумніву, що це не чуже, а руське прислів'я,
яке бере свій початок, можливо, ще в часи військової

демократії. Значення цього прислів’я в перекладі на

сучасну мову приблизно таке: «острий меч, борзий кіне
перемагають силу-силенну русичів». Чи в цьому
прислів’ї первісно згадувалося «многая Руси», чи «многая»

когось іншого, неможливо вже, звичайно, встановити.

Друге прислів’я також руського походження, хоч

і висловлюють його чужинці-прусси. Основне в цьому

прислів’ї — перша частина: можете ли древо поддьржати
сулицами. Коріння її лежить у сільськогосподарській
практиці лісорубів: дерево, яке валиться, ціпком не

підіпреш. Сулица в даному випадку має значення не

«воєнне знаряддя» (спис чи рогатина), як у інших місцях

галицької редакції, а, імовірно, значення «ключка»,

«ко16 Подібних конструкцій не знаходимо навіть в такому

насиченому південноруськими елементами творі, як «Слово о полку

Ігоревім». Кличну форму у функції називного відмінка знаходимо

іноді лише в українських народних піснях і думах; пор. «Оттоді-
го Хвилоне, Корсунський полковниче на доброго коня сідав». На

думку О. О. Потебні «первоначально употребление звательного
вместо иктенительного было знаменательно и произошло из обраще-
ния певца к отсутствующему лицу как к присутствующему».

Стосувалось це лише осіб і, крім цього, мабуть, і коня (див. А. А. П о-

т е б н я, Из записок по русской грамматике, т. І—II, М., 1958,
стор. 103). В нашому випадку, як бачимо, крім «коня», в кличному

відмінку знаходимо також «меч», імовірно, тому, що в старину
боновий кінь і меч уявлялись нероздільними.
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стур», яке зберегло слово сула в деяких російських
говорах, особливо в назвах відомих своїм мовним

консерватизмом дитячих ігор 17. Беручи це до уваги, можна

було б це прислів’я приєднати до тих двох, про які ми

на початку сказали, що вони взяті безпосередньо з

живого загальнонародного вжитку. Проте його закінчення
и на сию рать дерьзнути вказує на проведену вже

літературну обробку. Повного тодішнього звучання її в

народі ми не знаємо.

Таким чином, в запасі вжитих прислів’їв як

фразеологічних одиниць автор галицької редакції спирається
на відомі йому літературні джерела, зокрема на

дружинну поезію. Навіть прислів’я про камінь і горшки автор
узяв з пісні про похід Филі (поезійна основа цього

абзацу літопису (1217), ясно пробивається в першій його

половині, пор.: «Вийде Филя древле прегордый, надѣяся
объяти землю, потребити море...»). Лише прислів’я про
бджіл узято безпосередньо з живомовного

загальнонародного фонду; можливо, що з цього фонду автор узяв
і прислів’я про дерево та сулицю, але сам уже піддав
її власній літературній обробці.

РЕЧЕН НЯ-ШТАМП И

Окрему групу становлять вислови, які можемо

назвати реченнями-штампами. Не будучи фразеологічними
одиницями в прямому значенні цього слова, ряд
висловів внаслідок постійного повторювання, менше або

більше варіюючись, стає готовою мовною основою для

передачі однорідної думки, яка завжди появляється при
однорідних ситуаціях дійсності.

В цій можливості повторювання однорідних ситуацій
і, відповідно, однорідних думок у необмеженому часі

полягає й довговічність деяких штампів.

Як і в інших літописців, і взагалі у давньоруських
письменників, у галицького редактора до таких штампів
належить вислів имъ же нѣсть числа: «и взя и коньемь...

Галичь, иныи грады многы, имъ же нѣсть числа» (1240,
стор. 523) або воротитися восвояси: «Литвѣ же приѣхав-
шимъ... ко брани, и воротишася восвояси» (1249,
стор. 535). В час галицького редактора в народі гово-

17 Пор. В. Даль: слово сула.
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рили, подібно як і тепер (очевидно, з певними

фонетичними змінами): воротитися домовъ (в домъ свой),
прийти в домъ свой (пор. сучасне вернутися домів, додому,
прийти додому, до хати), як звичайно висловлюється і

автор галицької редакції, наприклад: «не дошедше

Галича воротистася домовь» (1234, стор. 516); «потомъ же

возвратися... в домъ свой с честью» (1229, стор. 505);
«оттуда же приде въ домъ свой» (1255, стор. 549) і т. д.

Проте за літописною традиціею автор вжив і

вищевказане речёння-штамп, що в той час стало вже, мабуть,
архаїчним закам’янілим висловом.

До штампів, широко відомих не лише в літературі,
але і в розмовній мові, й досі належать такі вживані

автором, як-от: «бысть побѣда на всі князи Рускыя, та-

коже не бывало никогда же» (1224, стор. 497); «орломъ
же... воспромѣтающимъ ся на воздусѣ, якоже иногда и

николи же не бѣ» (1249, стор. 532) (пор. сучасне «як ще

ніколи не було», «так ще ніколи не бувало»).
До таких самих штампованих висловів належать і

такі, як «вѣдяхуть бо, аще Данилъ поѣдеть и не будетъ
с добромъ» (1260, стор. 560), або «падеся подъ нимъ

конь... и не на добро случися ему знаменне» (1249,
стор. 532), або «тако бо милость отъ Бога Руской землѣ»

(1219, стор. 493). Тепер в народі в подібних ситуаціях
сказали б: «на добре не вийде», «то не буде добра», «цей
знак не добро віщує» або відживаюче «така вже ласка

божа».
Таким самим є й вислів, часто вживаний і тепер:

«изъ млада бо не бы има покоя» (1226, стор. 501). Пор.
сучасне «з молодих літ (від дитинства) не мав спокою».

З біблійної літератури перейшло в руську
оригінальну літературу як вислів-штамп «не пощадѣти отрочатъ
до ссущихъ млека». Галицький редактор вжив його
в двох трохи змінених з формального боку варіантах:
«всю землю избиша и не пощадѣша отрочатъ до ссу-

щихь млека» (1237, стор. 518); «изби вси и не пощадѣ
отъ отрочатъ до сосущихъ млеко» (1237, стор. 520).

З біблійної літератури почерпнув автор і інші речен-
ня-штампи; деякі з них в різних літературних жанрах
та з різним емоційним забарвленням дожили й до

сучасності. До таких належать: «посла... архангела отворити
хляби небесныя» (1229, стор. 507) (пор. у Батюшкова:
хляби небесные разверзлись-, Д. Ушаков: хлябь, з ремар-
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кою шутл.у «Богъ попусти на нѣ рану Фараонову»
(1229, стор. 506); «разруши полкъ его и хоруговъ его

раздра на полы» (1249, стор. 534), пор. євангельське:
«и завѣса церковная раздрася на полы», а також для

висловлення урочистої погрози: «милость получисте,
Пакы же cero не створите, да не во горьшая впадете»

(1235, стор. 518) та деякі інші.
В дружинній поезії того часу також усталилися деякі

речення-штампи, повторювані в піснях, присвячених тим

або іншим воєнним подіям. Під час боротьби з

половцями, частої на придонських степах, таким крилатим вис-

ловом-штампом було, наприклад, пити золотомъ

шоломомъ Донъ, його знаходимо вже в «Слові о полку

Ігоревім» 18. Галицький редактор, добре ознайомлений з

дружинною поезією свого часу (докази чого знаходимо

в багатьох місцях галицької редакції
Галицько-Волинського літопису), використав і цей штамп, хоч, можливо,
взяв його не із «Слова...», а з пісні про Володимира
Мономаха, Сирчана й «гудця» Ора. Вказуючи, що князь

Роман пішов слідами діда Мономаха, він згадує
боротьбу останнього з половцями (Отроком та Сирчаном) і при
цій нагоді наводить вказаний вислів: «тогда Володимеръ
Мономахъ пилъ золотомъ шоломомъ Донъ и приемшю
землю ихъ всю и загнавшю оканьныя Агаряны» (1201,
стор. 480). Цей вислів удержувався в поетичних

повістях, мабуть, доти, доки існувала боротьба з

степовиками.

На початку цього розділу ми сказали, що деякі такі

фразеологізми, втрачаючи з часом своє, первісне
стилістичне -забарвлення й отримуючи нове, ставали

нерозкладними фразеологічними одиницями. Дійсно, тепер
в жартівливому плані ми не скажемо інакше, як тільки

так, як це знаходимо в літопису: їм же ністъ числа,

вернутися восвояси, не змінюючи ні одного з компонентів,
ані їх порядку.

*
'

* *

Закінчуючи огляд фразеологізмів в галицькій
редакції, можемо встановити, по-перще, мінімальний процент
таких, які б можна зарахувати до групи фразеологічних

18 Пор. А. С. О р л о в, Слово о полку Игореве, Изд-во АН СССР,
1946, стор. 38—39.
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єдностей (сыграти злу игру, сложити голову, посадити
на столѣ тощо), і, по-друге, як цього ми й сподівались,
значну перевагу книжності над живонародним

елементом. Не вимагає пояснення книжність таких

фразеологізмів специфічного характеру, як воєнні або державно
політичні, чи суспільні. Перші, яких дуже багато в

галицькій редакції, називаючи різні способи й етапи

дружинної боротьби, утворилися, звичайно, в дружинній
сфері і не могли бути відомі широким народним масам.

Це такі, як наприклад: всадити на конь, измясти войну,
іїрияти копьемъ, обличити побѣду, передати огневи,

воздвигнути рать і т. д. (в народі могли бути поширені
лише такі загальні поняття, як ити на войну тощо).
Оформленню більшості цих фразеологічних словосполучень
автор надає церковнослов’янського забарвлення.
Новими, у порівнянні з іншими, пам’ятками є тут такі

фразеологізми, як всадити на конь, подвигнути оружие, сра-
зитися на мѣсто, спѣти рать, брань належить, слазити

с коня, скочити въ воротъ, измясти войну. Другі,
державно-політичні, виковувалися в княжих канцеляріях чи

в адміністративній практиці (уставити землю, исправити

обѣтъ, посадити на столѣ, твердити крестомъ і т. д.).
Більш характерною для галицької редакції є система

фразеологізмів буденного вживання. Значна їх більшість
книжного походження. Такими є майже всі
словосполучення з персоніфікованим почуттям, а також ті, в яких

творцем почуття уявляється та особа, яка почуває або

яка створює в комусь почуття (вийде страхъ, бысть

ужасъ, створити лесть, прияти любовь, Богъ вложи

страхъ і т. д.). Далі, всі словосполучення для

висловлювання розумових актів (мыслити во умѣ, створити рѣчь
мудростью і т. д.); майже всі з компонентами «рука»,
«лице», «зло» (вдати в руцѣ, бѣгати отъ лица, найти зло

і т. д.), деякі з компонентом путъ (наслѣдити путъ).
Далі, всі словосполучення на означення поняття

«вмирати» (предати душю, положити животъ, прияти смерть,

голову сложити і т. д.). Нарешті, багато метафоричних
словосполучень з дієслівними компонентами: «прияти»

(наприклад, вѣсть, славу, честь), «створити» (повеление,
послушьство), «изнести» (слово). Так само книжного

походження більшість прислів’їв та речень-штампів.

Джерелом, з якого в основному автор черпає

матеріал для своєї фразеології, є все попереднє
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ство: оригінальне руське й перекладне, а також

дружинна поезія. Широке їх використання дає авторові змогу
вільно застосовувати цілий ряд синонімічних зворотів
для того самого поняття й тим самим збагачувати свою

літературну мову.
Менша вага у фразеологічному вантажі галицького

редактора припадає на долю безпосереднього
живомовного джерела. Звичайно, що може йтися тут лише про

деякі фразеологізми буденного вживання. Автор не

може обійтись без таких народних словосполучень з

компонентом «имѣти» для означення емоційних переживань,
як-от: имѣти гнѣвъ, лесть, правду, желѣ і т. д. Далі, не

потребує створювати ніяких нових словосполучень на

означення поняття «одружити(ся)», крім тих, що були
здавна в народній мові. їх досить багато в народному

вжитку, і редактор використовує їх безпосередньо
(дати дщерь за... пояти дщерь за... быти за... та ін.).
Доводиться також часто вживати й такі народні вислови,
як дати на путь, извести на путь, яти вѣры, ходити по

воли, пасти на ногу, або з компонентом «ити», як-от:

идетъ дождь, идетъ камень, поити конъми тощо. Нарешті,
живомовними є майже всі фразеологічні одиниці
прислівникового значення: се ли ово ли, день и во день,
день и нощь, отъ главы и до ногу та деякі прислів’я й

речёння-штампи. Характерною рисою редактора в

деяких випадках є лише надання окремим компонентам

слов’янізованої форми (дщерь, глава, нощь тощо).
Як уже сказано, в загальній кількості

фразеологізмів живомовно-народного походження в галицькій
редакції менше, ніж книжних. Але вони, повторюючись
багато разів, створюють нібито канву, на якій виростає

решта фразеологічної будівлі. В цьому відношенні

редактор галицької частини Галицько-Волинського

літопису продовжує і розвиває кращі традиції книжної
мови давньоруського письменства.

Розділ II

ФРАЗЕОЛОГІЗМИ У ВОЛИНСЬКІЙ РЕДАКЦІЇ

Фразеологізми у волинській редакції значно

відрізняються за характером від фразеологізмів галицької
редакції. Як побачимо, редактор користується в
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му тими словосполученнями й «реченнями», які були
в обігу в розмовній мові його оточення: князя, воїна чи

міщанина. «Книжність» редактора обмежується лише

тим, що можна було запозичити з церковних книжок

щоденного культового вжитку і, звичайно, з технічних

(воєнних та ін.) висловів. Тому мало знаходимо в нього

блискучих метафоричних зворотів, зате сильно виступає

течія живої буденної народної мови.

ФРАЗЕОЛОГІЧНІ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ-ЗВОРОТИ

Воєнні фразеологізми

При загальному огляді лексики

Галицько-Волинського літопису ми вже відзначали відносну бідність цієї
лексики у волинського редактора в порівнянні з

лексикою галицької частини. Настільки ж нечисленні також

і фразеологізми цієї групи. Дотримуючись того порядку,

який ми прийняли при розгляді воєнних фразеологізмів
галицької частини, вкажемо тут на такі звороти:

Фразеологічні сполучення для поняття початку війни

або підготовки до війни: поити на войну, наряживати
(наряжати) рать — «посла... веля имъ поити ... на

войну» (1283, стор. 588); «а се я готовъ тобѣ на помочь»

и нача наряживати рать на Болеслава» (1281, стор. 583);
«Володимеръ же и Юрьи начаста рать свою наряжати
на Болеслава» (1282, стор. 587).

Фразеологічні сполучення на означення

безпосередньої підготовки до бою або облоги: изряживати

(отрядити) полкы, пристраиватися на бой (лише тут), при-

страиватися на взятье (лише тут) — «Василко же из-

рядивъ своѣ полкы, пойде противу имъ» (1262, стор. 566);
«восхсдящю же солнцю и начаша изряживати полкы,

изрядивше же полкы и тако идоша к городу» (1274,
стор. 576); «Пришедши же рати... и почаша изряживати
полкы» (1281, стор. 583); «горожани же., пристраива-

хуться крѣпко на бой» (1287, стор. 599); «и начашася

пристраивати на взятье города» (1281, стор. 584).
Щодо широко відомих у давній Русі словосполучень

із компонентами «изрядити», «пристраивати» у

військовому плані слід відзначити, що з певними змінами вони

довго зберігалися в мові. І тепер ще можна сказати:
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«Цар виряжає військо на війну» (пор. Грінченко:
виражати) .

Словосполучення «пристроювати на бій (до бою)»
немає в сучасній українській мові. Проте наявність його

в польській мові ще у XVIII ст. може свідчити про його

імовірно довгу живучість і в українській мові; пор.
Skarbimierz począł powoli przystrajać do rebelji ziemię
krakowską (Słown. Warsz.: przystroić).

Словосполучення на означення окремих воєнних дій
майже всі належать до класу фразеологічних сполучень.

Фразеологічні сполучення, пов’язані з битвами за

кріпості (міста).
Знаходимо тут для поняття «оточення» вживане

і в галицькій частині обступити (градъ): «придоша к Су-
домирю и обступиша и со всѣ сторонѣ» (1261, стор. 564).
Тут же поряд, у продовженні, словосполучення
огородити городомъ (лише тут): «и обступиша и со всѣ сторонѣ
и огородиша городомъ» (там же);

для означення різних дій, пов’язаних з обороною:
заложити столпъ, утвердити засаду, виникнути изъ за-

боролъ — «того же лѣта въ Черторыйскы въ городъ
заложи столпъ каменъ» (1291, стор. 616); «и утвердивъ
же засаду в Берестьи и поѣха до Володимеря» (1289,
стор. 614); «порокомъ же бьющимъ неослабно день
и нощь, а стрѣламъ не дадущимъ виникнути изъ за-

боролъ» (1261, стор. 564);
для означення дії, пов’язаної із штурмом міста та

його знищенням: сбити заборола, выбити из города
(лише тут), роскопати (розметати) городъ (лише тут) —
«и бишася по четырѣ дни, в четвертый же день сбиша

заборола» (1261, стор. 564); «ты ни копьемь мя еси

добылъ, ни из городовъ моихъ выбилъ мя еси» (1287,
стор. 593); «и нача роскопывати городъ, назнаменуя

образъ побѣды» (1261, стор. 563); «потомъ рече Буран-
да..: «оже есте мои мирници, розмечете же городы своѣ

всѣ» (1261, стор. 562);
для поняття «капітуляція» або «здобуття»: подати

городъ, заяти (взяти) городъ — «и приеха Юрьи к

городу, горожани же не подаша ему города и пристраива-

хуться крѣпко на бой» (1287, стор. 599); «поиди, первое
займи городъ... Белзъ и Червенъ, но тоже пойдешь

к Берестью» (1289, стор. 611); «взя околный городъ
с Татары, а дѣтинець остася» (1274, стор. 576).
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Для означення різних дій, пов'язаних з битвою в полі:
для лобового удару: сразитися челома (лише тут) —

«и устрѣмися на бой. Сразившимажеся челома, и тако

поломиша полкъ Шварновъ» (1268, стор. 572);
для прориву рядів: поломити полкъ (лише тут) —

«Сразившимажеся... и тако поломиша полкь Шварновъ»
(там же);

для захисту воїна: защититися щитомъ
— «нѣкто же

отъ Ляховъ... защитився отчаяньемъ акы твердымъ

щитомъ, створи дѣло памяти достойно» (1261, стор. 564);
для бою врозсип: розпущати воевать, росходитися

воевать, ударити на изгонѣ, пустити воропъ (лише тут) —

«указалъ бяшеть своимъ воеводамъ не роспущати рати
воевать» (1281, стор. 585); «Василко же пусти на ня

воропъ, идеже Ляхове розогналися воююче по селомъ»

(1268, стор. 572); «идущу ему полкы своими и начаща

росходитися воевать» (1280, стор. 583); «выѣхалъ

бяшеть князь Болеславъ вънъ изъ Сохачева ловя того, абы

кдѣ ударити на розгонѣ» (1281, стор. 585);
для виявлення хоробрості: показати мужьство, ити

с великою крѣпостью — «самъ же раненъ бысть и не

мало бо показа мужьство свое» (1264, стор. 569); «не

мало бо показа мужьство свое во многихъ ратѣхъ»
(1291, стор. 615); «изрядившежеся... и тако идяху с

великою крѣпостью усердно» (1281, стор. 583);
для поняття «тікати»: устремитися на бѣгъ, у

стремитися побѣгнути — «Литва не стерпѣвши устремишася
на бѣгъ» (1262, стор. 566); «устремишася на бѣгъ вси

со Блусомъ» (1281, стор. 585); «людье же видивше

Татары на городѣ, устрѣмишася побѣгнути до дѣтиньца»

(1261, стор. 564);
для виявлення перемоги: взяти вѣнець побѣдный

(лише тут), назнаменувати образъ побѣды (лише тут) —

«Кондратъ же князь поѣха во свой городъ, вземь на ся

вѣнець побѣдный» (1281, стор. 584); «и нача

роскопывати городъ назнаменуя образъ побѣды» (1261,
стор. 563).

Відзначимо, що перший із вказаних фразеологізмів
(взяти вѣнець побѣдный), який легко розшифровується
як метафоричний вислів, слід вважати фразеологічною
єдністю. Такою ж фразеологічною єдністю в цій

підгрупі є складне найменування розвідки: преяти дорогу
(лише тут) «и ѣхаша на село... и преемше дорогу отъ
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села, оже челядь бѣжала к лѣсу, и поѣхаша по нихъ»

(1281, стор. 585). В Іпатіївському списку під 1150 р.
замість цього є вислів переяти вѣсть: «ото за городомъ
первый лѣсъ, ту перея вѣсть на тя, ту же и ста». Тепер
у цьому значенні вживається в українській мові вислів
дістати язика. В XVII ст. вживали взяти язика або
дістати язика; пор. у Самовіидця: «где пришовши на

переправу в селѣ Сосновцѣ, не малъ през цѣлій день
мѣли потребу, где языка взяли, а людъ московскій не

досталъ языка» 19.
Для припинення сутички: перестати отъ боя (лише

тут) — «и бяхуся крѣпко обои. И в то веремя приде
вѣсть Лвови, оже рать идеть на нь велика, и повелѣ

перестати отъ боя» (1291, стор. 615);
для поняття «фуражировати»: ѣхати в зажитье

—

«и бысть ѣха в зажитье единою въздале отъ города»
(1290, стор. 614);

для поняття «полонити»: взяти полона, яти на

полону
— «полона же взяли бяхуть, тѣмже и уйдоша»

(1262, стор. 566); «ты мене ни на полону ялъ, ни

копьемь мя еси добылъ..., оже тако чиниши надо мною»

(1287, стор. 593). В останньому прикладі знаходимо ще

зворот добыти копьемъ. В середньовіччя скинути
противника з коня списом в поєдинку означало полонення.

Про це ми згадували вище.

Фразеологічні сполучення для понять «помиритися»,
«жити в мирі» передаються зворотами дати миръ: «при-
ѣхаша... мира просяче собѣ; они же одва даша имъ

миръ» (1273,стор. 575); держати миръ: «Князь же Мьсти-

славъ сѣде на столѣ... миръ держа з околными

сторонами, с Ляхы и с Нѣмци» (1289, стор. 613).
Щодо воєнної фразеології волинського редактора

слід відзначити, що, крім таких зворотів, як поити на

войну, обступити градъ та устремитися на бѣгъ, всі
інші є новими по відношенню до фразеології
галицького редактора. Правда, із зміною дієслівного
компонента вжито тут ще зворот добыти копьемь, який
в галицькій частині звучить взяти копьемь, однак, як це

ми відзначили, він має тут інше, більш первісне
значення. Характерно, що фразеологізм галицького

редак19 «ЛЬтопись Самовидца, изд. Киевскою временною комиссиею

для разбора древних актов», К., 1878, стор. 57.
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тора сразитися о мѣсто полкомъ (для лобового удару)
передається тут зворотом сразитися челома. Чело

(у військовому значенні лоб) особливо часто вживається

в польських зворотах; пор. atakować czołem, czołem się
opierać, stawić czoła, zderzyć się czołem (Słown. Warsz.:

czoło). Зворот поломити полкъ зберігся у польській мові

в переносному значенні, де лише слово полкъ замінено

через szyki: połamać szyki (розстроїти плани). Також

у вислові огородити городомъ компонент огородити у

військовому значенні «оточити» вживався в старій польській

мові; пор. zewsząd nieprzyjacielskim wojskiem wkoło

ogrodzony (Słown. Warsz.: ogrodzić). Те саме слід
сказати про фразеологізм подати городъ (здати місто);
пор. Bez miecza і najmniejszego krwie rozlania zamek

i miasto podali (Słown. Warsz.: podać).
Воєнний зворот: «вибивати з міста (краю тощо)»,

відомий і в польській і в сучасній українській мові; пор.
Hetman w te czasy nieprzyjaciela... z państwa wybijał
(Słown. Warsz.: wybić); «Б’ються (шаблями), Наливайко
вибиває Жовковського з хати» (Грінченко: вибивати).
Можна думати, що в посилених в той час волинсько-

польських взаєминах (в тому числі у спільних воєнних

діях) усталювалися подекуди однакові воєнні

фразеологізми, якими й користувався волинський редактор. Щодо
інших невідомих тепер зворотів, то вони або зовсім не

збереглися в сучасній популярній військовій мові у

зв’язку із втратою реальних об’єктів (збити заборола,
виникнути из заборолъ), або залишили після себе деякий

слід, що вказує на їх колишнє поширення. Гак,

наприклад, зворот перестати отъ боя знаходить відгук у

російському барабанный от-бой; зворот устремитися на

бѣгъ (у галицького редактора: наворотися на бѣгъ) як

вислів протилежної дії знаходить відгук у російському
фразеологізмі воротиться из бегов (В. Даль: бѣгать).

Як було вказано, воєнна фразеологія волинського

редактора лише в рідких випадках збігається з

воєнною фразеологією галицької частини

Галицько-Волинського літопису. Наскільки можна судити з даних

словника І. Срезневського, вона також виходить і поза межі

тогочасного традиційного вживання. Можна
констатувати значне збагачення новими зворотами. Маємо на увазі
такі, лише тут зафіксовані звороти, як перестати отъ

боя, поломити полкъ, преяти дорогу, пустити воропъ,
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роскопывати городъ, назнаменовати образъ побѣды,
взяти вѣнець побѣдный, або також лише тут зафіксовані
выбити изъ города, огородити городомъ, подати городъ,
сразитися челома, пристраиватися на бой (на взятье),
які, як можна думати, утворилися при схрещенні русько-
польських взаємовпливів.

Нарешті, відзначимо, що за спаяністю компонентів

і внутрішнім мотивуванням ця фразеологія майже не

знає фразеологічних єдностей, крім двох висловів: преяти

дорогу (розвідати) і взяти вѣнецъ побѣдный

(перемогти). Всі інші словосполучення належать до класу

фразеологічних сполучень.

Фразеологія державно-політичного, суспільного
і культового значення

Серед фразеологізмів цієї групи знаходимо тут, як
і в галицького редактора, деякі давно вже усталені
фразеологічні єдності, такі як посадити на столѣ, сѣсти
на столѣ: «и посадиша и во Краковѣ на столѣ Боле-

славли» (1280, стор. 581); «князь же Мьстиславъ сѣде
на стелѣ брата своего... на самый великий день» (1289,
стор. 613). Про них сказано на стор. 161, де відзначено

також, що словосполучення сѣсти на столѣ могло

семантично синтезуватися в самому слові сѣсти. Знаходимо

це й у волинського редактора: «и тако сѣде Конъдратъ
в Судомирѣ княземь Мстиславомъ» (1289, стор. 614).

Дещо нове (у порівнянні з галицькою частиною

літопису) зустрічаємо тут у фразеологізмах, за допомогою

яких описуються різні васальні і підвасальні відносини.
Сюди належать такі фразеологічні єдності, як держати
подъ рукою (лише тут — опікати), прияти подъ руку,
стояти во обиду (лише тут): «Господине братъ мой! ты

же ми былъ во отца мѣсто, како мя еси держалъ подъ
своею рукою... тобою есмь господине княжилъ» (1287,
стор. 596); «абы ты... послалъ посолъ свой... ко брату
своему... абы мя... приялъ братъ твой подъ свою руку
и стоялъ бы за мя во мою обиду, како ты... стоялъ за

мною во мою обиду» (1287, стор. 596—597).
Словосполучення з компонентом «рука» для вираження підвасаль-
ної опіки оформлювалися, можливо, під впливом

церковної книжності. Характерно, що аналогічний зворот з

компонентом «держати» довго утримувався й у польській
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ві, особливо в біблійному жанрі; пор.: Nad samym
wierzchem głowy twojej dzierży obronną... rękę swoją (опіку)
(Słown. Warsz.: dzierżeć). Це може свідчити, шо

вказаний зворот поширювався одночасно на перехрещенні
волинсько-польських взаємовпливів. Цікаво, що в

пізнішій українській літературі саме з польської мови

поширився зворот держати чию руку (підтримувати кого,

польське trzymać czyja rękę, stronę); пор. у цитованому
літописі Самовидця (стор. 84): «духовенство и шляхта

отца Тукаловского руку держали». Даль (рука) подає

«онъ мою руку держить» — «он на моей стороне»,

поширені, мабуть, в російській мові за посередництвом старої
української літератури. В західних українських областях
широко відомий вислів тримати з ким, який, як і в

польській мові (trzymać z kim — Słown. Warsz.: trzymać),
є скороченням вислову тримати з ким руку.

Словосполучення держати подъ рукою (тобто
опікати) може чергуватися з одним словом, яке

перебрало на себе все семантичне навантаження

вищевказаного словосполучення. Таким є вжите волинським

редактором більш живомовне слово имѣаи (кого): «братъ
мой! самъ вѣдаешь, како есмь имѣлъ брата своего

Кондрата, ... а в обиду его стоялъ есмь за нимъ, како

и за собою; абы ты такоже... приялъ и с любовью подъ
свою руку и стоялъ за нимъ во его зло» (1287, стор. 597).
Слід думати, що вказане значення слова имѣти виникло

внаслідок пропуску деяких компонентів у
словосполученні имѣти за брата (за сина) тощо, пор. «а дай ми тя

Богъ имѣти, аки отца собѣ» (1287, стор. 593). В такому
значенні дієслово имѣти вживалося й пізніше, особливо

в грамотах. Пор. договірну грамоту Василя II Темного

з 1435 р.: «А тобе меня своего брата старейшего имѣти

ти честно и грозно, а мне тобе, своего брата молод-

шего, держати в братьстве и во чти» 20.

Відповідно поняття вірності підвасального знаходить

вираження у фразеологічному сполученні служити
правдою де живота: «а дай ми тя Богъ имѣти аки отца собѣ,
и служити тобѣ со всею правдою до моего живота»

(1287, стор. 593).

20 Див. В. В. Д а н и л о в, Некоторые приемы художественной
речи в грамотах, «Труды древнерусской литературы», М.—Л., 1955,
стор. 211.
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Вказані фразеологізми (держати подъ рукою та ін.)
виробилися, звичайно, в канцелярській практиці. В

канцелярській практиці усталилося також давно вже на

Русі запозичене з культових висловів про поклони21

таке фразеологічне сполучення на означення вияву під-
васальної покори, як бити (ударити) челомъ: «а бью

челомъ... тобѣ строеви своєму, дай ми, господине Бере-
стий» (1288, стор. 599); «Мьстиславъ же удари челомъ

перед братомъ своимъ» (1287, стор. 591); «Мьстиславъ
же удари челомъ противу словомъ брата своего, рка»

(1288, стор. 599). І в пізніших українській і російській
літературах подібний вислів досить поширений, пор.
у Самовидця, стор. 93: «мусѣли добиватися чоломъ жебы

онимъ дозволено уступити».

У васально-підвасальних відносинах оформився
також вислів на означення окремого роду гніву сюзерена:
створити опалу: «и приде Василко [до Бурундая]...
оному же велику опалу створшу на Василка» (1261,
стор. 562). Вислів цей, широко відомий в допетровській
Русі (наложить на когось опалу), знаходимо тут уперше
в староруській літературі.

З фразеологізмів на означення дій, пов’язаних з

різними договорами, волинський редактор вживає

фразеологічні сполучення здебільшого з компонентом рядъ:
положити рядъ, учинити рядъ, докончити рядъ, порушити
рядъ (їх нема в галицького літописця): «положиша рядъ

межи собою о землю Рускую и Лядьску» (1262,
стор. 567); «хочю послати по брата по Мьстислава, абыхъ
с нимъ рядъ учинилъ о землю» (1287, стор. 593);
«учинити рядъ про все» (там же); «не могу порушити ряду
что есмь докончалъ с братомъ» (1288, стор. 600).
Цікаво відзначити, що слово ряд в значенні
«домовленість» зберігається переважно в українській мові, пор.
«без ряду узяв роботу» (Грінченко: ряд). В російській
мові Ушаков реєструє лише як застаріле просторічне
сполучення: с(по)ряду — за домовленістю.

Поняття «клястися» на означення дотримання

домовленості висловлюється, як і в галицького редактора
(див. стор. 162), словосполученням утвердитися
крестомъ: «положиша рядъ межи собою... утвердивъшеся

21
Пор. «Оудариша челомъ прѣлъ стою Бцею съ радостію

великою..» (Переяславський літопис під 1166 р.).
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крестомъ: честнымъ» (1262, стор. 567). Крім цього, ще

цъловати крестъ: «они же... цѣловаша крестъ на томъ,

рекуче» (1288, стор. 611).
Нарешті, в канцелярській практиці оформилося

фразеологічне сполучення правити посолъство

(виконувати посольське завдання): «И нача посолъство правити:

«братъ ти, господине, молвить...» (1288, стор. 600). В

староруській літературі цей вислів появляється тут уперше.

Про нього можна здогадуватися, що він появився в

результаті місцевих волинських зв’язків з польською

розмовною канцелярською фразеологією. Саме в старій
польській мові довго зберігався цей вислів: пор.: w

zamku być im rozkazano by poselstwo prawili (Słown. Warsz.:

prawić).
Відмічає цей вислів і Даль (під словом править)

в російській мові: править посольство, позначаючи його

як архаїчне, із значенням «быть послом от царя».

Імовірно, в російську канцелярську фразеологію цей вислів
потрапив шляхом зв’язків з Москвою власне західних
і південно-західних руських областей, що перебували
у тісних взаєминах з польською територією. Характерно,
що після появи цього вислову в нашому літописі (під
1288 р.) І. Срезневський («Материалы...», слово

правити) відзначив його щойно аж під 1470 і 1471 рр. в

Псковському літописі та новгородському «Софійському
временнику».

Деяка група фразеологізмів волинського редактора
пов’язана з культовими діями. Відзначимо тут
синонімічні фразеологічні сполучення постригтися во черньцѣ,
взяти на ся чернѣчькии порты, поити в черницѣ, прияти
мниский чинъ: «и пострижеся во черньцѣ, и бысть в

монастыри» (1262, стор. 567); «йде... в монастыръ... и взя

на ся чернѣчькии порты» (1268, стор. 573); «а княгини...

аже восхочеть в черницѣ пойти, пойдеть» (1287,
стор. 595); «И по семь иде Войшелкъ до Галича... хотя

прияти мниский чинъ» (1262, стор. 567). Крім них, ще

такі, як отпѣти обѣднюю, изрядити крилосъ, прияти кре-
щение: «дьяконы, изрядивше крилосъ и отпѣвши

обѣднюю, и начашася причащатися» (1261, стор. 565); «По

семъ... помысли собѣ, хотя прияти святое крещение»

(1262, стор. 567). Нарешті, фразеологічні сполучення,
якими визначаються дії, пов’язані з похороном:

спрятати тѣло, замазати гробъ (зараз в існуючому ще
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подекуди культі вживається вислів опечатати гріб):
«опрятавше тѣло его, вложиша и во гробѣ» (1288,
стор. 604); «прославиша Бога, и замазаша гробъ его»

(1288, стор. 608).
Більшість наведених тут культових фразеологізмів,

звичайно, не могла виходити далеко поза церковну
огорожу. Поширювалися в народі, імовірно, лише такі, як

поити в черницѣ (пор. сучасне народне піти до
монастиря) та отпѣти обѣднюю. Очевидно, що всі вони

книжного походження. Однак привертає увагу зворот
спрятати тѣло, який, мабуть, веде ще до дохристиянських
часів. Слід, отже, думати, що він утворився в живій

народній мові і лише пізніше його «олітературила»
церковна християнська практика. Грінченко (слово
прятати) подає фразу з гуцульських творів Федьковича:
«а коли брата прятали?», викладаючи значення слова

погребать, хоронить. Значення цього звороту в

волинській частині, імовірно, — «привести тіло в такий стан,
в якому воно повинно лежати в домовині».

Таким чином, серед фразеологізмів
державно-політичних, суспільних і культових можемо відзначити: 1) ряд
давно усталених в літописах зворотів (сѣсти на столѣ,

утвердити крестомъ); 2) випадання певних зворотів
(водитися у божницю); 3) більше використання актової

фразеології (докончити, положити, порушити рядъ);'
4) появу ряду нових зворотів (між ними і таких, які

завдячують своїм виникненням польсько-волинським

взаємовпливам): створити опалу, правити посольство,
прияти подъ руку, бити челом; 5) використання в межах

культової фразеології, крім церковних, зрозумілих і

широким масам читачів зворотів, також «олітературених»
народних, як-от: спрятати тѣло; 6) незначну кількість

фразеологічних єдностей (держати подъ рукою, прияти
подъ руку тощо) при переважній більшості
фразеологічних сполучень.

Фразеологія буденного вживання

Як і в галицькій частині, поділяємо ці фразеологізми
на групи: дієслівних словосполучень і фразеологічних
одиниць прислівникового значення, але, крім цього,

згідно з наявним матеріалом, додаємо ще групу
іменникових словосполучень,
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ДІЄСЛІВНІ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ

Група фразеологізмів на означення емоцій

Більшість фразеологізмів цієї групи книжного

походження. Сюди належать такі фразеологічні

сполучення, як розвеселитися сердцемъ, возрадоватися
душею, вознестися славою (гордостью), износити воздыха-

ния отъ сердца: «Кондратъ же возвеселися сердцемъ
и возрадовася душею о княженьи Краковскомъ» (1287,
стор. 598); «и вознесеся славою и гордостью великою»

(1262, стор. 567); «смиряше образъ свои... и воздыхание

отъ сердца износя» (1288, стор. 606). Далі, ряд
фразеологічних сполучень з компонентом держати: держати
любовь (правую вѣру, правовѣрье) — «тогда же Левъ

ѣха на снемъ ко королеви, зане любовь держаше с нимъ

великую» (1291, стор. 616); «сии же живяхуть в любви...

держаще правую вѣру крестьяньскую» (1270, стор. 574);
«вижь и... свою княгиню, како правовѣрье держить»
(1288, стор. 607). Сюди ж слід віднести й метафоричний
зворот свѣтитися правдолюбьемъ: «нача княжити

правдолюбьемь свѣтяся ко всей своей братьи» (1272,
стор. 574).

В народі могли оформитися лише такі

словосполучення, як жити в любви, быти в любви: «сии же

живяхуть в любви» (1279, стор. 574); «посемъ же умири-
шася..., и начаша быти в любви велицѣ» (1268, стор. 572).

Книжного походження також у більшості своїй ті

фразеологічні сполучення, в яких почуття
персоніфікується або в яких їх творцем визнається реальна чи

уявна істота (частину їх ми знаходили вже й у
галицького редактора): вийде страхъ, паде страхъ (ужасть),
страхъ обнимаетъ, стояти в ужасти, вложити во сердце,
возложити упование, воздавати зло, а також ряд

висловів із компонентом соромъ, соромота — возложити

соромъ на кого, сложити з себе соромъ (соромоту),
одолѣти соромови

— «посемъ же вниде страхъ Божий во> сердце

его» (1262, стор. 567); «страхъ же великъ и ужасть паде
на городѣ» (1277, стор. 579); «владыка стояше во ужасти

велицѣ» (1261, стор. 562); «отъ видѣния же сея звѣзды

страхъ объя вся человѣки и ужасть» (1265, стор. 570);
«Дьяволъ же... вложи во сердце Лвови, уби Войшелка
завистью» (1268, стор. 573); «поѣха... возложивъ

упование на Бога» (1262, стор. 566); «не видѣхъ тя... противу...

13—44.
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злу никоторого зла воздающа» (1288, стор. 604); «увѣдай
ся с нимъ, великъ бо соромъ возложилъ на тя» (1279,
стор. 580); «а сложи с себе соромъ свой» (там же);
«Кондратъ же князь поѣха... сложивъ с себе соромоту»

(1284, стор. 584); «радъ бысть повелику... соромови
брата своего... одолѣвъ» (там же).

Як ми вже вказали, походження цих фразеологізмів
здебільшого книжне. Проте деякі з них уже в час

редактора могли стати здобутком і більш широких мас. Про
це свідчить те, що й тепер в українській народній мові

відомі такі вислови, як напав жах (страх) (див.
Грінченко: жах, нападати), або в російській страх напал

(див. Даль: страх). Зокрема, здобутком народних мас

стали, імовірно, й такі вислови, як учинити волю (лесть,
соромоту), які ми, з огляду на особливе територіальне
вживання компонента учинити, розглядаємо нижче (див.
стор. 204).

Слід звернути увагу ще й на те, що волинський

редактор намагається надати окремим висловам народну

оболочку, прибираючи компоненти в живомовну (не
церковнослов’янську) форму (ужасть, соромъ,

соромота). Особливо характерний в цьому відношенні вислів

одолѣти соромови, первообразом для якого послужив

церковнослов’янський вислів, вживаний тепер в

жартівливому плані: «одоліти врагу й супостату».

Фразеологічні сполучення на означення розумових актів

Складовою частиною таких фразеологізмів виступає
компонент «умъ», як і в галицького редактора, але

поряд також і суто живомовне слово «розумъ»:
усмотрѣти умомъ, давати (подавати) розумъ — «Костянтинъ
же... усмотрі умомъ розумъ поданы ему отъ Василка»

(1261, стор. 563); «молвилъ, да камень вержеть доловь,
дая имъ розумъ хитростью, а быша ся билѣ» (1261,
стор. 563). На протилежність до давати розумъ виступає

у волинського літописця творити (кого) без ума: «Лве
княже! ци без ума мя творишь?..» (1288, стор. 601).

Наявність в сучасній українській живій народній мові
майже однакових відповідників для вказаних висловів

(пор. ума вивідувати — усмотрѣти умомъ, на розум
навести — (по)дати розумъ, вважати когось не при умі

—

творити без ума та ін. див. Грінченко: ум, розум) дає
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впевненість в тому, що ці фразеологічні сполучення
літописець почерпнув безпосередньо з живої

розмовно-народної мови, в якій вони поширилися під впливом книжної

мови. Суто книжним в цій підгрупі фразеологізмів можна

вважати лише вислів разумѣти древняя и задняя: «Во-

лодимѣръ же бѣ разумѣа древняя и задняя, на что при-
ѣхалъ» (1288, стор. 600), яке в жартівливому тоні може

бути вжите й тепер як фразеологічна єдність, а також

мыслити во сердци: «и взя книги пророческие, да тако

собѣ во сердци мысля, рче» (1276, стор. 577).

Словосполучення на означення поняття «вмирати»

Звичайно, що значна їх частина навіяна, як і в

галицького літописця, церковними уявленнями, запозиченими

з біблійної літератури. До таких належать

фразеологічні сполучення предати душю в руцѣ Божии, отъити

ко Господу, приложится ко отцемъ своимъ; духъ
изнемогаетъ ко исходу души; пор.: «и кончавъ молитву...
и предастъ душю свою в руцѣ Божии» (1288, стор. 603);
«и тако во старостѣ добрѣ отъиде ко Господу» (1279,
стор. 581); «воздѣвъ руцѣ на небо... и приложися
ко отцемъ своимъ и дѣдомъ» (1288, стор. 603);
«и позна в собѣ духъ изнемогающь ко исходу души»
(там же).

Такого ж походження і фразеологічна єдність отдати
общий долгъ (лише тут) (звичайно, богу): «и

приложися ко отцемь... отдавъ общий долгъ, его же нѣсть

убѣжати всякому роженому» (1288, стор. 603).
Книжного походження й вислови на означення

поняття «вмирати на полі бою», як-от відзначене вже нами

сложити голову: «Володимере, княже добрый... можемъ

за тя головы своѣ сложити» (1282, стор. 586), а також

фразеологічне сполучення з підкресленим біблійним
забарвленням прияти (побѣдный, подобный) конецъ (лише
тут): «не побѣгоша брать отъ брата, ту же прияста
побѣдный конець» (1268, стор. 572); «ту же и самъ прия
конецъ подобный» (1281, стор. 585). Проте цікаво, що
в цьому вислові волинський літописець замінює
компонент смерть (прияти смерть, пор. вище в галицькій
частині, стор. 166) простонародним компонентом конець,

пор. сучасне прийшов йому кінець (остання година).
Народними і навіть просторічними висловами, вжитими
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автором на означення поняття «вмирати», є

словосполучення будетъ смерть (з посиленим семантичним

значенням «будетъ» — настане, трапиться) та

словосполучення із заперечною часткою не: не достанетъ кого

(лише тут) — «аже будеть ми смерть, по своемь

животѣ даю землю свою всю брату» (1288, стор. 612); «како

не достанеть стрия твоего, ино мы твои и городъ твой»

(1289, стор. 611). Пор. сучасне народне: «що буде з

вами, діти, як мене не стане».

Таким чином, у цій групі фразеологічних одиниць,
хоч у загальному традиційно книжних, можна все-таки

відзначити характерне для волинського літописця

звертання й до джерела живомовних висловів.

Фразеологічне сполучення на означення

поняття «двоедушничати»

Знаходимо тут таке словосполучення, як двоити

рѣчью (лише тут): «вѣдаешь самъ, оже я не двою

рѣчью, ни я пакъ ложь былъ» (1288, стор. 600). В
сучасних українських говірках семантичне об’єднання
елементів цієї фразеологічної одиниці знайшло синтез у
самому дієслові двоїти, пор.: «він раз каже так, раз інак,
він сам двоїть» (Грінченко: двоїти). І. Франко (XVI,
535) подає: «я дуже двою над тим» в значенні «вагаюся

в рішенні». Не зареєстроване це словосполучення і в

російській мові. Проте вказане українське двоїти саме

в значенні двоити рѣчью свідчить, що останнє

словосполучення автор узяв із народного живомовного

вжитку. У галицького літописця в аналогічному значенні
вжито більш книжне быти на двоє (1255, стор. 550).

Фразеологічні сполучення на означення поняття

«заночувати»

Такими словосполученнями, вживаними волинським

редактором, є загальнонародні фразеологічні одиниці
стати на ночь, лечи на ночь: «и бысть минувшимъ имъ

Волковыескъ далече сташа на ночь» (1277, стор. 579);
«они же воевавше тамо и легоша на ночь» (там же).
Іноді ці словосполучення поширюються словом

опочивать: «придоша подъ городъ подъ Полтекскъ, ту же

сташа на ночь опочивать собѣ» (1279, стор. 580).

196



В сучасній українській мові словосполучення Лягти на

ніч не зареєстроване. Зате вживається й досі стати на

ніч (див. Російсько-український словник під рец.
А. Кримського, К., 1933: ночлег: «Ідуть вони до ліса,
стають ночувати, поставали на ніч» — за Руданським).
У польській мові знаходимо в цих випадках: stanąć па

nocleg (Słown. Warsz.: stanąć). Подібне в російській
мові: становиться на ночлег. Очевидно, що всі ці вислови

народного живомовного походження.

Словосполучення на означення поняття «забувати»

(покійника)

Відзначимо тут цікаву фразеологічну єдність: изга-

сити свѣчу — «стрый твой Данило король, а мой отець
лежить в Холмѣ у святѣй Богородици, и сыновѣ ero,

братья моа и твоя..., и всихъ кости туто лежать; а нынѣ,

брате, слышимъ твою немочь великую, абы ты, братъ
мой, не узгасилъ свѣчѣ надъ гробомъ стрыя своего

и братьи своей, абы далъ городъ свой Берестий: то бы

твоя свѣща была» (1288, стор. 600). Цей вислів,
очевидно, походить від звичаю запалювати свічку над

покійником або над його могилою. Запалена свічка на могилі

свідчить, що хтось з родичів не забуває покійника, що

живе ще пам’ять про нього. Імовірно, в старовину над

усипальницями князів у храмах постійно горіли свічки.

Вищенаведений вислів був, очевидно, поширений в

народі в Київській Русі. Знаходимо його і в московських

грамотах, наприклад в духовній Іоанна Івановича 1353 р.:
«А пишу вамъ се слово того дѣла, чтобы не перестала
память родителей нашихъ и наша, и свѣча бы не

угасла» 22. Тепер ця фразеологічна одиниця не лишила сліду
в східнослов’янських мовах.

Словосполучення на означення поняття «захворіти»

Є ним вжите волинським літописцем фразеологічне
сполучення зайде болѣзнь (лише тут): «и шія [церкви]
вся списана бысть, но не скончана, зайде бо и

[Володимира Васильковича] болѣсть» (1288, стор. 610). Цей

22 В. И. Б о р к о в с к и й, Синтаксис древнерусских грамот,
Львов, 1949, стор. 187.
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суто народний зворот відомий і тепер в

західноукраїнських діалектах в оформленні слабість найде, пор.: «хто

мене зайде, як мі слабість найде» (І. Франко, XXIII,
стор. 149) або «зайшла би на тебе шьильга»

(божевілля— там же). Те саме в польській мові: zaszła go
choroba (Słown. Warsz.: zajść). Проте поза

західноукраїнськими діалектами цей фразеологізм не відомий іншим

українським говіркам. Не реєструють його ні словник

Б. Грінченка, ні Російсько-український словник, К.,
1924—1933 рр., під ред. Кримського23. Невідомий він
також російській мові. Це свідчить, що наведене

фразеологічне словосполучення волинського літописця зайде

болѣзнь — діалектного південно-західного походження.

Словосполучення на означення поняття «карати»

Знаходимо його у фразеологічній єдності послати

мѣчь (лише тут), яким підкреслюється специфічне
покарання, а саме війною: «посла Богъ на насъ мѣчь свой,
иже послужить гнѣву своему за умножение грѣховъ
нашихъ» (1287, стор. 591). Немає потреби спинятися на

цьому фразеологізмі. Він, звичайно, біблійного
походження і в сучасних східнослов’янських мовах не лишив

ніякого сліду.

Словосполучення на означення поняття «одружити(ся)»

Для означення цього поняття зустрічаємо у
волинського літописця лише найпростіші народні
фразеологізми, здебільшого фразеологічні єдності: отдавати
дщерь (за кого), пояти за ся — «нача отдавати дщерь...
за Андрѣя» (1261, стор. 562); «нача отдавати милую

свою дщерь... за Володимера» (1264, стор. 569); «и отда

дочерь свою» (там же); «цѣлуй ко мнѣ хрестъ... не

отдать еѣ [Ізяславу] неволею ни за кого же» (1287,
стор. 595); «сестра твоя... велѣла ми тя пояти за ся...

и поя ю за ся» (1262, стор. 568). В останньому випадку
в сучасній українській народній мові слово пояти, яке

вийшло з ужитку, замінило слово узяти: «Люблю я

дівчину, треба її взяти» (Грінченко: узяти — за Метлин-

ським).

23 Надалі будемо посилатись на цей словник скорочено:

Кримський, том, сторінка або слово.
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Фразеологічне сполучення на означення поняття «пробудитися»

Знаходимо його у волинського редактора в тексті,

запозиченому з «Похвали Володимиру Васильковичу»:
отрясти сонъ — «отряси сонъ: нѣси бо умерлъ, но спишь

до обьщаго возстания» (1287, стор. 607). Це книжне

словосполучення не утрималося в східнослов’янських
мовах. В польській літературній мові воно вживається

й тепер, пор.: Otrząsnąwszy sen starego niedbalstwa
(Słown. Warsz.: otrząsnąć).

Фразеологічне сполучення на означення поняття «лякати»

Можемо відзначити тут вислів грозу подавати (лише
тут): «и нача Левъ ѣздити около города... горожаномъ

грозу подавая» (1291, стор. 615). Відповідник для цього

вислову з російської мови подає Даль при слові
грозиться, яке він тлумачить зворотом напускать грозу,

тобто, як бачимо, з трохи іншою семантикою.

В українських говірках цей вислів зустрівся нам

лише в надсянській говірці с. Болестрашичі (біля
Перемишля) саме із значенням «лякати», «завдавати

страху»: «як не давати хлопцю згрози, то що з нього

виросте». Імовірно, цей останній зворот появився під
польським впливом (хоч польські словники й не реєструють

його), про що свідчить слово згроза (польське zgroza).
Тому можна думати, що й літописне грозу подавати
появилося в мовному вжитку волинян на пограниччі
русько-польських взаємовпливів, отже, є діалектним
південно-західним зворотом.

Фразеологічні сполучення на означення інших різноманітних
явищ дійсності з підкресленим значенням

іменникового компонента
і

З компонентом «конь»: дати конъ подъ (кого) (лише
тут) — «Володимѣръ же велѣ дати подо нь конь: его

бо конѣ пристали» (1287, стор. 598). Цього звороту не

знаходимо в сучасній українській мові. У піснях
співається лише: «їде козак молоденький, під ним коник

вороненький». Нема його і в російській мові. Зате він
живе досі у польській мові dać konia pod człeka (Słown.
Warsz.; koń). Це може свідчити, що вказане

словосполучення було поширене лише в руських
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них діалектах, суміжних з польським діалектним
масивом.

З компонентом «красота»: сияти красотою, украсити

красотою — «церкви же бяше... сияюще красотою» (1261,

стор. 564); «церкви постави и украси и разноличными

красотами» (1264, стор. 570). Обидва ці до деякої міри
плеонастичні словосполучення, звичайно, книжного

походження, які часто зустрічаються в староруській
літературі і вживаються й у сучасних українській і

російській мовах (пор. укр. сяти красою, рос. украсить укра-

шениями).
З компонентом «нога»: можна відзначити у

волинського літописця лише одне таке фразеологічне
сполучення, а саме покорити подъ нозѣ, в якому нога має

значення «влада» чи «воля» — «поѣхаша к Володи-

мѣрю... хваля Бога, покоршаго ворогы подъ нозѣ Ва-

силковѣ» (1262, стор. 566). Походження цього звороту,

звичайно, біблійне. В сучасних літературних
східнослов’янських мовах вживається він в сатиричному жан

рі, пор. у Остапа Вишні: «Ми триста років і внутрішніх
і зовнішніх... триста років под нозі всякого врага і

супостата» («Пісочок»). У старій польській мові його

відгуком є фразеологізм poddać pod nogi, пор. Bóg
wszystko Chrystusowi poddał pod nogi jego (Słown. Warsz.:

noga).
З компонентом «образъ». Таким фразеологічним

сполученням вважаємо вислів, наведений волинським

редактором з «Похвали Володимиру Васильковичу»:
смирити образъ свой (лише тут), в якому образъ —
не лише «вид», але й «дух» — «гордости же в немь не

бяше... но всегда смиряше образъ свой скрушенымъ
сердцемъ...» (1288, стор. 606). Значення вислову
синонімічно близьке до слова смиритися, яке, проте, не

можна було б вжити тут замість наведеного звороту,
оскільки смиритися вказувало б більше на дух, а не на

зовнішній вигляд. Очевидно, що походження

словосполучення смирити образъ свой суто біблійно-книжне.
Воно не утрималось в сучасних східнослов’янських

літературних мовах.

З компонентом «свои очи». Словосполучення із
компонентом «свои очи» виступають у волинського редактора
в двох типах: а) в плеонастичному фразеологізмі з

обов’язковим дієсловом видѣти: видѣти своима очима —
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«и видѣ своима очима городъ изгорѣвши» (1261,
стор. 563) або як фразеологічне сполучення з

можливими змінними дієслівними компонентами, причому свои
очи виконує функцію займенника (передъ своима

очима — перед собою). Цей останній тип представлений
у волинській частині літопису фразеологізмом побити
перед своима очима: «и кубькы золотые... самъ передъ

своима очима поби» (1288, стор. 601). Походження цих

словосполучень живомовно-народне. Вони й тепер

широко вживаються в народній мові: на свої очі видів

(І. Франко, XXIV, стор. 474) або, частіше, з сучасним
дієсловом бачити: бачити на свої (власні) очі

(Кримський, І, стор. 167); пор. ще російське видеть
собственными глазами, польське widzieć na własne oczy
(Słown. Warsz.: oko). Рідше зустрічається другий тип:

привести (покликати) перед свої очі тощо.
З компонентом «потъ». Таке словосполучення

представлене у волинського редактора фразеологічним
сполученням взяти с великимь потомъ, де слово потъ має

значення «труд»: «и бишася... крѣпко, одва могоша

и (осѣкъ) взяти с великимъ потомъ» (1280, стор. 582).
Фразеологізми з компонентом «піт» часті й тепер
в українській народній мові саме на означення дій,
пов’язаних з тяжкою працею, пор.: «не жалує поту»

(І. Франко, XXIV, стор. 549). Імовірно, саме з народного
вжитку фразеологізми з компонентом «потъ» з різною
семантикою вислову увійшли в староруську літературну
мову; пор., наприклад, з одного боку: «Ярославъ же сѣде
въ Киевѣ, утеръ потъ с дружиною своею, показавъ

побѣду и трудъ великъ», тобто відпочив після трудів
(«Повесть временных лет», під 1019 р.), з другого: «Володи-

миръ самъ собою постоя на Дону и много пота утеръ
за землю Рускую» (Іпат. літ., 1140), тобто потрудився
багато для Руської землі.

Як видно, фразеологізми з компонентом «потъ»

зазнавали в староруській літературній мові різних
переосмислень і, мабуть, були в особливому вжитку в

воєнних висловах дружинників. В такому воєнному плані
вжив цей фразеологізм («взяти с великимъ потомъ»)
і волинський літописець. Тому не можна вважати, що

літописець взяв цей вислів безпосередньо з живої мови

населення. Це звичайний книжний
традиційно-літописний вислів.
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З компонентом «рука». Вже вище ми мали нагоду

вказати на кілька фразеологізмів з компонентом «рука»
в ролі політичних висловів (держати под рукою, прияти
подъ руку, див. стор. 188). Крім них, знаходимо ще у
волинського літописця дві фразеологічні одиниці (близькі
до фразеологічних єдностей), в складі яких слово рука
дістає нові значення («розпорядження» і «порука»):
дати на руцѣ комусь (в чиєсь розпорядження), поехати

на руцѣ чьи — «а се вси мои людье и бояре [пропущено:
даю] Богу на руцѣ и тобѣ, а коли ти будеть любо, тогда

с ними и пойди» (1281, стор. 583); «Войшелкъ же боя-
шеться Лва и не хотяшеть ехати, но поеха на Василковѣ

руцѣ» (1268, стор. 573). Обидва ці фразеологізми були
безумовно в той час поширеними народними висловами,
які втратили первісне книжне забарвлення (пор.
церковне забарвлення у вислові: «то все в божих руках»). їх

знаходимо і в північноруських (полоцьких) грамотах
(з іншими дієслівними компонентами), наприклад,
отпустити на руки (на поруки): «и мы ся пакъ вамъ

молимъ. , штобы есте пустили нашю братью на наши

руки» 2І. В сучасних українських говірках знаходимо також

аналогічні фразеологізми із вказаними значеннями слова

рука: дати руку на що (поручитися), дістати кого в руки
(тобто у своє розпорядження) 24 25.

З компонентом «сердце». Книжним зворотом,
відомим ще з «Пандектів» Антіоха XI ст., є фразеологічне
сполучення умерти мужественѣмь сердцемъ: «сии же

умроста мужественѣмь сердцемъ, оставлеша по собѣ

славу послѣднему вѣку» (1281, стор. 585). Зате можна

думати, що народним за походженням, хоч і вжите

літописцем у воєнному плані, було на Волині фразеологічне
сполучення потягнути за одино сердце (лише тут): «и на-

чася пристрдивати на взятье города; князь же Конъд-

ратъ нача ѣздя молвити: «братья моя милая Руси!
потягнете за одино сердце» (1281, стор. 584). У Даля

(під: потянуть) відмічене потянем заодно, яке він

пояснює: «станем действовать, стоять дружно, вместе,
согласно».

24 Див. В. И. Борковский, Синтаксис древнерусских грамот,
стор. 126.

25 Див. І. Франко, XXVII, стор. 46—47.
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У Лаврентіївському літописі замість дієслова

потягнути знаходимо в аналогічному фразеологізмі дієслово
имитися: «ймемся по едино сердце» (під 1097 р.).
Потягнути у воєнному значенні: «рушити до бою» —

невідоме в сучасних українській і російській мовах. Зате

в такому значенні воно вживалося в старій польській
мові, пор. pociągnąć na nieprzyjaciela і т. п. (Słown.
Warsz.: pociągnąć). Коли ж зважити, що наведений
волинським літописцем фразеологізм виголошує польський
князь Кондрат, то можна думати, що фразеологізм
у цьому оформленні компонентів, в якому його тут
знаходимо, був специфічним лише для південно-західно:
території на стику з польським етнічним масивом.

З компонентом слово. Сюди відносяться такі
словосполучення, як пойти по отнѣ словѣ (лише тут), прияти
по братню слову (лише тут), в яких слово набуває
нового значення — «наказ»: «сыну мой Юрьи! не ходи

самъ с Литвою, убилъ я князя ихъ Войшелка..., Юрьи
же не пойде по отнѣ словѣ, но посла рать свою» (1282,
стор. 587); «Мьстиславъ же прия и с честью и с любовью

подъ свою руку, по братню слову по Володимѣрову»
(1287, стор. 598). Цей самий компонент з таким же

значенням знаходимо і в фразеологічному сполученні
порушити слово: «а кто моє слово порушить, а станетъ со

мною передъ Богомъ» (1289, стор. 613 — грамота
Мстислава Даниловича). В сучасній українській мові не

знаходимо аналогічних фразеологізмів, в яких слово мало б

таке значення. У теперішніх синонімічних до вказаного

висловах слово має значення обіцянка, пор. не

додержати слова. Однак про те, що наведені фразеологічні
одиниці волинського літописця з такою саме семантикою

компонента слово були живомовними, а не книжними,

може свідчити збережене в російських говірках
словосполучення делай по слову із значенням «слушайся
приказа» (Даль: слово).

Фразеологічні сполучення із стійкими дієслівними компонентами:

«(у)чинити», «ити», «быти», «прияти» при змінних іменникових
компонентах

Найбільш поширеними (продуктивними) у
волинського літописця є в цій підгрупі словосполучення із
стійким дієслівним компонентом «(у)чинити», яке майже

зовсім витіснило дієслово (с)творити в аналогічних
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восполученнях галицького редактора (пор. стор. 171—

172): учинити волю — «Богъ учини надъ нимъ волю свою;

убиша бо Ляховѣ отъ полку его многы бояры» (1280,
стор. 582); учинити коромолу — «Берестьяни бо
учинили бяхуть коромолу» (1289, стор. 610) ; учинити лесть —

«Левъ же лесть учини межи братьею своею, утаився
Мьстпслава и Володимера взя околный городъ с Татары,
а дѣтинѣць остася» (1274, стор. 576); учинити пусту
землю — «си же учиниша пусту землю Володимерьскую»
(1283, стор. 588); учинити соромоту — «княгиню Кондра-
товую и сыновицю свою облупи, и учини соромоту велику

брату своему Коньдратови» (1281, стор. 582).
Про можливість вживання в народі цих

словосполучень (власне з огляду на поширеність дієслова (у)чинити
саме на українській території) ми сказали вище, на

стор. 194. Щодо (у)чинити волю, пор.: «Я ж ти сину
не бороню, чини собі свою волю», «ой мужу мій мужу,
вчини ж мою волю» (І. Франко, XVI, стор. 255).
В с. Нудиже-Заболотня, Волинської області,
зареєстровано: мені зробив сором (записи діалектологічної

експедиції в Інституті суспільних наук АН УРСР). Тому
можемо вважати ці словосполучення до певної міри

проявом наростаючих елементів народної української
мови. Книжним, тобто сформованим шляхом

літературної обробки, є, звичайно, в цій підгрупі лише

словосполучення чинити безаконья (таким є й учинити рядъ,
про яке йшлося при державно-політичній фразеології,
див. стор. 194).

Другими за поширенням в цій підгрупі є

словосполучення з метафоризованими значеннями дієслова-ком-
понента ити (і похідними від нього). Найчастішим
є словосполучення приде вѣсть: «и приде Данилови
вѣсть къ королю» (1261, стор. 562), «и вѣсть приде
имъ, оже уже Татаровѣ попередили» (1274, стор. 576;

пор. також 1284, стор. 584). Відзначимо, проте, що
в рідких випадках компонент «приде» у волинського

редактора може замінюватися компонентом «бысть»:

вѣсть бысть, про що див. нижче. Далі в цій підгрупі
звертають на себе увагу такі вислови, як пара идеть,

озеро обошло, море вышло: «рать стоить за горою, пара
идеть ис коней» (1274, стор. 576); «не бысть лзѣ утечи,
обошло бо бяшеть озеро докола» (1262, стор. 566);
«начата повѣдати, оже в Нѣмцихъ вышедъ море и по-
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топило землю» (1285, стор. 590). Немає потреби
підкреслювати, що всі ці фразеологічні сполучення
відбивають живомовний вжиток. Останнє словосполучення
(«...вышедъ море и потопило») характерне тим, що при

ньому нема вживаного тепер обставинного визначення

(«із берегів»), що, на нашу думку, може свідчити про
наближення навіть до просторічного характеру
висловлювання.

Рідкісні, але характерні для волинського літописця

є в цій підгрупі словосполучення з дієслівним
компонентом «быти», яке дістає в них лексично підсилені
значення: «спіткати», «дістати», «прийти» тощо, як-от:

будетъ смерть (відзначене вже нами при
фразеологізмах для поняття «в'мирати») «аже ми будеть смерть
[коли спіткає мене, коли наступить], по моемь животѣ

даю землю свою всю брату своєму Мьстиславу» (1289,
стор. 612); будеть ти каменемь — «поѣдь прочь, аже

будеть ти каменемь [дістанеш каменем] в чело» (1261,
стор. 503); вѣсть бысть — «ходиша Литва... на Нѣмцѣ...
онѣмъ же вѣсть бысть и збѣгошася в городы» (1286,
стор. 590).

Щодо останнього словосполучення, то воно, як це ми

вже вказали вище, функціонує тут як паралельне до

словосполучення приде вѣсть. Два інші словосполучення
виявляють ознаки певної просторічності; пор. в

сучасних українських приказках «бодай му ніколи смерті не

було» (І. Франко, XXVIII, 125) або просторічний вислів

у галицьких хлоп’ят «почекай, буде тобі від мами

тріпачкою». Очевидно, подібні словосполучення волинський

літописець почерпнув з місцевого діалектного вжитку.
Майже немає у волинського літописця

словосполучень з дієслівним компонентом «прияти», які так часті

в галицькій частині літопису (див. стор. 171). Знаходимо
лише згадані вище взяті з церковного вжитку вислови

прияти крещение (див. стор. 191), прияти мниский чинъ

(там же) та прияти подъ руку політичний вислів,
відзначений нами на стор. 188.

ІМЕННІ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ

Обмежимося тут наведенням лише двох таких

книжних фразеологічних сполучень, оскільки вони збереглися
досі в літературній українській або російській мові.
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Це дѣло памяти достойно і подобенъ удивлению: «Нѣкто

же оть Ляховъ... простъ сый человѣкъ... створи дѣло
памяти достойно... уби Татарина» (1261, стор. 564);
«Създа же въ немъ столпъ, каменъ, высотою 17 сажней,

подобенъ удивлению всѣмъ зрящимъ на нь» (1288,
стор. 608).

Перше словосполучення, загальновідоме в

староруській книжності, вживається тепер в російській мові

в риторичному стилі. Друге знаходить відгук і в

українській і в російській мовах; пор. укр. гідний подиву, рос.
достойный удивления.

ФРАЗЕОЛОГІЧНІ СПОЛУЧЕННЯ

ПРИСЛІВНИКОВОГО ЗНАЧЕННЯ

Наше визначення цих одиниць ми подали на стор. 174
як таких бездієслівних словосполучень або й з

дієсловом, функції яких збігаються з функціями прислівника.
Додамо, що здебільшого вони можуть входити як

складові елементи до ширших стійких словосполучень. Як
і в галицького літописця, більшість їх за своїм

походженням народно-живомовні (якщо навіть деякі їх
компоненти редактор подає в церковнослов’янській формі).
До таких належать день и нощь, отъ мала и до велика,
камо кто видя, в се время, во старостѣ добрѣ; пор.:
«порокомъ же бьющимь неослабно день и нощь... В

четвертый же день сбиша заборола» (1261, стор. 564);
«городъ же не твердъ бяше; взяша же и того, изсѣкоша

всѣ отъ мала до велика» (1261, стор. 565); «и тако

взяша и на самы великъ день, избиша и всѣ отъ мала и до

велика» (1274, стор. 575); «изсѣче и люди в немь вси

отъ мала и до велика» (1281, стор. 582); «а другий роз-
бѣгошася, камо кто видя» (1264, стор. 569); «Левъ же

рече Володимѣру «тако и гораздо, оже еси далъ [землю
Мстиславу]; мнѣ по нимь ци искати по твоемь животѣ?

а вси ходимъ подъ Богомъ... абы мь далъ Богъ и своимь

мочи дозволодѣти в се время» (1287, стор. 591);
«поживъ же лѣта многа, и тако во старости добрѣ отъиде

ко Господу» (1279, стор. 581).
Фразеологізм день и нощь ми зустрічали і в

галицького літописця, і там же ми вказали на його відгуки
в сучасній українській мові (див. стор. 175).
Словосполучення отъ мала и до велика збереглося в сучасних
східнослов’янських мовах здебільшого як літературний
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вислів, проте навряд чи можна сумніватися' в його

загальнонародному вживанні в XIII ст., особливо на

південно-західній території, якщо взяти до уваги чеське

od mała do ѵеіука. Галицький редактор вживає в такому

випадку книжний фразеологізм: до ссущихъ млеко (див.
стор. 179). До фразеологічного словосполучення камо

кто видя близьке сучасне народне українське куди очі

ведуть («іди куди ті очі ведуть»
— І. Франко,

XXIV, 473).
Цікавий фразеологізм в се время в значенні «за

свого життя», «на своєму віку», якому, мабуть, був
протиставлений вислів в оно(то) время — в майбутньому
житті26. Імовірно, в цьому словосполученні в мові

освічених кіл слово время замінило вживане в народі слово

вѣкъ; пор. в «Київському Патерику»: «николи не хощу

с нимъ прощения имѣти ни въ сій вѣкъ и в будущей» 27;
пор. також російське по (про, на) наш век будетъ (Даль:
вѣкъ) або українське на своїм віці всякого зазнаєш

(I. Франко, XVI, 217), або польське stało się za mojego
wieku (Słown. Warsz.: wiek).

Проте треба гадати, що словосполучення в се время
в цьому саме оформленні мусило бути в широкому
розмовному вживанні, якщо знаходимо його у фразі,
повній живомовного забарвлення.

Щодо фразеологічної одиниці во старости добрѣ, то

в такому складі компонентів вона зареєстрована лише

тут. Срезневський («Материалы...»: старость) відзначає
лише в старостѣ маститѣ, въ старости въ глубоцѣ за

Іпатіївським списком (під 1106) та за Лаврентіївським
літописом (під 1261 р.). Мабуть, це специфічне місцеве
словосполучення. В сучасній західноукраїнській
народній мові вживається з цією семантикою (глибока
старість) вислів добрий вік; пор. «бодай му Бог віку
доброго не дав», тобто глибокої старості (І. Франко, XVI,
216); рідше велика старість («Не дай Боже нікому доче-

кати великої старості» — І. Франко, XXVII, 172).

26 Цього останнього вислову нам не вдалося знайти. В

галицькій частині літопису знаходимо протиставлення: се житие — оно

житие — «не приимемъ си во умъ. . сего житья, но ономь.. житьи

попечемься, еже со ангелы житье» (1237, стор. 519). Срезневський
(«Материалы...»: врімя) подає за грамотою I. Калити 1340 р.: «ни

обидити ихъ в то время», тобто в майбутньому.
27 «Патерик Киевского монастыря, изд. Археогр. Комиссии»,

СПб., 1911, стор. 89.
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Як ми вже вказували, ці словосполучення можуть
здебільшого виступати як компоненти ширших стійких

словосполучень, наприклад отъ мала и до велика

пов’язується лише з дієсловами избити, иссѣчи; во старости

добрѣ — лише з дієсловами чи словосполученнями із

значенням «вмирати»; камо кто видя — лише з

дієсловами із значенням «тікати».

Крім наведених тут, слід вказати ще на такі

фразеологізми, як за одино сердце («потягнете за одино

сердце», 1281, стор. 584), а також с великимъ потомъ

(«одва могоша и взяти с великимъ потомъ», 1280,

стор. 582).

РЕЧЁННЯ-ШТАМПИ

Речёння-штампи народного походження

Найбільш характерною особливістю мови волинського

літописця, яка чітко виявляє живомовний її напрямок,
є підбір і вживання поширених народних висловів,

завжди застосовуваних народом в певних ситуаціях.
В більшості випадків — це більше або менше

розгорнені речення, які у дещо іноді зміненій формі
побутують тепер в мові українського народу.

Вислови про «божу волю»

Автор передає думку, що все залежне від «божої
волі», словами како Богу любо, како Божья воля:

«господине! ... како Богу любо и тобѣ, оже хочешь

грамоты писати, како Божья воля и твоя» (1287, стор. 594).
Ці вислови відомі й тепер; пор.: «як божа воля, то

вириєш з моря» (Грінченко: воля — за Номисом), «як богу
завгодно» і т. п. У цьому ж прикладі підкреслюється
й залежність від волі співбесідника: како Божья воля

и твоя. Так само й у сучасній мові; пор.: «Воля ваша!
Як схочете так і зробите» (Українсько-російський
словник, т. І, К., 1953, стор. 289).

Зокрема, залежність від «божої волі» життя і смерті
та всякої пригоди редактор передає народним висловом

ходити подъ Богомъ: «мнѣ подъ нимь ци искати по тво-

емь животѣ? а вси ходимъ подъ Богомъ, абы мь далъ

Богъ и своимь мочи изволодѣти в се время» (1287,
стор. 591). Пор. такий самий сучасний народний вислів:
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«всі під богом ходимо» — усім нам може трапитися
якась пригода (І. Франко, X, 74) або з тим самим

значенням: «кожний під богом ходит» (там же, стор. 80).
Відмітимо, що цей вислів із таким значенням відомий
лише в українській мові; в російській мові його
значення більше конкретне (просто бог, а не його воля); пор.
«все под одним богом ходим, хоть и не в одного ве-

руем» (Даль: богъ).

Вислови про «боже всезнання»

Можна тут відзначити вжитий літописцем вислів то
одинъ Богъ вѣдаетъ: «не моимь вѣданиемь се учинилъ,
то одинъ Богъ вѣдаеть, но своемь молодымъ умомъ
учинилъ» (1289, стор. 612).

Це речёння-штамп широко вживане в буденній мові

всіх слов’янських народів. У східнослов’янських

народів дієслово вѣдати замінено дієсловом знати; пор.

російське «бог один знает», українське «один пан-біг

знає»28. В польській мові дієслово (як і в літописі)
з коренем вѣд: bóg to jeden wie.

Вислови, пов’язані з вихованням дитини

Привертають нашу увагу два такі речёння-штампи:
взяти в пеленахъ і абы ю Богъ того довелъ (тобто до
означеної межі віку) — «си [Изяслава] ми бысть аки

отъ своее княгинѣ рожена, взялъ бо есмь ю отъ своее

матери в пеленахъ и воскормилъ» (1287, стор. 593);
«а про се дѣтя оже сяко молвишь, абы ю Богъ того

довелъ, дай ми ю Богъ отдати аки свою дщерь
родимую» (1287, стор. 595). Значення першого вислову,

звичайно, переносне — від дитинства. Вислови з такою

семантикою знаходимо і в сучасних українській і

російській мовах, пор. укр. з пелюшок, рос. с пеленок —

від (з) дитинства; див. Російсько-український словник,

М., 1948: пеленка. В російських приказках в пеленах

вживається здебільшого в буквальному значенні, пор.:

28 У варіанті «бог відає» зустрічається цей вислів лише в

українських думах, але вже в тавтологічному сполученні з «бог знає»:

«Бог святий знає, бог святий відає, що Хмельницький думає-гадає»
(Ф. Колесса, Українські народні думи, Львів, 1920, стор. 140).
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«Оленка в пеленках, Никитка у титьки» (Даль: пела).
В польській мові od pieluch має також значення «від
дитинства» (od niemowlęctwa — Słown. Warsz.:

pielucha).

Срезневський відзначає з такою семантикою вислів

отъ пеленъ вже в Мінеї 1097 р.: «Отъ пеленъ Бви

възлюбленъ бы». Походження цього й подібних

висловів, імовірно, літературне, яке, проте, вже в старовину
поширилося і серед народних мас.

Те саме слід, мабуть, сказати й про вислів «абы

ю Богъ того довелъ». В сучасних російських і

українських покажчиках ми не знайшли цього вислову. З

польської мови Słown. Warsz. реєструє doprowadzić: Myśmy
cię doprowadzili do stanu tego, тобто до певного віку.

Можна думати, що даний вислів у вказаному
значенні був тоді в ужитку лише в південно-західних (зокрема,
у волинських) діалектах.

Вислови, в яких виявляється реакція мовлянина

на чужі дії або слова

Характерні з боку живомовності, зокрема південно-
руської, а то й лише південно-західної живомовності,
є речёння-штампи, якими літописець висловлює або

злорадство з приводу чужого нещастя, або неприязнь
до когось, або роздратування з приводу чужих слів,
або погрозу тощо.

Можна відзначити тут такі вислови, як не сошла

(кому) оскомина: «Левъ же убоявся того велми, и еще

бо ему не сошла оскомина Телебужины рати» (1289,
стор. 612); прояти на печенехъ: «а человѣкъ есмь

боленъ, ни я с ними [татарами] могу повѣстити, а прояли
мь уже и на печенехъ» (1287, стор. 592); (можливо)
творитися, аки всю землю вземъ: «и тако идяшегь

[князь Болеслав] назадъ с великою гордостью: творяшеть

бо ся аки всю землю вземъ» (1282, стор. 585); не

добромъ, а зломъ: «а ты сѣди, аже не поѣдешь добромъ,
а зломъ подѣдешь же» (1289, стор. 611); тако и гораздо:
«посла Володимѣръ... ко Лвови... с тѣми словы: се

повѣдаю, далъ есмь... Мьстиславу землю свою и городы.
Левъ же рече Володимѣру: тако и гораздо, оже еси
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далъ; мнѣ подъ нимь ци искати по твоемь животѣ...?»

(1287, стор. 591).
Перший з наведених висловів у переносному

значенні відомий і в сучасній українській мові в

оформленні: мати оскому на зубах, дістати оскому, тобто мати

несмак з приводу чого, «кривдувати собі з приводу
чого» (див. І. Франко, XXIV, 482). У наведених Далем
висловах з російської мови компонент «оскома» має

здебільшого реальне значення. У вислові ж «он мне

докукой оскомину набил» оскома дістає значення не

«несмак з приводу чого», а «нервування» (див. Даль:
оскома). В польській мові, як і в українській, в аналогічних

випадках значення цього слова — «несмак», «кривда»:
ѵ. am oskomina, żeście nie pili takiego wina (Słown.
Warsz.: oskomina). Очевидно, речёння-штамп сошла

оскомина із вказаними семантикою і компонентами

було в ужитку головним чином в південно-західних
руських діалектах.

Вислів прояти на печенехъ знаходить повний

відповідник у сучасному вислові, зареєстрованому в

волинських діалектах (с. Городно, Головнянського р-ну):
допекти до печінок2^. І. Франко реєструє в Галичині: «ти

мені печінки виїв» (І. Франко, XXIV, 482). Номис 29 30

подібних висловів з компонентом «печінка» не знає.

Б. Грінченко подає за Шевченком — в печінках сидіти,

що цілком відповідає вислову волинського літописця

(див. Грінченко: печінка). У Даля подібного вислову не

знаходимо. Отже, можна думати, що це речёння-штамп
було особливо поширене в південноруських діалектах.

Імовірно, поширеним у ту пору, щоправда, не в

народі, а серед дружинних кіл, був штампований вислів

творитися, аки всю землю вземь, коли йшлося про
висміювання неоправданої пихатості з приводу мізерного
воєнного успіху. Волинський редактор застосував його

іронічно до пихатого польського князя Болеслава, якому
вдалось пограбувати кілька руських сіл, і тому він

загордився.
Щодо висловів, вжитих персонажами волинського

літописця в хвилину роздратування (не добромъ... такъ

29
Див. Картотека матеріалів діалектологічних експедицій в

Інституті суспільних наук АН УРСР у Львові.
30 М. Н о м и с, Українські приказки, прислів’я і таке інше,

СПб., 1864.

14* 211



зломъ; тако и гораздо), то це вислови, які й тепер
повторюються в розмовній мові в подібних ситуаціях: «не

зробиш по доброму, то зробиш по злому», «не хочеш,

то й добре» 31. Немає сумніву, що волинський літописець
ішов тут за живомовними народними висловами. Слід
при цьому відзначити, що слово гаразд побутує досі як

розмовне у широкому вжитку лише в українській мові.

Вислови для передачі прихильного або

родинно - бли зького ставлення до людини

Це такі вислови, як имѣти (кого) аки отца (матерь)
собѣ, жити (з ким) заодино, приѣхати во здоровьи, вси

добри здорови: «а дай мя тя Богъ имѣти аки отца собѣ»

(1287, стор. 593); «начаста [Кондрат і Болеслав]
вражьствовати межи собою и воеватися. Кондратови же жи-

вящу со братомъ своимъ съ Володимеромъ заодино,

а Болеславъ живяше с Лестькомъ... заодино» (1281,
стор. 582); «и ради быша вси люди, видячи своего

господина приѣхавша во здоровьи» (1287, стор. 529); «радость
бысть велика, оже вси добри здорови» (1291, стор. 616);

«приде ему вѣсть... оже вси добрѣ сдоровѣ йдуть» (1281,
стор. 584).

Можливо, менше значення має для характеристики

мови волинського літописця речёння-штамп имѣти аки

отца собѣ. Цей народний вислів часто вживається в

літописах. Його часто вживають і тепер прості люди: мати

кого за рідного батька (рідну матір). Зате більше

характерні такі вислови, як жити заодино, приѣхати во

здоровьи, вси добри здорови. В сучасних українській та

російській мовах не знаходимо більш-менш буквального
відповідника вислову жити заодино. В українській мові

дещо наближається до цього значення вислів у приказці
«давай жить гуртом: ви купуйте, а ми будемо їсти»

(А. Богмет..., стор. 79). Проте тут значення — гуртом

скоріш — «у спілці», а не «у згоді», «одностайно».

31 Цей останній вислів вживається й при схваленні чого-небудь:
«хочеш так це зробити, то й добре». Галицький літописець вжив

у такому випадку вислів а то добро же: «чему еси давно не

пришелъ, а нынѣ оже еси пришелъ, а то добро же» (1250, стор. 536);
волинський літописець — такю и гораздо: «я на Литву не жалую...,

а воевала мя тако и гораздо, но на тя жалую» (1268, стор. 571).
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О. О. Потебня подає за неназваними грамотами XIV,
XV ст. семантично тотожний відповідник, але в дещо

іншому оформленні быти за одинъ: «быти намъ съ тобою
за одинъ и до живота» 32. Семантично і формально
повний відповідник знаходимо у старій польській мові; пор.
Niemasz między nami ani powodzenia ani nieszczęścia
pojedynkowego; żyjemy za jedno (Słown. Warsz.: jeden).
Це може служити доказом живомовності даного
оформлення вислову саме лише в західних діалектах, на

території, сусідній з Польщею.
Щодо висловів приѣхати зо здоровьи, вси добри здо-

рови, то їх живомовна, а то й просторічна
трафаретність доводиться вже тим, що в прикладі «...видяче

своего господина приѣхавша во здоровьи» особа, до
якої це стосується (князь Володимир), приїхала,
навпаки, дуже хворою. Значення вислову лише те, що князь

Володимир приїхав живий. У вислові вси добри здорови
привертає увагу розтягнене народне сполучення двох

прикметників. Воно звичайне й у сучасних українських
народних висловах, вживаних в аналогічних випадках,
як-от: «приїхали живі здорові?» або «бувайте здорові
щасливі» (Кримський: здоровий). В оформленні, вжитім

волинським літописцем, цей вислів був, імовірно,
поширеним серед населення древньої Русі. Його знаходимо

в грамотах Феогноста і митрополита Олексія (1353,
1356): «молюся Богови и святой Богородици, да будете
дущею и тѣломъ добри здорови» (Срезневський: добрый),
а також в пізніших полоцьких грамотах другої половини

XV ст.: «а как грамота пришла отъ Невчинскаго, и ваши

купци поехали добри здраво» (В. И. Борковский,
Синтаксис..., стор. 187).

Вислів для щирого запевнення

Є ним речёння-штамп сего ни на сердцѣ моемъ не

было; пор.: «оже бы мнѣ искати твоей землѣ, по твоемь

животѣ, сего ни на сердцѣ моемь не было» (1287,
стор. 594). Штамп живомовний, вживаний і тепер
в українській і в російській мовах із заміною лише слова

32 А. А. П о т е б н я, Из записок по русской грамматике, IV,
К., 1941, стор. 262. В аналогічному оформленні є цей вислів і в

сучасній українській мові: бути заодно. Пор. Українсько-російський
словник, т. II, К., 1958, слово заодно.

2.13



сердце словами думка, гадка (укр. мова) або ум (рос.
мова); пор.: «Ані ми то в думці, ані в гадці» (І. Франко,
XXIII, стор. 57); «у меня этого и на уме не бывало»

(Даль: умъ).

Вислови, що характеризують жадібність

Такими безумовно живомовними висловами, вжитими

волинським літописцем, є поширені тоді речёння-штам-
пи, як-от: нѣту ти сыти; и то бы ми сполу было. Так,

наприклад, князь Володимир докоряє князю Льву, коли

той домагається від нього Берестейщини: «ци мала

ть... своя земля... самъ держа княжения три... да нѣту
ти сыти» (1288, стор. 601). Іншим разом князь Юрій,
який домагається від Володимира того самого,
говорить: «бью челомъ Богу и тобѣ... дай ми Берестий, и то

бы ми сполу было» (1288, стор. 599). У сучасній
українській мові немає вислову нема тобі ситі. Однак є

зареєстровані в західних областях приказки із

стверджуючим значенням: «дав бог сить, як хліба досить»

(І. Франко, XXVII, 98). Номис подібних приказок не

знає. Тепер говорять: «та ще з тебе не досить»; пор.:
Українсько-російський словник, Вид-во АН УРСР, К.,
1953: досить. В російській мові можна відзначити
приказки: «был сыт, да переел и сыть», «так и быть, была
бы сыть» (Даль: сытый), проте і там немає вислову

«нету тебе сыти». Немає також подібного вислову
і в польській мові, хоч ця мова, як і українська, має

слово dosyć. Срезневський («Материалы...»: сыть)
відмічає окремо цей вислів з таким саме значенням лише

за нашою пам’яткою. Можна думати, що вказаний

вислів, з відзначеним оформленням і семантикою, був
власністю південно-західних діалектів.

Не знаходимо також у сучасних українській і

російській мовах нічого такого, що нагадувало б вислів

и то бы ми сполу было (і цим був би я вдоволений,
і це було б мені до ладу, і на тому спасибі). Слово
сполу із вказаним значенням в староруських пам’ятках

відоме лише з нашої пам’ятки (див. Срезневський: полъ).
Це слово є також у старій польській мові — społu, але

з іншим значенням, а саме: «в однаковій мірі», «разом»
тощо (Słown. Warsz.: społu). І про цей вислів можна

гадати, що він був поширеним діалектним висловом

лише на південно-західній території.
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Вислів — вказівка на невйзначену дорогу"

При розгляді словосполучень галицької редакції ми

відзначили як зворот народного походження ити своимь

путемъ (див. стор. 170). Ми не віднесли його до свого

роду речёнь-штампів лише з огляду на маловживану

лексему путь, хоч і вказали, що це, мабуть, скоріше ре-
чёння-штамп: у волинського літописця знаходимо цей

вислів у такій формі, в якій вживається він і тепер
в українській мові: ити (поити) своею дорогою: «и тако

поидоша назадъ въ своѣ вѣжѣ: Телебуга поиде своею

Дорогою опять, а Ногай своею дорогою» (1283, стор. 589).
У сучасній українській розмовній мові цей вислів, як

правило, вживається тоді, коли йдеться про когось, хто

не хоче йти разом з іншими або коли нема

зацікавлення, куди йде людина, наприклад: «не просіть до

товариства, хай іде своєю дорогою» або «пішов кудись своєю

дорогою». Переносно цей вислів виступає із значенням

«відчепися»; пор.: «Іди свойов дорогов» (І. Франко,
XXIII, 37).

Вислови на означення вичерпності дії

До штампованих висловів, які вросли в живу

народну мову, слід зарахувати такі, як-от: не оста отъ нихъ

ни одинъ — «избиша я всѣ и не оста отъ нихъ ни одинъ»

(1262, стор. 566), а також не остася ничего же — «тое

же зимы и в Татарехъ изомре все, кони и скоты и овцѣ,
все изомре, не остася ничего же» (1284, стор. 590). Те

саме в сучасній українській розмовній мові: не

залишився ані їден, не зосталося нічого. Ці речення-штампи

зустрічаються і в інших пам’ятках староруської
літератури. Для волинського літописця характерний лише

їх підбір у загальній системі його висловів.

Вислів — прохання про вияв пошани

Можемо навести з волинської частини літопису лише

одне таке речёння-штамп, яке безумовно повторювалось
у розмовній мові у випадках, коли людина боялася, що

її можуть осоромити.

Це вислів ать ми честьно. Боявся такого осоромлення
й польський князь Кондрат, якого Володимир Василько-
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вич не допустив до себе, і тому він просить: «пошли со

мною своего Дуная [воеводу], ать ми честьно» (1287,
стор. 598). Крім Галицько-Волинського літопису, в інших

пам’ятках староруської літератури подібний вислів не

зустрічається. Імовірно, цей вислів місцевого вживання.

Між галицькими приказками, зібраними І. Франком,
знаходимо одну, в якій слово честно виконує подібну
функцію: «Чесному всюда чесно і у рові», тобто «буде всюди

виявлена пошана» (І. Франко, XXVIII, 307).

Вислови про неминучість смерті

Таким висловом, дуже наближеним до сучасної
приказки «від смерті не втечеш, ні сховаєшся» (А. Багмет...,
стор. 109), є вислів волинського редактора: его же

(общаго долга) [тобто смерті] нѣсть убѣжати всякому

раженому
— «и приложися ко отцемъ своимь... отдавъ общий

долгъ, его же нѣсть убѣжати всякому роженому» (1288,
стор. 603). Як бачимо з наведеного, перша половина

прикладу («отдавъ общий долгъ») — книжна, але

друга («его же нѣсть...»), можливо, дещо стилізована,
взята безпосередньо з уст народу.

Вислови для означення знеохочення до життя

Речённям-штампом цього роду є вислів лѣпши бы не

живъ былъ: «а Кондратъ поѣха во свояси, вземь собѣ

соромъ великъ: лѣпши бы не живъ былъ» (1287,
стор. 599). Це часто вживаний в літописах штамп,
звичайно, живомовного походження. Він вживається і

тепер в народі для висловлення пригніченого настрою
з приводу життєвих незгод, сорому, турбот, знесилення

тощо, пор.: «Волів бим не жити, аби ся на свою біду
не дивити» (1. Франко, XXIII, 120).

Речёння-штампи книжного походження

Поряд із речённями-штампами живомовного,

подекуди навіть місцевого походження, є, звичайно, у
волинського літописця й такі, які навіяні книжним

начотництвом. Імовірно, деякі з них були вже в той час у вжитку

серед широких народних мас. До таких можна

зарахувати, наприклад: а по правомъ Богъ помощникъ, а Богъ
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буди по правомъ: «а по правомъ Богъ помощникъ и

хрестъ честный; я же хочю правити Татары. ... аже не

поѣдещь добромъ, а зломъ пакъ поѣдешь же» (1289,
стор. 611); «а Богъ буди по правомъ, то тъи разсудить
межи нами» (1268, стор. 571).

Відгуком цих штампів є, наприклад, сучасне

російське «за правду (правого) бог» (Даль: правда) або

українське «бог правду любить» (І. Франко, X, 70).
Частина речёнь-штампів волинського літописця це

звичайні книжні штампи літописного жанру, як-от:

поѣхати (поити) восвояси (1262, стор. 566; 1281,стор. 582;
1285, стор. 590). Далі, сюди ж треба віднести
возвратится с великимъ безчестьемъ, не успѣти ничего же,

избити (пограбувати) безчисленное множество. Напр.: «и

тако возвратися Левъ с великимъ безчестьемъ» (1280,
стор. 582); «они же пришедше к городу не успѣвъ
ничего же; и оттолѣ же идоша на Лотыголу» (1286, стор. 590);
«и не успѣвъше у него ничтоже, и тако возвратишася
восвояси» (там же); «избишася сами промежи собою
безчисленное множество...» (1266, стор. 570); «и погра-
биша товара бесчисленное множество» (1283, стор. 588).
Таким, очевидно, літописним штампом став уже й вислів

не остатися камень на камени: «поѣха... пограбивъ всѣ

домы стрыя своего и не остася камень на камени» (1289,
стор. 612). Можливо, що цей останній вислів волинський

літописець запозичив у галицького (див. на стор. 159).
А втім не виключена можливість, що в ту пору цей
вислів був уже відомий ширшим народним масам. І.

Франко (XXIII, 239) реєструє його в с. Нагуєвичі: «камінь на

камени сі не лишив».

Нарешті, невелика кількість книжних
речёнь-штампів — це ходячі вислови, взяті з біблійної літератури.
Можемо відзначити тут такі, як-от: бысть плачь великъ

и рыдание — «и бысть плачь великъ и рыдание, мужи

плакахуся свѣрстниць своихъ, матери же плакахуся
чадъ своихъ... и не бысть кто помилуя ихъ» (1261,
стор. 565). Цей вислів став тепер майже нерозкладною

фразеологічною єдністю і вживається іноді в

жартівливому плані. Сюди ж належать такі євангельські

вислови, як пролити кровь неповиньную, кровь будетъ на...;

напр.: «не дай ми Богъ... оже бы мнѣ пролити кровь

неповиньную» (1289, стор. 611); «не на мя же та кровь

будеть, а на виноватомъ» (там же).
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Відгуком цих висловів є в сучасних

східнослов'янських мовах такі риторичні звороти, як російське
«пролить кровь чью» або українське «невинна кров до неба

волає [кричить]» (І. Франко, XXIV, 313).

* * *

Таким чином, огляд фразеологізмів волинської

частини Галицько-Волинського літопису дає підстави зробити
такі висновки:

1. З лексико-семантичного боку, як і в галицькій
частині літопису, — це в основному фразеологічні
сполучення з відносно семантично самостійними

компонентами, змінність та можливість сполучень яких все ж

таки обмежені певною групою слів. Словосполучень, які

можна б віднести до групи фразеологічних єдностей,
тобто таких, в яких цілісність номінації переважає над

структурною роздільністю, взагалі небагато. Крім
загальновідомих в староруському письменстві посадити на

столъ, сѣсти на столѣ, можна відзначити у волинського

літописця ще такі, як (з воєнної фразеології) взяти

вѣнецъ побѣдный (перемогти), преяти дорогу
(розвідати); з політичної: держати подъ рукою, прияти подъ

руку, стояти в обиду; з буденної: дати на руцѣ
(доручити), послати мечъ (покарати), изгасити свѣчу (забути
про покійного), отдавати дщерь та деякі інші.

2. Зате з боку походження та подекуди складу сло¬

восполучень фразеологізми волинського літописця
являють собою специфічне знаменне явище в руській
літературній мові останньої чверті XIII початку XIV ст.

Традиційний книжний характер фразеологізмів
проявляється лише там, де йдеться про передачу більш

абстрактних понять (більшість емоційної фразеології),
а також серед оформлених за біблійною або літописною

літературою висловів на означення поняття «вмирати»
(отъити ко Господу, сложити голову, прияти побѣдный

конецъ), нарешті, серед частини риторичних висловів,
таких як отрясти сонъ, сіяти красотою, покорити подъ

нозѣ, смутити образъ свой, дѣло памяти достойно тощо.

Серед речёнь-штампів книжними за походженням є

також звичайні літописні: поити во свояси, возвратится
с безчестіемъ, пограбити (взяти) безчисленное
множество, біблійне: бысть плачь великъ и рыдание тощо.
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Поряд з тим у фразеологію волинського літописця

вривається широкою хвилею явно народне

слововживання, невідоме досі іншим пам’яткам староруської
літератури. Зіставлення системи цих фразеологізмів із
фразеологічним багатством сучасних української і російської
мов (а також польської мови) виявляє:

ряд словосполучень з явно місцевим діалектним

оформленням: зайде болѣзнь, грозу подавати, дати конь

подъ..., во старости добрѣ та велику кількість речёнь-
штампів: взяти в пеленахъ, довести того (допровадити
до певного віку), сошла оскомина, прояти на печенехъ,

жити за одино, нѣту ти сыти, и то бы ми сполу было,
ать ми честьно, можливо, приѣхати во здоровьи. Деякі
місцеві словосполучення вражають навіть певним

просторіччям: будеть ми смерть, будеть ти каменемь в

чело. Можливо також, що лише місцевим висловом був
військовий вислів переяти дорогу (розвідати);

численний ряд словосполучень, характер
компонентів та відгуки яких в сучасних східнослов’янських мовах

вказують головним чином на південноруську (сучасну
українську) територію. Сюди відносяться
словосполучення з компонентом «рядъ» в значенні «домовленість»
(докончити рядъ, порушити рядъ тощо); з компонентом

«розумъ» (давати розумъ, подавати розумъ), далі такі,
як стати (лечи) на ночь, двоити рѣчью, не достати

(вмерти), видѣти своима очима, майже всі з

компонентом (у)чинити, можливо, дати на руцѣ чьи, взяти з

великимъ потомъ, в се время і т. д. та речёння-штампи,
як ходити подъ Богомъ, тако и гораздо, ити своею

дорогою і т. д.;

словосполучення й речёння-штампи, межі поширення
яких у народній розмовній мові могли в різні часи

охоплювати й деякі північні діалекти, наприклад: пойти по

слову, вси добри здорови, сего и не сердцѣ моемъ не

было, лѣпши бы не живъ былъ, а також изгасити свѣчу
надъ гробомъ, хоч можливо, що це, останнє первісно»
оформилося в Південній Русі (воно уперше
зустрічається саме в нашій пам’ятці і тількцї пізніше в північних,

пам’ятках);
словосполучення, на сформуванні яких явно

відбилися місцеві близькі взаємини з польським способом*

висловлювання, особливо в галузі військових та

політичних, зокрема канцелярських фразеологізмів, як-от
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сразитися челома, подати городъ, выбити из города,
держати подъ рукою, прияти подъ руку, правити посолъ-

ство, потягнути за одино сердце. Всі ці словосполучення
в цілому або в окремих компонентах (сразитися

челома, потягнути за одино сердце) були довгі віки

характерними для польської мови. У староруській літературі
вони зафіксовані вперше саме у волинського редактора.
Звідси, а також пізніше через Псков і Новгород, коли

ці області ввійшли у ближчі відносини з

польсько-литовською державою, деякі з цих фразеологізмів
поширилися і в Московській Русі (правити посольство).

Таким чином, беручи до уваги систему
фразеологізмів волинського літописця в цілому, усю сукупність
даних і найбільш правдоподібне їх пояснення, можемо

встановити факт першого в староруській літературній
мові явного відхилення від традиційних норм
загального староруського книжного висловлювання в сторону
живомовно-побутового (в широкому значенні слова),
характерного саме для південноруської, зокрема захід-

но-південноруської, території. Зберігаючи ще, як ми

бачили, певну кількість фразеологізмів, які об’єднують
його мову з загальноруською книжною фразеологічною
системою, волинський редактор одночасно підновлює її

словосполученнями й речённями-штампами південно-
руського, а то й місцевого діалектного вжитку та, крім
цього, фразеологізмами, породженими на стику
місцевих русько-польських взаємовпливів. А саме всі ці
останні елементи: південноруські, місцеві діалектні та

запозичені й переоформлені з польської мови — це те, що

характеризує перехід від мови староруської народності
до мови української народності.

За даними волинського літописця можна висловити

погляд, що, можливо, найяскравіше і найперше
проявився перехід із староруської до української мови в

системі словосполучень.



Частина третя

Стилістичні особливості

ПОПЕРЕДНІ ЗАУВАЖЕННЯ

Завдання мови — служити засобом людського

спілкування, в якому люди обмінюються думками, передають
свої почуття, настрої, враження або висловлюють волю,
бажання.

Людське спілкування проходить у різних формах:
у формі усній і письмовій, тобто у формі співбесіди —

діалога, у формі розповіді, публіцистичної доповіді або
написаної статті, чи наукового трактату, або ділового

документа, нарешті, у формі пісні, поезії, казки тощо.

В кожній з цих форм є свої мовні особливості, система

яких складається в стиль даної конкретної форми
мовного спілкування.

Таким чином, людська мова являє собою складну

систему стилів, які історично розвиваються і

перебувають в постійній взаємодії. За визначенням академіка
В. В. Виноградова, «стиль мови — це семантично

замкнута, експресивно обмежена і доцільно організована
система засобів вислову, відповідна тому або іншому

жанрові літератури або письменства, тій або іншій сфері
суспільної діяльності (наприклад, стиль

офіціально-діловий. стиль канцелярський, телеграфний і т. п.), тій або

іншій соціальній ситуації (наприклад, стиль урочистий,
стиль підкреслено ввічливий і т. п.), тому або іншому
характеру мовних взаємин між різними членами або

верствами суспільства» L

1 В. В. Виноградов, О задачах истории русского литера-
турного языка, преимущественно XVII—XIX вв., «Известия Отд.

литературы и языка АН СССР», 1946, № 3, стор. 225.
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Якоїсь «нейтральної» мови без стилістичного

забарвлення не існує. Саме в стилях мова формується,
вдосконалюється, шліфується. Говорящий або письменник

вибирає з багатющої скарбниці мовних засобів, що

історично склалися в різних стилях, ті засоби, які
найбільше відповідають змістові та спрямованості його вислову,
як-от: окремі слова і їх форми, словосполучення,
синтаксичні конструкції тощо. Підбір мовних засобів

залежить в чималій мірі від суспільного' світогляду говоря-
щого або письменника 2. Першорядне значення має

також те, на кого саме розраховується звернення 3. Те, що
виявилось у різних стилях найбільш придатним для
точного, зрозумілого, образного і одночасно найбільш
економного висловлення думки і її розуміння, стає

нормативним для мови певної епохи і лягає в основу всієї

стильової системи, яка далі розвивається в різнорідних
напрямках, створюючи нові мовні засоби для передачі
зв’язків явищ реальної дійсності.

Таким чином, різноманітні стилі мови даного народу
змінюються, кожний зокрема, від епохи до епохи.

Одночасно, відшліфовуючи або переосмислюючи старі мовні
оболонки та створюючи нові для передачі певних

конкретних асоціацій, уявлень тощо, вони типізують їх.

Як типові ці мовні оболонки засвоюються всією

системою мовних стилів. Влучний, крилатий вираз, метафора,
виразні словосполучення, які передають нові нюанси

понять, влучні еліптичні конструкції і т. д. і т. п.

входять у постійний фонд загальнонародної мови і в

переважній більшості передаються з покоління в покоління

як нормалізуючий матеріал структури мови. Саме

в цій постійно діючій силі нормалізації граматичних
та лексичних виражальних засобів у системі стилів

полягає довготривала стійкість структури мови. «Гнучкість
мови, — вказує Л. А. Булаховський, — раз у раз

обмежується і справді мусить обмежуватись тиском вимог

до соціальної сталості способів мовлення» 4.

2 Див. В. П. С у х о т и н, Проблема словосочетания в современ-

ном русском языке, «Вопросы синтаксиса современного русского

языка», М., 1950, стор. 170.
3
Див. Л. А. Булаховський, Виникнення і розвиток

літературних мов, 5. Питання підвищення стилістичних вартостей мови,

«Мовознавство», т. IV—V, К, 1947, стор. 120.

4Л А. Булаховський, Виникнення й розвиток
літературних мов..., стор. 163.
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Простеження спадковості в стилістично-мовних

засобах, а також простеження змін, які поступово
відбувалися в них, дає ключ для зрозуміння сучасного їх
стану в системі мовних стилів. Наприклад, згадуваний
вже нами вислів вернутися восвояси, який тепер шляхом

стилістичного пофарбування вживається іноді в

жартівливому тоні, був колись стійкою мовною одиницею'
в літописно-розповідному стилі. В тому ж стилі колись-

закріпився шляхом запозичення з церковнослов’янської
мови і вживається досі вислів «не залишити каменя на

камені». Нестягнені форми прикметників називного і

знахідного однини жіночого і середнього роду і називного

множини панували завжди у фольклорі і ще й тепер»
вони є особливістю поетичного фольклорного стилю.

Вони і зараз вживаються іноді українськими
поетами.

В надрах стилів також постають і оформлюються
нові граматичні категорії, які згодом переходять у
засоби загальнонародного мовного вжитку. Так,
наприклад, синтетично оформлена категорія «вищого ступеня»

українських дієслів стану, як-от: добрішати (пор.
добріти), темнішати (пор. темніти), повнішати, веселішати
тощо, — оформилась, мабуть, спочатку в просторічних
стилях, звідки перейшла до стилів літературної мови,
стаючи продуктивною категорією у фонді загальномов-

них засобів 5.

Правильно відзначила В. П. Адріанова-Перетц на

нараді в Інституті російської літератури в 1954 р., що
«найбільш відстала сьогодні ділянка це дослідження

своєрідності художньої майстерності письменників XI—
XVII ст.»6 Цій проблемі присвячено взагалі небагато

праць, до того ж і цим працям «бракує історичності» 7.
В пам’ятках письменства, писаних у різних жанрах,

для різної мети та з огляду на різного читача, зокрема
в працях розповідного характеру (почасти також

проповідницького, полемічного тощо), знаходимо чимало

мовних засобів і прийомів різних стилів. Літопис,
проповідь, повчання та ін. хоч і спираються на власну
«доцільно організовану систему засобів вислову» (див. ви-

5 В українській літературній мові до XIX ст. вони невідомі.
6 Див. «Вестник Академии наук СССР», 1954, № 8, стор. 99.
7 Т а м ж е.
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те), що визначає їх своєрідний стилістичний профіль,
проте вони використовують і мовні засоби інших стилів.

Це дає змогу прослідкувати складний процес взаємодії
всього багатства мовного матеріалу і прийомів
висловлювання на певному етапі розвитку народної мови,
визначити, що в цьому багатстві усталюється як норма
і передається наступній епосі та що відходить або
становить відокремлений елемент індивідуальної творчості.

Доводиться тут повторити загальне твердження про
те, що з цього боку багатющий матеріал, збережений
в наших пам’ятках, зовсім не досліджений. Перед
дослідниками стоїть завдання в першу чергу зібрати
відповідний матеріал в окремих пам’ятках, знайти більш-
менш прийнятні методи його класифікації та визначити

місце цього матеріалу в загальному історичному потоці
розвитку мови.

В цьому відношенні значення дослідження Галицько-
Волинського літопису посилюється, зокрема, двома
особливими обставинами. По-перше, тим, що це пам’ятка

перелому XIII—XIV ст., коли на основі староруської
мови починають вже наростати елементи мови

української народності. По-друге, тим, що в цій пам’ятці, яка

постала вже в час занепаду Києва як центра

староруської народності з її літературно-мовними нормами,
пробиваються подекуди яскраві, цілком зрозумілі в той

час, обласні галицько-волинські мовностилістичні риси,
які в чималій мірі вплинули потім на староукраїнську
літературну мову.

До того ж велике значення для дослідження розвитку

літературної мови на території Південної Русі має та

обставина, що галицька й волинська частини цієї
пам’ятки відрізняються одна від другої як лексикою і

фразеологією, так і стилістичними особливостями. Відзначено

це і в «Історії української літератури»8. Яскравий,
живий, образний стиль галицької частини змінюється у
волинській частині деякою одноманітністю та повільністю.

Помітні тут зміни в стилістичних прийомах і засобах,

вживаються невідомі галицькій частині образні вислови.

Значно збіднений запас метафор, емфатичних фігур,
порівнянь тощо.

8
«Історія української літератури», т. І, Вид-во АН УРСР, К-,

1954, стор. 52—53.
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Різниця в системі засобів вислову в обох частинах

спричинена різними факторами, з яких, крім освіти
редакторів та їх ознайомлення з жанрами тогочасної

оригінальної та перекладної літератури, важливу роль
відігравали приналежність до певного стану, окремі
станові переконання і відповідно до цього розрахунок на

інше коло читачів.

Про ці переконання редакторів галицької і
волинської частин літопису йшлося вище на стор. 140—143.

Саме суспільним становищем редакторів обох частин,

характерними рисами в їх відношенні до широких мас

суспільства і пов’язаною з цим спрямованістю розповіді
на те чи інше коло читачів пояснюються особливості

стилю галицької частини літопису, з одного боку,
волинської — з другого. Хоч обидві ці частини літопису
зберігають в цілому ті характерні мовні засоби, якими

взагалі характеризується літописно-хронікальний стиль

(певні стереотипні стандартизовані фрази: в се же лѣто,
зимѣ бывши, не бысть ничего, возвратится во свояси,

оригінальне сполучення монолога і діалога тощо), проте
в деталях вони відмінними прийомами походять з

інших джерел мовного вираження.

Розділ І

СТИЛІСТИЧНІ ПРИЙОМИ ГАЛИЦЬКОГО

РЕДАКТОРА

Редактор галицької частини літопису розраховує на

обмежене коло читачів. Впевненість у тому, що цей
читач завдяки своєму становищу мав змогу досягти
однакового з ним ступеня культурного розвитку, дає

авторові змогу припускати в читача достатню здатність
сприймати думки тексту, розуміти всі логічні зв’язки

фразеологічних переходів. Тому він вільно варіює
манеру висловлювання.

АМФІБОЛ ІЙНО-КАЛ ЕНДОСКОПІЧНИЙ ПРИЙОМ

Характерною особливістю редактора галицької
частини є прийом з не названими точно у контексті

суб’єктами і об’єктами дії з-посеред діючих осіб. Цей
стилістичний прийом, який нагадує зміну образів на екрані,
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мий і тепер в просторічних стилях розповідної мови.

У редактора він викликаний нахилом до стислого,

економного викладу якнайбільшої кількості подій в

короткому тексті, навіть за рахунок ясності. У даному

випадку літописець, імовірно, керується висловленим

ним під 1254 р. положенням: чьтый мудрый разумѣетъ»
(стор. 544).

Для ілюстрації наведемо хоч би такі приклади: під
1225 р. описана боротьба Олександра і Мстислава з

Данилом і його союзником Лешком. Ось уривок з цього

опису: «Олександръ... понужаше Мьстислава на рать.

Мьстиславу же пришедшю на рать, приде на Лысую
гору, Данилови же поѣхавшю в Ляхы и возведшю князя

Лестка и поиде противу ему [проти Олександра],
Мьстиславу же помочь пославшю Олександрови, срѣтившимъ
же имъ [Данило і Летко] рать [рать Олександра]
вогнаша и в градъ Белзъ и замало города не взяша;

наутрѣя поидоша противу имъ [проти Мстислава і

Олександра] Мьстиславу же не стерпѣвшю и возвратися в

Галичъ» (стор. 498).
Подібне в описі змови бояр проти Данила під 1230 р.:

«крамолѣ же бывши во безбожныхъ боярехъ, съвѣтъ

створше на убьенье и преданье землѣ его. Сѣдящимъ же

имъ в думѣ [Данило і Василько: про присутність
останнього довідуємося лише з наступної фрази] и хотящимъ

[бояромъ] огнемь зажещи, милостивому богу вложившю

во сердце Василку изъити вонъ» (стор. 508).
Те саме під 1254 р., де йдеться про одруження

Романа, сина Данила, з спадкоємницею австрійських
земель Гертрудою, причому посередником був угорський
король: «и посла [тобто король] к Данилови, рекый:
«пошли ми сына Романа, да вдамь за нь сестру герци-

кову и вдамъ ему землю Нѣмѣцкую»; и ѣха

[Данило] во Нѣмцѣ с Романомъ, и да [король] сестру
герцюкову за Романа и створить обѣтъ, его же за множество

весь не списахомъ» (стор. 545).
Пор. також: «Юрьи... изыде изъ града, и... изъѣханъ

бысть безаконьнымъ Бурондаемъ, весь городъ изогна

[Бурондай] и самого князя Юрья убиіиа [татари]. Батые-
ви же стоящу у града, борющуся крѣпко о градъ,
молвящимъ имъ [татари] льстю Гражданомъ» (1237, стор. 519).

Приклади використання цього прийому можна

зустрінути майже на кожній сторінці галицької частини

літо2?б



пису. Іноді суб’єкт або об’єкт дії, про якого тут треба
лише догадуватися, вказаний далеко від наведеної
фрази (речення): «Ростиславъ собра князѣ Болоховьскые
и останокъ Галичанъ, приде ко Бакотѣ, Кирилови же

сущю печатнику тогда въ Бакотѣ, послану Даниломъ
княземъ и Василкомъ исписати грабительства
нечестивыхъ боярь, утиши землю. Бившимъжеся имъ у вратъ,

отступися хотяше [Ростислав!] перемолвити его словесы

многими, Курилъ же отвѣща ему...» (1241, стор. 526).
Цікаве застосування цього стилістичного прийому

при передачі діалога, де лише з загального контексту
можна догадуватися, хто говорить і хто що робить.
Наведемо як приклад живо описану картину аудієнції
Данила в Батия:

«Во тъ часъ позванъ Батыемъ, избавленъ бысть
Богомъ злого ихъ бѣшения и кудѣшьства: и поклонися по

обычаю ихъ и вниде во вежю ихъ. Рекшу ему [Батий]:
«Данило! чему еси давно не пришелъ, а нынѣ оже еси

пришелъ, а то добро же; пьеши ли черное молоко, наше

питье, кобылий кумузъ?» Оному же рекшу: доселѣ есмь

не пилъ: нынѣ же ты велишь, пью». Онъ же рче [Батий]:
«ты уже нашь же Татаринъ: «пий наше питье». Онъ же

[Данило] испивъ поклонися по обычаю ихъ, изъмолвя

слова своя, рече: иду поклониться великой княгинѣ Ба-

ракъчинови. Рече [Батий] «иди». Шедъ поклонися по

обычаю: и присла [Баракчинова] вина чюмъ и рече: «не

обыкли пити молока, пий вино» (1250, стор. 536) 9.

ПРИЙОМ РЕЄСТРАЦІЇ

Для стислої швидкої, економної передачі літописних

фактів, крім вищенаведеного прийому, автор часто вда-

9 Для порівняння наведемо кілька прикладів застосування
цього стилістичного прийому (правда, значно примітивнішого) в

сучасних просторічних оповіданнях. В праці Івана Панькевича
«Українські говори Підкарпатської Русі і суміжних областей» знаходимо,
наприклад, таке («латинку» Панькевича передаємо кирилицею);
«А вовк каже до него [хлопця]: ой спав ти, бо ти бив забитий.
Каже [вовк]: на ти два бігарці (палки) та, каже, гусьляй. І казав

тот [вовк] гусьляти. Та то так гусьляло, як гуслі. Іде [хлопець],
а оден жид рубав терня і ун [хлопець] зачав гусляти» і т. д.

(стор. 442); або: «каже [єврей], що то є? А той чоловік каже: то

дохтоо. Каже [єврей], та як із ним треба робити? Каже [той

чоловік]: тко (хто) у тя є хворий, то поклади на лавицю и дуже бий»

(стор. 444);
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ється до того відтінку стилю, який ми могли б назвати

реєструючим прийомом. Короткі, здебільшого не

пов’язані сполучниками, однорідні члени речення ідуть
у швидкому темпі один за одним, охоплюючи значну
кількість подій. Пор.: «посла ко Котяневи, река: «отче...

прийми мя в любовь собѣ»; онъ же ѣхавъ взя землю Га-

личьскую,ш5е в землю Половецкую и не обратися к нимъ

(1228, стор. 503); або «Данилъ бо и вои его бѣ истру-
дилися, поплѣнилъ бо бѣ всѣ Черниговские страни,
воевалъ бо бѣ отъ Крещения до Вознесения, створи миръ,
воротися Києву» (1234, стор. 515); або «въѣхавшимъ же

ратнымъ воемъ къ городу, изыдоша на нѣ гражанѣ
пѣшьци, и бившимся с ними крѣпко, и выбѣгоша из

града, идоша к Курьмсѣ, исповѣдаша, яко гражанѣ крѣпцѣ
борються с ними» (1259, стор. 557) і т. п.

10

РОЗПОВІДНО-СКЛАДНИЙ ПРИЙОМ

Проте не можна вважати ці стильові прийоми
редактора галицької частини літопису ознакою нерозвиненої
думки. Звичайно, що руська мова XI—XIII ст. подекуди

характеризується асиндетичністю і певною (з сучасної
точки зору) алогічністю в побудові конструкцій. Проте,
як свідчать інші місця літопису, редактор може давати

й зразки розповідно-складного стильового прийому. Темп
сповільнений, висловлення думки йдуть у логічному
зв’язку одна за одною. Такий стильовий прийом
знаходимо, наприклад, в описі «Алецкого побоища».
Наприклад, «переидоша же вси князи, Мьстиславъ и

другий Мьстиславъ Черниговьскый рѣку Днѣпръ, инии князи

преидоша, и поидоша в поле Половецкое; переидоша же

Днѣпръ во день во вторникъ. И устрѣтоша Татарове
полкы Рускыя, стрѣлци же Рускыи побѣдиша и, и гна-

ша в поле далеце, сѣкуще, и взяша скоты ихъ, а со ста-

ды утекоша, яко всимъ воемъ наполнитися скота» (1224,
стор. 496). Або під 1235 р.: «шедшю же Ростиславу во

поле, Богу же поспѣшившу, приде вѣсть Данилу, во

Холъмѣ будущю ему, яко Ростиславъ сошелъ есть на

Литву со всими бояры и с нузникы; сему же прилучив-

10 Пор. подібне в текстах у дисертації Д. Г. Бандрівсько-
г о, Говірки Підбузького району, Архів Інституту суспільних наук
АН УРСР, ФМ № 501: «він рано встає, дивиться, лисиця залізла,

все поїла» (стор. 203).
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шуся, изыде Данилъ со вой изо Холъма, и бывшю ему
третий день у Галичи, любяхуть же и гражане»

(стор. 517). Або ще: «и вопроша тоземѣць: како имену-

еться мѣсто се?» Они же рекоша: «Холмъ ему имя есть».

И возлюбивъ мѣсто то и помысли, да сожижеть на немь

градець малъ. И створи градець малъ, и видѣвъ же яко

Богъ помощникъ ему и Іоанъ спѣшникъ ему есть, и соз-

да градъ иный, его же Татарове не возмогоша прияти,
егда Батый всю землю Рускую пойма» (1259, стор. 558).
Такий самий складний розповідний прийом знаходимо
в багатьох інших місцях.

Особливо використовується він редактором в описах,

насичених емоціональністю або піднесеною поетичністю.
Облога Києва Батиєм, величезна небачена на Русі маса

війська та його озброєння примушують літописця
звертати увагу на більшу кількість подробиць, розгортати
ширшу картину: «Приде Батый Кыеву въ силѣ тяжьцѣ,
многомь множествомъ силы своей, и окружи градъ и

остолпи сила Татарьская, и бысть градъ во обьдержаньи
велицѣ. И бѣ Батый у города и отроци его обьсѣдяху
градъ, и не бѣ слышати отъ гласа скрипания телѣгъ его,

множества ревения вельблудъ его, и рьжания отъ гласа

стадъ конь его. И бѣ исполнена земля Руская ратныхъ»
(1240, стор. 522).

В цьому уривку всі речення майстерно пов’язані
засобами сурядності, кожне речення з чітко визначеним

підметом і присудком ступенює наростання тривоги,
якою охоплюється вся Руська земля. Легка, ясна,

прозора цілість свідчить про високу культуру мови в тих

сферах суспільства, до яких належав наш редактор.

Можна б тут навести для ілюстрації ще один уривок,

де оповідання піднімається до висот поезії і майже

переходить у художньо-літературний стиль. Так, наприклад,
Описано «знаменне» під 1249 р.: «Не дошедшимъ же

воемь рѣки Сяну, сосѣдшимъ же на поли воружиться,
и бившу знаменню сице надъ полкомъ: пришедшимъ

орломъ и многимъ ворономъ, яко оболоку велику,

играющимъ же птицамъ, орломъ же клекыцущимъ и

плавающимъ криломы своими и воспромѣтающимъся на

воздусѣ, яко же иногда и николи же не бѣ», и се

знаменне на добро бысть» (стор. 532).
Подібні місця зустрічаються і під іншими роками

галицької частини літопису.
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ЗАСТОСУВАННЯ ПАТЕТИЧНОГО ПРИЙОМУ

Все вищенаведене свідчить про велику
ознайомленість редактора з сучасною йому літературою (і усною
словесністю) в різнорідних її жанрах і з різноманітними
її стилями, а також дає можливість припускати подібну
ознайомленість у тому колі читачів, на яке він

розраховує як на здатне зрозуміти його. Він легко вплітає

в канву свого загального літописно-хронікального стилю

прийоми інших стилів: урочистого (світського і

церковного) , художньопоетичного, розмовно-побутового,
жартівливого і т. д.» що надає його розповіді своєрідного
колориту і живості. Особливостями патетичного

стильового прийому насичені його авторські відступи,
наприклад, з приводу приниження, якого зазнав Данило
у татар: «О злѣе зла честь Татарьская! Данилови
Романовичи) князю бывшу велику, обладавшу Рускою
землею, Киевомъ и Володимиромъ и Галичемъ, со братомъ
си инѣми странами: нынѣ сѣдить на колѣну и холопомъ

називається, и дани хотять, живота не чаеть и грозы
приходять. О злая честь Татарьская!» (1250, стор. 536);
або з приводу запроданства ризького магістра Андрія,
який заради золота зрадив жемойського князя Тевте-

вила, перейшовши на сторону литовського князя Мін-

довга: «О злѣе зла! златомъ ослѣпи очи свои, имъ же

нынѣ пакы отъ нихъ бѣду приемлеть» (1252, стор. 542).
Такий самий патетично-емоційний прийом у відступі-

прокльоні, який посилає автор боярину Жирославу.
Оскільки в даному випадку для участі в покаранні
закликаються «вищі сили», літописець влучно
використовує біблійну формулу прокляття Каїна, на що прямо

вказує: «якоже изъгна Богъ Каина... якоже и

Жирославъ разъдвіже уста своя на господина своего: да не

будеть ему пристанъка во всихъ земляхъ, в Рускихъ и во

Угорьскихъ, и ни в кихъ же странахъ, да ходить шатаяся

во странахъ, желание брашна да будет ему, вина же
и олу поскуду да будеть му, и да будеть дворь его

пустъ, и в селѣ его не будеть живущаго» (1226,
стор. 499).

ПРИЙОМ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ МОВИ

Редактор галицької частини літопису виявляє високу

майстерність при передачі прямої мови. Мова кожного

з персонажів визначається певними особливими рисами.
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Майже непомітними штрихами, які дійсно здатне
схопити лише обмежене коло освічених читачів, він передає
різні нюанси звернень (відповідно до ситуації і до того,
чи говорить рівний до рівного, вищий до нижчого,
нижчий до вищого) і своє ставлення до них.

Відтінок фамільярності в розмовній мові вищих кіл

знаходимо, наприклад, в словах князя Мстислава, коли

він звертається до рівного собі князя Данила: «сыну!
сгрѣшихъ не давъ тобѣ Галича, но давъ иноплеменьнику,
Судислава льстьца съвѣтомъ, обольсти бо мя; ажь Богъ

восхочеть, пойдивѣ на ня, язъ всажу Половци, а ты

своими, аще Богъ дасть его нама, ты возми Галичь,
а язъ Понизье, а Богъ ти поможетъ; а про Черторыескъ
правъ еси» (1227, стор. 502). Характерна в цій мові не

тільки і не стільки еліптичність деяких висловів,
звичайна в кожній буденній бесіді («язъ всажу Половци,
а ты своими»), скільки вживання форми особового
займенника язъ з «середнім», на той час стилістичним

відтінком (замість вживаного у «високому» стилі азъ), та

вживання живомовного руського сполучника ажь поряд
з аще у вислові, що вимагало б з огляду на «божу
волю» більш піднесеного стилістичного забарвлення (пор.
«ажь Богъ восхочеть» і «аще Богъ дасть его нама»).

Специфічні риси цієї мови виступають ясно, коли

порівняти її з владною промовою Данила до заляканих

дружинників: «подобаеть воину устремившуся на брань
или побѣду прияти, или пастися отъ ратныхъ; азъ бо

возбраняхъ вамъ, нынѣ же вижю яко страшливу душю

имате; азъ вамъ не рѣхъ ли, яко не подобаеть изыти

труднымъ воемъ противу цѣлымъ? нынѣ же почто сму-

щаетеся? изыдите противу имъ» (1234, стор. 515). В

даному випадку свою гідність і зверхність Данило
підкреслює формою особового займенника азъ-, гострота
звернення до винуватців знаходить вираз у вибраних
висловах з піднесеною урочистою експресивністю:
пастися отъ ратныхъ, страшлива душа, трудный вои тощо.

В таких самих тонах передана промова Данила до
дружини в подібній ситуації під 1254 р. (стор. 546) або
мова печатника Кирила, який промовляє від імені

Данила і Василька до їх молодого племінника Ростислава

(1241, стор. 526); «се ли твориши возмездье уема своима

во добродѣанье? не помниши ли ся... како тя восприасга
господина моя, уя твоя? отца ти во чести держаста...
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и матерь твою и сестру свою изъ Ярославлю руку изъ-

яста и отцю ти вдаста». Привертають тут увагу такі

звороти, як творити возмездье во добродѣанье, во чести

держати, изъ руку изъяти, за допомогою яких власне

вказується на високу гідність тих, від чийого імені

говорить Кирило. Пор. також слова Данила до бунтівних
бояр, які покаялися: «милость получисте, пакы же cero

не створисте, да не в горьшая впадете» (1235, стор. 518).
Особливого забарвлення надає цьому вислову остання

фраза: да не в горьшая впадете. Вже саме використання
Данилом цієї біблійної фрази у світській розмові з

боярами має на меті вказати на нерівноправність сторін,
на особливе в даний момент становище Данила. Ще
більше посилюється це попередженням-погрозою, якою

підкреслюється тривалість цієї нерівноправності і в

майбутньому.
В інших випадках звертання вищого за становищем

або силою до нижчого набирає в передачі літописця
відтінку безцеремонності, грубоватої веселості і тонкого

прихованого глуму. Так промовляють татари до князя

Ізяслава, який просив у них допомоги, щоб захопити

Галич. Добір слів і зміст вислову нагадує напучення
старшої людини нерозумній дитині: «како идеши в

Галичъ, а Данило лютъ есть; оже отъиметь ти животъ то

кто тя избавить?» (1255, стор. 550). Цікаво, що

літописець не вказує тут безпосередньо будь-яким словом на

глум, а залишає читачеві самому розкрити його із змісту

промови, що вимагає від читача високого вміння

схоплювати всі думки літописця, тенденцію вислову.
Дещо інші стилістичні прийоми застосовує

літописець, коли описує звертання нижчого за становищем до

вищого. Повага до високого становища співбесідника
ставить перешкоди вільно орудувати словами і

зворотами, властивими мові середовища, з якого походить

промовець. Як ілюстрацію можна навести звернення
жителів Каліша до князя Кондрата: «сий градъ не твой ли

есть? мы же мужи, изнемогшей во градѣ семь, ци иного

странници есмы? но людье твои есмы, а ваша братья
есмы; чему о насъ не сожалитеси? аще Руская хоруговь
станетъ на зобролѣхъ, то кому честь учинищи? не Рома-

новичема ли? а свою честь уничижиши... не дай славы

Руси, ни погуби града сего» (1229, стор. 505).
Відзначимо тут словосполучення мы мужи изнемогшей замість
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простого мы изнемогшей, честь уничижити замість

честь погубити або іншого простішого звороту; також

слово странници замість звичайного людье, як це

знаходимо в наступній фразі.

ПРИЙОМ НАСЛІДУВАННЯ чужої мови

Не може також не привернути уваги велика

майстерність літописця в безпосередньому наслідуванні стилю

чужої мови. Єпіскоп Митрофан, який звик до високого

проповідницького стилю в своїх проповідях, не міг знайти
іншого забарвлення мови і тоді, коли йому довелось

підбадьорювати володимирців на боротьбу з татарами:
«начатъ глаголати со слезами ко всимъ: «чада! не

убоимся о прельщьньи отъ нечестивыхъ, и ни приимемь си

во умъ тлѣньнаго сего и скороминующаго житья, но

ономь не скороминующѣмь житьи попечемься, еже со

ангелы житье; аще и градъ нашь пленьше копиемь воз-

муть и смерти ны предадуть, азъ о томъ, чада, поручь-
никъ есмь, яко вѣнца нетлѣньнаа отъ Христа Бога
приймете» (1237, стор. 519). Як і в проповідях, тут такі

самі церковнослов’янські слова, словосполучення, вся

синтаксична побудова речень і їх сполучень, порядок
слів тощо (наприклад, чада, тлѣньное житье, вѣнецъ

нетлѣньный, еже со ангелы житье и т. д.).
А вже за шедевр можна визнати влучне, пронизане

тонкою іронією наслідування пишномовного звернення

угорського короля та способу його передачі глашатаєм:

«и возъпи посолъ гласомъ великомъ и рече: слышите

словеса великого короля Угорьского, да не уставляетъ
васъ Дьмьянъ, глаголя: изъемля изыметъ ны Богъ; ни

да уповаеть вашь Данилъ на Господа, глаголя: не имать

предати градъ сесь королеви Угорьскому; толико

ходилъ на ины страны, то кто можеть одержати отъ руку
моею и отъ силъ полковъ моихъ» (1229, стор. 507).
Бундючність мови редактор відзначає в підкресленні
«величі» угорського короля (великого короля) та «сили

його полків» (отъ силъ полковъ моихъ) у
протиставленні до зневажливих слів вашь Данилъ, далі у

церковнослов'янському пишномовному звороті изъемля изъем-

леть ны Богъ, у підібраному «високому»
словосполученні одержати отъ руку. Вступ до промови, висловлений

словом слышите, має вказувати на значення і

незаперечну істину слів короля.
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Всі відзначені стилістичні прийоми редактора
галицької частини Галицько-Волинського літопису,
тенденція в його літописно-розповідному стилі до
багатообразності мови, до варіювання різноманітних конструкцій
фраз, то коротких, нанизуваних одна на одну, то

розгорнених, авторські емоціонально-експресивні відступи,

індивідуалізація промов — все це робить твір живим,

образним і високо драматизованим, на відміну від
інших пам’яток розповідного жанру XIII—XIV ст.

Розділ II

СТИЛІСТИЧНІ ПРИЙОМИ волинського

РЕДАКТОРА

Зовсім інші стилістичні прийоми редактора
волинської частини літопису. З того, що було сказано про
нього вище, з його більш демократичного ставлення до

«простих» людей (див. стор. 142—143) випливав,

імовірно, розрахунок на більш широкого читача, на маси

«простих» людей середнього стану (міське духівництво,
міщани, служилі люди). Звідси необхідність рівнятись на

спроможність розуміння тексту цим власне станом. Тому
автор не дозволяє собі ніяких зривів в логічному
викладі думок і фактів, не залишає непоясненим свій текст

на довільний здогад читача. Основне у нього — точність
і ясність, навіть якщо це викликає деяку одноманітність
і розтягнутість. Приналежність його самого до того ж

середнього стану, нешироке, мабуть, ознайомлення з

усіма жанрами тогочасної літератури тим більше дають

йому можливість близько підійти до повільної манери
розповіді простої середньоосвіченої людини.

АМФІБОЛІЙНО-КАЛЕНДОСКОПІЧНИЙ ПРИЙОМ

У волинській частині літопису лише в поодиноких

випадках зустрічаємося з тим калейдоскопічним
прийомом переміщення у фразах суб’єктів і об’єктів дії, який

так часто виступає в редактора галицької частини.
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жемо лише вказати на подібну фразу під 1262 р.: «князь

же Василко... посла по нихъ [тобто за литовцями] Жели-
слава же Степана Медушника, и гониша по нихъ ольно

до Ясолни, и не угониша ихъ, бяшеть бо рать мала [рать
литовців], полона же взяли бяхуть [литовці] тѣмже

и уйдоша борзо».
Крім цього, знаходимо його в описі аудієнції

перемишльського епіскопа Мемнона у Володимира Василь-

ковича. Тут повторюється приблизно те, що ми

зустрічали в описі аудієнції Данила у Батия в галицькій
частині літопису: змінність суб’єктів дії, про яких треба
тільки догадуватись.

Слуги доповідають Володимирові про приїзд
епіскопа: «онъ же рече: «Который владика?» Они же повѣда-
ша: «Перемышлеский, ѣздить отъ брата ть ото Лва».

Володимѣръ же бѣ разумѣа древняя и задняя, на што

приѣхалъ, посла по него. Онъ же войде к нему и

поклонися ему до землѣ река: «братъ ти ся кланяеть». И велѣ

[Володимир] ему сѣсти. И нача [Мемнон] посольство

правити: «брать ти, господине, молвить...» (1287,
стор. 600).

Як ми вже мали нагоду вказувати, цей прийом
відомий в живій народній розповіді, особливо в живій

співбесіді. У даному випадку він дуже наближається до

просторічного стилю у характерному повторюванні
займенника онъ, они. Пор. часте у передачі чужої розмови
неосвіченою людиною: «він йому сказав ,[таке-то], а він

йому на те [таке-то], а він знову своє [таке-то] і т. д.»
11

РОЗПОВІДНО-СКЛАДНИЙ ПРИЙОМ

В усіх інших випадках волинський літописець дуже
точний в ясному описі подій. Суб’єкти і об’єкти дії

виразно визначені, чітко виступає послідовність, наглядно

відмічені причина і наслідок. Часто, щоб уникнути
неясності, він поширює фразу відповідними вставними

додатками. Наведемо для ілюстрації кілька прикладів:

11 11 У І. Панькевича, цит. твір, знаходимо: «Она уродила
красного хлопця. А... тоті сестри ся на неї гнівали, же они за слугу

[віддалися], а она за самого царя. Та вони від неї того [тобто
хлопця] взяли та... пустили в кошичку водов» (стор. 476).
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«И придоша к рѣцѣ к Вислѣ и ту изнайдоша собѣ бродъ
у Вислѣ и поидоша на ону страну рѣкы, и начата

воевати землю Лядьскую. Потомъ же придоша к Судомирю
и обьступиша со всѣ сторонѣ, и огородиша и около

своимъ городомъ и порокъ поставиша: и порокомъ же

бьющимъ неослабно день и нощь, а стрѣламъ не даду-
щимъ выникнути изъ заборолъ, и бишася по четырѣ дни,
в четвертый же день сбита заборола с города.

Татаровѣ же начата Лѣствицѣ приставливати к городу, и

тако полѣзоша на городъ» (1261, стор. 564).
У цьому уривку з погляду галицького літописця

показались би зовсім зайвими словами: у Вислѣ (бродъ
у Вислѣ), около (огородиша около), с города (сбита
заборола с города), к городу (приставливати к городу),
оскільки без них можна було б обійтися як без таких,
про які не важко догадатися з самого контексту або
з семантики слова. Звичайно, що «изнайдоша... бродъ
у Вислѣ», а не деінде, бо до Вісли саме й прийшли;
огородиша в самому своєму значенні містить в собі
поняття «довкола».

Порівняймо ще інше сполучення фраз, в яких

вимоги точності і підкреслення причини та наслідків
примушують автора вдаватися до розтягнутого
повторювання:

«Тройденеви же еще княжащу в Литовской землѣ,
живяше со Львомъ во велицѣ любви, шлючи многы дари
межи собою; а с Володимиромъ не живяше в любви,

про то, оже бяшеть отець Володимировъ... убилъ...
3 браты Тройденеви, про то не живяше с нимъ в любви,
но воевашеться с нимъ... Тройдений пославъ пѣшцѣ та

темь воевашетъ Володимера, а Володимеръ пославъ та-

коже воевашетъ, и тако воевастася лѣто цѣло» (1274,
стор. 575).

В інших випадках ці самі причини викликають в

автора потребу ускладнювати фразу вставними реченнями
та іншими додатками, як-от (вставні додатки

підкреслюємо курсивом): «и тако придоша к городу и сташа около

его. Мьстиславъ же бяшеть не притяглъ, но шелъ бяшеть
отъ Копыля воюя по Полѣсью, ни Романъ, ни Глѣбъ, тии

князи заднѣпрѣсции, но токмо одинъ Олегъ сынъ

Романовъ притяглъ, пришелъ бо бяше напередъ с Татары:
Татарови же вельми жадахуть Романа, абы притяглъ»
(1274, стор. 576) і т. д.
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ПРИЙОМИ ПЕРЕДАЧІ МОВИ ПЕРСОНАЖІВ

Волинський редактор передає чужу мову інакше, ніж

галицький. Він зовсім не індивідуалізує її. Мова всіх
діючих осіб однакова, хто б це не був: князь чи боярин,
посол чи представник тієї чи іншої народності, особа

вищого чи нижчого культурного рівня, та чи інша

ситуація. В передачі автора всі звертання звучать просто.
«Куме! напиемся», — звертається князь Лев до князя

Войшелка (1268, стор. 573).
Така сама простота у підборі слів і в характері

конструкцій в інших випадках. Ось кілька прикладів:

[татари до князів Володимира і Льва]: «дѣти наши видѣлѣ,
сже рать стоить за горою, пара идеть ис конѣй; а

пошлете люди добрый с нашими Татары, ать усмотрятъ, что

будеть» (1274, стор. 576); [ятвяги до князя Володимира]:
«господине... приѣхали есмя к тобѣ..., надѣючись на

Богъ и на твое здоровие... не помори, но перекорми ны

собѣ; пошли к намъ жито свое продаять, а мы ради

купимъ: чего восхочешь, воску ли, бѣли ль, бобровъ ли

черныхъ ли кунъ..., мы ради дамы» (1279, стор. 580);
[жителі Любліна до князя Кондрата]: «мы тебе не привели и

не слалѣ по тя, но голова намъ Краковъ, тамо же и

воеводы наши и бояры велиции; оже имешь княжити во

Краковѣ, то ть мы готовѣ твоѣ» (1287, стор. 599); [князь
Юрій до свого дядька Володимира]: «строю мой! радъ
быхъ и самъ с тобою шелъ, но нѣколи ми: ѣду,
господине, до Суждаля жениться, а с собою поймаю немного

людий; а се вси мои людье и боярѣ Богу на руцѣ и тобѣ,
а коли ти будеть любо, тогда с ними поѣди» (1281,
стор. 583); [князь Лев до князя Володимира]: «тако и

гораздо оже еси далъ [землю Мстиславу]; мнѣ подъ нимь

ци искати по твоемь животѣ? а вси ходимъ подъ Богомъ,
абы мь далъ Богъ и своимъ мочи изволодѣти в се время»
(1287, стор. 591); [князь Володимир до княгині і бояр]:
«хотѣлъ быхъ доѣхати до Любомля, зане досадила мь

погань си; а человѣкъ есмь боленъ, ни я с ними могу
повѣстити, а прояли мь уже и на печенехъ; а се мене

мѣсто пископъ же Маркъ» (1287, стор. 592).
Пор. ще промову князя Мстислава до племінника,

князя Юрія: «синовче, оже бы ми ты не былъ на томъ

пути и не слышалъ ты: но ты самъ слышалъ гораздо,
и отець твой ц вся рать слышала, оже братъ мой Воло-
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димиръ далъ ми землю... при царѣхъ и при его рядцяхъ,
а вамъ повѣдалъ [очевидно, Володимир], а я повѣдалъ

же; аже чего еси хотѣлъ, чему есь тогда со мною не

молвилъ при царѣхъ» (1289, стор. 611).
Всі ці звертання в передачі волинського редактора,

крім загальної однорідної манери, єднає одна

особливість, а саме спосіб пов’язування думок (які часто

розміщені на різних площинах логічної послідовності) за

допомогою сполучника а (а пошлете люди добрый, а мы

ради кипимъ, а с собою поймаю, а вси ходимъ подъ

Богомъ..., а вамъ повѣдалъ же) та ін. 12

ВИКОРИСТАННЯ СТИЛІСТИЧНИХ ПРИЙОМІВ

молитов

Із стилів інших жанрів редактор волинської частини

літопису інколи використовує лише стилістичні прийоми
церковної молитви (не беремо до уваги уривки
механічно використаної «Похвали Володимиру Васильковичу»
на стор. 602—608, які не характерні для самого

редактора). І тут виклад думок прозорий, темп

висловлювання піднесений і повільний: «и взя Книги Пророческыя,
да тако собѣ во сердци мысля, рче: Господи Боже сил-

ный и всемогий, своимъ словомъ вся созидая и разстрая,
што ми, Господи, проявишь грѣшному рабу своему»
(1276, стор. 577). Як бачимо, тут і слова і звороти взяті

безпосередньо з відомих молитов (Боже сильний и

всемогий), причому піднесеність підкреслена запозиченими

словами з церковнослов’янської мови (созидая и

растрая).

ЕЛЕМЕНТИ ПРИЙОМІВ ЕКСПРЕСИВНИХ СТИЛІВ

Проте не можна назвати стиль волинського

літописця сухим, стомлюючим, позбавленим своєрідної

експресії. Навпаки, в простоті його стилю відбиваються всі

різнорідні емоційні забарвлення, якими

характеризується мова простих людей. Легкий відтінок нехтування
знаходимо, наприклад, у фразі «воевашеться с нимь [Трой-

12 Пор. І. Панькевич, цит. твір, стор. 418, в оповіданні
73-річного селянина: «Віттак бог небесний прийшов и каже

[дияволу], продай мені [людину]. А він продав. А господь небесний взє§.
А він, диявол, обхаркав чоловіка».

238



ден з Володимиром], но не великими ратми; Тройдений
же пославъ пѣшцѣ та темь воевашеть Володимира, а

Володимеръ пославъ такоже воевашеть, и тако воевастася

лѣто цѣло» (1274, стор. 575). Потрібне експресивне

забарвлення викликається тут застосуванням слів та тѣмь

(тобто та й тим) такоже і тако з повторенням слова

воевашеть, воевастася.

У фразі «приѣхаша князи Ятвяжьсции... ко Львови

и Володимерови... мира просяче собѣ: они же одва

дата миръ и ради быша Ятвязѣ о мирѣ» (1273., стор. 575)
почуття нехоті передане за допомогою слова одва і

наступного речення «и ради быша Ятвязи о мирѣ».
Різні емоційні відтінки помітні й у передачі розмов,

хоч редактор і не індивідуалізує чужої мови. В

проханні князя Кондрата до Володимира («а надѣюся на Богъ

и на тя: абы ты, господинъ мой, послалъ посолъ свой с

моимь посломъ ко брату», 1287, стор. 596), щоб пікресли-
ти повагу Кондрата до Володимира, літописець вживає

замість наказового способу пошли, господине мой

делікатніший вислів абы ты, господинъ мой, послалъ. 3 цьо
го ж приводу літописець вкладає в уста Кондрата
спеціально семантично забарвлений зворот «тобою есмь,

господине, княжилъ и городы свои держалъ» (там же).

Те саме помічаємо в мові жителів Берестя, зверненій
до князя Юрія Львовича: «како не достанеть стрыя
твоего, ино мы твои и городъ твой» (1289, стор. 611).
І тут з поваги до князівського роду редактор не вживає

натуралістичне слово умретъ або «нейтральний» вираз
по смерти, а лише той вислів, який і тепер вживається

в народі: како не достанетъ (коли не стане).
В таких, наприклад, словах персонажів, як-от в

словах князя Болеслава до князя Шварна («я на Литву не

жалую, оже мя воевалъ не мирникъ мой, а воевалъ мя

тако и гораздо, но на тя жалую», 1268, стор. 571) або
гв цитованих вже вище словах — відповіді Льва на

заяву Володимира про передачу земель Мстиславу («тако
и гораздо, оже еси далъ»), вислови тако и гораздо, оже

далъ; воевалъ свідчать про вимушеність потурання і
відповідний до цього роздратований настрій.

Можемо додати тут ще дві фрази, що ілюструють
прийоми передачі редактором волинської частини

літопису настроїв осіб, які беруть участь у розмові. Пор.,
з одного боку, слова жителів Любліна до князя Юрія:
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«княже! лихо ѣздишь, рать с тобою мала; приѣдуть
Ляховѣ мнозии, соромъ ти будеть» (1287, стор. 599), з

другого боку, слова князя Мстислава до князя Юрія
Львовича, який не хотів відійти із загарбаного ним Берестя:
«Я же хочю правити Татари, а ты сѣди, аже не поѣдешь

добромъ, а зломъ пакъ поѣдешь же» (1288, стор. 611).
Якби в першому з цих прикладів не було вислову

лихо ѣздишь, а в другому — а ты сѣди, в мові обох

персонажів відчувалась би більш-менш спокійна

констатація фактів. Введенням вказаних виразів редактор
зразу розкриває відповідні настрої і ставлення того, хто

говорить, до свого співбесідника. В першому випадку —

веселу пустотливу глумливість, в другому
—

зневажливе ставлення. Ці слова можна почути в подібних
ситуаціях і тепер в розмовній мові.

*ł'

Таким чином, можна встановити в прийомах стилю

волинського літописця як основну його рису прагнення
до розгорнутого вислову, до чіткості й зрозумілості мови,

потрібних для спілкування з якнайширшими верствами
суспільства. Наслідком цього є деяка розтягненість,
властива стилям просторічної розповіді. Проте цей
примітивізм не позбавлений всіх тих достоїнств, які має

простота примітивного стилю. Саме ця простота

свідчить про щільне наближення літописця до живої

народної мови, що, як побачимо далі, підтверджується також

характером особливих стилістичних засобів,

використовуваних цим літописцем.

Розділ III

МОВНОСТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ГАЛИЦЬКОГО

РЕДАКТОРА

Згідно з загальним характером стилю галицького

і волинського літописців, їх мовностилістичні засоби

відрізняються і щодо різноманітності і щодо джерел,

з яких вони черпають свій мовний матеріал. Ці
джерела у галицького літописця значно ширші, ніж у
волинського. Велика начитаність галицького редактора і,
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певно, значний рівень освіти людей його кола дають

йому змогу використовувати всі відомі йому стилістичні
засоби тогочасної літератури в передачі настроїв,
вражень, різних нюансів власної чи чужої емоції. Для
цього він однаково використовує і структурно-стилістичні
засоби і семантичне забарвлення слів та зворотів або
їх індивідуальне, для даного випадку, перифрастичне
переосмислення, нарешті, засоби епітетів, порівнянь
тощо.

СТРУКТУРНО-СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ

Сюди входять засоби посилення (емоційного
наростання) при допомозі розгортання основного поняття або

при допомозі нанизування, засоби протиставлення, в

тому числі й суперечних зіставлень, засоби замовчання,
еліпс та ін.

Розгортання основного поняття.

Наприклад: «и слуги его розъграби гордые и тулы ихъ

бобровые раздра, и прилбицѣ ихъ волчье и боръсуковые
раздраны быша» (1241, стор. 527); або: «идяху день и

во день и уноты и мастерѣ всяции... и бѣ жизнь, и на-

полниша дворы, окресть града поле и села (1259,
стор. 558); подібне: «и вся земля попленена бысть:

бояринъ боярина пленивше, смердъ смерда, градъ града,
якоже не остатися ни единой вси не плененѣ» (1221,
стор. 494).

В наведених прикладах основні поняття (разъграби,
жизнь і вся земля попленена) розгортаються в низці

прикладів, які охоплюються цими основними поняттями.

Нанизування. Близьке до попереднього так

зване «нанизування», в якому кожне наступне речення або

слово піднімає на вищий рівень емоцію або враження,
висловлені в попередніх реченнях або словах,

наприклад: «и бѣ Батый у города и отроци его обьсѣдяху
градъ, и не бѣ слышати отъ гласа скрипания тѣлегъ

его, множества ревения вельблудъ его, и рьжания отъ

гласа стадъ конь его. И бѣ исполнена земля Русская
ратныхъ» (1240, стор. 522); «и возиидоша горожани на

избыть стѣны и ту бѣаше видити ломъ копѣйны и щегь

скипание, стрѣлы омрачиша свѣтъ побѣженнымъ» (там
же); або: «приходящія цари и князи и велможѣ солнцю

и лунѣ и земли, дьяволу, и умершимъ въ адѣ отцемъ
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ихъ и дѣдомъ и матеремь водяше около куста
покланятися» (1250, стор. 535).

Степенування жаху: «Ярослава... зелиемь умориша;
Михаила... со Федоромъ ножемь заклана быста... инии

мнозии князи избьени быша и бояре» (1250, стор. 536),
те саме ще із застосуванням гіперболи і плеоназму: «и

не возмогоста ити в поле смрада ради множьства из-

бьеныхъ: не бѣ бо на Володимѣрѣ не осталъ живый,
церкви святой Богородици исполнена трупья, иныя

церкви наполнены быша трупія і телесъ мертвыхъ»

(1240, стор. 524).
Степенування обурення: «нынѣ [Данило у татар]

сѣдить на колѣну и холопомъ называется, и дани

хотятъ, живота не чаеть и грозы приходять» (1250,
стор. 536).

Протиставлення. Галицький літописець
вживає його як стилістичний засіб іноді також у формі
суперечного зіставлення, в якому зміст якогось слова в

наступному реченні або зміст цілого наступного речення
не гармоніює із змістом попереднього речення чи якимсь

словом в ньому, а то й зовсім суперечить йому. Часто
висловлюють ним веселу насмішку, наприклад: «Они же

[татари] рекоша ему: «како идеши в Галичъ, а Данило
князь лютъ єсть: оже ти отъиметь животъ, кто тя

избавить» (1255, стор. 550); або: «княже, уже еси на

Галичинѣ могылѣ посѣдѣлъ, тако и в Галичѣ княжилъ еси»

(1206, стор. 483) (гумористичне зіставлення — сидіти
на могилі і сидіти на престолі); сюди ж: «аще быхъ

извѣдалъ кдѣ Данила и Василка ѣхалъ быхъ на ня, аще

бы ми и с десятью воинъ, ехалъ быхъ на ня» (1249,
стор. 533), — тут для вираження насмішки над

хвалькуватістю князя Ростислава літописець вкладає в його

уста недоречне зіставлення сили й хоробрості Данила
і Василька з «десятью воинъ» хвалькуватого
Ростислава.

Композиційне протиставлення слів з протилежним
семантичним забарвленням знаходимо, наприклад, у

фразі, в якій літописець висловлює своє крайнє
обурення й одночасно презирство до вчинку Батия: «єпископу
же преподобному во церковь убѣгшу, со княгинею и

дѣтми, и повелѣ нечестивий огньмь зажеши» (1237,
стор. 519) (протиставлення піднесеного семантичного

забарвлення слова церковь і слова нечестивий).
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Дещо інше протиставлення слів у реченнях має місце

у фразі «мы же мужи, изнемогшей во градѣ семь, ци

иного странници есмы? но людье твои есмы, а ваша

братья есмы» (1229, стор. 505). В цій фразі літописець
наголошує на слові странници, якому протиставляє

словосполучення людье твои, ваша братья.
Замовчання. Цей структурно-стилістичний засіб

не знайшов ще, мабуть, у галицького редактора повного

розвитку. Знаходимо його в початковій формі в одному
лише випадку: «обрѣть нѣгдѣ Литву, избивъ ю и

приведе сайгатъ Бурондаеви, и похвали Бурундай Василка:

«аще братъ твой не ѣхалъ»; и воеваша ѣздя с нимъ»

(1260, стор. 560).
Зате галицький редактор широко використовує інший

структурно-стилістичний засіб — еліпс.

Еліпси, як відомо, властиві й тепер живій
народній мові, особливо прямій розмовній мові. Безсумнівно,
що в мові широких руських мас XIII ст. цей засіб був
дуже поширений. Мова того часу, як і сучасна

просторічна мова, йшла у своїх висловах за образами-уявлен-
нями, причому взаємовідносини цих образів-уявлень не

завжди діставали словесне граматичне вираження 13.

Звідси паратаксичність і часта еліптичність у
староруській мові. З огляду на це навряд чи можна погодитися

з думкою акад. Л. А. Булаховського, начебто

еліптичність становить «продукт вищої словесної культури» 14.

Редактор галицької частини вживає еліпси з метою

посилення швидкості й економії вислову. Пропускаються
не лише поодинокі слова, але й цілі звороти й речення.
При цьому внаслідок пропуску окремі слова в тексті

дістають спеціальний логічний наголос, замінюючи зміст

пропущених слів, наприклад: «Василѣй же Глѣбовичи

и Всеволодъ Олександровичь, Мстиславъ, не мога

Андрѣееи, бѣжаста назадъ ко Сянови» (1249, стор. 533).

Очевидно, що в даній фразі при не мога пропущено
зворот сіати противу, як це зустрічаємо під 1224 р.,

13 Пор. І. Панькевич, цит. праця, стор. 480: «Так пришло

від царя, жеби каждии дав челядника за воду (пропущено після

царя: повеління чи лист); або Д. Г. Бандрівськ ий, цит. праця,
стор. 264. «побачили, що робота ще лекша, ніж сами працювати
(пропущено після ніж слова: та, при якій).

и Л. А. Б у л а х о в с ь к и й, Виникнення й розвиток
літературних мов..., стор. 126.
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стор. 495: «Юрьгий Кончаковичь... не може стати

противу лицю ихъ» (тобто татар). Таким чином, залишене

не мога несе на собі смисловий вантаж повного звороту,
що надає йому специфічного відтінку. У фразі
«Данилови женущу через дебрь... скорбяше о братѣ не вѣдый.

Узрѣвъ же хоруговь его по Ляхомъ женущу бысть

в радости» (1249, стор. 534) пропущено при не вѣдый

слова кдѣ есть.
Те саме і в наступних фразах (в яких пропущені

слова чи звороти подаємо в дужках): «онъ же не послу-
ша ихъ, но собравъ (вои, люди) около себе, йде в

Галичъ» (1255, стор. 550); «то слышавъ, князь Юрьи, посла

сына своего Всеволода, со всими людми, и с нимъ (пои-
де) Киръ Михайловичь» (1237, стор. 519); «Ляхомъ же

крѣпко борюще, и сулицами мечюще и головнями,

(головни же) яко молнья идяху, и каменье яко дождь

с небеси идяше» (1251, стор. 538); «увѣдавъши же

нечестивый яко умъ крѣпкодушьный имѣютъ людье во

градѣ, (уразумѣ, яко) словеси лестьными невозможно

бѣ градъ прияти» (1237, стор. 520); «и обрадовастася
Данилъ и Василко о помощи Божией, иже (есть) на

поганыя» (1258, стор. 556); «Лестькови же творящю
(яко) Мьстиславлимъ съвѣтомъ Данилъ приялъ есть

Берестий, Лестько же посла ко королеви» (1213,
стор. 490); «изыдоша изъ града и (яко) быша противу
Толмачю угони и невѣрный Витовичь...» (1213, стор. 491).

Перед наведенням чужої мови часто пропускається
дієприкметник рекый або река, особливо після дієслова
послати, і тоді це дієслово набуває поширеного
значення: послати со словы. Наприклад: «Лестько же посла ко

королеви: «не хочю части в Галичи, но дай его зяти

моєму. Король же посла вои многи...» (1213, стор. 490);
«Мьстиславу же пославшу отца своего Тимофея: «яко

всуе оклеветалъ мя есть к вамъ Жирославъ» (1226,
стор. 499).

Знову в такій фразі, як-от: «меташа бо каменемь

полтора перестрѣла, и камень якоже можаху 4 мужи
силнии подъяти» (1234, стор. 515), пропущено якесь

означення каменя (толь великыи?), внаслідок чого камень

дістає особливий логічний та інтонаційний наголос.

Відзначимо ще частий пропуск сурядного
сполучника «и»: «и повоеваша по Хомору, и поидоша по

Каменцю, (й) вземши полонъ великъ поидоша» (1235,
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стор. 516). Характерно також, що іноді пропускається
навіть зв’язка в складному іменному присудку минулого
часу: «Юже нынѣ святу нарѣчають, именемъ Алъжь-

битъ, преднее бо имя ей [пропущено бѣ] Кинека» (1207,
стор. 484).

Всі наведені приклади взяті з розповідного тексту.
В галицького редактора рідше зустрічаємо еліпси в

прямій мові. В мові світських осіб вони безумовно
передають живомовний народний спосіб висловлювання того

часу, який тепер знаходимо в фольклорі: «аще быхъ

извѣдалъ кдѣ Данила и Василка, ѣхаль быхъ на ня;

аще бы ми с десятью воинъ, ехалъ быхъ на ня» (1249,
стор. 532). Підкреслена фраза у повному вигляді: «аще
бы ми ѣхати и с десятью воинъ». Проте тут ѣхати и

пропущено, і вся фраза дістає забарвлення своєрідної
свіжості й живості. В сучасній українській мові таке

саме забарвлення завдяки подібному еліпсу знаходимо

хоч би у відомій пісні: «коли б мені черевики, то пішла б

я на музики». Спосіб висловлення в обох випадках

однорідний, що вказує на послідовну історичну спадкоємність
деяких структурно-стилістичних засобів мови.

ЗАСІБ НАДАННЯ В КОНТЕКСТІ СПЕЦИФІЧНОГО

ЗАБАРВЛЕННЯ ОКРЕМИМ СЛОВАМ,

СЛОВОСПОЛУЧЕННЯМ, ЗВОРОТАМ, ФРАЗАМ

Оскільки характер стилю письменника визначається

підбором слів, словосполучень і прийомами їх
пов’язання в реченнях та речень між собою, то зрозуміло, що

всі слова і словосполучення, а то й цілі звороти і

фрази, вибрані письменником із скарбниці загальнонародної
мови, вимагають дбайливого дослідження. Детальному
розглядові словосполучень, зворотів і фраз галицького

літописця присвячено попередню частину. В даному

випадку йдеться лише про ті слова і вислови, які у

літописця набувають специфічної смислової функції
тільки в певних ситуаціях або в певному контексті,
наприклад:

З метою підкреслення чиєїсь поваги до

особи, до якої звертаються, літописець вживає

словосполучення або слова з забарвленням ввічливості: мужи
градьстии замість граждане, мужи воинстии замість вой,

держатель замість князь. Пор. в промові князя Данила
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до жителів Галича: «О, мужи градьстии! доколѣ хоще-
те терпѣти иноплеменьныхь князий державу?» (1235,
сторГ 517). Або в його ж промові до дружини перед
битвою: «О, мужи воинстии, не вѣете ли, яко крестья-
номъ пространство есть крѣпость, поганымъ же есть

тѣснота» (1251, стор. 539). У відповіді жителів Галича
на вищенаведену промову князя Данила знаходимо:

«они же воскликнувше рѣша: яко «се есть держатель

нашь, Богомъ даный» (1235, стор. 517).
Редактор висловлює свою або чужу зневагу,

презирство, погорду, іронію, гумор та ін. також специфічними
словами, словосполученнями і зворотами, емоційне

забарвлення яких розкривається в їх зв’язку з іншими
словами чи словосполученнями в контексті.

Відтінку зневажливості набувають у літописця
в контексті, наприклад, зворотні дієслова княжитися,

вокняжитися: «съвѣтъ створи [угорський король] 00

ятровью своєю..., рече: Володиславъ княжиться, а ятрозь
мою выгналъ» (1209, стор. 487); «Володиславъ же поѣха

в Галичь, и вокняжися и сѣдѣ на столѣ» (1210,
стор. 488). Такий самий відтінок вкладено у зворот
скочити на столъ: «бѣ бо преже того пискупъ Асафъ
во Угровьску, иже скочи на столъ митрополичь и за

то сверженъ бысть стола своего» (1223, стор. 495).
В даних випадках йдеться про підкреслення
відповідного ставлення до дій, на які вказані особи не мали

права.

До висловлення зневажливості вжито літописцем

словосполучення племя смердье, про що ми вище

згадували, а також словосполучення убѣдити серебромъ:
«приидоста... два безаконьника отъ племени смердья»

(1240, стор. 525). «Данилу же и Василку пославшими

Выкыньта во Ятвязѣ и во Жемоитѣ... и Викынтъ же

убѣди я серебромъ...» (1252, стор. 541). Зневажливість

автора, яку він вкладає в слова племени, убѣди і

разом з тим в ціле словосполучення, розкривається в

першій фразі безпосереднім зв’язком слова племени з

попереднім — безаконьника, в другій — внутрішнім
протиріччям між абстрактним поняттям убѣдити й

матеріальним серебромъ.
Кілька прикладів свідчать про майстерність

літописця в передачі свого або чужого презирства чи

погорди при допомозі окремих слів або зворотів
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у контексті оповідання. Наприклад: «Ляхомъ же

лающимъ, рекущимъ: поженемъ на великыи бороды: Васил-
кови же рекшу, яко ложь глаголъ есть вашь» (в описі
битви з поляками — 1249, стор. 334); або «изидоста
слезными очима и ослабленомь лицемь и лижюща уста

своя, яко не имѣюща власти княженья своего» (опис
здачі на милість Данила галицьких заколотників —

1235, стор. 518); або «подобаеть воину устремившуся
на брань или побѣду прияти, или пастися отъ ратныхъ...
нынѣ же вижю яко страшливу душю имате» (з промови
Данила до дружинників — 1234, стор. 515). В першому
і другому прикладах привертає увагу застосування до

людей виразів, що характеризують тварин, зокрема
собак: лающимъ, лижюща уста; у першому прикладі ще

й лайливе синекдохічне словосполучення великыи

бороды замість «Русь» (руські люди). В третьому прикладі
вислів страшливу душю имате має презирливе
забарвлення у зв’язку з підкресленою вище повинністю воїна:

подобаеть воину...
Близькі до наведених слів і висловів із вкладеним

у них у контексті негативним значенням такі вислови,
як поклонитися до земли, течи у стремени, сѣдѣти на

колѣну. В розповіді вони, звичайно, відбивають реальні
факти дійсності. Проте в контексті у зв’язку з іншими

словами і зворотами літописець забарвлює їх смисл

нюансом додаткової семантики добровільного або
змушеного низькопоклонства чи підлабузництва. Наприклад:
«и приѣхаша с великою гордынею, едучю Доброславу
во одиной сорочьцѣ гордящу ни на землю смотрящю,
Галичаномъ же текущимъ у стремени его» (1240,
стор. 525); «Приидоста... два безаконьника, отъ племени

смердья и поклонистася ему до землѣ» (1240, стор. 525);
«Данилови Романовичи) князю бывшю велику,

обладившу Рускою землею... нынѣ сѣдить на колѣну и холопомъ

называеться» (1250, стор. 536).
Відзначимо, що в першому прикладі у відміченому

звороті значення емоційного вислову розкривається
у словосполученні у стремени его, замість якого лише

в констатуючому значенні можна було вжити

словосполучення по немь: «текущимъ по немь». В другому
прикладі редактор наголошує на словосполученні до землѣ,
без якого можна б і обійтися. В третьому зворот сѣдить

на колѣну набирає в тексті специфічного забарвлення
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в його зв’язку з наступним словосполученням: и

холопомъ називається.

Серед зворотів і слів, які в контексті набувають під
пером редактора забарвлення іронії або просто
гумору, цікаво відзначити насамперед несподіване в той

час використання у вказаному плані деяких зворотів
церковнослов’янського походження, наприклад, при

іронічному наслідуванні слів угорського королівського
глашатая: «И обступи [король] градъ и посла посолъ, и

възопи посолъ гласомъ великомъ: слышите словеса

короля угорьскаго...» (1229, стор. 507).
Іронію зустрічаємо також у контамінації біблійного

словосполучення силенъ гласъ із словом ревуще, тобто
з дієсловом, застосовуваним до тварин: «Видѣвъ же

Данилъ Ляхы крѣпко идуща на Василка, керьлешь
поюіца, силенъ гласъ ревуще в полку ихъ... и Филю

в заднемъ полку стояща... приде на нь» (1249,
стор. 533).

Подібне словосполучення у формі великъ гласъ,

з’єднане із руським дієсловом кликнути, вжите в

контексті як стилістичний засіб зображення
гумористичної ситуації: «Стрѣтоша [ятвягів]... конѣць

вси... и возгнаша и. Данило же и Левъ тоснущася
к нимъ, кликоста великомъ гласомъ: «бѣжъ, бѣжъ!»

(1256, стор. 552).
З деяких інших зворотів, які набувають в контексті

семантичного забарвлення іронії, відзначимо вислів

ни на землю смотрѣти: «Свадивъшеся сами [бояри
Доброслав и Григорій] и приѣхаша с великою гординею,
едучю Доброславу во одиной сорочьцѣ, гордящу, ни на

землю смотрящу, Галичанамъ же текущимъ у стремени
его» (1240, стор. 525). В сучасній українській мові

смислову функцію цього звороту передають вислови: дерти
голеву, задирати ніс. Різниця лише в тому, що те, на

що тепер вказується безпосередньо (пихате підняття
голови чи носа), в староруській мові висловлювалося

заперечним зворотом не дивитися на землю.

Один раз з метою підкреслення глузливого ставлення

діючої особи до противника літописець вжив

конвенціональну антифразу: «Видѣвшужеся Данилу о рѣку
Велью с королевичемъ и нѣкое слово похвально рекшу,
его же Богъ не любить, наутрѣя же переидеть рѣку
Велью» (1231, стор. 511). З контексту безпосередньо
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видно, що тут слово похвально замінило вираз слово

скверно. Подібна стилістична фігура побутує й досі

у вислові «сказати кому кілька «гарних» слів».
З інших слів або зворотів, семантика яких у фразі

набуває в галицького літописця додаткового
стилістичного навантаження, а то й зовсім переосмислюється,
можна назвати складне словосполучення пѣшь ходя,
котелъ нося на плечеву або на саме двочленне

словосполучення пѣшь ходя: «И приде [Отрок] во свою землю.

Отъ него родившюся Концаку, иже снесе Сулу, пѣшь

ходя, котелъ нося на плечеву» (1201, стор. 480); «Ско-

мондъ бо бѣ волхвъ и кобникъ нарочитъ, борзъ же бѣ

яко и звѣръ, пѣшь ходя повоева землю Пиньскую»
(1248, стор. 531). Цей зворот запозичений галицьким

літописцем, імовірно, з народної пісні-билини про «гуд-
ця» Ора. Смисл цього звороту не лише той, що Кончак
і Скомонд ходили пішки, але що вони бродяжили. Пор.
в сучасній російській народній пісні: «Бродяга судьбу
проклиная, тащится с сумой на плечах», де сума
замінила котел староруської билини.

Цілком метафорично переосмислено слово огнь у

фразі «храмѣ прекрасний и медъ (X. П. мѣдь) отъ огня

яко смола ползущъ» (1259, стор. 559), в якій слово

огнь парафрастично замінило сонце або гіроміння

сонця, причому взаємозв’язок слів мѣдь, огнь, ползти

дістає у фразі функцію описувати яскравість
мерехтіння.

Із специфічним стильовим навантаженням виступає
слово осклабитися у фразі «Илия возведъ и [Мстислава]
на Галичину могилу, осклабився рече ему: княже уже
еси на Галичини могилѣ посѣдѣлъ, тако и в Галичѣ

княжилъ еси» (1206, стор. 483). Осклабиться в

сучасній російській мові означає «усміхнутися, показавши

зуби», звичайно при вияві радості 15. В нашому випадку

у зв’язку з ситуацією літописець вжив це слово для

вираження хитрої витієватості.

Додамо, імовірно, крилатий тут ще в той час в

поетичних жанрах вислів объяти землю, потребити море,
який в контексті забарвлюється негативним відтінком

15 Пор. наведену в «Толковом словаре русского языка» (т.'II,
М., 1938, стор. 865) фразу з Тургенева: «Протянул ему обе руки...
любезно осклабясь».
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у підкресленні пихатості. «Вийде Филя, древле

прегордый, надѣяся объяти землю, потребити море, со

многими Угры, рекше ему: «единъ камень много горньцевъ

избиваеть» (1217, стор. 492).

ЕМФАТИЧНІ ЗАСОБИ: ВИГУКИ, ЗВЕРТАННЯ,

ПОВТОРЕННЯ

Вище ми вже наводили деякі мовностилістичні при
йоми і засоби галицького літописця, якими він посилює

напруження мови, її емоційну виразність тощо.

Особливістю цього літописця є використання для цієї мети

також і таких емфатичних фігур, як вигуки, звертання,

різні нюанси повторень.

Вигуки, які є в літописі, мають завжди відтінок

скорботи: «О лесть зла есть! Якоже пишеть, до

обличенья сладка есть, обличѣна же зла есть, кто в ней

ходить конѣць золъ прииметь; О злѣе зла зло есть»

(1233, стор. 513); «Оттуда же нача болми скорбѣти
душею, видя бо обладаемъ! дьяволомъ... умершимъ въ

адѣ отцемъ ихъ, дѣдомъ и матеремъ водяше [замість
водяху?] около куста покланятися имъ. О скверная
прелесть ихъ!» (1250, стор. 535, 536). «Шедъ [Данило до

дружини Батия] поклонися по обычаю: и присла вина

чюмъ и рече: «не обыкли пити молока, пий вино». О злѣе
зла честь Татарьская!» (1250, стор. 536). Подібна фраза
повторена там же нижче. Пор. ще «О злѣе зла! златомь

ослѣпи очи свои, имъ же нынѣ отъ нихъ бѣду прием-
леть» (1250, стор. 542).

Звертання з їх стилістичним забарвленням у
галицькій частині літопису зустрічаються при вживанні

чужої мови. Підбір початкових слів звертання

залежить, як і тепер, від ставлення до особи, до якої

спрямовано звертання. У більшості випадків звертання
виражається непоширеною кличною формою. Непоширена
форма княже в устах нижчого за становищем може

містити в собі відтінок зневажливого ставлення; наприклад,
слова боярина Іллі до князя Мстислава: «княже! уже
еси на Галичини могылѣ посѣдѣлъ, тако и в Галичѣ

княжилъ еси»; смѣяхубося ему» (1206, стор. 483); але

може мати також відтінок поваги; напр. слова княгині

Гертруди до свого чоловіка Романа: «княже! пойди ко

отцю» (1257, стор. 555).
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Близькість родинна або за становищем, споріднення
духовне тощо знаходять вираз, залежно від соціальної

ситуації та настрою говорящого в непоширеній
кличній формі: сину! отче! братье! або в кличній формі імені:

[Мстислав до зятя Данила]: «сину! съгрѣшихъ не давъ

тобѣ Галича, но давъ иноплеменьнику» (1227, стор. 502,
подібне: 1213, стор. 489); [князь Данило до старшого

родича, половецького хана Котяна]: «отче! измяти войну
сю, приими мя в любовь собѣ» (1228, стор. 503);
[боярин Володислав до перемишльських бояр]: «братье!
почто смущаетеся? не сии ли избиша отци ваши и

братью вашю..., то за тѣхъ ли хочете душю свою

положити?» (1208, стор. 485); [молоді князі до старших]:
«Мьстиславе и другий Мьстиславе! не стойта, пойдемь
противу имъ» (1224, стор. 496); [Батий до Данила]:
«Данило! чему еси давно не пришелъ, а нынѣ оже еси

пришелъ, а то добро же» (1250, стор. 536); [епіскоп до

споріднених духовно «дітей-парафіян»]: «чада! не

убоимся о прельщьньи отъ нечестивыхъ» (1237, стор. 519);
[папа до Данила]: «сину! приими отъ насъ вѣнець
королевства» (1255, стор. 548).

Поширена клична форма звертання завжди має

особливий відтінок урочистості. Такий відтінок має

звертання князя Данила до жителів Галича: «О мужи

градьстии! доколѣ хощете терпѣти иноплеменьныхъ

князий державу?» (1235, стор. 517), або його ж

звертання до воїнів: «О мужи воинстии! не вѣете ли, яко

крестьяномъ пространство есть крѣпость...» (1251,
стор. 539).

Повторення. Для посилення емоціональності

редактор галицької частини літопису рідко застосовує

фігуру анафоричних повторень. Знаходимо її лише

в двох ліричних відступах: «О лесть зла есть! Якоже
Омиръ пишеть, до обличенья сладка есть, обличѣна же

зла есть, кто в нѣй ходить, конѣць золъ прииметь; о злѣе

зла зло есть\» (1233, стор. 513); «О злѣе зла честь Та-

тарьская! Данилови... обладавшу Рускою землею...:

нынѣ сѣдить на колѣну и холопомъ называеться, и дани

хотять, живота не чаеть и грозы приходять. О злая честь

Татарьская!» (1250, стор. 536).
Як бачимо, в обох прикладах повторення не зовсім

дослівне, а дещо варіюється, причому повторюються ті

вигуки, про які йшлося вище.

251



Інший характер мають повторення в середині фрази.
Вони також рідкісні, причому використовуються для

повторення не ті самі слова чи звороти або речення,
а їх синоніми. Пор. «исполчивша же коньники с пѣшьци

поидоста с тихостью на брань, сердце же его крѣпко
бѣ на брань и устрѣмлено на брань» (1249, стор. 533);
«изыде из монастыря въ лодьи, видя бѣду страшну
и грозну» (1250, стор. 535).

В першому прикладі сердце... устрѣмлено на брань
передає в посиленій формі той самий зміст, який
міститься в реченні сердце... крѣпко бѣ на брань, в

другому — ідентичну функцію виконує слово грозну у
відношенні до слова страшну.

ЕПІТЕТИ І ПОРІВНЯННЯ

Одним із важливих засобів художнього твору,
покликаних надати йому художньої виразності та поетичної

яскравості, є епітети і порівняння. Літопис взагалі — не

художній твір, і тому зрозуміло, що епітети і порівняння
не можуть займати в ньому значне місце. Проте в

кожному літописі можна знайти широкі описи боїв, звичаїв

тощо, а також розгорнуту характеристику осіб або

емоційно підкреслене ставлення літописця до предметів чи

окремих людей. В цих випадках літописець змушений
виходити за межі засобів сухого літописно-хронікального
стилю і вдаватися до виражальних засобів інших
стильових жанрів.

Ми вже підкреслювали велику драматичну
насиченість галицької частини Галицько-Волинського літопису,
оскільки ця частина наближається скоріш до жанру

повісті, ніж до літопису. Тому епітети і порівняння — не

рідкість у ньому.
Епітети в галицького літописця досить

одноманітні, не такі яскраві, як порівняння, хоч за кількістю

застосування переважають над порівняннями.
Постійні епітети. Три з них явно запозичені

з народної поезії: борзый конь, острый мечь, золотый

шоломъ. Вони відомі нам із «Слова о полку Ігоревім».
У галицькій частині Галицько-Волинського літопису
знаходимо їх в уривку, взятому з пісні про Ора: «тогда

Володимеръ Мономахъ пилъ золотомъ шоломомъ Донъ»
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(1201, стор. 480) 16, а також в приказці, вкладеній
в уста угорського воєводи Філі: «Вийде Филя... слово

ему рекшю прегордо: «Острый мечю, борзый коню —

многая Руси». Цікаво, що епітет борзый надалі
переходить з постійного в категорію пояснювального епітета,
напр.: «Мьстиславъ же... дары ему дасть великыи и конь

свой борзый сивый» (1213, стор. 491); «Мстиславъ же

прия зятя своего любовью..., и да ему конь свой борзый
актазъ» (1225, стор. 498).

В ролі постійного епітета виступає в цій частині

літопису слово безбожный в застосуванні до язичників,
згідно із загальним переконанням у середньовіччі, що

всі нехристияни були людьми «без бога». Тому
знаходимо тут: «приде неслыханая рать безбожний Моави-

тяне. рекомыи Татарове» (1224, стор. 495); «придоша
безбожний Измалтяне, преже бивъшеся... на Калкохъ»
(1237, стор. 518); «вдасть Киевъ в руцѣ Дмитрови обь-

держати противу... безбожныхъ Татаровъ» (1238,
стор. 521); «приде Буранда безбожный, злый» (1260,
стор. 560); «бѣ бо грады зиждай противу безбожнымъ

Татаромъ (там же). Іноді цей епітет замінюється
синонімом поганый: «Ревноваше бо дѣду своєму
Мономаху, погубившему поганыя Измалтяны, рекомыя По-

ловци» (1201, стор. 480); «изыдемь на поганыѣ Половцѣ»

(1234, стор. 515).
А втім літописець робить різницю у вживанні

епітетів безбожный і поганый. Поганый ' лише людина без

християнського бога, безбожный, крім цього, — ще

людина лиха, злочинна. Татари у літописця завжди

безбожний, але половці, до яких на Русі звикли, — лише

поганин (те саме застосовується щодо ятвягів, при назві
яких цей епітет знаходимо тільки у субстантивованій
формі): «И во иная времена избьени быша поганий»

(1248, стор. 531); «посла ко княземь Лядъскымъ, река:
«яко время есть христьяномъ на поганѣѣ» (1252,
стор. 541).

Специфічне негативне навантаження епітета
безбожный додатковим значенням лихий, злочинний, окаянний
дає літописцеві змогу абстрагувати це додаткове

значення від основного (етимологічного) і переводити цей
епітет в категорію епітета-метафори: «Крамолѣ же

быв16 Пор. А. С. О р л о в, Слово о полку Игореве, стор. 38—39.
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ши во безбожныхъ боярехъ... съвѣтъ створше... на
убьенье... его» (1230, стор. 508); «а Филипъ безбожный зва

князя Данила во Вышню» (там же); «а бояре
безбожний везяхуся инуда, не хотяще видѣти лица его»

(1230. стор. 509); «одинъ отъ тѣхъ безбожныхъ бояръ»
(там же).

В такому значенні цей епітет був, мабуть, вже тоді
поширений у народі. Так він вживається й тепер в

розмовній мові: «це якась безбожна людина!»
Як постійний епітет вживає галицький літописець

прикметник тяжкий у стійкому словосполученні в силѣ

тяжцѣ: «Приде Батый Києву в силѣ тяжцѣ» (1240,
стор. 522); «Приде Буранда... в силѣ тяжцѣ, и ста на

мѣстѣхъ Куремьсѣнѣхъ» (1260, стор. 560); «и обьсѣде
в силѣ тяжцѣ» (1229, стор. 605); «король же... посла

вои в силѣ тяжцѣ» (1208, стор. 484).
Як і в інших творах староруської і сучасної

літератур, окрему підгрупу постійних епітетів становлять ті,
що характеризують окрему особу з боку специфічної
ознаки, переходять у розряд прізвиськ. Для стильового

забарвлення вони не істотні. Лише для повноти огляду

відзначаємо ті, які зустрічаються у галицького літописця:
Мокий великий слѣпоокий: «оставилъ бо бѣ засаду,
Мокъя великого слѣпоокого» (1202, стор. 480);
Вячеславъ Лисий: «Данила посла Лестько во Угры, а с нимъ

послалъ посолъ свой Вячеслава Лысого» (1203,
стор. 482); Вячеславъ Великий толстый: «Василку же

княжащю во Белзѣ: и приидоша отъ него Великый

Вячеславъ толстый, и Мирославъ» (1208, стор. 485);
Мика Брадатий: «имена же... воеводамъ...: первый Петръ
Буровичъ... трети Мика Брадатый» (там же);
Мьстиславъ Нѣмый: «видѣвъ то Мьстиславъ Нѣмый... потче

и самъ въ нѣ» (1224, стор. 497); Семьюнко Чермьный:
«Анрѣй же послушавъ... Семьюнка Чермьнаго, и бѣжа»

(1226, стор. 499); Мьстиславъ Удатный: «потомъ же

Мьстиславъ великый, удатный помре» (1227, стор. 502).
Завдяки галицькому літописцеві обидва Мстислави

ввійшли в історію з такими прізвиськами. З відомих
вже раніше в літературі знаходимо тут ще: Володимеръ
великий (або Володимеръ святий): «иный бо князь не

входилъ бѣ в землю Лядьску толь глубоко, проче Воло-

димера великого, иже бѣ землю крестилъ» (1229,
стор. 505); «не бѣ бо в землѣ Русцѣй первее, иже бѣ
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воевалъ землю Чешьскѵ, ни Святославъ хоробры ни

Володимеръ святый» (1254, стор. 545). В останньому

прикладі маемо ще один епітет — прізвище для

означення Святослава, сина Ігоря Рюриковича: Святославъ
хоробры.

Безпосередньо за польською номенклатурою

галицький редактор вжив щодо польського князя Мешки

епітет-прізвище Лѣсконогий-. «и приѣха к нему Володи-

славъ, сынъ Казимирь, Лѣсконогого Межькы» (там
ж е).
Пояснювальні епітети. У галицькій частині

літопису значно яскравіша і багатша, ніж постійні
епітети, система пояснювальних епітетів. У більшості

випадків ці епітети мають негативне забарвлення і

стосуються бунтівних галицьких бояр — ворогів улюбленого
літописцем князя Данила Романовича. Вони виступають
або поодиноко, або в сполученні з другим епітетом.
безаконъный лихый — «зажгоша мостъ на Днѣстрѣ, беза-
коньный лихый Семьюнко, подобный лисици черьмности

ради» (1229, стор. 506); «и закланъ бысть безаконьнымъ

Доманомъ» (1245, стор. 528); величавый (з іронічним
забарвленням): «и ятъ бысть величавый Филя пароб-
комъ Добрыниномъ» (1219, стор. 493); гордый (прегор-
дый): «приде Мьстиславъ на гордого Филю и на Угры
с Ляхы» (там же); «вийде Филя, древле прегордый,
надѣяся объяти землю» (1217, стор. 492); «створи миръ
с Лестькомъ... и с Филею гордымъ...» (1221, стор. 494);
«и бысть милость велика надъ королемъ... яко побѣдивъ

гордыя Ятьвязи» (1256, стор. 552); лживый: «ятъ бысть...

паробкомъ Добрыниномъ, его же лживый Жирославь
укралъ бѣ» (1219, стор. 493); лукавый: «выгнанъ [Жи-
рослав] иде ко Изяславу, бѣ бо лукавый льстѣць

нареченъ...» (1226, стор. 499); льстивый: «Льстивому
Жирославу рекшю к бояромъ Галичькимъ...» (1226, стор. 498);
«Мьстиславъ же по совѣтѣ льстивыхъ бояръ... вда

дщерь... за королевича...» (1226, стор. 499); «Андрѣй же

послушавъ лестивого Семьюнка Чермьнаго, и бѣжа...»

(там же); невѣрный (епітет, найчастіше вживаний щодо

галицьких бояр): «иде в Белзъ, оставивши и у
невѣрныхъ Галичанъ» (1208, стор. 487); «угони и невѣрный
Витовичь» (1213, стор. 491); «невѣрнымъ Молибого-
вичьмь узрѣвши се страхъ имъ бысть» (1230, стор. 508);
«посла... по невѣрныхъ Молибоговичихъ» (1230, стор.
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509); «невѣрнии Галичанѣ не вдадяхуть ми» (1238,
стор. 521); «съвѣтомъ невѣрныхъ Галичанъ» (1231,
стор. 510) та ін.; оканьный — старий народний епітет,
яким у початковому літописі охарактеризовано Свято-

полка Окаянного. В галицькій частині літопису
зустрічається в уривку пісні про Ора: «тогда Володимеръ
Мономахъ пилъ золотомъ шоломомъ Донъ, и приемшю
землю ихъ всю, и загнавшю оканьныя Агаряны» (1201,
стор. 480); далі, під 1230 р., при імені Святополка:

«и побѣгшимъ имъ, яко оканьны Святополкъ» (стор. 508)
і під 1259 р.: «прилучишися сице... загорѣтися Холмови

отъ оканьныя бабы» (стор. 557).
У функції негативного пояснювального епітета у

відношенні до людей галицький літописець вживає ще

епітет злый, що його, як побачимо далі, він особливо
любить як епітет-метафору: «Богу помогшу побѣгоша злии

поганий» (1248, стор. 531); «Скомондъ и Борутъ зла

воинника, иже убьена быста посланиемь» (там же);
«приведе Володислава злого мятежника земли» (1249,
стор. 534); або у сполученні з іншими епітетами: «приде

Буранда безбожный злый» (1260, стор.560). В подібному
сполученні знаходимо також і епітет лихый: «безаконь-
ный лихый Семьюнко» (1229, стор. 506; див. вище).

З позитивних пояснювальних епітетів галицький

редактор, як і інші літописці, застосовує традиційні
церковно-книжні епітети блаженый (преблаженый),
преподобный для характеристики духовних осіб: «бѣ бо Асафъ
блаженый и преподобный святитель Святое Горы» (1223,
стор. 494); «бѣ Курилъ митрополитъ преблаженый и

святый приѣхалъ мира сотворити» (1228, стор. 502); «и

потомъ .[бѣ] Кузма, кроткый, преподобный, смиреный
пискупъ Володимерьскый» (1223, стор. 494). Крім того,

епітети кроткый, смиреный, святый {див. щойно
наведені приклади) звичайні і в сучасному церковному

вжитку, як-от: «свята (пречиста) богородица» і т. п.

Далі відзначимо епітет словутьный, вжитий для

характеристики співця Митуси: «словутьного пѣвца Миту-
су... связаного проведоша» (1241, стор. 528). Для
характеристики військових людей вживаються епітети

браньный, воинстый: «и рѣша мужи браньнии» (1255,
стор. 551J; «о мужи воинстии!» (1251, стор. 539); для

характеристики коней: сивый, гнѣдый: «и дары ему
дасть... и конь свой борзый сивый» (1213, стор. 491);
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«конь его застрѣленъ бысть гнѣдый» (1234, стор. 515).
Вище було сказано, що для подібної характеристики
коней застосовується й епітет борзый. При слові звѣрь

знаходимо епітет свѣрпый: «онъ же, яко1 свѣрпый звѣрь...
велѣ предъ собою зарѣзати» (1237, стор. 519); «Батый

же, яко свѣрпый звѣрь возъярися» (1245, стор. 528).
Близький до простого означення і пояснювального

епітета улюблений галицьким літописцем прикметник

великий: «убѣжени... великими даръми» (1208,
стор. 486); «король спѣашеть рать велику» (1209,
стор. 487); «увѣдавъ королеву рать великую» (1210,
стор. 488); «срѣтоша и с великою радостью» (там же);
«бывши же сѣчи велицѣ» (там же); «и почтивъ его

великими дарми» (1225, стор. 498); «створи Богъ чюдо
велико» (1259, стор. 557) і т. д.

Необхідно сказати, що іноді функцію пояснювальних

епітетів у галицькій частині виконують не лише

прикметники, а й інші частини мови, пор.: «согрѣшихъ не давъ
тобѣ Галича Судислава льстьца съвѣтомъ» (1227,
стор. 502); «онъ же не исповѣдѣ правды и дасть вожь

на льсти» (1254, стор. 545). В першому прикладі
словосполучення Судислава льстьца замінило

словосполучення льстиваго Судислава, в другому словосполучення
вожь на льсти замінило словосполучення льстиваго

вожа.

Епітет-метафора. Звичайними старовинними
епітетами-метафорами, вживаними галицьким та

іншими літописцями й існуючими досі, є такі, як великий

князь, великая княгиня. З інших характерних для стилю

галицького літописця відзначимо передусім епітет-мета-

фору злий. Запозичений у Малали з фрази «Скиртъ
рѣка злу игру сыгра гражаномъ», яку редактор навів

під 1229 р. (стор. 507), цей епітет-метафора став досить

частим на сторінках галицької редакції літопису. Так,
під 1221 р. знаходимо: «Сию же наричють Белжане злу

нощь, сия бо нощь злу игру имъ сыгра» (1221, стор. 494).
Під 1238 р.: «Оттуду же в Татарѣхъ не смѣють его на-

рещи градъ Козлескъ, но градъ злый, понеже бишася

по семь недѣль» (стор. 520); під 1250 р.: «О злая честь

Татарьская» (стор. 536).
Іншим характерним для галицького літописця епіте-

том-метафорою є лютий при словах брань, сѣча: «и

бысть на нѣ сѣча люта» (1248, стор. 531); «Прибѣгши
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же ему к Василкови и Сомовитови, бысть брань люта

межи има» (1251, стор. 538).
Рідше в такому сполученні знаходимо епітет-метафо-

ру тяжкый: «и бысть брань тяжка межи ими: и одолѣ
Мьстиславъ» (1219, стор. 493). Звичайно, цей епітет
метафоричний і в словосполученні в силѣ тяжцѣ, де він,
як це ми вказували вище (стор. 254), виступає в

галицького літописця як постійний епітет.

До цієї ж категорії епітетів-метафор в галицькій
частині літопису належить ще свѣтлый у

словосполученні свѣтлое оружье: «велику же полку бывшю его,
устроенъ бо бѣ храбрыми людми и свѣтлымъ оружьемь» (1231,
стор. 512), а також епітет нетлѣньный у
словосполученні вѣнець нетлѣньный, запозичений з богословських

літературних жанрів: «азъ о томъ, чада, поручникъ есмь,
яко вѣнца нетлѣньная отъ Христа бога приймете» (1237,
стор. 519).

Наведені приклади вичерпують майже всі епітети,
які можна знайти в галицькій частині літопису.
Більшість з них в цій функції і з таким забарвленням
зберігається й тепер в сучасній українській мові. Пор. в

словнику Грінченка: безбожні басурмани, злая дороженька,
люте горе, світлий цвіт, тяжкі часи та ін.

Порівняння. Матеріал, що його підбирає
галицький редактор для своїх порівнянь, свідчить про нього

як про людину, в художній свідомості якої усталились
майже виключно зразки світської народнопоетичної
літератури. Причому, як і слід сподіватися від
представника феодальної верхівки, він майже ніколи не шукає

матеріалу для порівнянь у сфері «нижчої» практичної
діяльності (ремесло, землеробство).

Найчастіше у функції того, з чим порівнюється даний
предмет або поняття, виступають небесні світила або

явища: сонце, зоря, блискавка, грім, хмари, дощ.

Наприклад: «Наутрѣя же пригнавъшимъ к нимъ Прусомъ
и Бартомъ, и воемь же всимъ съсѣдшимъ, и воружьшимъ-
ся пѣшьцемъ изъ стана; щитѣ же ихъ яко зоря бѣ,
шоломъ же ихъ яко солнцю восходящю» (1251, стор. 540);
«тако сущу оружьникомъ стоящимъ на немъ, блистаху-
ся щити и оружници подобни солнцю» (1231, стор. 510);
«нападоща нощь на Ляхы... Ляхомъ же крѣпко борюще,
и сулицами мечюще и головнями, яко'жол^бя идяху»

(1251, стор. 538); «сразися с полкомъ Ростиславлимъ
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крѣпко: копьемъ же изломившимся, яко отъ грома трес-
новение бысть...» (1249, стор. 533); «пришедшимъ орлом ь

и многимъ ворономъ, яко оболоку велику... яко же

иногда и николи же не бѣ...» (1249, стор. 532); «идущу же

камению со забралъ яко дожду силну» (1229, стор. 504);
«мечьющимъ же пращамъ и стрѣламъ яко дожду идущу
на градъ ихъ... начаша просити милость получити»

(1245, стор. 529); «...и каменье яко дождь с небеси идя-
ше» (1251, стор. 538).

З військового побуту вищих феодальних кіл автор

добирає для порівняння слово игра (поєдинок): «и ѣха-

ша на нѣ Русь... и гонишася на поли, подобно игрѣ»
(1252, стор. 543). Імовірно, давно вже в руських

феодально-військових колах Святополк став символом

боягузливої втечі. Звідси й уподібнення у фразі «узрѣвшимъ
се страхъ имъ бысть отъ Бога... и побѣгшимъ имъ, яко

оканьны, Святополкъ» (1230, стор. 508).
Серед символів, взятих галицьким редактором з

тваринного світу, привертає увагу передусім символ

лисица: «зажгоша мостъ на Днестрѣ безаконьный, лихый
Семьюнко, подобный лисици черьмности ради» (1229,
стор. 506). Щоправда, в даному порівнянні виступає,
начебто, на перший план зовнішня ознака рудий ко¬

лір (лисиці і Семюнка). Проте з характеристики Се-

мюнка випливає, що літописець має на увазі іншу
ознаку лисиці і Семюнка, а саме хитрість. Лисиця як

символ хитрості виступає часто і тепер у фольклорі. Немає
сумніву, що ця метафора була у фольклорі і в час

галицького літописця. Хитрість лисиці була добре відома
і з полювань, які були улюбленим заняттям феодалів
у вільний від воєн час. Приклад з галицької частини

літопису свідчить, що метафора: лисиця — хитра людина

не так пізно ввійшла в стару літературу, як думає
В. П. Адріанова-Перетц 17

18. Так само з мисливської

практики були не менш відомі лють рисі і хоробрість тура.
Тури і рисі тоді водились на території Східної Європи.
Про турів згадує і «Слово о полку Ігоревім», про них

говорить у своєму «Поученії» Володимир Мономах 13.

Тому можна вважати, що тур і рись як символи

хоробрості й лютості в порівнянні з людиною оформились

са17 Див. В. И. Адрианова-Перетц, цит. праця, стор. 95.

18 Т а м же.
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мостійно на руському грунті. Галицький літописець вжив

ці порівняння для характеристики галицько-волинського

князя Романа, батька Данила: «устремилбося бяше на

поганыя, яко и левъ, сердитъ же бысть яко и рысь, гу-

бяше яко и кдркодилъ, храборъ бо бѣ яко и туръ» (1201,
стор. 480). Інша справа — порівняння із левом і

крокодилом, які, безумовно, почерпнув автор з перекладної
біблійно-візантійської літератури 19. Порівняння із левом

повторено галицьким редактором ще під 1251 р. для

характеристики цього ж Романа: «изоострился на

поганыя, яко левъ, имъ же Половци дѣти страхашу»
(стор. 540).

Крім того, автор порівнює людину з диким звіром,
не називаючи його породи. Основні якості «звіра», які

у порівняннях автора виступають як метафоричний
художній образ, — це швидкість і лютість. Для

характеристики швидкості літописець застосовує символ «звір»
без епітета, для лютості — з епітетом свѣрпый: «Ско-

мондь бо бѣ волъхвъ и кобникъ нарочитъ, борзъ же бѣ

яко и звѣрь, пѣшь бо ходя повоева землю Пиньскую...»
(1247, стор. 531); «изъ града изыде несы со собою дары
многии: надѣяшебося отъ него животъ прияти; онъ же

яко свѣрпый звѣрь не пощади уности его, велѣ предъ
собою зарѣзати» (1237, стор. 519); «Батый же яко

свѣрпый звѣрь возьярися» (1245, стор. 528). І в даному

випадку не можна сказати, що порівняння із звіром
в староруській літературі походить з перекладних
біблійно-візантійських зразків20. Такі порівняння підказу-
валися життєвою практикою кожного народу. До того

ж перший приклад взятий галицьким літописцем,
мабуть, з якоїсь народної билини про Скомонда.
Перекладного походження цей образ лише в

церковнослов’янській формі «дивии звѣрь», яку знаходимо в повісті про
вбивство князя Бориса («Повесть временных лет» під
6523 р.) і в пізнішій літературі у «високому» стилі21.

З руського народного вжитку галицький літописець

19 Про метафору левъ в староруській літературі див. В. И. Ад-
рианова-Перетц, цит. праця, стор. 87—89.

20 Так, здається, думає В. П. Адріанова-Перетц, див.

цит. праця, стор. 95, де читаємо: «Це метафоричне застосування
образу «дивияго звѣра» було відоме в древній Русі з перекладу

«Історії Іудейської війни» Йоснфа Флавія.
21 Див. там же.
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взяв також порівняння з дзеркалом: «внутрьнии же

помостъ бѣ слитъ отъ мѣди и отъ олова чиста, яко блеща-
тися яко зерцалу» (1259, стор. 559). Пор. сучасну

приказку «то йому потрібне, як сліпому зеркало»
(Грінченко: зеркало).

Зате на рахунок начитаності галицького редактора
слід віднести такі явно книжні порівняння, як «пусти-
шася, яко дѣти ко отчю, яко пчелы к матцѣ, яко жажю-

щи воды ко источнику» (1236, стор. 518), або: «инии же

изъ подъшевь выступахутъ, акы ис червія» (1229,
стор. 508); або: «копиемь же ихъ дрьжащимъ, яко

трости мнози» (1251, стор. 540).
Ми вже говорили, що галицький літописець не

схильний брати матеріал для порівнянь з ділянки «простих»
явищ чи предметів. Правда, в одному з щойно
наведених прикладів знаходимо порівняння, взяте з практики
бджільництва: «пустишася..., яко пчелы к матцѣ». Проте,
якщо взяти до уваги весь ланцюг порівнянь у даній

фразі в цілому, то, певно, що й це порівняння не взято

з народної творчості, а всю цю фразу він запозичив

з якогось літературного твору. Лише в двох випадках

галицький редактор дає порівняння більш «буденні»,
а саме порівняння із смолою та сиром, які знаходимо
на останніх сторінках галицької частини літопису: одне

при описі вежі, друге — при описі храмів в м. Холмі:
«Вежа же среди города высока... создана... древомъ
тесанымъ и убѣлена яко сыръ, святящися на всей

стороны» (1259, стор. 559); «храмѣ прекрасний и медъ

(X. П, — мѣдь) от огня яко смола ползущь» (там же).
Можливо, що ці порівняння літописець чув у розмовах
майстрів і простого населення Холма.

Отже, можемо сказати про систему порівнянь
галицького літописця те саме, що говорили про епітети.

Лише деякі з цих порівнянь не збереглися досі
(наприклад, порівняння людини з Святополком Окаянним,
з крокодилом, з туром, з риссю, дії людини — з

поєдинком). Інші (наприклад, порівняння предметів чи явищ

з сонцем, зорею, блискавкою, громом, хмарою, дощем,

смолою, сиром, людини з лисицею) живі досі в різних
жанрах, хоч іноді і в трохи інших словосполученнях,
викликаних змінами в житті народу і дальшою

абстрагуючою діяльністю народного мислення (пор. очі —

зірки, блищить, як сонце; сиплеться, як дощ; тягнеться, як
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'Смола). Це значить, по-дарше, що в XIII ст. основне

в цій системі було вже типізоване і як нормативне
ввійшло в ужиток літературної мови; по-друге, що

типізація могла наступити не інакше як тільки завдяки

широкому вживанню таких порівнянь (як і епітетів) в

живій народній мові. Звичайно, в деяких жанрах могли

закріпитися й порівняння, які прийшли ззовні

(наприклад, порівняння людини з левом). Таким чином, в цьому

відношенні основні мовні засоби галицького літописця

спираються на живі джерела .народної мови, хоч і

застосовані тут до потреб «витонченого» стилю

феодально-воєнної верхівки Галицької Русі.

Розділ IV

МОВНОСТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ волинського

РЕДАКТОРА

Як уже було сказано, загальний характер стилю

волинського редактора наближається до просторічного
стилю народної розповіді. Тому й мовностилістичні

засоби його нагадують ті самі засоби, які й тепер
зустрічаємо в фольклорних оповіданнях або в розповідях чи

в розмовах простих людей. Лише тоді, коли авторові
доводиться підніматись до більш абстрактних думок, він
шукає засобів у церковній літературі, з якою він досить
обізнаний.

СТРУКТУРНО-СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ

Найбільш поширеним у волинського літописця
структурно-стилістичним засобом є:

Повторення. Повторюються у фразі окремі
слова, словосполучення, а то й цілі звороти. Завдяки їм

стиль волинського редактора дістає ту розтягнутість і
повільність у розгортанні думки, на яку ми вказували
вище. Повторення зустрічаємо майже на кожній

сторінці хронікальної розповіді.

Так, наприклад, під 1273 р.: «Левъ же посла со своєю

ратью Андрѣя Путивлича, а Володимеръ посла со своєю

ратью Желислава, а Мьстиславъ посла со своею ратью

Володъслава Ломоносаго» (стор. 575); під 1274 р.; «Та-
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тарове же идяху поправу своимъ полкомъ, а отъ нихъ

Левъ идяіие своимъ полкомъ а отъ Лва Володимеръ
идяше полѣву своимъ полкомъ» (стор. 576); «и гнѣва-

хуся вси князи на Лва, Мьстиславъ, Володимѣръ... и

инии князи мнози вси гнѣвахуться на нь» (там же); під
1281 р.: «Кондратови же живящу со братомъ своимь

с Володимеромъ заодино, а Болеславъ живяще с Лесть-
комъ и с братомъ его Володиславомъ заодино»

(стор. 581). Пор. ще «Пришедшу ему ко Горинѣ, и срете
и Мьстиславъ с питьемъ и с дары, и пойде... ко

Перемишлю, ту и срете Володимеръ... и посемъ угони и

Левъ... и с питьемъ и с дары» (1283, стор. 588).
Іноді це повторення набуває характеру анафори,

розпочинаючи два сусідні речення: «И посла Володимеръ
мужа хитра, именемъ Алексу, иже бяше при отцѣ ero

многы городы рубя. И посла и Володимеръ с тозѣмьци
в челнохъ, возверхъ рѣкы Лосны» (1276, стор. 578).

В інших випадках повторення зворотів закінчує цілі
уривки у вигляді своєрідної епіфори чи рефрену. Так,
наприклад, здобуття Судомира Бурондаєм закінчується
зворотом «и тако бысть конѣць Судомирскому взятью»

(1261, стор. 565). Цим самим зворотом закінчується
розповідь про вбивство Міндовга і Треняти: «и така

бысть конѣць Миндовгову убитью» (1263, стор. 568);
«и тако бысть конѣць убитья Тренятина» (стор. 569),
те саме при закінченні вістки про вбивство

Войшелка: «и такъ бысть конѣць убитья его» (1268,
стор. 573).

Взагалі часте повторення однакових слів і

словосполучень характеризує всю стилістичну систему
волинського літописця, що надає їй відтінку певної
одноманітності і примітивності22. Повторення дуже
характерні як композиційний засіб пов’язування окремих

ре22 Пор. таке ж примітивне повторювання в просторічних
оповіданнях у І. Панькевича, цит. праця: «Они ся барз чудовали,
же чом то їх отец такий, же єдно око ся му сміє а друге плаче.

І... вони собі бесідуют, же чом то їх отец такий, хотіли би ся го

розвідати, же чом то його око єдно плаче а друге ся сміє»

(стор 522), «Тутешні мадьяри [збиранчина] стріляли в них. В яи

(вони) собі йшли штрпков і не казали ніч нікому. А мадьяри стрі-
лєли у них» (стор. 420), або у Д. Бандрівського, цит. праця,

стор. 258. «А він там на горі слухав всякі садабашки. А він слухав
того и собі писав».
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чень або фраз. Відзначимо особливо часті в цій функції
в волинській частині літопису слово начати (почати)
інфінітив, а також словосполучення и тако. Вони або

з’єднують попередню дію з наступною (в цій функції
в основному начати (почати) + інфінітив, рідше и тако),
або замикають фразу, а то й цілий цикл як цілком
закінчений вислів (в цій функції застосовується
словосполучення и тако): «Завътра игумени с попы... отпѣвши

обѣднюю, и начашася причащатися, первое сами и

потомъ... вси отъ мала до велика и начашася исповѣдати-

ся, ово ко игуменомъ, друзии же к попомъ» (1261,
стор. 565); «В прежереченномъ же лѣтѣ... бысть свадба

у Романа князя... и нача отдавити милую свою дочерь...
за Володимера» (1264, стор. 569); «и посемь Левъ приѣха
к нему в монастырь и поча молвити: «куме! напиемся»,
и начаша пити» (1268, стор. 573); «Пришедшимъ же

полкомъ к городу, и сташа около города,... и начашася

пристраивати на взятье города; князь же Конъдратъ
нача ѣздя молвити: «братья моя...» (1281, стор. 584);
«Онъ же войде к нему и поклонився ему до землѣ, река:
«братъ ти ся кланяеть». И велѣ ему сѣсти. И нача

посолъство правити» (1288, стор. 600).
Подібне зустрічаємо майже на кожній сторінці

волинської частини літопису.

Таку саму функцію з’єднування може виконувати
часто повторюване и тако: «Нача ему повѣдати о

бывшемъ и опалу Бурандаеву сказа ему: Данилови же

убоявшуся побѣже... во Угры. И тако пойде Бурандай
ко Володимерю, а Василко князь с нимъ... Бурандай же

нача молвити про Володимерь» (1261, стор. 562); «Зимѣ

же приспѣвше, и тако поидоша князи Русции на Литву...
а Левъ не иде» (1277, стор. 578); «Юрьи же не пойде по

отнѣ словѣ, но посла рать свою. И тако шедше взяша

Сохачевъ городъ и поимаша в немь товара много и

челяди а прокъ иссѣкоша, и тако ополонишася и поидоша

во свояси» (1282, стор. 587) 23.
А втім значно частіше за допомогою словосполучення

и тако волинський літописець закінчує цикл попередніх

23 Пор. в діалектних текстах І. П а н ь к е в и ч а, цит. твір,
стор. 437. «так пуп пуцюв май скоро... і поза ним пушов тот легінь.

Так. уп пушов на крилос тот легінь, де співают. Так став іззад

людий, що співают. Так і ун зачав співати».
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дій, висловлених у реченнях або фразах. Вже в

останньому з наведених прикладів таку функцію виконує
и тако в кінці фрази: «и тако ополонишася и поидоша

во свояси». До цього пор. ще: «Начаше княжити в

Литвѣ... Тройденъ, его же безаконья не могохомъ псати

срама ради... живъ же лѣтъ 12, и тако преставися беза-

коньникь» (1270, стор. 574); або «Мьстиславъ же и

Володимеръ... бояры своѣ поимаша, а городу не въспѣша

ничего же, и тако возвратишася восвояси» (1277,
стор. 579); або «преставися... князь Краковьский
Болеславъ, ... поживъ же лѣта многа, и тако во старости

добрѣ отъиде ко Господу» (1279, стор. 581) 24.
Відокремлені звороти і речення. Не

менш частим стилістичним засобом волинського

літописця є відокремлені звороти і речення. Звичайно, вони,
як і всякий структурний засіб, не належать одній будь-
якій стилістичній (в тому числі й індивідуальній)
системі. Проте для волинського літописця вони особливо

характерні. їх мета, як вже було сказано, викласти

думку якнайбільш точно з усіма подробицями. В цій
функції й знаходимо їх у таких прикладах, як-от: «во

осень убитъ бысть великий князь Литовьский Минь-

довгъ, самодержець бысть во всей земли Литовьской.

Убиство же его сице скажемь» (1262, стор. 567);
«Борисъ же повѣда здоровье обою [Василька і Володимира]
и вся збывшаяся сказа ему; бысть радость велика

королеви о здоровьи брата своего и сыновца, а ворози

избити; Бориса же одаривъ отпусти...» (там же); «посемь же

умиришася Ляхове с Русью, Болеславъ с Василкомъ
и со Шварномъ, и начаша быти в любви велицѣ» (1268,
стор. 572); «Тройдени же еще княжа в Литовьской

землѣ, и посла рать велику на Ляхы, и брата своего

Сирпутья посла; бяху бо и Ятвязи тогда, воеваша около

Люблина по 3 дни [тобто головним чином литовці, а не

лише ятвяги]: и взяша безчисленое множьство полона...»

(1273, стор. 580); «Володимеръ же пойде к Берестью
ту ся и собра, и Холъмянѣ придоша к нему, бяшеть бо
воєвода с ними Тюйма; и пойде Володимиръ ко Мѣлни-

ку...» (1281, стор. 583).

24 Пор. І. Панькевич, цит. праця, стор. 452: «Герш маєтку
утратив і так узяв бігар і торбу межи плечі і бабу за руку і пішли

жебрати. / так ся знебили маєтки».
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В останньому прикладі відокремлена згадка про

Тюйму тим більше характерна, що далі, через рядок,

говориться точніше про цього Тюйму, а саме, що йшов

він «съ Юрьевою ратью».

Пор. ще в прямій мові: «господине,... я сего ци

хотѣлъ, оже бы мнѣ искати твоей землѣ, по твоемь

животѣ? сего ни на сердцѣ моемъ не было\ но реклъ ми

есь былъ, в Ляхохъ коли есмь былѣ...» (1287, стор. 594);
«прислали мя Люблинци, хотять князя Кондрата
княжить во Краковъ; а наборзѣ хочю наити Кондрата, кдѣ
будеть. Княгини же вшедши повѣда рѣчь Ярътакову.
Володимеръ же велѣ дати подо нь конь» (1287,
стор. 598).

Еліпси, У системі структурних стилістичних

засобів волинського літописця значне місце займає, як і в

галицького редактора, такий засіб, як еліпс.

Еліпси, щоправда, не відіграють тут такої значної

ролі, як повторення або відокремлені звороти. Вони

рідкісні в хронікально-розповідній частині до 1287 р.,

зокрема тут можна відмітити такі приклади: «и посла

с Василкомъ три Татаринѣ... и к тому толмача разумѣю-
ща Рускый языкъ, што иметь молвити Василко приѣ-
хавъ подъ городъ» (1261, стор. 563); або в передачі
прямої мови: «я на Литву не жалую, оже мя воевалъ не

мирникъ мой, а воевалъ мя, тако и гораздо» (1268,
стор. 571).

В першому прикладі пропущено речення да слышитъ,
в другому

— сполучник оже, який, зрештою, є вже в

попередньому реченні.
Зате досить часті еліпси в частині літопису від 1287 р.,

в якій у зв’язку з описом хвороби і останніх днів
Володимира Васильковича відчувається у літописця сильне

емоційне піднесення. Оскільки йдеться про передачу
мови персонажів, то ця мова ^передає роздратування або
хвилювання. Внаслідок такого ^настрою літописець,
звичайно, шукав засобів вислову в живій народній мові.

Тому еліпси, які знаходимо тут, не є його
індивідуальною особливістю. Вони як структурний стилістичний
засіб і за своїми формами і за своїм характером
безумовно жили в стилістичній системі найширших народних
мас Волині XIII—XIV ст.

Серед пропусків можна розрізнити такі:
Пропускається слово, яке в певнй граматичній
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мі знаходиться в попередньому реченні: «братъ мойї
Я cero ци хотѣлъ, оже бы мнѣ искати твоей землѣ по

твоемь животѣ?... но реклъ ми есь былъ, в Ляхохъ коли

есмь былѣ... а братъ мой Левъ туто же [пропуск: былъ]
и сыновець мы Юрьи, ты же господине... прислалъ ко

мнѣ...» (1287, стор. 594); «а людье како то на мя стра-
далѣ, тако и на княгиню мою по моемь животѣ»

[пропуск: ать страдаютъ] (1287, стор. 595). Цей приклад
цікавий тим, що знаходиться в грамоті Володимира
Васильковича.

Пропускається зв’язка бѣ в складеному присудку,
коли минулий час зазначено в попередньому реченні:
«любовь же имѣяше ко всимъ... во хрестьномъ

цѣлованьи стояше со всею правдою..., страха же Божия

[пропуск: бѣ] наполненъ, паче же милостыни прилежаше»

(1288, стор. 605); так само пропускається зв’язка будетъ
в безособовому реченні з ать, оскільки вже в самому
ать вказана спрямованість у майбутнє: «пошли со мною

своего Дуная, ать ми честьно».

Пропускається повнозначне дієслово, коли в

попередньому словосполученні досить ясно визначений зміст

цього дієслова: «повѣдаша Володимерови: «Яртакъ
приѣхалъ» и не велѣ ему передъ ся, но рече княгини

своей: иди роспроси его, с чимь приѣхалъ?» (1287,
стор. 598). Пор. із цим аналогічне повне речення:

«Володимеръ же не велѣ ему к собѣ прати, но рече
княгинѣ своей...» (там же).

З наведеним вище пропуском повнозначного

дієслова схожий пропуск заперечного займенника після не

остатися: «и взята полона много, а жита пожгоша и не

остася [пропущено: ничтоже] ни в лѣсѣхъ, но все пожь-

жено бысть ратьными» (1287, стор. 599).
В такій же позиції зустрічається цей пропуск і в

галицького літописця, наприклад: «и не возмогоша ити

в поле смрада ради множьства избьеныхъ: не бѣ бо на

Володимѣрѣ не осталъ живый, церкви святой Богороди-
ци исполнена трупья» (1240, стор. 524). Разом з тим

відзначимо характерний пропуск вказівного займенни--
ка-підмета і зв’язки в додатковому реченні після оже:

«рати же пришедши к городу познаша, оже [пропущено*
се єсть] Руская рать» (1287, стор. 599).

Як і в галицькій частині, знаходимо тут пропуск яко-'

гось слова після дієслова послати, причому це дієслово'
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дістає специфічне смислове навантаження: «о семь...

брать мой не печалуй, шлю я к нему, ать поѣдеть
вонъ из города сынъ мой» (1288, стор. 612). Пор.
з наведеним пов.ний вислів: «Левъ князь, посла

Семена своего... ко сынови своему с прочными рѣчьми...»

(там же).
Іноді пропускається керуюче слово із значенням

«прохання», «бажання» тощо, від якого безпосередньо
залежить підрядне речення: «Стрый твой Данило король,
а мой отець, лежить в Холмѣ... а нынѣ, брате, слышимъ

твою немочь великую, абы ты, братъ мой, не изгасилъ

свѣчѣ надъ гробомъ стръя своего и братьи своей, абы
далъ городъ свой Берестий: то бы твоя свѣща была»

(1288, стор. 600). Відзначений тут пропуск надає всій

фразі виразу певної граматичної недосконалості, яка

може компенсуватися лише розумінням у співбесідника

послідовності образів-уявлень.
До подібних еліпсів, які спричиняють певну

граматичну простоту будови фрази і розраховані лише на

розуміння співбесідником послідовності образів-уявлень,
вдається волинський літописець, зокрема в речовому
описі предметів. В цьому випадку стиль літописця

набуває відтінку примітивізму, який і тепер властивий

просторічному, «безпорадному» стилю описів. Вислів іде
лише слідом за образом, подає, так би мовити, лише

його назву, не звертаючи уваги на його пов’язаність

з усією будовою фрази. Такий спосіб вислову
знаходимо, наприклад, в описі любомльської церкви: «украси ю

[церкву] иконами коваными, и съсуды служебные сребря-
ны скова, и платци оксамитны шиты золотомъ съ жень-

чюгомъ, херувимъ и серафимъ [після слова женьчю-

гомъ пропущено слова да, а на нихъ], и индитья

[пропущено б^] золотомъ шита вся, а другаа паволокы бѣл-

чатое...» (1289, стор. 609).
Значно рідше, ніж галицький літописець, застосовує

волинський редактор такий структурно-стилістичний
засіб, як розгортання основного поняття.

Знаходимо його лише в деяких місцях, звичайно там, де

йдеться про якесь лихо, напр.: «и бысть плачь великъ

и рыдание, мужи плакахуся свѣрьстниць своихъ, матери
же плакахуся чадъ своих, братъ брата, и не бысть кто

помилуя ихъ» (1261, стор. 565); «Городу же взяту... и

людии полупиша, и ятровь свою полупи..., и сыновицю
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свою полупи, и учини соромоту велику брату своєму»
(1281, стор. 582); «тое же зимы и в Татарехъ изомре
все, кони и скоты и овцѣ, все изомре, не остася ниче-

гоже» (1284, стор. 590). В наведених прикладах
підкреслено основні поняття.

Ще рідше зустрічаємо тут такий
структурно-стилістичний засіб, як протиставлення (іноді у формі
суперечного зіставлення): «я же хочю правити Татары,
а ты сѣди, аже не поѣдешь добромъ, а зломъ поѣдешь
же» (1289, стор. 611); «и бысть радость велика людемъ:

се воскресение Господьне, а се княже сѣдѣние» (1289,
стор. 613).

У першому прикладі висловлена погроза за

допомогою удаваного наказу «сидіти» і суперечна перспектива
втечі, спричинена тією особою, яка дає наказ «сидіти».
До речі, цей засіб вживається й тепер в живій народній
мові, наприклад, загрожують хлопцеві: «кидай

камінням, кидай, я зараз скажу матері». Друге зіставлення
вжиіе з метою вказати, що княже сѣдѣние принесе
таке ж добро, як і воскресение, тобто спокій, відпочинок,
святковий настрій, задоволення тощо.

ЗАСІБ НАДАННЯ СПЕЦИФІЧНОГО ЗАБАРВЛЕННЯ

ОКРЕМИМ СЛОВАМ, СЛОВОСПОЛУЧЕННЯМ, ЗВОРОТАМ

Як у галицькій частині літопису, у волинського

редактора знаходимо ряд випадків, коли завдяки

поміщенню слова або звороту в певному контексті вони

дістають специфічне смислове забарвлення, а то й

переосмислення. Насамперед привертають увагу ті випадки, які

безумовно мусили бути тоді в ужитку в живій народній
мові. Так, наприклад, у фразі «брате, видишь мою

немощь, оже не могу, а ни у мене дѣтий» (1287, стор. 591)
слово не могу набуває значення «нездужаю». З таким

значенням у подібному контексті цей вираз і тепер
відомий в західноукраїнських говорах (пор. Желехівський,
слово немочи). Подібно переосмислюється в контексті

слово имѣти, про що йшлося вже в другій частині цієї

праці на стор. 189. Пор.: «братъ мой! самъ вѣдаешь,
како есмь имѣлъ брата своего Кондрата, и честилъ и

дарилъ, а в обиду его стоялъ есмь за нимъ како и за

собою» (1287, стор. 597); «како тя имѣлъ братъ мой и
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честилъ и дарилъ, а мнѣ дай Богъ такоже имѣти тя»

(1287, стор. 598). Це слово набуло значення

«опікуватися», «гарно поводитися з кимось», імовірно, внаслідок
пропуску в цьому часто повторюваному контексті таких

слів, як акы сына, акы брата і т. п. Пор. під цим самим

роком: «дай ми Богъ имѣти свою ятровь аки достойную
матерь собѣ и чтити» (стор. 595). В сучасній
українській мові ми не знайшли фразеологізму, в якому слово

мати мало б подібне стилістичне навантаження.

Проте не можна сумніватися, що саме в живій

народній мові XIII—XIV ст. цей спосіб вислову був
поширений.

Живомовного, навіть просторічного походження є

також те значення, якого набуває словосполучення во

здоровьи у фразі «и приѣха Володимѣрь и ради быша вси

людье, видяче своего господина приѣхавша во здоровьи»
(1287. стор. 592), про що також вже йшлося, див.

стор. 213. Як зазначено там, це слово в даному
контексті має значення «живий», а не «здоровий».

Такого ж походження і словосполучення нагъ и босъ,
яке в контексті волинського літописця набуває
переосмисленого значення: «обірваний», «обдертий»; пор.:
«Завътра же полкомъ пришедшимъ к городу, и прибѣже
Ратиславко Мьстиславль нагъ и босъ, и начатъ

повѣдати о бывшемь» (1277, стор. 579). Звичайно, не голий,
в прямому значенні слова, прибіг Ратиславко. Галицький

редактор в подібному випадку вжив слово раздраный:
«Митусу..., раздраного, акы связаного проведоша» (1241,
стор. 528). В сучасних українських казках знаходимо:

«голий і босий, а голова в вінку» (І. Франко, XVI,
стор. 378). Те саме можна зустріти і в польській
мові: chłopak golusieńki, bosiusieńki, тобто зовсім
обірваний.

З інших випадків, коли словосполучення у зв’язку
з іншими словами дістає в контексті окреме смислове

забарвлення, можна відзначити словосполучення
вознестися славою у фразі «и нача гордѣти велми, и воз-

несеся славою и гордостью великою, и не творяше

противу себе никого же» (1262, стор. 567). Звичайне
позитивне значення цього вислову (стати прославленим) тут

у поєднанні із словосполученням «нача гордѣти велми»

набуває протилежний негативний смисл: «скласти надто

високу думку про себе», рос. «возомнить о себе».
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ЕПІТЕТИ І ПОРІВНЯННЯ

Епітети. В порівнянні з кількістю епітетів у
галицькій частині літопису запас епітетів волинського

редактора досить обмежений. Це також свідчить про
невелику начитаність літописця.

Постійних епітетів немає зовсім, якщо не рахувати

епітета-прізвища Ломоносый’, «а Мьстиславъ посла со

своею ратью Володъслава Ломоносаго» (1273, стор. 575)
і епітета тяжкий в стійкому словосполученні в силѣ

тяжцѣ: «Идущу же Телебузѣ и Алгуеви с нимъ в силѣ

тяжцѣ, и с ними Русции князи» (1287, стор. 591); «и по-

иде в силѣ тяжцѣ» (1264, стор. 570), «пришедшу... Но-

гаеви в силѣ тяжцѣ» (1282, стор. 585). Цікаво, що це

так часто вживане в галицькій частині літопису
словосполучення зустрілося тут лише тричі. Імовірно, його

не було в живому лексичному складі мови волинського

літописця або воно вже занепадало.

Значно більше пояснювальних епітетів. Проте і ці
епітети не виходять за рамки звичних трафаретних
образів, взятих з обігу щоденної розмовної мови або
з практики церковного культу. Привертає увагу значно

більша, ніж у галицького літописця, кількість таких

епітетів, які у сполученні з відповідним іменником
утворюють складні назви, тобто терміни, наприклад, черный
куны: «чего восхощеши... бобровъ ли, черныхъ ли кунъ...
мы ради дамы» (1279, стор. 580); конѣ поводьнии

(запасні коні): «людье кацѣ се ѣдуть... а конѣ с ними

поводьнии» (1262, стор. 566); конѣ во сѣдлѣхъ (з неприк-
метниковим епітетом): «приведе сайгатъ... конѣ во

сѣдлѣхъ» (1262, стор. 567); столный городъ: «повелѣ...

чести грамоту братну о даньи землѣ... и столного города

Володимѣря» (1287, стор. 596); паволока бѣлчатая:
«и индитья золотомъ шита вся, а другая паволокы

бѣлчатое» (1288, стор. 609); кость дородная, челюсть

дородная: «и кость бородная перегнила бяшеть» (1288,
стор. 602); «и челюсть бородная перегни» (там же);
зубы исподнии: «и зубы исподнии выгниша вси» (там
же); устна исподная: «и устна исподная дебела» (1288,
стор. 605); простая чадъ: «и многи изби... бояръ и

простую чадь» (1288, стор. 590); простий людье: «и убиша
многихъ... отъ бояръ и отъ простыхъ людей» (1268,
стор. 590, пор. ще: 1272, стор. 574; 1289, стор. 613);
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лѣпшии мужи: «плакахуся по немь лѣпшии мужи Воло-

димерьстии» (1288, стор. 605); камение дорогое: «и роз-
да... имѣние свое все: золото и серебро и камение

дорогое» (1288, стор. 601); самострѣлы коловоротныи: «и

утверждение его немало, пороки и самострѣлы коло-

воротными» (1291, стор. 615); дворный слуга: «а другий
бяшеть дворный его слуга... именемь Рахъ» (1281,
стор. 584); бояри стари, бояри молодіш: «и весь городъ
сойдеся, и бояри вси стари и молодии плакахуся надъ
нимъ» (1288, стор. 604); добрый родъ (знатне
походження)- «нѣкто отъ Ляховъ не бояринъ, ни доброго роду,
но простъ сый человѣкъ» (1261, стор. 564); нарешті,
живомовні й тепер в українській або російській мовах:

камень тесаный, мужескъ полъ, женескъ полъ: «церкви
же... бяшеть создана бѣлымъ каменьемъ тесанымъ»;
«почаша избивати я всѣ мужескъ полъ и женьскъ» (1261,
стор. 564, 565); святая недѣля (пасха): «приѣха на

святой неделѣ» (1268, 573). Можливо, що вживаним в той

час в живому розмовному вжитку було словосполучён-
ня-термін зла рана в значенні «гнійна болячка»: «Во-

лодимеръ же бяше хромъ ногою, и тѣмь не идяше, зане

бысть рана зла на немь» (1282, стор. 585).
Окремо слід відмітити епітет власатый у словоспо-

лученні-терміні звѣзда власатая (комета): «явися звѣзда

на востоцѣ хвостатая... си же звѣзда нарѣчаеться
власатая» (1265, стор. 570). Цей книжний термін потрапив
у волинську частину літопису з тексту галицького

редактора 25. Ходячою серед народу назвою, звичною і для
галицького і для волинського літописців, була, імовірно,
хвостатая звѣзда — термін, для якого галицький

редактор подав позначення, вживане в науковій літературі.
Інші епітети в словосполученнях-термінах взяго

з практики церковного культу: крестъ воздвизальный:

«благослови Мьстислава крестомъ воздвизальнымъ на

княжение» (1287, стор. 596, пор. ще: 1288, стор. 608);
олтарь малый: «и вниде в олтарь малый, идѣже ерѣи

совлачаху ризы своа» (1288, стор. 602); честное древо
(кусок хреста, на якому начебто був розп’ятий Христос):
«да кр-есть великъ... с честнымъ древомъ» (1288,

25 Як зазначено у вступі, галицький редактор довів свою працю

до 1266 р. Про те, що в цій праці вже був опис комети, див

А. І. Генсьорський, цит. праця, стор. 15.
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стор. 609); икона намѣстная', «икону же списа на золотѣ

намѣстную» (1288, стор. 610); молитвы вечерній и

утреній (книжка відповідних молитов): «и молитвы вечерній
и утрьніи списа» (там же); хрестъное цѣлование
(присяга): «во хрестьномъ же цѣловании стояніе со всею

правдою» (1288, стор. 605); судъ праведный (гаданий божий

суд після смерті): «всь бо судъ праведный отъ тебе»

(1288, стор. 603); церковный чинъ\ «на всь церковный
чинъ и на церковникъ! отверзлъ ему Богъ очи» (1288,
стор. 605); отецъ духовный', «и вниде... хотя взяти при
частье у отца своего духовнаго» (1288, стор. 602); мни-

скый чинъ (1268, стор. 573) і т. д.

Всі ці словосполучення давно вже закріпилися в

староруській мові, і не вони характеризують стиль

волинського літописця. їх поява у нього викликана,

звичайно, предметом, про який йому доводиться

говорити.
Стиль волинського літописця більше визначають ті

пояснювальні епітети в точному розумінні цього слова,

за допомогою яких він дає образну характеристику осіб
або предметів. Вражає дуже малий запас негативних

епітетів. З відомих в галицькій частині літопису
негативних епітетів він знає лише оканъный (відносно
найчастіше) і безаконьный (часто у сполученні з оканьныйу.
«приде вѣсть... оже Бурандай идеть оканный проклятый»
(1261, стор. 562); «Начаша княжити в Литвѣ оканьный
и безаконьный и прокляты... Тройденъ» (1270, стор. 574);
«Присла оканьный и безаконьный Ногай» (1277,
стор. 578); «еха к Ногаеви оканьному, проклятому»

(1280, стор. 581); «да ему помочь оканьного Коньчака»

(там же). Як видно з наведених прикладів, в більшості

випадків ці епітети застосовуються до неруських осіб

(татар, литовців, половців). В одному лише випадку

редактор називає ними рязанця: «идоша Литва воевать

отъ Миндовга, и Остафьи Костянтиновичь с ними,
оканьный и безаконый» (1262, стор. 565).

Епітети оканьный, безаконьный волинський редактор
засвоїв, мабуть, скоріше від своїх літописних

попередників, ніж безпосередньо із живої народної мови. Зате

такі невідомі в галицькій частині негативні епітети, як

проклятый, немилостивый (в значенні «немилосердий»),
він почерпнув із живої народної мови. Вони часті і в

сучасному українському фольклорі (пор. Грінченко:
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зані слова)
26

27. Епітет проклятый є у вищенаведениХ
прикладах, епітет немилостивый зустрічається при
характеристиці литовського князя Тройдена: «начата

княжити... немилостивый Тройденъ» (1270, стор. 574).
Позитивні пояснювальні епітети осіб волинського

редактора також повторюють живомовні або літописні

штампи. Це такі епітети, як добрый, благый, смиреный,
кроткый, правдивый, тихий, незлобивый, хоробрый,
мудрый 21. Волинський редактор застосовує їх майже
виключно тоді, коли доводиться характеризувати
покійника. Звичайно, він не застосовує їх поодинці, а разом
з іншими епітетами, наприклад: «и сконца животъ сво/і

[Данило]... Се же король Данило, князь добрый, хороб
рый и мудрый, иже созда городы многи» (1264,
стор. 570); «преставися великий князь... Болеславъ, доб
рый, тихий, кроткий, смиреный, незлобивый» (1279,
стор. 581). У плачі вдови Володимира Васильковича
знаходимо: «царю мой благый, кроткый, смиреный,
правдивый» (1288, стор. 604); пор. ще: «преставися... князь

Юрьи..., кроткый, смиреный, правдивый» (1292, стор. 616).
Оскільки йдеться в таких випадках про характеристику
даної особи з погляду її ставлення до церкви, то

вживаються епітети благовѣрный, христолюбивый’, «преставися
благовѣрный князь и христолюбивый... именемь Васил-

ко» (1271, стор. 574); «и тако преставися благовѣрный,
христолюбивый, великий князь Володимѣръ» (1288,
стор. 604). «Сий же благовѣрный князь Володимѣръ
возрастомь бѣ высокъ» (1288, стор. 605); «сему же

благовѣрному князю... вложену в гробъ» (1288,
стор. 608).

Підкреслення в характеристиці особи її «благовір-
ності», «христолюбивості» це особливість волинського

літописця, яка визначає його світогляд. Епітет

«благовѣрный» застосовується іноді і до живих осіб: «к сему
вижь и благовѣрную свою княгиню, како благовѣрье
держить» (1288, стор. 607). Правда, цей останній

при20 Пор. ще: «Що брехав же проклятий Мазепа у царя в

столиці» («Українські думи та історичні пісні», К-, 1944, стор. 123).
27 І в сучасній народній мові звичайні: добрий чоловік,, мудрий

чоловік, тиха (лагідна) дівчина (пор. у Грінченка: тихий — за

І. Нечуем-Левицьким: «яка вона тиха, як голубка»), правдива дуиіа
(пор. Н о м и с, Українські приказки, прислів’я і таке інше, СПб.,
1864, № 769: «козак — душа правдива, сорочки не має»).
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клад вніс волинський літописець безпосередньо з

«Похвали Володимиру Васильковичу».
З інших позитивних пояснювальних епітетів при

назвах живих осіб можна відзначити епітети вѣрный і

хитрый (здібний): «И посла Володимиръ мужа хитра,
именемь Алексу, иже бяше при отцѣ его многы городы
рубя» (1276, стор. 578); «посла... слугу своего доброго,
вѣрного» (1288, стор. 600). Обидва ці епітети взято,
безумовно, з живомовного вжитку того часу 28.

Неяскраві і несвіжі пояснювальні епітети при назвах

тварин, предметів, явищ, абстрактних понять тощо.

Безумовно, взятими літописцем просто з живої мови слід
визнати такі епітети: тѣло красное, руки красный, конь

красный — «и плакася по велику, видя болесть его и уны-
ние тѣла красного» (1287, стор. 597); «руки же имѣя

красны» (1288, стор. 605); «Мьстиславъ же одаривъ
Кондрата конми красными» (1287, стор. 598).

Прикметник красный в значенні «гарний» відомий
у фольклорі, але був поширений особливо в

західноукраїнських областях, де він ще в XIX ст. вживався в

такому значенні в літературі. Словник Б. Грінченка (слово
красный') наводить, наприклад, фразу з творів Ю. Федь-
ковича: «Красний сей світ» і з буденної мови прислівник
красно', «красно дякую» 29. Як і в сучасній живій мові,
з поняттям «бір» пов’язується у волинського редактора
поняття «великий», з поняттям «град» — поняття

«сильний»: «видениемь, акы боровѣ велицѣи» (1268, стор. 572),
«якы боровѣ велицѣи» (1281, стор. 584); «акы градъ сил-

ный» (1281, стор. 584). Звичайно, що і ці два останні

епітети були в той час загальнонародним мовним засобом.

В усіх інших небагатьох випадках редактор

дотримується усталених у літописах або в церковній
літературі зразків, як-от: «поимаша ихъ бесчисленное

множьство» (1286, стор. 591); «попове... проводиша и со бла-

28
Пор. Н о м и с, Українські приказки..., № 9021: «Без вірного

друга великая туга». Слово хитрий вжито із спорідненим
семантичним відтінком «хитромудрити» у Шевченка: «Без золота, без каменю,
без хитрої мови» (див. Грінченко: хитрий).

** В такому ж значенні пояснювальний епітет красный
вживається й галицьким редактором: «идущу ему по езеру, и видѣ при

березѣ гору красну» (тобто гарну — 1255, стор. 549). Але поряд
з тим йому було відоме й інше його значення, а саме: «червоний»
у словосполученні-терміні древо красно: «створи же в ней блаженнії

пискупъ Иванъ отъ древа красна точенъ» (1260, стор. 560).
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гохвалными пѣснми и кадилы добровоньными» (1288,
стор. 604); «Боже сильный и всемогий...» (1276,

стор. 577); «што ми проявишь грѣшному рабу своему»

(там же); безсмертный Боже! хвалю тебе о всемъ»

(1288, стор. 603).
Епітети-метафори. З цієї групи епітетів

можна навести з власного тексту волинського літописця лише

такі: земля ратна, вѣнець побѣдный, кровь неповинная,

прочный рѣчи, путь чернечький і люди добрый (в
значенні «досвідчені, надійні бійці»): «Се хожю в земли

ратной» (1274, стор. 577); «Кондратъ же князь поЬха во свой

городъ, вземь на ся вѣнець побѣдный и сложивъ с себе

соромоту» (1281, стор. 585); «не дай ми Богъ того

учинити, оже бы мнѣ пролити кровь неповинную» (1289,
стор. 611); «Левъ князь посла... ко сынови... с прочными

рѣчьми, река ему: поѣдь вонъ из города» (1289,
стор. 612); «приѣха к нему и настави его на путь
чернечький» (1268, стор. 573); «а пошлете люди добрый
с нашими Татары, ать усмотрять што будеть» (1274,
стор. 576); «посла к ним жито... с людьми с добрыми,
кому вѣря» (1279, стор. 580); «отряди к нему люди

добрии» (1280, стор. 582).
Інші епітети-метафори знаходимо лише в буквально

внесених до літопису уривках «Похвали Володимиру Ва-
сильковичу», як-от: «иная же яснѣе и вѣрние послушь-
ство приведемь о тебѣ» (1288, стор. 602); «созда... на

правовѣрнѣй основѣ» (1288, стор. 606); «украси...
сосуды честными» (там же); «вѣрное въсѣанье нѣ изсушено
бысть» (1288, стор. 607); «и зрѣніа сладкаго лице его

насыщаася» (там же); «пріати... вѣнець славы нетлѣніи»

(там же).
Як видно з наведеного, і в системі епітетів-метафор

волинський редактор не виявляє будь-якої власної
оригінальності. Із названих п’яти епітетів-метафор, які ми

знайшли у власному тексті літописця, лише

епітети-метафори прочный рѣчи, добрый люди і земля ратна
можна вважати епітетами руського буденного вжитку, тобто
взятими безпосередньо з живомовного оточення

літописця. Всі інші навіяні церковнослов’янською

літературою.
Порівняння. Далеко більше характерною для

волинського літописця (у порівнянні з галицьким

літописцем) є система порівнянь. Вона, як і система

епіте276



тів, також не багата, але відзначається тим, що там,
де літописцеві не доводиться повторяти відомі йому
порівняльні штампи з церковних книг, він не шукає
витонченого матеріалу для порівнянь серед небесних явищ

(зоря, блискавка і т. п.), як це в основному мало місце
в галицького літописця, а бере його із сфери предметів
і явищ, пов’язаних із землею, із сільськогосподарської
практики: сніп, бір, град, вода. У даному випадку він

використовує ті порівняння, які споконвіку жили і досі

живуть серед сільського населення: «устрѣмишася

побѣгнути до дитиньца и не можаху умѣстится во ворога,
зане мостъ бяше узокъ воротомъ, и подавишася сами,

а друзии падаху с мостка в ровъ, акы сноповье» (1261,
стор. 564); «и мнози язвени быша на городѣ, ово отъ

копий, ово отъ стрѣлъ, и начаша мертви падати изъ за-

боролъ, акы сноповье» (1281, стор. 584).
Падання снопа, як символ смерті в бою, знаходимо

вже у «Слові о полку Ігоревім»: «на Немизѣ снопы

стелють головами». Аналогічне до останнього прикладу
порівняння зустрічається в «Історії Іудейської війни»

йосифа Флавія, де також вбиті падають, «яко снопы

с забралъ» 30. Проте у волинського літописця не

виявляється слідів знайомства із світською літературою. До
того ж у нього падають, як снопи, і мертві і живі. Тому
порівняння з паданням снопів є наслідком не

відповідної літературної начитаності, а застосуванням порівнянь
із снопом, поширених серед сільського населення. (Пор.
Грінченко: сніп — «та взяв на ратище ворота, так як от

сніп святого жита візьмеш»).
Такого ж походження й порівняння з бором, хоча

назва предмета (полк), який порівнюється з бором, не

належить до сфери буденного слововжитку селян: «и

тако по нихъ Шварно с Володимѣромъ пойде, во силѣ

тяжцѣ, бяхуть бо полци видениемъ, акы боровѣ велицѣи»
(1268, стор. 572); «пришедшимъ же полкомъ к городу,
и сташа около города, аки боровѣ велицѣи, и начашася

пристраивати на взятье города» (1281, стор. 584).
Явище граду пов’язане із сподіваннями і тривогами

землероба, і порівняння з ним як із спустошливою
стихією виникло в першу чергу серед землеробів.
Волинський літописець вжив його також для підкреслення

30 Пор. Адрианова-Перетц, цит. праця, стор. 70.
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спустошення: «прилѣзъшимъ же имъ подъ заборолѣ,
Ляховѣ пущахуть на ня каменье, акы градъ силный»
(1281. стор. 584). Значення порівняння в тому, що
каміння спустошувало ряди воїнів, як град спустошує
посіви 31.

Не треба доводити народний характер порівняння
з водою; пор.: «Кров не вода розливати шкода»

(«Українська народна приказка», К., 1936, стор. 432);
«як вода змила» (там же, стор. 164). Волинський
літописець вжив його в порівнянні: лити сльози — лити

воду: «княгини же его безпрестани плакашеся,

предстоящи у гроба, слезы отъ себе изливающи, аки воду» (1288,
стор. 604).

Порівняння ознак води і сліз часте й тепер в

розмовній мові (наприклад: «ріками сльози пливуть»),
особливо у фольклорі (пор. «Вода... холодна та чиста,

як сльоза» — Грінченко: сльоза; за казками, зібраними
Рудченком).

Всі інші метафоричні порівняння у волинській
частині Галицько-Волинського літопису зустрічаються в

уривках, явно запозичених літописцем із «Похвали

Володимиру Васильковичу». До таких належать порівняння
милостині з печаттю або з золотим посудом’, «помагаеть

ми словесы рекы: милость хвалиться на судѣ, милостини

мужю акы печать с нимъ» (у вставці під 1288 р.,
стор. 602); «радуйся учителю нашь... ты правдою бѣ

оболченъ... и милостинею яко гривною утварью златою

украсуяся» (у вставці під 1288 р., стор. 607). Далі,
порівняння диявольського спокушання з випробуванням
золота в горнилі’, «во царствии твоемь причастника ми

створи, молитвами... всихъ преподобныхъ святых отецъ;

якоже и тии... искушени быша отъ дьявола, яко злато

в горнилѣ» (у вставці під 1288 р., стор. 603); нарешті,
уподібнення величі до вінця’, «и славный городъ твой Воло-

димерь величествомъ акы вѣнцемь обложенъ, преда...
святѣй Богородици» (у вставці під 1288 р., стор. 606).

Окремо слід згадати ще про два порівняння в цій
частині Галицько-Волинського літопису: порівняння за-

31 Цікаво, що в подібній ситуації галицький літописець
користується порівнянням з дощем, підкреслюючи лише густоту: «идущу

же камению со забралъ яко дожду силну» або напрямок: «и

каменье яко дождь с небеси идяше». Пор. вище, стор. 259.
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Листу відчаєм з захистом щитом і порівняння безлічі

з морським піском. Перше під 1261 р. в оповіданні про н

напад татар на Судомир: «нѣкто же отъ Ляховъ...простъ
сый человѣкъ... защитився отчаяньемъ акы твердымъ
щитомъ... потече противу Татарину... и тако уби
Татарина» (стор. 564). Друге під 1266 р. у звістці про
заколот між татарами: «бысть мятежь великъ в самѣхъ Та-

тарѣхъ: избишася сами промежи собою бесчисленое

множество, акь пѣсокъ морьскы» (стор. 570).
Обидва ці порівняння, цілком імовірно, не належать

до власних літературно-стилістичних засобів волинського

літописця. Щодо першого з них В. П. Адріанова-Перетц
відзначає, що в світській літературі давньої Русі до

XV ст. це, мабуть, єдиний випадок метафоричного
застосування воєнної фразеології32. Крім цього випадку,
волинський літописець не вдається ніде більше до

порівнянь з предметами військового спорядження. Такі

порівняння взагалі не характерні для його власної мови.

Тому це метафоричне порівняння треба вважати

залишком із тексту попередньої редакції літопису.
Подібне слід сказати й про порівняння безлічі з

морським піском. Волинський літописець, як ми бачили,
охоче порівнює предмети й явища лише його місцевого
оточення (вода, сніп, град, бір), і в даному випадку він,

напевно, вжив би народне порівняння просто з піском,
а не з морським піском.

Таким чином, і це порівняння слід розглядати як

залишок книжної мови попередньої галицької редакції.
Як бачимо, в системі порівнянь волинський

літописець у власній мові ще більше, ніж в системі епітетів,

дотримується поширених засобів живої народної мови.

Все це свідчить про сильну народну течію, під
впливом якої волинський літописець почав змінювати

традиційне книжне забарвлення літературної мови того

часу.

* * *

Підсумовуючи спостереження над стилістичними

особливостями галицького і волинського літописців,
приходимо до таких висновків:

32 В. П. Адрианова-Перетц, цит. праця, стор. 104.
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Стилістичні прийоми обох літописців базуються на

живомовній народній основі того часу. В значній мірі
ці прийоми існують і досі в розповідному стилі простих
людей. До таких належать так званий амфіболійний
прийом (з додумуваними суб’єктами і об’єктами дії),
який ми відмітили і в галицького (частіше) і в

волинського (рідше) літописців; частий в галицького

літописця прийом стислої реєстрації, який чергується із

сповільненим темпом розповідно-складного прийому
розгорнутої розповіді, характерної для народних

розповідей. Цей останній прийом виступає як основний у
волинського літописця, приймаючи навіть форми
безпосередньо просторічної розтягнутості.

Але поряд із цими спільними стилістичними рисами
обох літописців знаходимо різку різницю в дальшому
їх літературному оформленні й обробці. У галицького
літописця основні прийоми розповідного стилю дістають
високу книжну відшліфовку за допомогою залучення
всього багатства мовностилістичних засобів,
вироблених до нього в літературній творчості, особливо в

світській літературній творчості, як-от: нанизування,

протиставлення, засоби розгортання основного поняття, засоби

особливого смислового навантаження окремих слів і

зворотів, особливі засоби драматизації діалогів, різні
засоби емфаз і т. д., нарешті, багатий, літературно
витончений засіб яскравих епітетів і поетичних порівнянь.

Інакше у волинського літописця. Оскільки йдеться

про його власний текст (не беремо до уваги чужих

місць), він при виборі мовностилістичних засобів

звертається майже виключно до живої розмовної мови того

часу. Знаходимо тут існуючий і тепер в народному

розповідному стилі характер повторювань фраз, таке ж

вставляння пояснювальних відокремлених речень, які

перебивають зв’язний хід думок, такий самий характер
еліпсів, анафор, перифраз і т. п. Разом із тим вражає
відносна убогість епітетів і порівнянь, в яких літописець
не виходить також за рамки звичного для простих
людей того часу, яким він не раз приділяє свою увагу.
Книжний вплив, особливо в епітетах і порівняннях,
проявляється лише там, де літописець описує культові
справи (молитви, опис церковних предметів тощо). Це
звичайний в той час вплив культової мовної практики з її

трафаретними висловами, порівняннями тощо. Деякі
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з них в тій чи іншій мірі внаслідок постійного

повторювання в культовому обряді ставали безумовно
надбанням широких мас.

Книжним впливом, як зрештою і в галицького

літописця, слід вважати тут ще певну кількість традиційних
стилістичних літописних штампів, що здавна

характеризує літописно-хронікальний стиль.
Таким чином, оскільки йдеться про стилістику, можна

твердити таке: редактор галицької частини Галицько-
Волинського літопису продовжує в своєму літописно-

розповідному жанрі розвивати далі традиційну книжну
літературну мову і, залучаючи до її опрацювання всі

можливі стилістичні засоби світської книжної

літератури того часу, доводить її місцями до своєрідної
пишнобарвності, подекуди навіть за рахунок ясності викладу.
Внаслідок цього його мова стає справді
багатообразною, блискучою, але, певно, в цьому відношенні

віддаленою від живої мови широких мас простих людей

і, очевидно, не зовсім зрозумілою для них.

Натомість волинський літописець помітно пориває
з книжною традицією, звертаючись у розшуках
мовностилістичних прийомів і засобів безпосередньо до живої

народної мови. В цьому відношенні його літературна
мова щільно примикає до буденної мови волинських

простих людей того часу, базується цілком на її основі.

Деяка простота, навіть відносний примітивізм, свідчать

про певну неудосконаленість цього напрямку в розвитку

літературної мови, якого дотримувався волинський

літописець.

Беручи до уваги, що в другій половині XIII ст., коли

працювали обидва літописці, вже розпочинався

повільний розпад староруської народності з її староруською
мовою і на півдні Русі вже стали пробиватись щораз
сильніше елементи майбутньої української народності, —
можна вважати обидва вищевказані літературно-мовні
напрямки дуже показовими для перспектив у

формуванні української літературної мови, якби південноруські
землі не були загарбані феодальними Польщею та

Литвою. Можна гадати, що більш консервативні
феодальні верхи розвивали б далі як «вищу мову»

традиційне літературно-мовне надбання Київської Русі
(допускаючи, проте, все більше народних, вже українських
«елементів), причому цей дальший розвиток
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ної мови, оскільки це стосувалося б добору лексики,

висловів, прийомів словотворень та синтаксису,
базувався б саме на надбанні староруської мови і в більшій

або меншій мірі на нормах і мовному запасі існуючої в

даний період народнорозмовної мови. Навпаки, нижчі,
більш «демократичні» кола, пориваючи з традицією,
брали б за основу літературної мови живу народну
мову, звичайно, збагачуючи її також і елементами

староруського літературно-мовного надбання. Як ми бачили,
волинський літописець вже в кінці XIII ст. намагався

стати на шлях обробки народнорозмовної мови, мови,

щоправда, саме волинського населення, що зрештою
було єдино можливим в умовах тогочасної феодальної
роздробленості.

Окупація південноруських земель порушила цей

природний процес дальшого розвитку української
літературної мови. Українська літературна мова підпала під
відчутний латино-польський вплив, який відбився не

лише на засвоєнні досить значної кількості польських

слів і висловів, які в значній мірі витісняли старші
руські, успадковані із староруського періоду, але також і на

синтаксисі, словотворі та на семантиці слів. Внаслідок
цього українська літературна мова відірвалась, як

відомо, на довгий час від живої народнорозмовної мови

українського народу.



ЗАКЛЮЧНІ ПІДСУМКИ

Галицько-Волинський літопис — єдина світська

пам’ятка розповідного жанру XIII ст., за якою можна

простежити характер літературної мови Південної Русі
того часу. Проведений аналіз показує, що дві частини

літопису — галицька й волинська — мають у галузі
лексики, фразеології та стилістики значні розбіжності
в їх відношенні до традиційних норм староруської мови

та до народнорозмовної мови, яка розвивалася вже

в напрямку формування мови української народності.
Більш консервативна літературна мова галицької

частини, збагачуючись деякими лексичними та

фразеологічними одиницями, почерпнутими з джерел
народнорозмовної мови і подекуди із спорідненої сусідньої польської
мови, — все ще міцно дотримується староруських
літературних норм, створених на базі взаємовідносин між

руською й церковнослов’янською мовами. Пор.
паралелізм у вживанні руських і церковнослов’янських слів,
здебільшого звичні в церковнослов’янських текстах

та перекладній літературі словосполучення, книжні

стилістичні засоби тощо.

Мова волинської частини літопису, навпаки,
звільняючись (у власному тексті автора) майже зовсім від

церковнослов’янізмів, черпає в основному свої мовні
засоби і прийоми з живої народнорозмовної мови того

часу. Релікти значної кількості цих засобів і прийомів
у сучасній українській народнорозмовній мові чи в

українських діалектах (деякі зберегла лише польська мова)
свідчать, що народна мова Пївденної Русі XIII ст. (яку,
звичайно, не могла повністю відбити літературна мова

пам’ятки) вже в значній мірі розвинула ті українські
особливості, які виділили її із староруської мови.
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