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ВСТУП
Діалектна мова – об’єктивне явище, зумовлене дією внутрішніх та
зовнішніх чинників. Саме для неї властива тенденція до економії й
уніфікації мовних засобів, до системності на всіх мовних рівнях, до
розрізнення найменувань з різною внутрішньою формою та емоційноекспресивною маркованістю. Народ постійно створює власну мову.
Згідно зі своєю історією, народна мова може мати місцеві відмінності, а
в ході розвитку мова народу набула особливої форми літературної мови.
Літературна мова, що базується на народній мові, часто забезпечується
джерелом народної мови. Ось чому глибоке розуміння народної мови
(принаймні одного з діалектів) надзвичайно важливо для творчого
оволодіння літературною мовою.
У мові постійним є процес взаємодії літературної мови і
територіальних діалектів. У процесі взаємодії з літературною формою
національної мови діалектне мовлення може подекуди модифікуватися,
але не зникати. Причому різні рівні діалектної системи неоднаково
реагують на вплив літературної мови: якщо лексична система відкритіша
для поширення інновацій, то, наприклад, фонетичний рівень зазнає
впливу (точніше, сприймає його) значно повільніше. Отже, сьогодні
діалектне мовлення сприймають як рівноправний вияв національної
мови, тому все частіше піддають літературній обробці, а діалектизми є
одним із джерел збагачення лексичної системи літературної мови. Вони
виділяються на всіх рівнях мови – акцентуаційному, фонетичному,
словотвірному, фразеологічному, лексичному та граматичному.
«Діалектологія (від грец. – наріччя, говір і – слово, вчення) – розділ
мовознавства, що вивчає діалектну мову, її просторову варіативність і
територіальну

диференціацію,

історію

формування

мовно3

територіальних утворень і окремих мовних явищ, співвідношення і
взаємодію з іншими формами існування мови етносу – літературною,
просторіччям, соціальними діалектами»1, тобто предметом вивчення
діалектології є територіальні різновиди української мови в синхронному
та історичному вимірах.
Діалектизми

–

фонетичні,

акцентологічні,

морфологічні,

словотворчі, синтаксичні, лексичні, фразеологічні особливості, що
властиві мові певних територій і яких нема в літературній мові.
Паралельно з поняттям діалектизму на означення діалектного явища
переважно з вузькою локалізацією зрідка ще вживається назва
регіоналізм. Діалектизми часто вживають у мові художньої літератури з
певною стилістичною метою (для відтворення місцевого колориту, для
індивідуалізації мови персонажів тощо).
Можна стверджувати, що для носіїв мови характерний білінгвізм
(ділінгвізм) літературної і діалектної мови: залежно від комунікативної
ситуації мовець обирає відповідний мовний варіант, часто природнім
явищем є перемикання кодів спілкування. Звичайно, володіння
українською літературною нормою – першорядне завдання, проте не
можна ігнорувати той факт, що саме завдяки діалектному мовленню
сформувалася та й існує українська літературна мова.
У мові художньої літератури, як і в класичній, так і в сучасній прозі
для індивідуального стилю письменників характерним є використання у
творах діалектизмів в мовленні персонажів

(засіб їхньої мовної

характеристики), а також в авторській мові для відтворення історичного,
соціального, культурного, етнічного колориту. Отже, причини внесення
діалектних рис у мовну канву художніх творів можуть бути різними.
1

Гриценко П. Діалектологія / П. Гриценко // Українська мова. Енциклопедія. – К.,

2005. – С. 149.
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Насамперед, це бажання відтворити місцевий колорит, бо діалектизми –
це потужний засіб відтворення життя, свідомості, історичної долі людей.
В українській художній літературі діалектизми (в основному
лексичні) використовують як в мові персонажів твору, так і в мові
автора. У мові персонажів цей засіб сприяє всебічній характеристиці
дійових осіб, їх індивідуалізації. У мові письменника діалектизми
здебільшого виступають в описах та характеристиках, хоч можуть
відбивати особливості мовлення рідної території автора.
Мова

сучасної

української

прози

по-різному

наповнена

діалектизмами усіх мовних рівнів. Модерні прозаїки пишуть свої твори
літературною мовою. Часто зі стилістичною метою у художній мові
використані діадектизми усіх мовних рівнів. Це може бути свідоме
вживання відповідних рис, які передадуть мовленнєві особливості
персонажа. Хоча під впливом діалектного оточення письменник може
використовувати діалектизми навіть в авторській мові.
Використання діалектизмів у художніх творах було предметом
дослідження

у

різний

час,

зокрема,

у

працях

І. Матвіяса2,

С. Єрмоленко 3, А. Зеленька4, П. Гриценка5, В. Грещука, В. Грещук6,
2

Матвіяс І. Відображення говорів у мові Леся Мартовича // Культура слова. К.,

2010. Вип. 73. С. 80-84.; Діалектизми в мові творів Михайла Яцкова // Українська мова.
2013. № 1. С. 2023; Українська мова і її говори. – К.: Наук. думка, 1990. – 168 с.
3Єрмоленко С. Говіркове багатоголосся

сучасної

української прози

//

Українознавство: науково-популярний, суспільно-політичний, культурно-мистецький
журнал. – 2008. – Число 1. – С. 198-205.
4

Зеленько А. Про деякі функції діалектизмів у мові художньої літератури //

Культура слова. –1982. – Вип. 22. – С. 39–41.
5

Гриценко П. Діалектизм // Українська мова: енциклопедія. – 2-ге вид., випр. і

допов. – К.: Вид-во «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 2004. – С. 146–147.
6

Гуцульська діалектна лексика та фраземіка в українській художній мові. Словник

: У 2 т. / Відповідальний редактор Василь Ґрещук. Івано-Франківськ : Місто НВ, 2019-

5

Н. Руснак7, І. Ціхоцького 8,, П. Лизанця9, М. Сюська10 та ін.
Проблема вирізняється актуальністю й нині, адже упродовж
останніх десятиліть усе ще дискусійним залишається

питання, чи

доцільно й необхідно вживати діалектизми в мові художніх творів.
Справедливою є думка Б. Кобилянського, який зазначав, що вживання
діалектизмів у мові художніх творів виправдано, якщо вони «необхідні
для кращої характеристики зображуваних осіб, сцен, подій […], не
затемнюють зміст твору, кількісно і якісно не порушують художньоестетичних вимог твору» 11.
Темою магістерської є використання діалектизмів у творах
сучасної української письменниці Оксани Кузів.

2020.; Василь Ґрещук, Валентина Ґрещук. Діалектне слово в тексті та словнику:
монографія. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2015. – 372 с.; рещук Василь. Мовна картина
світу гуцулів крізь призму художньої мови. Вуйко. Прикарпатський вісник НТШ. Слово.
Івано-Франківськ : Івано-Франківський осередок Наукового Товариства ім. Шевченка,
2019. 3(55). С. 55–62.; рещук Василь. Ґрещук Валентина. Гуцульська мовна картина світу
крізь

призму

мови

художньої

літератури.

Трембіта. Вісник

Прикарпатського

університету. Філологія. Вип. 46. Івано-Франківськ, 2019. С.9–15.
7

Руснак Н. Діалектний текст як об’єкт лінгвістичного дослідження // Науковий

вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць: Слов’янська філологія. –
Чернівці, 2003. – С. 170-171.
8

Ціхоцький І. Мова прози Івана Франка (стилістичні новації): Монографія. –

Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. – 282 с.
9

Лизанець П. Лексичні мадяризми та їх стилістичні функції у новелах М.

Томчанія. – Розвиток української радянської новели. // Тези доп. до міжвузівськ. наук.
конф. – Ужгород, 1966. – С. 106-111.
10

Сюсько М. Мовний світ В. Ґренджі-Донського: літературна й діалектна стихії у

творчості письменника // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства (Збірник
наукових праць). – Вип. 2. – Ужгород, 2000. – С.209-215.
11

Кобилянський Б. Діалект і літературна мова. – К.: Радянська школа, 1960. – С.

38.
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Актуальність теми зумовлена тим, що твори сучасної української
літератури часто характеризується внесенням діалектизмів різних
мовних рівнів, особливо це відчутно у мовленні персонажів. Адже
авторська мова менше зазнає впливу того чи іншого говору. Художня
мова, особливо твори новітньої літератури, також зазнають діалектного
впливу. Оксана Кузів зберігає діалектизми, вкладаючи їх навіть в
авторську мову. Про це свідчать вже самі назви її творів – «Єнчий світ»,
«Адамцьо». Діалектизми у творах О. Кузів ми відносимо до
наддністрянського говору саме тому, що письменниця народилася і
проживає у м. Івано-Франківську, яке, як відомо, належить до ареалу
наддністрянського говору. Хоча у свої численних інтервʼю сама
письменниці відносить мову своїх героїв до гуцульського говору. Це
може свідчити і про змішаність та перехідність. Адже, як відомо,
південно-західні райони Івано-Франківської області (Верховинський,
Коломийський, Косівський і Надвірнянський р-ни) – це територія
поширення гуцульського говору12, а решта території Івано-Франківської
області (зокрема, Рогатинський, Галицький, Калуський, Тлумацький,
Тисменицький) – територія Наддністрянщини.
Твори О. Кузів надзвичайно популярні, про це свідчить той факт,
що на фестивалі в місті Очакові вистава Вигодського народного театру
«Адамцьо» за однойменною повістю здобула гран-прі.
Мета роботи полягає у виявленні, лексико-семантичному аналізі,
зʼясуванні стилістичної ролі діалектизмів фонетичного, морфологічного,
лексичного та фразеологічного мовних рівнів наддністрянського
діалекту у сучасній прозі О. Кузів.
Відповідно до зазначеної мети ставимо такі завдання:

12

Гриценко П. Ю. Гуцульський говір / П. Ю. Гриценко // Українська мова :

Енциклопедія. Київ: Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 2000. – С. 116.
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1)

опрацювати

наукову

літературу,

пов’язану

з

темою

дослідження;
2) висвітлити розвиток і формування наддністрянського діалекту;
3)

проаналізувати

особливості

мовного

портрета

наддністрянського діалектного етноконтинууму;
4)

систематизувати

здобутки

українського

мовознавства

в

дослідженнях проблеми взаємодії української літературної мови й
наддністрянського діалекту в мові художньої літератури;
5)

визначити й

систематизувати діалектизми

фонетичного,

морфологічного, лексичного та фразеологічного рівнів у мовній тканині
творів;
7) простежити специфіку використання діалектних слів і з’ясувати
їхні стилістичні функції.
Об’єкт дослідження: діалектний склад сучасної прози О. Кузів.
Предмет дослідження: взаємодія української літературної мови й
наддністрянського діалекту в сучасній прозі О. Кузів.
Джерелом

дослідження:

прозові

твори

сучасної

івано-

франківської письменниці О. Кузів (збірки «Адамцьо», «Єнчий світ»).
Методи дослідження: Для висвітлення поставлених завдань
застосовуємо як основний описовий метод, що полягає у планомірному
описі знаддністрянських діалектизмів різних мовних рівнів та їхній
систематизації.
Прийоми порівняльно-історичного методу використовуємо для
з’ясування

походження

різнорівневих

мовних

одиниць

наддністрянського діалекту та встановлення їх взаємозв’язків з іншими
мовами й діалектами.
Частково використано статистичний метод для дослідження
кількісного аспекту діалектних явищ, зокрема для виявлення найбільш

8

уживаних різнорівневих діалектизмів, а також з’ясування частоти
вживання діалектизмів у авторській мові та мовленні персонажів.
Практичне значення магістерської роботи полягає в можливості
використання результатів дослідження в лексикографічній практиці при
укладанні діалектних словників; у лексикології – при вивченні
діалектизмів, а також у практиці викладання української мови.
Структура роботи: магістерська робота складається зі вступу,
основної частини, висновків та списку використаної літератури. До
основної частини належать три розділи.

9

РОЗДІЛ І
ДІАЛЕКТИ І МОВА УКРАЇНСЬКОЇ ХУДОЖНЬОЇ
ЛІТЕРАТУРИ
Використання діалектних явищ різних мовних рівнів у творах
художньої літератури вирізняється різноманітністю у певні періоди.
Адже письменники дотримувалися говіркового мовлення природньо,
причина цього – неусталеність, часто відсутня правописна кодифікація.
Хоча

можемо

відзначити

і

свідому

стилізацію,

використання

діалектизмів для надання художньому творові місцевого колориту.
Для раннього періоду розвитку літературної мови, коли ще не
створено єдиних правописних норм, письменники у своїх творах
вживали діалектні риси, характерні для рідних говірок. З нормалізацією
літературної мови такий стихійний вплив діалектизмів стає меншим і
автори починають використовувати діалектизми в стилістичному плані:
для зображення місцевого колориту і типізації мови персонажів. Деякі
автори навмисне вносили у свої твори діалектизми з метою прищепити
їх літературній мові.
Одним

з

перших

зі

східноукраїнських

письменників

до

стилістичного застосування діалектизмів звернувся «А. Метлинський
(зб. «Думки і пісні та ще дещо», Харків, 1839), де в мову жовнірагаличанина вкраплено морфологічні західноукраїнізми (енклітичні
займенники м’я, ся, ті)»13.
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Тимошенко П. Д. Стилістичне використання діалектизмів у художніх творах
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У художніх творах різного періоду діалектизми, притаманні для
українських говорів, вживані достатньо часто.
Подільські діалектизми представлені у творах С. Руданського, а
також

А. Свидницького.

Художню

мовлення

С.

Руданського

вирізняється природнім використанням говорів. А. Свидницький
намагався більш свідомо стилізувати мову своїх творів, відтворювати
подільський колорит для індивідуалізації персонажів. З кінця XIX ст.
починають стилістично використовувати діалектизми Олена Пчілка
(волинські) та Михайло Старицький (подільські, гуцульські, окремі
волинські). Правда, відмежування стилістичних і нестилістичних
діалектизмів у цих письменників інколи супроводжується певними
труднощами, бо обидва автори використовували діалектизми і як
джерело збагачення літературної мови. Стилістичними діалектизмами у
них треба вважати ті, що вживаються не в поезії, а в прозі, причому в
тій, що написана на місцевому волинському чи подільському матеріалі.
У пʼєсах Старицького з подільського та гуцульського ("Юрко Довбиш")
життя діалектизмів менше, ніж у повістях. Очевидно, це не випадковість.
Михайло Старицький, як визначний театральний діяч, добре розумів, що
можливості

використання

діалектизмів

у

пʼєсах,

розрахованих

здебільшого на слухове сприймання, обмеженіші, ніж у прозових творах,
призначених переважно для читання14.
Грунтовного

розвитку стилістичне використання діалектизмів

набуває у творах Михайла Коцюбинського та Лесі Українки. «Від
«стихійного» вживання діалектизмів подільського типу у ранніх творах
М.

Коцюбинський
14

швидко

переходить

до

стилістичного.

Тимошенко П. Д. Стилістичне використання діалектизмів у художніх творах

східноюкраїнських письменників// Питання взаємодії української літературної мови і
територіальних діалектів. Тези доповідей та повідомлень. – К.: Наукова думка, 1972. – С.
112.

11

Загальновизнаної

майстерності

оперування

гуцульськими

діалектизмами письменник досягнув у повісті «Тіні забутих предків».
Творчо

використовуючи

досвід

своїх

старших

сучасників,

до

стилістичного вживання волинських діалектизмів з кінця 80-х років
XIX-ст. вдається Леся Українка, спочатку в оповіданнях-нарисах, потім
у повісті "Приязнь" і, нарешті, в драмі-феерії "Лісова пісня" (в
оповіданнях і, особливо, повісті більше й різноманітніше, у пʼєсі менше,
але з тонким художнім відчуттям і мистецьким розумінням оправи).
Виявлення їх подекуди супроводжується певними труднощами, бо
письменниця інколи вживала їх , як і Олена Пчілка та Михайло
Старицький, з метою збагачення літературної мови. Деякі лексичні
діалектизми зустрічаються і в її творах на т. зв. світові теми – у пʼєсах
"Руфін і Прісцілла", "У пущі", “Камінний господ ар" та ін"»15.
Можна навести багато прикладів як за, так і проти активного
впровадження в літературну мову діалектизмів. Частково відповідь на
це складне питання знаходимо в академічній граматиці «Сучасна
українська літературна мова», де зазначено, що «літературна мова і
сучасні говори перебувають у тісному взаємозв’язку при виразному
процесі, який все більше посилюється, входження літературної мови в
говори. У тих випадках, коли лексичний діалектизм, зайшовши в
літературну мову, відповідає потребам виразу думки, потребам
спілкування, – він перестає бути діалектизмом, здобуває собі місце в
словнику літературної мови і збагачує його»16.

15

Тимошенко П. Д. Стилістичне використання діалектизмів у художніх творах

східноюкраїнських письменників// Питання взаємодії української літературної мови і
територіальних діалектів. Тези доповідей та повідомлень. - К.: Наукова думка, 1972. – С.
112.
16

Сучасна українська літературна мова : Лексика і фразеологія / [за ред. І. К.

Білодіда]. – К. : Наукова думка, 1973. – 438 с.

12

Отже, діалектизми в художньому тексті бувають виправданими
тільки тоді, коли вони, по-перше, необхідні для кращої характеристики
зображуваних осіб, сцен, подій; по-друге, з контексту зрозумілі
читацьким масам, тобто нічим не затемнюють змісту твору; по-третє,
вживаються з почуттям міри, отже, кількісно і якісно не порушують
художньо-естетичних вимог твору. Введення діалектних форм у
художнє мовлення – один із показників культури письма автора. Вдале
поєднання книжно-літературного і розмовнотериторіального мовлення
свідчать про високу культуру художнього стилю, про вміння автора
користуватися всіма багатствами нашої мови»17.
Стилістичне використання діалектизмів у мові українських
письменників письменниками стало загальновизнаним, виробилися і
прийоми, способи використання, хоч спроб теоретичного узагальнення
цих прийомів і способів не було.
Основна сфера вживання діалектизмів – це побутове мовлення та
мова художніх текстів. В українській художній літературі існує давня
традиція використання діалектних джерел національної мови. Саме
через практику введення у художні тексти лексики територіальних
діалектів вона потрапляє до реєстру загальномовних словників,
визначаючи тенденції розвитку як загальнолітературної мови, так і її
стильових норм. З погляду теорії літературних мов, формування
загальновживаної літературної мови відбувається на основі певного
територіального

різновиду

національної

мови;

статус

його

детермінується екстралінгвальними, суспільними чинниками, зокрема

17
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[Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «КиєвоМогилянська академія»]. Сер. : Філологія. Мовознавство. - 2013. - Т. 219, Вип. 207. – С.
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роллю конкретної території в інтеграційних процесах соціальноекономічного і культурного розвитку нації. Мовно-інтеграційні процеси,
визначальні для доби становлення літературної мови й утвердження її як
одного

із

важливих

засобів

національної

єдності,

зумовлюють

конкретно-історичну взаємодію діалектних різновидів національної
мови. У різні історичні періоди активізуються процеси взаємодії
літературної мови з діалектами. Питання взаємодії літературної мови і
діалектів належить до важливих теоретичних і практичних питань
функціонування літературної мови18.
Стилістичне використання діалектних слів відзначив І. Матвіяс.:
«У

XIX-XX

століттях

сфера

застосування

української

мови

розширилась. Діалектизми вживаються в різних стилях.(...) Формуються
основні принципи стилістичного використання діалектних слів. Не всі
функціональні стилі сучасної літературної мови однаковою мірою
поповнюються діалектною лексикою. Вона проникає передусім у мову
художньої літератури, де лексичні діалектизми проходять атестацію на
життєздатність, а потім уже стають або не стають надбанням усієї
літературної мови. Діалектна лексика продовжує бути одним із джерел
збагачення української літературної мови і в наші дні. Прийняті
художньою літературою слова з говорів потрапляють у словники
літературної мови» 19. Отже, художні твори – це те, завдяки чому
діалектизми проникають у літературну мову.
Вивчаючи мову І.Франка, В. Стефаника, М. Черемшини, вчені
вказували на важливу роль діалектизмів у творах. Як зазначає І.
Петличний, аналізуючи мову творів М. Черемшини, «народнопоетичний
18

Питання взаємодії української літературної мови і територіальних діалектів.
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матеріал, використаний Черемшиною для своїх творів, жива розповідь,
зображувані образи й місце подій, стан літературної мови в Галичині, –
все це, очевидно, не могло не позначитись на авторській мові, але не
звело її до рівня мови персонажів. Ніхто не наважиться назвати мову
автора діалектною, особливо, коли розглядатиме її в порівняльному
плані з мовою дійових осіб» 20. Вивчаючи мову Франка, І. Матвіяс
зауважив: «Загалом ставлення до діалектних елементів у письменника
було глибоко усвідомленим. І. Франко опрацював теоретичні засади
взаємодії літературної мови з говорами, а своєю творчістю втілив їх у
життя.

Він

розумів

роль

народних

говорів

у

формуванні

та

функціонуванні української мови» 21.
Спостерігаючи за функціонуванням діалектизмів у мові художньої
прози 60-х років ХХ ст., Козачук Г. О. зазначає: «Стиль художньої
літератури має здатність надовго затримувати і навіть активізувати в
собі позалітературні мовні елементи, використовувати зі стилістичною
метою ті мовні явища, що згодом можуть стати літературною нормою»22.
Науково-популярні,

публіцистичні

тексти,

орієнтовані

на

відтворення особливостей місцевої говірки, звичайно, потребують
адаптації діалектних явищ до писемно-літературної традиції. Один із
шляхів такої адаптації – фіксація діалектизмів у фольклорних записах.
Надання діалектній мові писемної форми (чи то в записах фольклорних
жанрів, чи то в художньому дискурсі) становить певний етап входження
знакових елементів діалектної мови, певної місцевої культури в загальну

20

Петличний І. З. Лише діалект чи літературна мова і діалект?//Питання

українського мовознавства. - Львів, 1962. – Кн.5. – С. 46.
21

Матвіяс І. Г. Діалектна основа мови у творах І.Франка//Мовознавство. – 2003.

– №1. – С. 15.
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Козачук Г. О. Діалектизми в сучасній прозі // Рідне слово. – Вип. 5. – К.: Наукова

думка, 1971. – С. 52.
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національну культуру і мову. Зауважимо, що використання писемної
форми української мови у всіх галузях суспільного життя спричинялося
до збільшення «культурного запасу», про що писав на початку ХХ ст.
Грушевський М. С.: «У теперішніх часах, коли не стало старих
універсальних культурних мов, і кожна народність на своїй мові
старається розвинути культурну роботу, потрібну для задоволення своїх
культурних потреб, і на своїй мові мати весь культурний запас,
потрібний для життя і розвою своєї суспільності, – ця культура мови стає
питанням життя і смерті, «бути чи не бути» національного існування» 23.
Розглядаючи

паралельно-варіантні

утворення

діалектного

походження як засіб збагачення літературної мови, Ващенко В. С. писав:
«Два шляхи «олітературювання» цих діалектних елементів найбільш
виразно себе виявляють. З одного боку, такі слова фіксують своєрідні
поняття, називають нові для літературної мови реалії, що виходять за
межі їх колишньої локалізації у вжитку. З другого боку, вони
синонімізують мовлення, називають нові ознаки, що ускладнюють певні
реалії, дають нові витончені семантичні та виразові засоби мовлення.
Метафоризація та стилістичне осмислення діалектних лексичних
одиниць переносить їх на новий ґрунт літературного функціонування» 24.
Крім

історичного,

зокрема

виявлення

діалектної

основи

формування літературної мови, а також функціонально-нормативного,
тобто

мотивів

використання

діалектних

номінацій

на

кожному

синхронному зрізі мови в різних функціональних стилях літературної

23
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мови, аспектів, варто виокремлювати художньо-естетичний аспект. Його
визначаємо як культурно-освітній рівень сприймання художніх текстів,
побудованих на актуалізації діалектизмів

– маркерів локальної

прив'язаності художньої оповіді, на стилістичній грі діалектного і
загальнолітературного

слова.

Зауважимо,

що

процес

адаптації

діалектизмів літературною мовою відбувається насамперед у мові
художньої літератури. Художньо-стильова норма мотивує використання
діалектизмів як художнього
персонажів,

виявляє

засобу,

локальний

який

колорит

урізноманітнює мову
художньої

оповіді,

індивідуалізує стиль письменника й стилізує комунікативні жанри.
Уживання діалектизмів, за словами Є. Г. Тичини25, залежить від
доби розвитку літературної мови, від стилю письменника, що є виявом
його світогляду, від стилістичних його засобів, а також і від теми твору.
Особливо це помітно, коли письменники вживають діалектизми зі
стилістичною метою.
Уже не раз були предметом мовознавчого аналізу гуцульські
діалектизми. Зокрема, досліджуючи мову Василя Стефаника, та Марка
Черемшини, вчені звертали увагу на слова діалектного походження. Про
мову Черемшини схвально відгукнувся Петличний І. З.: «Авторську
мову Черемшини ніяк не можна назвати діалектом, вона в основному є
літературною мовою свого часу з багатьма додатковими особливостями,
викликаними жанром, способом зображення дійсності, особистістю
письменника. Мова ж персонажів, особливо новел другого періоду, в
великій мірі діалектна, яка нерідко є дуже близькою до фотографії живої
мови гуцулів»26. Але погляди на вживання діалектизмів у творах не
25

Тичина Є. Г. Про діалектизми в мові художніх творів.//УМШ, 1955. – №1. – С.

26

Петличний І. З. Лише діалект чи літературна мова і діалект? // Питання

30.
українського мовознавства. – Львів, 1962. – Кн. 5. – С. 46.
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завжди були однозначні і позитивні. Вивчаючи мову Василя Стефаника,
деякі дослідники говорять про те, що його твори занадто насичені
словами діалектного вжитку, що призводить до важкого їх сприймання.
«Ідучи за реалізмом, переповідає автор діалоги мужиків у покутському
діалекті. Тут приходиться мені повторити загальноприйнятий погляд,
що той спосіб писання утруднює читання творів В. Стефаника на
російській Україні, бо через незначний діалект не розуміють там автора
як слід. На мою гадку, не втратили б твори В. Стефаника в нічому на
своїй барвності, якби він зачав писати виключно літературною мовою –
вона ж так близька мужицькій. Повинен це зробити В. Стефаник тим
паче, що навіть там, де він не вживає діалекту або наголошує його дуже
мало, помимо того пише так, що в реченнях чується не інтелігента, а
власне мужика»27. На питання Стефаника В. С., «чи не слід було б
виправляти правопис...і частково... лексику», Франко І. Я. відповів:
«Найкраще буде, коли ми залишимо в основному ваш правопис тоді,
коли ви передаєте мову своїх героїв. А там, де ви говорите від себе, треба
б завести якийсь один принцип, бо ви не завжди дотримуєтесь одного. Я
радив би, наприклад, писати і в мові ваших селян «п’ять», а не «п’єть»,
«увесь» замість «увес», «виривати», а не «віривати», бо це буде нашим
читачам дуже перешкоджати в читанні ваших новел» 28. Проте деякі вчені
дотримуються іншої думки. Наприклад, Ковалик І. І. не вважає, що твори
Стефаника перенасичені діалектизмами: «У лінгвальній свідомості
Василя Стефаника співіснували дві посестри української мовної
системи, з яких одна являла собою територіально-діалектну систему на
всіх мовних рівнях говірки його рідного села Русова, а друга – тодішня
27

Труш І. І. Про мистецтво і літературу. Збірник статей. - К., Держвидав

образотворчого мистецтва, 1958. – С. 20.
28

Франко І. Я. Літературна мова і діалекти//Хрестоматія критичних матеріалів,

Т.3, К. – Львів, 1949. – С. 358.
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літературна мова, яку він засвоїв пізніше з книжок і з тодішнього
мовного літературного оточення» 29.
Але причина «двомовності» Стефаникових новел не в тому, що він,
мовляв, не знав української літературної мови і тому писав покутською
говіркою. Це питання слід вирішувати, виходячи з основ психології
Стефаникової художньої творчості. Автор стверджував: «Я як пишу, то
все людей перед собою виджу». А Стефаник не тільки «видів» перед
собою людей, але одночасно він чув голос їх розуму, серця й душі, бо
вони до нього всі «кричали» своїм рідним образно говірковим словом,
що, за словами Марії Кобилянської, «вбирало в себе всю образну енергію
щільного і сконденсованого контексту» 30. Уся таємниця Стефаникового
слова полягає в тому, що він «близький до свого героя не лише в своїх
творчих помислах, а й у способі життя, навіть у способі висловлювання
й думання»31.
Василь та Валентина Ґрещуки, досліджуючи діалектизми у творах
різних письменників (І. Франка, М. Козоріса, М. Коцюбинського, М.
Черемшини та інших), розрізняють чотири типи літературно-діалектної
взаємодії залежно від ступеня насиченості творів діалектизмами:


твори з окремими вкрапленнями діалектизмів, причому

діалектизми наявні лише в мові персонажів (наприклад, твори Франка
«Терен у нозі», «Гуцульський король»);


твори, в яких у мові персонажів є діалектизми всіх рівнів, а в

мові автора – лише лексичні (повість Коцюбинського «Тіні забутих
предків»);

29

Ковалик І. І., Ощипко І.Й. Художнє слово Василя Стефаника. – Львів, 1972. – С.

30

Кобилянська М. Читаючи Стефаника // Вітчизна, 1971. - №5. – С. 169.

31

Кобилянська М. Читаючи Стефаника // Вітчизна, 1971. - №5. – С. 175.

98.
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твори, в яких і мова автора, і мова персонажів насичена

діалектизмами всіх рівнів, хоча вживаються як діалектні слова, так і їх
літературні відповідники, тобто діалектизми вжиті з певною (наприклад,
стилістичною) метою (твори Марка Черемшини);


«література на діалектах» – твори, написані суцільно

діалектною мовою (твори О. Манчука та П. Шекерика-Доникова)32.
Як

бачимо,

діалектизми

неодноразово

були

предметом

зацікавлення мовознавчих студій у різних аспектах. У сучасних
дослідженнях актуалізується вивчення використання діалектної лексики
в індивідуальному мовленні майстрів слова. Аналіз особливостей
вживання діалектизмів в художньому та публіцистичному творі
допомагає

виявити

рівень

діалектно-літературної

взаємодії

індивідуально-авторського мовлення.
У ХХ ст. і на початку ХХІ ст., на думку С. Єрмоленко, поняття
діалектизму треба розглядати вже у зв’язку зі стильовими нормами, як
сплановану

стилізацію,

яка

передбачає

певну

реакцію

читача:

«Діалектизми набувають статусу стилістичних засобів, що збагачують,
урізноманітнюють не лише художній, а й розмовний стиль літературної
мови», «Щодо української художньої прози початку ХХІ ст. було б
некоректно говорити про стихійне використання діалектних джерел» 33,
«З погляду стильової норми діалектизми виконують функцію художньоестетичних засобів» 34. Так само і

32

П. Гриценко зауважує, що

Грещук В. Південно-західні діалекти в українській художній мові. Нарис

[Текст]/Василь Грещук, Валентина Грещук. – Івано-Франківськ: Видавництво
Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2010. – С.192.
33

Єрмоленко С. Я. Говіркове багатоголосся сучасної української прози / С. Я.

Єрмоленко // Українознавство : науково-популярний, суспільно-політичний, культурномистецький журнал. – 2008. – Число 1. – С. 198.
34

Там само. – С. 199.
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«використання діалектизмів становить відступ від чинних норм
літературної мови зі стилістичною настановою» 35.
Доцільність і необхідність вживлення діалектизмів у мову
художнього твору залишається дискусійним питанням сучасного
мовознавства. Діалектизми надають твору особливого колориту,
допомагають відтворювати місцеві особливості мовлення, змальовувати
народні характери й життєві ситуації 36.
А. Зеленько визначив такі функції діалектизмів у мові художньої
літератури: комунікативну, етнографічну та експресивно-виражальну37.
Комунікативна функція «полягає в тому, що письменник вживає
діалектні елементи рідного йому говору чи наріччя у мові персонажів;
етнографічна функція – лексичні діалектизми передають певні відомості
про матеріальну культуру жителів тієї чи іншої місцевості», а
«фонетичні, морфологічні, словотворчі та синтаксичні елементи
діалектного мовлення вказують на їх етнос Експресивно-виражальну
функцію діалектизмів у художніх текстах використовують «з метою
типізації та індивідуалізації мови персонажів, щоб якнайглибше
охарактеризувати реальну дійсність, відображену в художньому творі.
При

цьому

комунікативну

функцію

пов’язують

із

практикою

художнього мовотворення в період формування й усталення норм
35

Гриценко П. Ю. Діалектизм / П. Ю. Гриценко // Українська мова : енциклопедія

/ редкол. : Русанівський В. М., Тараненко О. О., Зяблюк М. П. та ін. – 2-ге вид., випр. і
допов. – К. : Вид-во «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 2004. – С. 146.
36

Селіверстова К. М. Структура діалектної лексики роману Марії Матіос

"Солодка Даруся" / К. М. Селіверстова // Науковий часопис Національного педагогічного
університету імені М. П. Драгоманова. Серія 10 : Проблеми граматики і лексикології
української мови : сборник / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П.
Драгоманова. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. - Вип. 6. – С. 50.
37

Зеленько А. С. Про деякі функції діалектизмів у мові художньої літератури / А.

С. Зеленько // Культура слова. –1982. – Вип. 22. – С. 39.
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літературної мови, зокрема в період ХІХ ст. Функції діалектизмів у
художньому тексті кваліфікуються залежно від характеру лексичних
номінацій, наявності чи відсутності загальнолітературних відповідників
до уведених автором діалектних назв. Діалектизми виконують функцію
розмовних елементів, відтворення природного колориту спілкування
людей, що живуть у конкретному просторі, на території поширення
певного діалекту» 38.
Такого ж погляду на місце і функції діалектизмів у художньому
тексті дотримуються інші вчені, зокрема С. Єрмоленко: «Діалектизми
виконують функцію розмовних елементів, відтворення природного
колориту спілкування людей, що живуть у конкретному просторі, на
території поширення певного діалекту» 39, «Живе діалектне слово
підпорядковане змалюванню народних характерів, життєвих ситуацій, у
яких

розкриваються

ці

характери» 40,

Г. Козачук:

«Вживання

діалектизмів у мові художнього твору має бути завжди обумовлене або
зображенням реалій, що пов’язані з тією територією, яку описує автор,
або відтворенням усного мовлення персонажів. Діалектизми можуть
виконувати також художньо-зображальну функцію» 41. Дослідники
відзначають,

38

що

«діалектизми

віддзеркалюють

процес

адаптації

Зеленько А. С. Про деякі функції діалектизмів у мові художньої літератури / А.

С. Зеленько // Культура слова. –1982. – Вип. 22. – С. 39–41.
39

Єрмоленко С. Я. Говіркове багатоголосся сучасної української прози / С. Я.

Єрмоленко // Українознавство : науково-популярний, суспільно-політичний, культурномистецький журнал. – 2008. – Число 1. – С. 200.
40
41

Там само. – С. 204.
Козачук Г. О. Діалектизми в сучасній прозі / Г. О. Козачук // Рідне слово. – 1971.

– Вип. 5. – С. 52.
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літературною мовою територіально

здиференційованих

елементів

діалектної мови чи регіональних варіантів літературної мови» 42.
Щоб відповісти на запитання про те, які діалектизми з говірок
Волинського

Полісся

найчастіше

вживані

в

художніх

творах,

Г. Аркушин43 стверджує, що літературна мова загине без постійного
поповнення діалектизмами та просторічними словами, «борючись з
діалектизмами в літературній мові, ми, проте, не повинні забувати, що
літературна мова і сучасні говори перебувають у тісному взаємозв’язку
при виразному процесі, який все більше посилюється, - входження
літературної мови в говори. В тих випадках, коли лексичний діалектизм
зайшовши в літературну мову, відповідає потребам виразу думки,
потребам спілкування, він перестає бути діалектизмом, здобуває собі
місце в словнику літературної мови і збагачує його» 44.
Письменники по-різному ставляться до вживання діалектизмів у
своїх творах: одні їх зовсім не вживають, тому мова таких творів нагадує
дистильовану воду – ні кольору, ні запаху; інші, навпаки, – так
накопичують діалектизми, що незрозумілим стає текст 45, бо, як писала Г.
Козачук, «введення діалектних форм у художнє мовлення – один із
показників культури авторського письма» 46. Проте не варто також і
42

Гриценко П. Ю. Діалектизм / П. Ю. Гриценко // Українська мова : енциклопедія

/ редкол. : Русанівський В. М., Тараненко О. О., Зяблюк М. П. та ін. – 2-ге вид., випр. і
допов. – К. : Вид-во «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 2004. – С. 146.
43

Аркушин Г. Народна лексика Західного Полісся: монографія / Григорій Львович

Аркушин. - Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2014. – С. 129.
44

Курс сучасної української літературної мови/За ред. Л. А. Булаховського. – Т. 1.

– К. : Рад. шк., 1951. – С. 8.
45

Аркушин Г. Народна лексика Західного Полісся: монографія / Григорій Львович

Аркушин. - Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2014. – С. 131.
46

Козачук Г. О. Діалектизми в сучасній прозі / Г. О. Козачук // Рідне слово. - Вип.

5. - К.: Наукова думка, 1971. – С. 52
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перевищувати

міру

у

вживанні

місцевої

говірки.

Варто

лише

прикрасити, приправити, додати окремі деталі, щоб текст був живим та
цікавим.
У художніх творах різного періоду західнополіський говір
представлений

менше,

як

зазначає

Г.

Козачук,

цим

говіркам

«пощастило» менше в художній літературі, ніж іншим діалектам 47.
Дослідниця відзначає, що з усіх письменників саме Леся Українка
найбільше використовувала у творах західнополіські слова, щоправда,
часто їх називаючи волинськими. Адже вона жила в самому центрі
Західного Полісся, в селі Колодяжному. Вона виросла в оточенні
місцевих людей, їхньої мови та звичаїв.
Покальчук В. Ф. підкреслював: «…Діалектизми в українській
літературі до Лесі Українки зустрічаються часто, але їх мовна база
обмежувалась переважно говорами середньої Наддніпрянщини. До того
ж, характер діалектизмів і прийоми їх використання позначалися
випадковістю і примітивізмом, бо не було ще тоді розроблених настанов
для їх вживання і не ставилося питання про функцію діалектизмів у
літературному творі. Такі мовні засоби застосовували тоді здебільшого
стихійно під впливом оточення і рідше із стилістичною метою для
відображення місцевого колориту, чи то для характеристики людей з
соціального боку 48. І далі «Письменниця пішла неуторованою дорогою
використання діалектних особливостей виключно південно-східного
типу, українську народну мову вона черпнула багато глибше, захопивши
й говори знайомого й дорогого їй Волинського Полісся і взагалі Волині,
які до неї в літературній мові майже не вживались. Отже, Леся Українка
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в цій ділянці виступає як сміливий новатор, який розширив і мовну базу
діалектизміві їх добір 49, тому що «основним для неї є не протокольний
запис діалектизмів, а стилістичне їх вживання» 50. Леся Українка вийшла
далеко за межі вживання суто провінціальних засобів мовлення. Її
«волинізми – це взагалі українська народна мова в її волинському
варіанті»51.
Гуцульський діалект у мові художніх творів як класичних, так і
сучасних, вживаний найбільше. Саме гуцульським говором написаний
роман П. Шикерика-Доникова “Дідо Иванчик”. Істотною особливістю
цього твору є відтворення діалектних рис гуцульського говору за
допомогою орфографічного запису, тобто це не стилізація чи окремі
вкраплення діалектного мовлення, а повне відтворення.
Загалом вживання гуцульського діалекту в художній літературі
ще в 60–70-і рр. ХІХ ст. започаткували Ю. Федькович і М. Павлик, носії
гуцульського говору. У ХХ ст. гуцульські діалектні риси широко
використовують Марко Черемшини, О. Манчук, а також письменники
І. Франко, А. Крушельницький, М. Коцюбинський, Г. Хоткевич.
Визначним етапом стилізації гуцульського говору в художній
мові стала повість М. Коцюбинського “Тіні забутих предків” 52. За
способом використання гуцульського говору в художніх творах на
гуцульську тематику близьким до М. Коцюбинського був інший
східноукраїнський письменник Г. Хоткевич. Авторська мова його творів
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на гуцульську тематику (“Довбуш”, “Камінна душа” (становить
довершений

зразок

тогочасної

української

літературної

мови,

сформованої на Наддніпрянській Україні, з використанням у ній у
пейзажних описах, у характеристиках зовнішнього вигляду героїв,
побуту, господарської й професійної діяльності лексико-семантичних
діалектизмів, тоді як мовлення персонажів стилізоване під гуцульську
говірку, у ньому відбиті не лише лексичні, а й фонетичні, морфологічні,
синтаксичні діалектизми” 53.
А. Крушельницький у повісті “Рубають ліс” стилізував мову свого
твору до гуцульського діалекту. Автор - не уродженець Гуцульщини,
проте він вдало використав гуцульські діалектні ознаки зі стилістичною
настановою та для реалізації відповідних художніх функцій.
Мова художніх творів Онуфрія Манчука (1899-1941) та Петра
Шекерика-Доникового (1889-1940) досить точно і повно репрезентує
верховинський

різновид

східнокарпатського,

або

гуцульського,

діалекту. Це однаковою мірою стосується як мови персонажів, так і
авторської мови 54. За складом і характером засвідчених у художній мові
цих авторів гуцульських діалектних фонетичних, морфологічних,
лексико-семантичних, фразеологічних ознак авторська мова нічим не
відрізняється від мови героїв твору. Власне, гуцульський говір в
аналізованих творах використовується у ролі літературної мови, а самі
вони є типовим зразком “літератури на діалектах”, тобто суціль писаної
діалектом, пор.: Приходиш д’хаті дес з дороги. И шє єс на задвірю, а
жінка віхопит си з хати тай до тебе: А єк гостив, а шо чювати, а де
був, ба шо робив? Кучюєт тебе у хату єк шандарь, покладе на постіль,
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стєгне постоли и їсточьки зараз зготовит (О. Манчук, “Чєлідина”);
Йиму банно си учінило за молодостев, шо видлетіла вид него так борзо,
єк ластівка видлітаєт. Гладив мене руков файно по волосю: “Мині вже
банно за цим, шо смих тє так погано заклєв та остро посировив. Але
вибачєй, синку, то й я сам цему ни винен. Я був си так осердив, шо аж
си ни стємив” (П. Шекерик-Доників”, “Дідо Иванчік”)”55. Роман “Дідо
Иванчік”

П.

Гуцульщини,

Шекерика-Доникового
це

твір

репресованого

–

це

літературний

письменника

і

шедевр

активного

громадського діяча, твір, який протягом багатьох десятиліть уважався
втраченим, прийшов до читача через 67 років. Він доступно і правдиво
відображує духовний і матеріальний світ гуцулів. У ньому показано
взаємостосунки, боротьбу людини і природи, злих і добрих сил,
зіткнення двох релігій – язичництва і християнства 56.
Риси гуцульського діалекту відображено також у творах В.
Ґжицького (“Опришки”), Марії Влад (“Стрітеннє”), Р. Федорова (“Жбан
вина”), Р. Андріяшика (“Додому нема вороття”), Степана Пушика (“Перо
Золотого Птаха”) та інших.
І. Ціхоцький у книзі “Мова прози Івана Франка (стилістичні
новації)” детально аналізує його твори “гуцульського циклу” (“Терен у
нозі”, ”Як Юра Шикманюк брів Черемош”, “Гуцульський король”).
“Мова Франкових текстів прив’язана саме до східної частини регіону, а
точніше – до говірок сіл Довгополя та Криворівні, звідки й брався сирий
(змістовий і мовний) матеріал майбутніх творів“ 57, – пише дослідник.
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Ґрунтовною є монографія “Південно-західні діалекти в українській
художній мові ”58. Ця праця стосується в основному гуцульського (у
другому розділі основну увагу зосереджено на теоретичних і прикладних
питаннях створення словника “Гуцульська діалектна лексика в
українській художній мові”), а також наддністрянського і покутського
говорів у літературних творах.
Монографічне дослідження “Діалектне слово у текстах та
словнику” присвячене аналізові функцій діалектизмів у художніх
творах. Автори, Василь та Валентина Ґрещуки, зʼясовують типологію
діалектних одиниць у художньому мовленні, а також наводять основні
функції діалектних одиниць у художньому тексті 59:
1.

“Номінативно-пізнавальна, яка виявляється в тому, що

діалектні лексеми номінують сегменти позамовної дійсності, які в
літературній мові не мають однослівних відповідників 60.” Ця функція
увиразнена, якщо предметом зображення є сегмент культури, який
характерний лише для частини етносу. Це може бути виробнича
діяльність людей. Наприклад, з відгінним пастухуванням пов`язані такі
діалектизми: ватаг, бринза, путина, ботелев, керлиба, вурда та інші.
2.

“Експресивна функція діалектних одиниць, цілеспрямовано

вжитих у художньому тексті, ґрунтується на опозиції, протиставленні
діалектного слова, позанормативного до слів літературної мови в тексті
одного літературного твору. Діалектне слово в літературному творі
58
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вносить

в

текст

особливу

експресію,

враження

свіжості,

небанальності” 61. Експресивність діалектного слова у середовищі слів
літературної мови посилюється. В гуцульському говорі, наприклад,
слова газда ‘господар’, царинка ‘пасовище’, маржина ‘худоба’,
звичайно, стилістично нейтральні, однак у канві мови повісті “Тіні
забутих предків” М. Коцюбинського вони вирізняються особливою
експресією.
3.
Мовлення

Функція індивідуалізації персонажа літературного твору.
персонажа

наділяється

специфічними

індивідуальними

рисами, які вирізняють його серед інших персонажів.
4.

Функція

забезпечення

художньої

переконливості

та

етнографічної достовірності. Саме діалектні одиниці допомагають
переконливо і етнографічно змалювати будь-які події, героїв, побут,
ситуацію, пейзаж тощо, за умови, якщо вони цього вимагають. “Якщо
події у творі розгортаються, наприклад, на Гуцульщині, неможливо
досягти ні художньої переконливості, ні етнографічної достовірності
передовсім без відповідної гуцульської діалектної лексики.”
5.

62

Функція типізації мови персонажів. Діалектні особливості

мовлення персонажів літературного твору часто використовуються як
засіб типізації мови представника певної соціальної групи. Щоправда, ця
функція стосується більше соціального, ніж територіального діалекту.
6.

Функція збагачення літературної мови виявляється в тому,

що територіальні діалекти є надійним джерелом постійного поповнення
передовсім лексичного складу літературної мови. Цю функцію
діалектних одиниць чітко окреслив ще Іван Франко. “Збагачення
61
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літературної
словниковим

мови

діалектними

складом.

За

формами

допомогою

не

обмежено

діалектних

тільки
одиниць

розбудовується художня образність, тропіка, поповнюються стилістичні
ресурси текстотворення 63.”
Особливістю, за твердженням Василя і Валентини Грещук, є те, що
письмовий варіант діалектного мовлення відрізняється від усного, бо
воно взаємодіє з літературним, а носієм їх обох є автор.
У другому розділі монографії дослідники продовжують розвивати
проблему взаємозв’язків діалектного мовлення й мови художньої
літератури: “Мова художньої літератури не збігається з літературною
мовою, оскільки в ній можуть використовуватися позалітературні мовні
засоби художнього зображення 64”
Валентина і Василь Грещуки зазначають: “Аналіз усього масиву
мови українських художніх творів із погляду використання у ній
діалектного мовлення дає підстави виділити чотири типи літературнодіалектної взаємодії” 65. Отож:
1.

Перший тип характеризується окремими вкрапленнями

діалектизмів у літературну мову художнього твору. Здебільшого за
вкрапленими діалектизмами легко впізнати регіональна приналежність
персонажа. Характерною ознакою такого типу є те, що вкраплення
окремих лексичних діалектизмів здійснюється у мову персонажів, в
авторській мові вони трапляються рідше.
2.

Другий тип взаємодії територіальних діалектів і мови

художньої літератури демонструють ті художні твори, в яких у канву
літературної мови інкрустовано стилізоване під певну говірку мовлення
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персонажів.

Типовим

зразком

може

бути

повість

Михайла

Коцюбинського “Тіні забутих предків”. “Тут також основною віссю
протиставлення літературного та діалектного є авторська мова - мова
персонажів, але якщо в попередньому типі в мову героїв літературного
твору вводилися лише окремі лексичні діалектизми, то в другому типі
всі діалоги й монологи досить повно відбивають фонетичні, лексикосемантичні та граматичні особливості гуцульських говірок 66.”
3.

“Третій тип зв’язків територіальних діалектів і мови

художніх творів теж має ознаки літературно-діалектної диглосії, як і
попередній тип. Однак характерною його особливістю є те, що
літературною

мовою

в

художніх

творах

такого

типу

є

її

західноукраїнський варіант, у якому чимало ознак південно-західного
наріччя, на ґрунті якого сформувалися норми галицького різновиду
літературної мови, а тому, попри значну насиченість діалектизмами,
немає такого контрастного протиставлення авторської мови і мови
персонажів. Іншою прикметною ознакою такого типу зв’язку є
намагання максимально наблизити мову персонажів до відповідного
говіркового мовлення. Яскравим прикладом такого використання
покутського діалекту в літературі є творчість Василя Стефаника 67”.
4.

Четвертий тип характеризується тим, що за літературну мову

править діалект. Авторська мова, як і мова персонажів, повністю
ґрунтується на територіальному діалекті.

66

Грещук В., Грещук В. Діалектне слово в тексті та словнику. – Івано-Франківськ,

2015 – С .22.
67

Грещук В., Грещук В. Діалектне слово в тексті та словнику. – Івано-Франківськ,

2015 – С.25.
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Нещодавно вийшов друком словник “Гуцульська діалектна
лексика та фраземіка в українській художній мові” 68 під керівництвом
В. Ґрещука

(Івано-Франківськ,

2019).

У

словникових

статтях

охарактеризовано значення понад 7,5 тисяч гуцульських діалектизмів, не
враховуючи фонетичних варіантів, проілюстровано використання їх
кожним автором у своїх художніх текстах із паспортизацією, відзначено
їх образне вживання.
З усіх українських говорів риси наддністрянського діалекту
представлені в художніх творах досить широко.
XIX ст. – час існування в Галичині західноукраїнського варіанта
літературної мови. «Однією з тенденцій цього мовного процесу стало
стихійне, нецілеспрямоване використання в мові західноукраїнської
художньої літератури місцевих говірок, що в умовах неопрацьованості й
неусталеності літературних норм та відсутності суворих обмежень на
входження в літературну мову діалектних мовних одиниць було явищем
природним і закономірним. Вживання діалектизмів у художніх творах на
початковому етапі розвитку літературної мови в Галичині не мотивоване
стилістичними

настановами.

Усі

тогочасні

західноукраїнські

письменники, будучи тісно пов’язаними з мовним середовищем своєї
місцевості, несвідомо використовували в творах особливості рідного їм
говору як компонент літературної мови»69. Мова М. Шашкевича і
Я. Головацького,

68

як

зазначає

дослідниця,

представляє

вживання

Гуцульська діалектна лексика та фраземіка в українській художній мові.

Словник: У 2 т. / Відповідальний редактор Василь Ґрещук. – Івано-Франківськ : Місто
НВ, 2019. – Т.1. – 584 с.
69

Стецик Х . Наддністрянський говір у художній мові М. Шашкевича та Я.

Головацького

/

Христитка

Стецик/

Доступно

з

джерела:

https://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/29688/1/%d0%a1%d1%82%d0%b5%d1%86%d0%b8%
d0%ba%20%d0%a5..pdf
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наддністрянських діалектних рис у художньому мовленні. Адже автори
– уродженці Наддністрянщини, для них

наддністрянський говір –

природній, саме його письменники поклали в основу мови своїх творів.
«Для М. Шашкевича і Я. Головацького характерне чисто
спонтанне використання місцевої говірки. Вона виступає органічною
складовою тогочасної літературної мови, є повноцінним засобом
спілкування, мовною системою зі своїм характерним словником,
граматичними особливостями та засобами образності. Діалектні одиниці
в художній мові М. Шашкевича і Я. Головацького позбавлені
стилістичних

функцій,

характеризуються

непослідовністю

у

вживанні»70.
Репрезентовано особливості наддністрянського діалекту і в мові
сучасних письменників, зокрема Ю. Винничука. Найбільше діалектизмів
письменник використовує на лексичному рівні, що цілком закономірно.
Лексичні діалектизми легше увести у контекст і вони надають більшої
експресивності та стилізації ніж, до прикладу, синтаксичні, яких загалом
у наддністрянському діалекті небагато.
Мова творів Оксани Кузів, сучасної письменниці з ІваноФранківська характеризується відображенням діалектних рис на усіх
мовних рівня.
Отже, українське мовознавство досягло значних результатів у
наукових дослідженнях взаємодії української літературної мови й
територіальних діалектів у мові художньої літератури. У центрі уваги
багатьох сучасних мовознавців перебуває проблема функціонування
саме наддністрянських діалектизмів у художньому тексті. Тому історія
70

Стецик Х . Наддністрянський говір у художній мові М. Шашкевича та Я.

Головацького

/

Христитка

Стецик/

Доступно

з

джерела:
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виділення, ареал, основні ознаки – фактори, необхідні для аналізу
діалектизмів різних структурних рівнів у художніх творах.
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РОЗДІЛ ІІ
НАДДНІСТРЯНСЬКИЙ ГОВІР – АРХАЇЧНИЙ ДІАЛЕКТ
ПІВДЕННО-ЗАХІДНОГО НАРІЧЧЯ
Наддністрянський говір – один з архаїчних говорів галицькобуковинської групи південно-західного наріччя. Поширений у верхів’ї р.
Дністер (Львівська, Івано-Франківська і Тернопільська області); окремі
наддністрянські говірки функціонують на території сучасної Польщі.
Наддністрянський говір накладається на історичну територію
Східної Галичини. Наддністрянський діалект формувався на території
Львівської області (окрім північної її частини) та західних районів
Тернопільської області (по річці Збручі) завдяки діалектотворчим
процесам спочатку на території Звенигородської землі, а пізніше
Руського воєводства. На думку Ю. Шевельова, наддністрянські діалектні
риси сягають своїми коріннями ще доісторичних часів 71.
Оскільки Наддністрянщина, на відміну від Волині та Поділля,
зберегла неперервність заселення, в цій діалектній зоні спостерігаємо
тяглість мовної еволюції від самих часів формування української мови.
За ранньосередньоукраїнської доби (15-16 ст), коли основна частина
українських земель була розподілена між Литвою та Польщею, ці терени
відіграли ключову роль у поширення інновацій на північ та південь.
Пізніше, після знесення литовсько-полського кордону носії цих говірок
взяли участь у заселенні Східної України.

71

Шевельов Ю. Історична фонологія української мови / Юрій Шевельов. – Харків,

2002. – С. 3
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Наддністрянський говір сьогодні досить ґрунтовно вивчений.
Серед дослідників відзначимо І. Верхратського 72, Я. Рудницького73, Я.
Янува74, К. Дейну75, Г. Шила76 (підготував “Лінгвістичний атлас говорів
Наддністрянщини” і “Наддністрянський регіональний словник”, які за
життя не були опубліковані. Словник вийшов друком після смерті

72

Верхратський І. Говір батюків / Іван Верхратський // Записки Наукового

товариства ім. Т. Шевченка. – Праці Філологічної секції. – Львів, 1912. – Т. ХV – 397 с..
73

Рудницький Я. Українська мова, її початки, історія й говори / Ярослав

Рудницький. – Сідней ; Канберра : [б.в.], 1978. – 117 с.
74

Janów J. Gwara małoruska Moszkowiec i Siwki Naddniestrzańskiej z

uwzględnieniem wsi okolicznych/ Jan Janów – Lwów: nakł. Towarzystwa Naukowego,
(Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarządem J. Filipowskiego) – 1926.
75

Dejna К. Gwary małoruskie na zahód od Zbrucza / Karol Dejna / Sprawozdania

PAU. – Wrocław, 1947. – T.XLVIII., ur.6. – S.12-120; Dejna К. Gwary ukraińskie
Tarnopolszczyzny / Karol Dejna. – Wrocław, 1957. 164 s.
76

Шило Г. Ф. Південно-західні говори УРСР на північ від Дністра / Гаврило

Шило. – Львів, 1957 – 252 с.; Шило Г. Ф. Із лексики говірок верхнього Подністров’я і
Побужжя / Гаврило Федорович Шило. – Львів, 1960; Шило Г.

Наддністрянський

регіональний словник / Гаврило Шило ; відп. ред. Л. Полюга, Н. Хобзей; Ін-т
українознавства ім. І. Крип'якевича НАНУ, Наук. т-во ім. Шевченка в Америці. – Львів;
Нью-Йорк: Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича НАНУ, 2008. – 287 с.
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автора, у 2008 році.), П. Приступу77, Д. Бандрівського 78, О. Горбача79,
М. Лесева80, З. Бичка81.
Деякі зауваги щодо назви “наддністрянський говір” та “опільський
говір”. Опілля – найвища частина Подільського плато, яке відповідає
південно-східній частині Волино-Подільської плити, тобто Галицький й
Рогатинський райони Івано-Франківської області, населені пункти
Бережанського й Підгаєцького районів Тернопільської області, що
локалізовані на північ від річки Дністер і на захід від Золотої Липи, а
також розташовані на північ від Дністра населені пункти Львівської
області.
Назва

опільский

говір

існує

паралельно

з

терміном

наддністрянський з 1933 (“Карта говорів І. Зілинського”). В. Ганцов у
1923 р. вживав лише назву „наддністрянський діалект.” Проф. К. Дейна
мотивує назву „опільский діалект” так: термін „наддністрянський
діалект має більш широке трактування, адже над Дністром знаходяться
й інші говірки”. Аналогічну назву знаходимо в працях В. Курашкевича.

77

Приступа П. І. Говірки Брюховицького району Львівської області / П.

Приступа. – Київ, 1957 – 134 с.
78

Бандрівський Д. Г. Говірки Підбузького району Львівської області / Дмитро

Бандрівський. – Київ, 1960 104 с.
79

Горбач О. Наддністрянські говірки / Олекса Горбач // Енциклопедія

Українознавства / Гол. ред. В. Кубійович. – Т. 5. – Париж, Нью-Йорк, 1966. – 1675-1676;
Горбач О. Говірки Теребовлянщини / Олекса Горбач // Наукові Записки ТехнічноГосподарського Інституту в Мюнхені. – Мюнхен, 1969. – Т.19. – С. 147-183; Горбач О.
Північнонаддністрянська говірка й діалектний словник с. Романів Львівської області /
Олекса Горбач. – Мюнхен, 1965 – С. 24-103.
80

Лесів М. Українські говірки у Польщі / Михайло Лесів.– Варшава, 1997. – 495

81

Бичко З. Діалектна лексика Опілля / Зиновій Бичко. – Львів, 1997.– 160 с.

с.
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У „Нарисах з діалектології української мови” 1958 р. у Ф. Жилка термін
„наддністрянський діалект” виступає як основний, назву „опільський”
автор подає в дужках, у виданні ж 1966 р. побутує лише термін
„наддністрянський діалект”.
Наддністрянський говір лексикографічно опрацьований. У 2008
році вийшов друком “Наддністрянський регіональний словник” Гаврила
Шила. Словник фіксує різноманіття лексики та фразеології (близько 10
000 одиниць) наддністрянського говору, зібраних у понад 500 населених
пунктах Львівської, Тернопільської та північних районах ІваноФранківської областей. Це багаторічна праця доктора філологічних
наук, професора Гаврила Федоровича Шила. Словник було створено за
життя професора, але з різних причин не опубліковано 82.
Риси

наддністрянського

діалекту

зафіксовані

у

словнику

львівського койне – книзі “Лексикон львівський: поважно і на жарт”
(2009, 2012, 2015, 2019). Автори видання Наталя Хобзей, Оксана
Сімович, Тетяна Ястремської, Ганна Дидик-Меуш фіксують мову Львова
ХХ століття. Джерелами стали насамперед власні спостереження
авторок за словниковим фондом мовців рідного міста, а також художня
та мемуарна література авторів-львів'ян.
Характерною особливістю книги є не тільки тлумачення багатьох
іноді уже призабутих слів, сталих словосполучень, фразеологізмів,
прислів'їв та приказок (понад 12 тис. одиниць), а й розлогі цитати, у яких
згадано про львівські традиції й звичаї, історичні події, особливості

82

Шило Г. Наддністрянський регіональний словник / Гаврило Шило ; відп. ред.

Л. Полюга, Н. Хобзей; Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича НАНУ, Наук. т-во ім.
Шевченка в Америці. – Львів; Нью-Йорк: Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича
НАНУ, 2008. – 287 с.
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побуту; героями цих міні-оповідок є не тільки вигадані персонажі, а
часто й відомі львів'яни 83.
Важливою

була

роль

наддністрянських

говірок

в

історії

української мови. Наддністрянські говірки використовував ще Я.
Гаватович в інтермедіях 1619 р. Риси наддністрянського говору
знаходимо

у

творах

І. Вишенського

(м.

Судова

Вишня,

місце

народження письменника розташоване на пограниччі наддністрянських
та надсянських говірок). Виразно риси наддністрянського діалекту
проступають у збірнику „Русалка Дністровая (1837)” (у творах М.
Шашкевича, Я. Головацького, І. Вагилевича), також в художньому
мовленні Б. Лепкого, М. Яцкова, А. Чайковського, М. Устияновича,
Уляни

Кравченко,

А.

Могильницького,

О.Маковея).

Риси

наддністрянських говірок поряд з бойківськими знаходимо також у
творах І. Франка. Діалектна стилізація, вживання наддністрянських
діалектизмів у мовленні персонажів характерно для творів сучасної
української літератури (Ю. Винничук, І. Лемко, Б. Голод).
Розглянемо особливості 84 наддністрянського говору на всіх
структурних рівнях.

83

Хобзей Наталя, Сімович Ксеня, Ястремська Тетяна, Дидик-Меуш Ганна.

Лексикон львівський: поважно і на жарт / Вид 3-е, доповн. і випр. − Львів: Інститут
українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, 2015 (Серія "Діалектологічна
скриня"). − 852 с.
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Значна кількість фонетичних особливосте є спільною для багатьох ареалів

південно-західних говорів, тому матеріали окреслюватимуть ареал діалектної риси,
міститимуть історичні коментарі на території усього південно-західного наріччя.
Риси наддністрянського говору подано на основі видань: Жилко Ф. Т. Нариси з
діалектології української мови / Фетод Жилко – Київ, 1966. – С. 195-203; Матвіяс І.
Українська мова та її говори / Іван Матвіяс. – Київ, 1994. – С. 74-80; Бевзенко С.
Українська діалектологія / Степан Бевзенко. – Київ, 1980. – С. 219-220; Гриценко П.
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шестифонемна структура наголошеного вокалізму /і/– /и/ –

/е/ – /у/ – /о/ – /а/.
Для ареалу наддністрянських говірок лише як елемент динаміки
характерною

особливістю

є

обниження

наголошених

голосних

переднього ряду85. Явище обниження наголошених голосних незалежно
від консонантного оточення послідовно охоплює таку територію: на
півночі – волинські говірки, оскільки саме тут обнижуються не лише
голосні [и], [е] в різних позиціях, а також [і] (з давнього *о) – ро дену,
|

ку пиеў, об ри іжут, тіил’ко, ну сели, ку лес’, вебрали, рос лие, деви ец’:а
|

|

|

|

|

|

|

|

‘дивиться’, ўмар ‘умер’, при еви зеаш, по зиечиў, дур нием. Визначальною
|

|

|

рисою даного ядра цієї діалектної просторової конструкції є те, що воно
перебуває в стадії розпаду, тому дає можливість виявляти не лише
діалектні явища, тобто елементи статики, але й тенденції, що
репрезентують динаміку розпаду. Паралельні форми з обниженими
голосними та без них поширені на периферії ареалу (у наддністрянських
і західнополіських говірках, східній частині волинських, спорадично на
території лемківських та надсянських говірок).
На півдні досліджуваної діалектної території епіцентр обниження
(ядро явища) знаходиться в комплексі гуцульських та частково
покутсько-буковинських говірок. Артикуляція наголошених голосних
переднього ряду змінюється на цьому діалектному обширі послідовно у
всіх позиціях: після задньоязикових [к], [х] та гортанного [г],

Наддністрянський говір / Павло Гриценко // Українська мова. Енциклопедія. – Київ,
2004. – С. 387-388
85

Костів О. Ареал обниження наголошених голосних переднього ряду в сучасних

лінгвогеографічних дослідженнях / Оксана Костів // Діалекти в синхронії та діахронії:
загальнослов’янський контекст. – Київ, 2014. – С. 280-285
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передньоязикових [т], [д], [с], [з]; шиплячих [ж], [ч], [ш], губних [б],
[п],[в], [м] та сонорних [л], [р], [н].


варіювання ненаголошеного вокалізму залежно від ступеня

протиставлення фонем [о] : [у], [е] : [и], [і] : [и] і від особливостей кожної
говірки:
1.

/і/, /и е/, /а/, /у/

2.

/і/, / ие /, /а/, /о у/

3.

/і/, /иі/, /а/, /у/

4.

/і/, /и/, /е/, /у/, /о/, /а/

Чотирифонемна структура з редукцією не тільки передньорядного
голосного середнього підняття, але й задньорядного о внаслідок
сильного укання, фіксують карти ІІ тому АУМ та дослідники в північно
наддністрянських говірках на північ і південь від Львова, рідше в
подільських та південно житомирських говірках. Перший тип є
найпоширенішим,

адже

„укання”

–

характерна

риса

вокалізму

наддністрянських говірок.


переголос – перехід а (з *а, *ę) після м’яких (чи колишніх

м’яких) приголосних в е, і, и (га|рʹичиĭ, |дʹекувати, |саж’і); в окремих
говірках цей перехід здійснюється лише під наголосом.


укання – зміна ненаголошеного о в у (коули|хати, бжу|ла),

особливо в в північно-східній частині, де спостерігаємо нейтралізацію
фонемної опозиції /о/ – /у/ – кінцеві ненаголошені склади та перед
наголошеним а – лубо|да, |тату (Н.в.);.


збереження твердої вимови перед і, що походить з *о.



зміна ненаголошеного голосного е в і (и) після м’якого

приголосного (спі|ч’іна, тих’і ‘тихе’);


архаїчна риса – наявність протетичного (приставного)

приголосного в (ў) перед о, у та і (<*о) (во|рʹіх, |вог’ірок, в’іс, |ву|рʹіх);
у ряді випадків як архаїчна риса на місці протетичного в постав л
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(ло |тва ‘отава’, |локунʹ ‘окунь’); перед початковим а, і поширений
протетичний й (йаку|рат, |йіндик).


збереження м’якості шиплячих ш’, ч’ і, відповідно, давнього

е після них (|ш’естиĭ, ве|ч’еріти).

позиції

архаїчна риса – на місці давніх сполук ки, хи в ненаголошеній
розвинулися

сполуки

к’і,

х’і

(гли|бок’іĭ

‘глибокий’),

у

наголошеній – к’е, х’е (ли|х’еĭ ‘лихий’) ;


стягнення сполук ій>і (в’іт ‘війт’);



неоднаковий

історичний

розвиток

сполук

губний

приголосний + j:
–

збереження цієї сполуки ( |сʹʹвйето, |цʹʹвйах);

–

втрата j з наступним м’якшенням губного приголосного

(|жаб’ічиĭ, |цʹʹв’ах);

|

–

втрата j без м’якшення поперед. приголосного ( |цвах, |свато);

–

поява на місці j епентетичного л’, рідше – н’ (здо|роўлʹе,

памнʹітʹ).


різна рефлексація рʹ – як рʹ, рй чи р (зо|рʹа, зо|рйа,

зо|ра)..


оглушення дзвінких приголосних у кінці слова і перед

глухими приголосними: хлʹіп, зуп, рас, |лишка, моу|рос.


функціональне ослаблення фонеми [в] в одних позиціях (на

початку слова може втрачатися – паў ‘впав’, |мити ‘вміти’, а в сполуці
вн заступатися на м – да|мно, |рімниĭ) і посилення в інших позиціях
(твердий л у кінці слова і складу часто заступається на в/ў – |попіў, стіў,
гоўка);


функціональне посилення окремих фонем:

дж, дз (|садж’е ‘сажа’, |дзерно ‘зерно’, дзеи |лениĭ);
к’, ґ’ внаслідок змін тʹ в к’, дʹ в ґ’ (ск’і|на ‘стіна’, на|ґ’ійя ‘надія’);
ґ – в запозичених словах а внаслідок зміни к > ґ (сми|реґа);
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ф (фа|лити, |фориĭ, |ф’іра, ф’іст, |ф’іртка, фа |солʹє);


неоднаковий розвиток давніх сполук trъt як -ир (кир|ницʹа),

-ри (кри|вавиĭ, |дрива), -ро (|брови);


втрата довготи мякими приголосними у формах іменників

середнього роду (жи|тʹе, на|сінʹе, весʹі|лʹе).


втрата м’якості ц’ у кінці слова (|хлопиц, жнец). Кінцевий

ц’ втратив м’якість у північному наріччі, а також у надсянський,
лемківських,

наддністрянських,

західноподільських,

покутськ-

буковинських і гуцульських говірках.


нерегулярний розвиток окремих давніх голосних – *е > у

(|дʹура ‘діра’), *е > и (|видро), *о > а (|зазулʹа), звукосполуки лн в л:, н:


(мелник > |мел:ик, мен:ик), рн в рл (терницʹа > |терлицʹа);



у ряді говірок кінцеві г, й ослаблені, зникають (по|рʹі ‘поріг’,

снʹі ‘сніг’, г|роше ‘грошей);


інноваційна риса – вимові м’яких приголосних зʹ, сʹ, цʹ, дзʹ

властивий більший ступінь м’якості (дорсально-палатальна вимова),
ніж в ін. діалектах та літ. Мові ( |сʹʹіно, цʹʹвіт, зʹʹвір, сʹʹвіт, дзʹʹвін, цʹʹ
|

в’ітка |в’ісʹʹім, ўсʹʹо, |сʹʹв’іжа.


закінчення іменників жіночого роду в орудному відмінку

однини
-оў, -еў, зрідка -ом, -ем (зим|лʹоў/ зим|лʹеў, ду|шоў, голо|воў, |мишоў,
го|роў, |хатоў, ко у|ровоў, но|гом, ру|ком);


закінчення іменників жіночого роду в родовому відмінку

однини -и (рʹі|ли, зеим|ли, |ночи, смер|ти, |соли, |радости);


закінчення іменників жіночого роду в родовому відмінку

множини -іў, зрідка -уў (|бабіў, |мишіў, |землʹіў, ха|тʹіў, |козʹіў, | козʹуў);


закінчення іменників чоловічого роду в давальному відмінку

однини з основами на твердий приголосний -ови (братови, синови), з
основами на м’який приголосний -еви, -ови (ко|неви, ко|нʹови);
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закінчення іменників чоловічого роду в орудному відмінку

однини -ом, рідше -ем (|палʹцʹом, |хлопцʹом, вок|райцʹом, ко|нʹом,
дош|чом, ). Саме в південно-західних говорах флексія -ом поширилася
і в м’який та мішаній групах іменників;


закінчення іменників чоловічого роду в місцевому відмінку

однини -і, -и (у к’ін|ци, ), у давальному відмінку множини -ом, -ем, -ім
(|конʹім, |конем. |конʹом);


закінчення іменників чоловічого роду в орудному відмінку

множини -ами, -еми, -ема, -іма (|гостʹами, |гостʹеми, |гостʹема,
|

гостʹіма);


закінчення іменників чоловічого роду у місцевому відмінку

множини -ох (на |сватох, на |гостʹох, на |палʹцʹох);


закінчення іменників середнього роду колишніх іменників t-

основи у родовому відмінку однини -(атʹ)і, -(атʹ)а, -(ат)а (те|лʹатʹі,
те|лʹатʹа, те|лʹата),


у прикметниках та числівниках прикметникового типу

відсутність м’якого типу прикметників:
|

|

синиĭ; |третиĭ,

до|рожниĭ,

ранʹішниĭ;


у числівниках поширена формальна структура числівників

один, чотири, дев’яносто, одинадцять:. йі|дин, йе|ден, |штири,
оди|найцітʹ , девіде|сʹит;


характерною рисою є поширення особливого типу дробових

числівників з пів ( полъ) і назви певного числа (в межах одиниць,
десятків, сотень), творення складених числівників за моделлю піўт|рета,
піўч|верта, піў|сема;


для займенників особливою рисою є збереження давніх

енклітичних форм давального відмінка ми ‘мені’, ти ‘тобі’, си ми сʹа
подобайе, йа ти дам, вона си купит;
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відмінкові форми знахідного відмінка займенників –

него

‘його’, орудного відмінка неў, тоў ‘нею’, ‘тією’;


форми знахідного відмінка займенників м’а, сʹа, тʹа – лʹублʹу



у дієсловах наддністрянський говір виділяється такими

тʹа;
рисами: у дієвідмінюванні поширений інфінітив на -чи від дієслів з
основою на задньоязиковий приголосний (пе|чи, с|тричи, помо|чи);


форма третьої особи однини і множини теперішнього часу з

кінцевим т (|ходит – |ход’ат, |робит, |косит – |косʹат, |шийут, |пишут);


нульове закінчення другої особи однини теперішнього часу

атематичних дієслів (дасʹ, йісʹ, відпо|вісʹ);


характерними особливостями у творенні дієслівних форм є

паралельне творення форм першої особи однини майбутнього часу: буду
ро|бити і буду ро|биў, буду |спати і буду спаў.


давня форма майбутнього недоконаного, що складається з

допоміжного дієслова бути (в особових формах) і дієприкметника
минулого часу на -ль, -ла, -ло.


Для дієслів у наддністрянському говорі характерною рисою

є збереження перфектної (видова форма дієслова, яка позначала дію до
моменту мовлення про неї) для першої та другої особи без особового
займенника. Після приголосних в першій особі вживають закінчення
енклітики йем, ім, йесте, йес; після голосних – -ам. ру|билам,
|

рʹізаўйем. Для другої особи характерні енклітики – йес, йім, ис, а після

голосних –с – ру|бивйес, для дієслівних форм першої особи множини –
енкілітики – смо, змо, після приголосних – исмо: ху|дилисмо,
пи|салисмо, бу |лисмо, ва|рилисмо. . У другій особі множини після
голосних попереднього слова виступають енклітики сте, сʹте, а після
приголосного – істе (исте) – пи|салисте, бу|лисʹте, ва |рилисʹте;
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поширена форма прийменника без (у значенні через) – без

ліс, без поле.


Діалектний

синтаксис

наддністрянського

говору

вирізняється невеликою кількістю специфічних ознак. Загалом речення
в діалектній мові більш аморфні й менш організовані порівняно з
літературною мовою. У структурі діалектних речень є багато різних
вставних слів і часток
 підмет може виражатися формою іменника або займенника в
родовому відмінку множини з кількісним числівником, що виступає його
означенням: жило нас штир|ох брат|іў, нас двох |виĭшло з |хати;
 якщо підмет має форму називного відмінка з числівниками, то
присудок у багатьох говорах виражається або формою множини
(здебільшого), або однини — у минулому часі середнього роду: шт|ири
б|аб'і п'іш|ло; пу бігли два пси86;
 форма присудка у множині з підметом в однині (“пошанна
множина”) – |наші |баба шчоне |дʹілʹі ху |дили ду |церкви; |йіхнʹі |вуĭко
слу |жили при |дивізʹійі;
 поширення словосполучень типу – по о|біді, по ро |ботʹі, че|кати
на |гості.
 на місці прийменника про часто вживається прийменник за: йа за
него |думала, він за нʹу пережи|ваў.
 Словниковий склад наддністрянського діалекту містить значну
кількість архаїчних елементів, окрім того унаслідок активної прямої або
опосередкованої взаємодії з лексикою сусідніх мов та їх діалектів
включає значну кількість запозичень.

86

Жилко Ф. Т. Нариси з діалектології української мови / Федот Жилко – Київ,

1966. – С. 110-112
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к|риж’і

‘спина, поперек’,

ладу|вати

‘готувати’,

м|йецкати

‘мнути’, ко|тʹе, |мицʹе ‘кошеня’, |лахи ‘лахміття’, ле|п’іх ‘очерет’,
|

начнʹи, |начнʹа ‘посуд’, низ|далиĭ ‘поганий’, |падалицʹа ‘нестиглий

фрукт, який падає з дерева’, |вуĭко ‘дядько, брат матері’, |вуĭна ‘дружина
брата матері’, с|трико, стрик ‘брат батька’, ст|риĭна ‘дружина брата
батька’, |писок ‘рот’, стрих, |вишки, п’ід ‘горище’, |пес’етко, |п’ісʹетко
‘щеня’,

|

плʹонтатисʹі ‘іти повільно’,

|

пуплʹіх ‘бутон’,

|

росплуга

‘борозда’, румбар|бар ‘ревінь’, свер|бивус ‘шипшина’, ско|родити
‘розпушувати землю граблями’, |фана ‘прапор’, |фоса ‘рів’, |ф’іра
‘підвода’, х’ід|ник ‘килимова або ткана доріжка на підлогу’, хро|бак
‘черв’як’, |цв’ітлʹі ‘бурячки’, ша|мотка ‘вогнетривка цегла’, шваг|ро
‘чоловік сестри’, шуф|риґа ‘засув на двері’.
Одні з них стали надбанням загальнонародної, мови, інші
функціонують тільки в говорі і належать до активного або пасивного
лексичного фонду. Наприклад, із Заходу йшли сильні впливи польської
мови: |цвинтар ‘кладовище’, |балʹон ‘м’яч’, ксʹондз ‘священик’, |тано
‘дешево’, |тенґ’ій ‘повний’, |дзʹадзʹо ‘дід’, в’ін|дзʹінʹер ‘інженер’
мид|ницʹа ‘велика миска’, Тривале перебування Галичини з польськими
етнічними територіями залишило свідчення в лексичному складі
наддністрянських говірок. Усі західні лексичні запозичення (численні
німецькі, почасти італійські та французькі) пройшли через польський
фільтр, що позначився бодай у наголосі.
Отже, наддністрянський говір – один з архаїчних говорів південнозахідного наріччя, ареали якого унаслідок активної діалектотворчості
впливають на сусідні говори окремими рисами.
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РОЗДІЛ ІІІ
ДІАЛЕКИТЗМИ ТА ЇХ РОЛЬ У ТВОРАХ ОКСАНИ КУЗІВ
Прозові твори сучасної української літератури презентують
насамперед літературну мову, хоча часто письменники стараються
оздобити свої твори діалектними словами-самоцвітами, урятувавши їх
від забуття. І це їм удається 87.
Сучасна івано-франківська письменниця Оксана Кузів у творах
часто використовує діалектизми. Сама авторка зазначає: «У 2019-му
побачив світ збірник прози з неоднозначною назвою «Єнчий світ».
Могла б ужити і слово «інший» замість «єнчий». Але у своїх творах я
зумисно не правлю діалектну лексику».88
Мова

творів

Оксани

Кузів,

складником

якої

виступає

наддністрянський діалект, послідовно фіксує основні різнорівневі
діалектні одиниці, які автор наділяє важливими художніми функціями.
Сама авторка зазначає, що мова її творів має ознаки гуцульського
говору. І навіть її часто порівнюють з письменником – вихідцем з
Покуття Василем Стефаником, для творів якого були характерні
гуцулізми. Хоча, як відомо, В. Стефаник народився на Покутті.
Діалектизми у творах О. Кузів ми відносимо до наддністрянського
говору саме тому, що письменниця народилася і проживає у м. ІваноФранківську, яке, як відомо, належить до ареалу наддністрянського
говору.
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Аркушин Г. Народна лексика Західного Полісся: монографія / Григорій Львович

Аркушин. - Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2014. – С. 129.
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Єнчий світ слова. Оксана Кузів: Без внутрішнього трему немає творчості й

ніколи не буде. – Доступно з джерела:
https://galychyna.if.ua/analytic/yenchiy-svit-slova-oksana-kuziv-bez-vnutrishnogotremu-nemaye-tvorchosti-y-nikoli-ne-bude/
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Варто відзначити, що твори письменниці написано літературною
мовою, хоча часто мовлення персонажів, а подекуди і саму авторську
мову, О. Кузів для заглиблення в проблематику, у часопростір наповнює
діалектизмами. Діалектна стилізація відчутна також і в назвах творів.
«Був такий випадок, пригадую, що перед виходом у світ мого роману
«Собача любов» мені наснився дідо, запитав, чого я не сплю. Я відповіла,
що не маю назви роману. Дідо відтак запитав, про що я хочу писати.
Сказала, що про любов, але таку... не файну. Бо ж дідові не скажеш. І дід
мене запитав: «Про псєчу?» Так я записала назву роману «Собача
любов», бо якби написала «псєча», то в різних регіонах України мене
могли б не зрозуміти. Під час інтерв’ю якось тележурналіст мене відразу
запитав: «Чи це книжка про собак?» Відповіла, що ні. Далі знову
перепитав, чи, може, про вірну любов? Я знову: «Ні... Собача – то така
собі псєча любов...». Я зрозуміла, як семантично багатий наш діалект.
Тож і не сумнівалася, а свідомо свою повість назвала «Єнчий світ – єден
закон»89.
У рецензії на книгу О Кузів “Єнчий світ” зазначено, що сама назва
книги діалектна, сплав різних говорів, а саме покутсько-буковинського,
можливо навіть

гуцульського 90.

Хоча ареал переголосу, як відомо,

займає територію не лише названих говорів.
Оксана Кузів на одній із численних презентацій зазначила: "Можна
сказати людині про те, що хтось був для когось сурогатною матір´ю, тоді
більшість можуть подумати, що та жінка дивна, несповна розуму, а
можна сказати, що жінка ощасливила нову сім´ю своїм вчинком, тоді і
атмосфера інша, і жінка не здається такою безсердечною" 90. Справді,

світ”

89

Там само

90

Андрійчук Н. "Єнчий світ", як ліки для душі. Рецензія на книгу О.Кузів “Єнчий
/

Букоїд:

Доступно

з
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http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2020/02/09/204501.html
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багато речей у житті двозначні, часто потрібно навчитися правильно їх
розуміти та розрізняти.

Манера письма Оксани Кузів надзвичайно

ніжна, чуттєва, толерантна. Де її слова, там душа, переживання, роздуми,
розвіювання, нічого зайвого, а там, де діалог – там діалект, вміле і
чарівне поєднання високого та низького, літературної мови і говору. У
повісті "Єнчий світ" немає ні зайвих діалогів, ні непотрібних повторів,
ні зайвого художнього чи ліричного відступу. Тільки історія, необхідні
сюжетні лінії, головний сюжет історії. У передмові до своєї книжки
письменниця закликає кожного з нас залишатися людиною, незважаючи
на те, що світи у нас різні, а закон один для всіх. Вона співпереживає зі
своїми героями, тонко їх відчуває, заглядає у мегасвіт кожного 91.
Роздумуючи про мову свої творів Оксана Кузів зазначає: «А перед
тим, правда, свого «Адамця» я показала редакторці Марті Павликівській,
яка мені відтак зателефонувала і сказала: «У твоїй повісті така соковита
мова, що аж сік капає...». Але тоді, очевидно, ще не був мій час. Бо я
ніколи не відчиняла двері ногами, а завжди довго думала, чи стукати і
чи взагалі мені відчинять. Тільки тепер я розумію, що треба стукати. Бо
той, хто за дверима, не знає, що перед ними хтось стоїть і чекає. Треба
постукати…»92
Отже, багатою на діалектизми є художньо-образна мова твору.
Виникає запитання: чому О. Кузів звертається до діалектів при
написанні своїх творів? Як зазначає сама авторка, у мові є слова, якими
важко передати зміст слова, найповніше воно буде розкрите якраз у
діалекті. Тому при виборі назви «Єнчий світ» слухала голос серця, а не

91

Там само
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Єнчий світ слова. Оксана Кузів: Без внутрішнього трему немає творчості й
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розуму. Другою досить важливою причиною звертання автора до
діалектної мови при написанні своїх художніх творів є орієнтація на
населення,

на

свого

постійного

читача.

Особливо

цікаво,

що

письменниця при написанні свого твору не повністю відтворює окрему
говірку, а основна частина діалектних форм дає підстави твердити про
індивідуальний авторський стиль. Важливе значення при цьому мають
ще

й

такі

особливості:

багато

спільних

мовних

елементів

перехрещуються у діалектних говорах та літературній мові; у автора
часто використовуються літературні форми, відмінні від діалектних, які
характерні саме для неї;

власне діалектна лексика, що не знайшла

підтримки в літературній українській мові, але характерна для автора.
Найбільшої ваги, на маю думку, набуває перша особливість. Для
О. Кузів

характерним

є

паралельне

використання

діалектних

і

літературних форм, тобто специфічне “олітературення” діалектних
одиниць мови. Важливою є та обставина, що найчастіше вживаються
діалектизми у мові героїв, персонажів та рідше в мові автора. У повісті
«Єнчий світ» зустрічаються цілі пласти діалектів, причому діалекти
різних мовних рівнів: лексичні, морфологічні, фонетичні, синтаксичні.
Отже, фонетика наддністрянського говору знайшла глибоке
відображення в мовленні персонажів, в авторській мові вона засвідчена
лише поодинокими вкрапленнями. Це свідчить про той факт, що О. Кузів
розмежовує літературну мову з невеликою кількістю діалектизмів, якою
послуговується як автор, та мову персонажів, що завдяки використанню
в ній окремих діалектних рис фонетичного рівня відтворює специфіку
усного мовлення героїв – представників наддністрянського говору.
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3.1. Діалектизми фонетичного рівня
Докладно проаналізувавши мову роману, у ділянці фонетики ми
виявили низку діалектних особливостей.
Фонетичні явища найчастіше представлені у мовленні персонажів
творів аналізованих збірок.


Часто в мовленні персонажів спостерігаємо переголос, тобто

перехід - [-а] (з *а, *ę) після м'яких (чи колишніх м'яких) приголосних в
е, і, и. Частота вживання риси свідчить про поширеність її в мовленні
носіїв наддністрянського говору. Також, на нашу думку, саме переголос
можна вважати маркером діалектоносіїв наддністрянського діалекту, а
частота репрезентації в мовленні персонажів творів О. Кузів показує, що
дана фонетична риса з-поміж інших ознак вирізняється активністю. :
«Тут єнчий світ – єнчі закони» 93 («Єнчий світ», с. 6)
« Трафлєлисі єнчі молодиці, котрих тре було ратувати…» («Єнчий
світ», с. 9)
«Нє-а, кропива гадєча сеї біди з ним наробила» («Єнчий світ», с.
45)
« - Усі казали, ади Йванку, яку-с жінку взєв, - усім жінкам жінка..
на всі довколишні гори!.. Любила мене... Та й я її любив.. Хоч, всяко
було… житє…» («Єнчий світ», с. 9)
«То міг би її взєти собі за жінку... - говорив без нотки сміху»
(«Єнчий світ», с. 10)
«Най бим до ранє не дожив… Най би-м вже скорше здох!
(«Адамцьо, с. 3).
Хоча необхідно відзначити, що переголос у творі у мовленні героїв
відображено непослідовно: «не тягай» («Адамцьо, с. 11), «памʼятаю»
93

Кузів О. Єнчий світ. – Львів, 2019. – С. 10 (Тут і далі у дужках подаватимемо

назву збірки та номер сторінки.)
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(«Адамцьо, с. 5). Це може свідчити про динаміку риси – тенденцію до
занепаду.
“Всі казали, ади, яку-с жінку взєв” («Єнчий світ», с.9)
“Нині, завтра, за місєць, за рік, за два”[(«Єнчий світ», c.18)
“І тобі того щистє тобі не тре” («Єнчий світ», c.13)
“Ти казав, що двайцєть п’єтку маєш?” («Єнчий світ, c.12).
“І я хочу її свою шлюбну жінку проклєсти, що пішла без «будь
здоров»” («Єнчий світ», c.19).
“Ото з того чєсу гарую, чоловіче добрий, гірко гірезно" («Єнчий
світ», с. 19).
“Бо може ще жили, якби так тєжко не гарували” («Єнчий світ»,
c.23).


усічення слів, як «випадіння» одного або кількох звуків у

кінці слова:
« - Чого, синку, світла не мож боятись…» («Єнчий світ», с. 9)
« Трафлєлисі єнчі молодиці, котрих тре було ратувати…» («Єнчий
світ», с. 9)


функціональне посилення окремих фонем: дж, дз: саджа

(сажа):
«... А як обмастить, борони Боже, то зачистить чи випере, дерево
ж не в саджі» («Єнчий світ», с. 32)


поява на місці j епентетичного л’ – здоровлє:

«… Певно, не дуже здоровий єси, коли від слів у піт тебе кидає…
А до жінки тре здоровлє!..» («Єнчий світ», с. 14)
 втрата мʼякості кінцевими приголосними:
«Тут кождий в таку негоду стоїт перед образом і молит Бога,
аби блискавка не втрафила в його хату!» («Єнчий світ», с. 18)
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Тут не світ горами, а гори світом прав’ят. – Ану, дівки, хлопцеві
їсти-пити несіт, най знают, що тутка люди хоч і бідні, але гонорові».
(«Єнчий світ», с. 8)
«Цвисти — цвитут, та плоду не дают» («Адамцьо», с 11).


Функціонування структури цв (на місці кв)

 «Цвисти — цвитут, та плоду не дают» («Адамцьо», с 11).
« - Може, й перебрала’с трохи…та й яєц шкода, певно, зо два
тижні їли би’смо…» («Єнчий світ», с. 41)


дисиміляція [кт] - [хт]:

« Батьки, хоча час був прикрий, не чекали, а всіма правдами й
неправдами торували стежки до бабок, знахарів, дохторів, питалививідували: може, в кого таке було і яку раду цій біді давали
інші…але…» («Єнчий світ», с. 20)


заміна [л] у кінці слова і складу на [в:]

« Вибачайте… Горівка – то така штука, від котрої ще ні один
чоловік мудрим не став…» («Єнчий світ», с. 152)


відсутність лабіалізації [е] в [о] після м’яких приголосних:

сего, сеї, него:
« Лікар сказав не гнати, аби не розтрясти і так ще слабу до сего
часу Катеринину голову» («Єнчий світ», с. 165)
« - Нє-а, кропива гадєча сеї біди з ним наробила, - кульгала поруч,
намагаючись не відставати ні на крок» («Єнчий світ», с. 45).


поява на місці j епентетичного л’, н’:

“А до жінки тре здоровлє!” («Єнчий світ», с.14)
“Не памнєтаю, але ду-у-же файно було!” («Єнчий світ», с.34).
“Йванко, що відірвав найдостойніший куш найліпшого дівочого
мнєса з отим її – «так»” («Єнчий світ», c.57)


Відсутній вставний л після губних:

“Тут не світ горами, а гори світом прав’ят” («Єнчий світ», c.8)
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 Наявність протетичного приголосного [в] (ў) перед [о], [у] та [і].
[во'ге инʹ ]
 Втрата м’якості «ц’» у кінці слова.
“Може, й перебрала’с трохи… та й яєц шкода, певно, зо два тижні
їли би’смо” («Єнчий світ», c.41).


втрата довготи м’якими приголосними у формах іменників

середнього роду:
“Хоч, всяко було…житє… - замислився” («Єнчий світ», c.9).
“Бо ми би свахо, і його на весілє запросили" («Єнчий світ», c.58)


чергування

голосних

[і]

–

[о] у

закритих

складах,

словоформи з відмінними від літературної мови:
“Ото й Іванко ішов з ватагою хлопців у гай на гнізда, як на войну”
(«Єнчий світ», c.32).
“А чо би й нє, легінь моцний, як дубок, до роботи спритний і
дужий” («Єнчий світ», c. 53].
“Пан-Біг…Він оден все видів, все запамнєтав” («Єнчий світ»,
c.73).
У мовленні персонажів творів О. Кузів також поширені інші
фонетичні ознаки:
 Скорочення та спрощення форм слова.
[нʹіц]
[мус]
[мож]
[тре]
[хтʹі'ла]
 На місці давніх сполук «ки», «хи» в ненаголошеній позиції
розвинулися сполуки «к’і», «х’і».
[глибо'к҆ій]


Функціональне посилення окремих реалізацій фонем:
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[дж] - “А як обмастить, борони Боже, то зачистить та випере,
дерево ж не в саджі” («Єнчий світ», c.32)
[ф]– [ф҆і'ра]
Як бачимо, фонетичне оформлення вказує на діалектне джерело,
власне, воно виконують роль засобів стилізації під невимушене
говіркове спілкування. Разом з тим Оксана Кузів непослідовна у
відтворенні

окремих

діалектних

особливостей

наддністрянського

говору. Загалом саме діалектизми фонетичного рівня часто вирізняються
складністю у передаванні орфографічним принципом, що зумовлює їх
меншу поширеність в художніх творах.
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3.2. Діалектизми морфологічного рівня
Морфологічні діалектні риси теж досить добре відбиті у мові
персонажів.

Вони

стосуються

передовсім

іменної

й

дієслівної

словозміни, складу й особливостей функціонування службових частин
мови. Мої

спостереження над зібраним діалектним матеріалом

підтверджують такі риси:


Іменники першої відміни в орудному відмінку однини і

узгоджувані з ними прикметники й займенники мають стягнене
закінчення –ов: (файнов, любков, Катрусков, дівков, тобов, ріднов,
собов).
- “Але кожда з них була би тобі файнов любков” («Єнчий світ»,
с. 13) ;
«Нині, завтра, за місєць, за рік, за два…. але подумай, та й кажу
тобі як тато рідний: не прогадаєш з Катруськов…» («Єнчий світ», с. 18);
« - Не мож так… не мож з дитинов ріднов… - дивилася в очі
Іванкової матері знахарка.» ( «Єнчий світ», с. 43).


Закінчення іменників жіночого роду в родовому відмінку

однини –и:
“ Та й я би хотіла внуків дочекати, бодай трохи тої радости зазнати
на свому гіренькому віку”(«Єнчий світ», c.51).
« - Йванко вночи приліз, - заплакала, - увесь червоний, як грань з
п’єцу…» ”(«Єнчий світ», c.118).


Закінчення

іменників

чоловічого

роду

в

давальному

відмінку. однини з основами на твердий приголосний –ови, а з основами
на м’який приголосний – -еви, -ови (гостеви, хлопцеви):


- “А при Богови - то великий гріх – свиснути”(«Єнчий

світ», c.12)
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« Ану хлопцеви дайте кухоль водиці зимної…» («Єнчий світ», с.
14)


Закінчення іменників чоловічого роду в місцевому відмінку

однини на

-и: -“А видиш, хлопче, язики на місци, та от толку з

них…толку – за ніготь” («Єнчий світ», с.72).


У

мовленні

персонажів

вжиті

фонетичні

видозміни

літературних числівників єден, штири, двайцєть, п’єтка: – “Ти казав,
що двайцєть п’єтку маєш” («Єнчий світ», c.12)
- “Ніхто того не знає , а но єден Бог, чий” («Єнчий світ», c.45)
- “Друга штири роки пізніше” («Єнчий світ», c.16)
«- Двайціть штири – то якраз під тебе…» («Єнчий світ», с. 18)
«То єнчий світ, але закон, хлопче, тут єден!» («Єнчий світ», с. 15)


Поряд

із

повними

відмінковими

формами

особових

займенників я, ти, він, вона, воно мовлення персонажів фіксує рефлекси
давніх форм:
– “Я не кваплю ті, хлопче («Єнчий світ», c.18),


а також вказівних займенників: се, есі, сей, сеї,

- “Ай-я, ай-я на всенькі гори, сесі” («Єнчий світ», c. 19), - “А сей
її знає, ой, знає («Єнчий світ», c.52)
- “А хотіла би я видіти, що би той паяц був вартий без сеї
Одарки”(«Єнчий світ», c.53);


ми, го для займенників у давальному й родовому відмінках

однини:
- “Що пішла без «будь здоров» , що лишала’ми діти” («Єнчий
світ», c.19)
– “Там вдолині вже є шестеро – я’го нині побору! ” («Єнчий світ»,
c.34)
Як корова по телєті.. і він зареготав так, що ажʼго ребра заболіли,
ажʼму дух сперло. [«Адамцьо», c.20]
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Збережено давні енклітичних форми

знахідного відмінка

него-нього та ню-неї:
- “ Нині, адіт, який файний день, що Йванкові й без него
весело”(«Єнчий світ», с.59)
- “Кождий глипне на ню – серце йойкне.” («Єнчий світ», с.17)


У системі займенників задіяні ще окремі фонетично

видозмінені форми на зразок чо, ніц:
“А чо' ж не чув, та ж бо не глухий був, як до школи ходив” («Єнчий
світ», с.12).
– “І ніц не кажи, бо Божого промислу ніхто в сему світі не знає”
(«Єнчий світ», с.14).


Збереженні

давні

форми

при

питально-відносних

займенниках яку’c, що’м:
“Усі казали, ади, Йванку, яку’с жінку взєв” («Єнчий світ», c.9)
“Та дав мені то, на що’м заслужив” («Єнчий світ», с.73).


Частка си, сі, за допомогою якої оформлюються зворотні

форми дієслів, не лексикалізувалася з дієсловом, може вживатися як у
постпозиції, так і в препозиції до нього: “Як си хочеш, хлопче, але злива нині надовго” («Єнчий світ»,
с.17) – “Мої дівки на то не навчені хоч, може, й треба було аби, бодай
одна з хати вступиласі” («Єнчий світ», c.12).
«… може, й треба би було, аби бодай одна з хати вступиласі, пішла
в невістки, бо три писки мені єдному – затяжко заткати харчем…»
(«Єнчий світ», с. 12)
« - То я сі тішу, Гафко, я сі тішу, що мав’єм таку разову любку,
котра мені вірна, бо ті всі – то такі к(…)!» («Єнчий світ», с. 45).


Кінцевий т у закінченнях дієслів 3-ї особи однини і множини

теперішнього часу, майбутнього та також 2-ї особи множини дієслів
наказового способу - твердий: (течут, знают, смердит, несіт та інші) –
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“Ану, дівки хлопцеві їсти-пити несіт, най знают, що тутка люди
хоч і бідні, але гонорові” («Єнчий світ», с. 8_
– “Марку, а тобі не смердит в хаті багном” («Єнчий світ», с.19)


— у дієслівних формах минулого часу виявлено залишки

перфекта (із зредукованими формами колишнього допоміжного дієслова
бути), утворені за допомогою типових для української мови «форм
дієприкметникового походження і фонетично змінених, стягнених
особових форм дієслова бути в теперішньому часі, що фактично звелися
до закінчень»: скінчив’єм, мені-с, мали-сти, би’смо, ще-м:
«… а ще-м навіть і не жив, но мука і ґарованє, ґарованє і мука, а
ще мої воронята – три дівочки, як маївочки, без щистя, без долі…» (с.
10)
«- А чо ж не чув, та ж бо не глухий був, як до школи ходив…вісім
класів скінчив’єм…» («Єнчий світ», с. 12)
« - Може, й перебрала’с трохи…та й яєц шкода, певно, зо два
тижні їли би’смо…» («Єнчий світ», с. 41)
« Тільки до кінця… Чуєш, до кінця видоююй, аби худобини мені-с не
змарнувала…» («Єнчий світ», с. 87)
« Не мали-сти ззамолоду своїх, то Бог вам, адіт, на старість
послав чужу дитину!» («Єнчий світ», с. 100)
“Вигудів’єс, Йванку, за рік на всю голову”(«Єнчий світ», c.32).
- “Може, й перебрала’с трохи… та й яєц шкода, певно, зо два
тижні їли би’смо” («Єнчий світ», c.41_.
– “Я ся тішу, що мав’єм таку жінку” («Єнчий світ», c.45).


У формах умовного способу 2-ї особи множини -сьте

зазвичай вживається після частки би: - “Марічко чи хтіла би’c Йванка за
мужа” («Єнчий світ», c.55).


— дієслова наказового способу утворено за допомогою

частки най «нехай, хай»:
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« Най, коли буде вмирати, згадує сей непослух і свою дурість, яку
мама йому нині виб’є з голови повік!» («Єнчий світ», с. 38)
—

відзайменникові прислівники місця: ту, тутка (тут):

«Тут не світ горами, а гори світом прав’ят. – Ану, дівки, хлопцеві
їсти-пити несіт, най знают, що тутка люди хоч і бідні, але гонорові.»
(«Єнчий світ», с. 8)


прислівник часу: теперечка (тепер):

«- А теперечка, - як тобі? – старий дивився з цікавістю на Марка.»
(«Єнчий світ», с. 17)


- збереженням давніх типів відмінювання форм (сей, сього,

сего «цей, цього»):
« Лікар сказав не гнати, аби не розтрясти і так ще слабу до сего
часу Катеринину голову.» («Єнчий світ», с. 165)
«Ти багато чула, аби від cero вмирали?! Багато?» («Адамцьо», с
11).


У

діалектизми

сфері
полегки,

прислівників
тутка,

використано
теперечки,

авторкою
коротку

такі
форму

предикативного прислівника мож та інші: “Я з жодним чоловіком, крім тебе, не була ні до того ні
теперечка”(«Єнчий світ», c.45).
- “Поставте мені стілець тутка, мамо” .
Так і вмерти од переляку мож! [«Адамцьо», c.11]


Прислівник ще вживається з залишками давнього перфекта -

м та -с: -“Ще’м годна десь колись і сама копійчину до хати
принести”(«Єнчий світ», с.50)
“До поки ще’с молодий та гожий, женисі, прошу”(«Єнчий світ»,
с.51)
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Мовлення персонажів повісті засвідчує також чимало

службових частин мови, які поширені лише в галицько-буковинських
групи південно-західного наріччя, а саме іч, ади, аби’с, адіт, ет : “Іч, яка мудра”(«Єнчий світ», с.34)
– “Ади, в кропиву скочив” («Єнчий світ», с. 41)
- “Аби’с знав який ти в мами дорогий” («Єнчий світ», с. 50);
“Не співайте, мамо, сумної, дівок, адіт, як багато”(«Єнчий
світ», с. 51);
- “Ет, - махнула зневажливо рукою Одарка”(«Єнчий світ», с. 53).
Яскравими

діалектними

маркерами

твору

є

граматичні

діалектизми, які широко представлені у творі. Вони зберегли давні типи
відмінювання форм слова й демонструють віднесеність до інших
граматичних підкласів, парадигм. Але зокрема використання різних
закінчень

відповідної

морфологічної

ознаки

знову

ж

таки

є

непослідовним, бо поширена також унормовані літературні слова.
Діалектизми морфологічного рівня, як і фонетичні, найчастіше поширені
в мовленні персонажів. Адже такі форми надають мовленню дійових осіб
природного звучання.
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3.3. Лексичні діалектизми
Лексичні

діалектизми

наддністрянського

говору,

а

також

репрезентанти говірок галицько-буковинської групи, допомагають
достовірніше відтворити етнографічні деталі, надають твору особливого
колориту, змальовувати народні характери й життєві ситуації. Оксана
Кузів

прив’язує

зображувані

події

до

певного

соціального

й

територіального мовного середовища та певного історичного періоду.
Такі діалектизми

стилізують розмовний невимушений колорит

авторської оповіді, вирізняють твір з-поміж інших і підвищують інтерес
до читання. Використані в тексті, вони не потребують додаткового
пояснення, бо їхнє значення, як правило, розкриває контекст.
Аналізуючи

діалектну

лексику,

використовуватимемо

такі

видання: “Наддністрянський регіональний словник” Г. Шила та
“Словник української мови” в 11-томах, у якому подано діалектизми
лексичного рівня з відповідними функційними ремарками. СУМ
використовувати у тому випадку, коли досліджувані діалектизми не буде
зафіксовано

у

діалектному

використовуватимемо

видання:

словнику.
Хобзей

В

окремих

Наталя,

випадках

Сімович

Ксеня,

Ястремська Тетяна, Дидик-Меуш Ганна. Лексикон львівський: поважно і на
жарт / Вид 3-е, доповн. і випр. − Львів: Інститут українознавства ім. І.
Крип'якевича НАН України, 2015 (Серія "Діалектологічна скриня"). − 852
с., адже цей словник фіксує мову Львова початку ХХ століття, тобто
представляє львівське койне – поєднання наддністрянського та сусідніх
діалектів.
Діалектизми у повісті представлені лексемами різних частин мови.
Предметний світ або іменникові в повісті найбільше характеризують
діалекти іменники і саме вони становлять найбільшу групу.


назви осіб, що характеризують соціальний стан, родинні

стосунки, вікові особливості, наприклад:
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- “Ай-я, нам ще но того бракує – чужого бахура (хлопець, дитина
[СУМ, І, 114])94 годувати” [«Єнчий світ», с.23]
“- Аби Бог змилостивився над нею та й послав доброго...ні не ґазду
(господар [СУМ, ІІ, с.100]), а любаска (коханець [СУМ, ІV, c. 561]) бодай
на раз чи два за життя”[«Єнчий світ», с.22];
- “А я хіба що сказала про вас не така? .. Я про неня (батько [НРС,
c.185])95лиш”[«Єнчий світ, с. 23].
- “Гафія шандером (жандарм [НРС, с.277]) стояла на порозі”
[«Єнчий світ, c.36].
- “Як не як тридцятка вже на носі…кавалєр (парубок [НРС, c.134])
вже” [«Єнчий світ, c.36].
“Прийшла до мерця, як до кавалєра (парубок [НРС, c.134) якого..”
[«Адамцьо», c.58]
- “А їй баламутів (дурисвіт, спокусник [НРС, c.45]) не треба, їй би
порядного”, [«Єнчий світ, c. 54].
“Тільки люди подейкують, що то ніби стриєшний брат, Федько,
життя Василя позбавив..” [«Адамцьо», c.36]. Лексема стрієшний не
засвідчена у Наддністрянському регіональному словнику, хоча слово
можемо вважати похідним прикметниковим утворенням від лексеми
стрийко (батьків брат) [НРС, c.246].
- “Спонукнув його до якоїсь синівської любові до вуйка (брат
матері [НРС, c.86]) Павла” [«Єнчий світ, c.27].
- “Він не в собі! Гляньте на нього - то вар’ят (божевільна людина
[СУМ, І, c.293])” [«Єнчий світ,.с. 70].
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Тут і далі у дужках вказуватимемо скорочену назву словника: Словник

української мови: в 11 томах. – Том 1, 1970. – С. 114.
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сторінку “Наддністрянський регіональний словник” / Гаврило Шило/ Нью-Йорк- 2008. –
185с.: Доступноі з джерела: URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/ukr0000012883
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- “Я до сестри, до шваґра (чоловік сестри [НРС, c.276]) …до
родини” [«Єнчий світ, с.17].
“Та яка ж я вам пані (ввічлива форма звертання або називання
стосовно до осіб жіночої статі привілейованих верств суспільства [СУМ,
VІ, 44]) , коли пана в живі очі не виділа” [«Єнчий світ, c.47].
“Дурний тебе ксьондз (священник, запозичення з польської мови,
Наддністрянський регіональний словник не фіксує цієї лексеми, проте
слово часто трапляться в наддністрянському говорі) хрестив, Адамцю..”
[«Адамцьо», c.58]
“Не знав тільки, сарака, що у мене там повний «прихват», плачу
данину справненько”. [«Єнчий світ, с. 230] (сарака – бідолага [СУМ,
VІІ, 45]
«Нема тобі коли приходити, аж зраненька, коли порядні ґазди ще
в ліжку?!» [«Єнчий світ, с. 153]. (ґазда – господар [НРС, с. 100].
« Морозець підганяв її, хапав за литки, як кавалєр, який уже
добре знав у тому толк, - і вона летіла радісна.» [«Єнчий світ, с. 148]
(кавалєр – залицяльник. [НРС, с. 100].
«А бахура шкода… Як-не-як слухає усьо… не так, як людські
діти…» (с. 41). (бахур – дітвак, юнак [НРС, с.. 100].


Діалектні

представлені

лексеми

назвами

на

посуду,

означення
що

його

кухонного

начиння

використовують

для

приготування чи подання їжі, напоїв:
- “ Уже і куліш баба двічі ставила на край блятури (верхня частина
плити[НРС, c.54]) і звіробій з чебренцем у ринчині (низенька каструля із
двома ручками так настоявся [НРС, с.226]) ” [«Єнчий світ», c.42];
- “Прокинулась геть іншою – хворою, розбитою, наче горнець
(глечик на молоко [НРС, с. 95]) ” [«Єнчий світ», с.20].


Поширені також і відповідні назви страв, а також продуктів

харчування:
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“Окріп кипить-шумить – лиш пироги (вареник [НРС, с.200])
кидай”[ «Єнчий світ», с.58].


Назви одягу, прикрас:

- “А на нім мітка стончка (стрічка [НРС, c.199]) червона” [«Єнчий
світ», c.19].
– “Скидай сподні (штани [НРС, с.289])

, Йванку, скидай”

[«Єнчий світ», c.36]
-“Ішов гойний гуцул, закинувши на плечі бесаги (подвійна торба
[НРС, с. 167]) ”[ «Єнчий світ», c.43].
« Зараз її, правда, там уже нема, а от лишень знаки кільцями
поробилися по всьому цеберку, як рубці по душі: один-другий-третійдесятий… повно!» [«Єнчий світ, с. 96]; (цеберка – відро [ЛЛ, с. 606]96.


Назви предметів господарювання та побуту:

- “А баба Маланка розтопить у печі та сушить на зиму і гриби, і
грушки-дички, і яблука, не закриваючи шубер (заслінка у димоході
[НРС, c.283])” [«Єнчий світ», с.28].
“Тих – на Сибір з манатками (дрібні речі) [СУМ, ІV, 616], бо,
бачте, “неблагонадьожні”, а Ребрика – у теплесеньку, добротну хату”.
[«Адамцьо», c.23]
- “Ніхто не видить ні моїх покривлених рук, ні ноги… та й хіба то
вже нога…от патик -патиком (дрова [НРС, с.195]) болото промацяли”
[«Єнчий світ», c.40].
- “Аж по тих словах Марко озирнувся й угледів під стіною трьох
жінок, що, наче камінні баби сиділи на лавиці (лавка [НРС, c.158]) ”
[«Єнчий світ», c.8].
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“Але ж мова йде не про фіру (підвода [НРС, c.262]) гною”[ «Єнчий
світ», c.56].
« - Мило… Я ж казала, «мило» Стефка для неї привезла… боялася навіть зігнутись, аби підняти отой маленький кусник, який
навіть смішно було назвати дарунком.» [«Єнчий світ, с. 156].
(кусник – шматок [НРС, с. 157])
«… Маланка розтопить у печі та сушить на зиму і гриби, і
грушки-дички, і яблука, не закриваючи шубер…» [«Єнчий світ, с. 28].
(шубер – заслінка в димоході [НРС, с.283].
« - Тихенько, Влодку, тихенько – маєш, і тішся собі ним, як дітько
цвєчком, але запам’ятай у своїй макітрі, що слабі, з таким діагнозом як
у тебе, не годні мати діти!» ([«Єнчий світ, с. 246].
(цвєчок – цвяшок [НРС, с.269]
« Ходить з коштуриком, але то радше задля того, що вік так
вимагає.» (с. 222)
(коштурик – паличка [НРС, с. 151].
« Синю коробочку з панбархату, де славно-явно покоїться пів
хати, кілька разів запеленала, як дитину, старою шматою і поклала на
дно старого предвічного куферка.» [«Єнчий світ, с. 148]
(куферок – чемодан [ЛЛ, с. 606].
“Він сів на бамбетель і дивився на ліжко, де плакав-заходився
Миколка”. [«Адамцьо», c.44]
(бамбетель – лавка-ліжко, лексема є запозиченням з німецької
мови [НРС, c.46]).


Абстрактні поняття:

- “Не бійся, тут ні трійла (отрута [НРС, c.256]), ні ворожбитства
нема” [«Єнчий світ», с.12].
«- Та майже, як один…бо що з ними, що без єден хосен…» (с. 8)
(хосен – користь [НРС, с. 260].
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Назви рослин та тварин:

“Бо ж кожна німина (тварина [СУМ, V, с.424)] хоче немилосердно
жерти” [«Єнчий світ», c.50].
“Скільки то сердець тріснуло тоді надвоє, як та сливка-дризтулька
(сорт слив [НРС, c.112]), коли прощались з рідним порогом, з
найдорожчими на цвинтарі…НАЗАВЖДИ. [«Адамцьо», c.23]
-“Йванко і мама, мама і Йванко, а ще – на подвірї дві курки, пес
(собака [НРС, c.198]) і кіт” [«Єнчий світ», c.50].
- “ Марічку свою тогди чогось згадую… Пішла в ліс по афини
(чорниці [НРС, c.57]) – та й пропала” [«Єнчий світ», c.19].
- “Що так вабила старого когута (півень[СУМ, ІV, c.207]), котрий
знав уже толк в курях, впала межи бурʼяни” [«Єнчий світ», с.64]/
-“Він спритно, наче вивірка (білка [НРС, c.71]), добрався до
вершечка”[ «Єнчий світ», c.70].


Назви частин тіла:

« - Підмащу. Не маленька я, вуйку, мені онде пів писка зубів
повипадало, а ви все вчите.» [«Єнчий світ, с. 140]
- “Бо три писки (обличчя [НРС, c.200]) мені єдному – затяжко
заткати харчем” [«Єнчий світ», c.12].
« - От не дати їй нині додому нічого, то, може, би й до її макітри
чумної щось би й дійшло!» [«Єнчий світ, с. 88].(макітра – голова[ЛЛ, с.
346].
-“Той од несподіванки мало не подавився шкварком, який хоч і
масний, та став десь посеред ґаргачки (вигнута хрящова частина гортані
[НРС, c.101]) , що ні туди ні, сюди” [«Єнчий світ», c.54].


Назви станів:

«Груба вона! (вагітна) [НРС, c.97]) То що, в тебе хлопа нема?!»
[«Адамцьо», c.11].
68



Назви, що слугують описом гірської місцевості Карпат: -

“Гафія так далеко на плай (город, поле [НРС, c.207]), де було їхнє поле
не ходила, не могла” [ «Єнчий світ», c.29].
У повісті поширені також запозичені слова з польської та німецької
мов. Ці запозичення зумовлені перебуванням Наддністрянщини під
польським

впливом.

Саме

тому

більшість

запозичень

мовою-

посередником мали польську. -“Фертик (німецьке fertig – готово )! По
всім – амінь, батько перехристився” [«Єнчий світ», c.57]
“Випішіть йому якоїсь мазі чи пігулки (п. pigułka – таблетка)”, аби
не не вмер вдома” [«Єнчий світ», c.47].


Діалектизми-дієслова називають дії, характеризують дії та

вчинки персонажів. До них відносимо:
“- Самі видите (бачити [НРС, c.72]), - повела очима по собі,
мовляв, гляньте, - що я сама йому ніц людського не годна дати” [«Єнчий
світ», c.47]
-“Таки глипнув (дивитися, поглядати [НРС, с.85]) на її спідницю”
[«Єнчий світ», с.24]
-“А Йванко, щонеділі, після церквиці, сідав на призьбі, баламкав
(недбало махав [СУМ, І, c.94]) ногами” [«Єнчий світ», с. 27] “Лиш стара
пильно пантрувала (стерегла [НРС, c.192]) поглядом онука” [«Єнчий
світ», c.42]
“Аби блискавка не втрафила (трапитися) [НРС, с.255]) в його
хату” [«Єнчий світ», c.18]
“Ми собі по «стограм» цяпнемо (черпати [НРС, с.255,]), аби ліпше
пішли” [«Єнчий світ», с.54]
« І тебе навіть уже за те, що вони десь там є, можуть пуцувати, як
мешти, за неоднозначно сказані слова чи невдалі жарти або ж наші
доблесні органи порядку можуть взяти тебе за шкірку…» [«Єнчий світ,
с. 132].
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(пуцувати – чистити до блиску [НРС, с.222).
«Баба стояла на дверях, як сторожка на варті, широко розставивши
ноги, аби не впасти, і пильно очима пантрувала онука, щоби вхопити,
коли той надумає дременути.» [«Єнчий світ, с. 39] (пантрувати –
стерегти [НРС, с. 193]).


Своєрідність лексем наддністрянського говору виявляється і

в інших частинах мови, зокрема у прикметниках та прислівниках для
передавання ознаки предметів:
- “Але не думай довго, бо товар, сам видиш, файний (гарний,
добрий [НРС, с.261]), як крам зранечка на базарі в Коломиї” [«Єнчий
світ», c.57].
“Я тогди (тоді [НРС, с.254] мав двайціть сім”[«Єнчий світ», c.16].
- “Десь на полудне (обід [НРС, с.213] заходь, сину, на пироги”
[«Єнчий світ», с.52].
“Але чув’єм, що фист (cильно [НРС, c.262]) єси фраєр на селі”
[«Єнчий світ», c. 54].
-“Борзо, Гафко, борзо (скоро, швидко [НРС, c.57], поки худоба ще
спляча” [«Єнчий світ», c.46].
Хоча ні, то навіть зовсім вам і не хрест, а старе-предвічне дерево,
у котре влупила колись зміюка-блискавка й акурат зрізала йому чуба.»
[«Єнчий світ, с. 81]
(акурат – власне, якраз [НРС, с.36])
«- Скидай сподні, Йванку, скидай! Будеш нині праний, як
молодий!» [«Єнчий світ, с. 36].
(нині – сьогодні [ЛЛ, с. 389])
“Тут не світ горами, а гори світом прав’ят. – Ану, дівки, хлопцеві
їсти-пити несіт, най знают, що тутка люди хоч і бідні, але гонорові».
[«Єнчий світ, с. 8].
(тутка – тут [НРС, с. 258]).
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« - П’ять хвилин. Ну може, шість, - ґречно посміхнувся.» [«Єнчий
світ, с. 254].
(ґречно – шанобливо [ЛЛ, с.172]).
« Ні, вона, звичайно, розуміє горе цієї іноземки, але щоб аж ось так
розум скосив набакир?!» [«Єнчий світ, с. 80].
(набакир – набік [ЛЛ, с. 375]).


Серед лексем, які передають модальні відтінки, часто

вживаються частки різних розрядів:
“Ану, дівки хлопцеві їси-пити несіт, най (хай ,нехай [НРС, с.182])
знают, що тутка люди хоч і бідні, але гонорові” [«Єнчий світ», c.8].
“Сусіди но (тільки [НРС, c.186]) сплескували в долоні” [«Єнчий
світ», , с. 21].
-“А мені здалосі, що ти, гейби (ніби, наче [НРС, c.90] чув” [«Єнчий
світ», c.37].
У повісті вжито фразеологічні одиниці, деякі з них загальновідомі,
широко уживані в українські мові, наприклад:
Наука була не по його зубах [«Єнчий світ», c. 28].
-“Зійшлисмо, Адамцю, на пси”. [«Адамцьо», c.37]
Гафія на засватинах здебільшого тримала язик за зубами [«Єнчий
світ», с.58];
Кусали собі лікті заможні ґазди, що вчасно не схаменулися
[«Єнчий світ», c.59].
Ані мур, ані пари з уст.[ «Єнчий світ», c.15].
Окремі фразеологізми мають вузьколокальний характер:
“Тут парасоля тобі не в поміч, бо з неї у горах – як з цапа
молоко”[«Єнчий світ», c.5]; Фразеологізм вжито у значенні “мало,
зовсім нічого”.
“Молодята жили – як пиріг в маслі” [«Єнчий світ», c.61].
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“Та майже, як один…бо що з ними, що без - єден хосен”.[ «Єнчий
світ», c.8].
“А вони но зуби шкіру”. [«Єнчий світ», c.19].
“ Баба інколи встигне дати бука на дупу” [«Єнчий світ», c.28].
“Тато ? … Ет! – ховає очі в подолку” [«Єнчий світ», c.58].
“Заорало хлопові розум і людина котра нічогісінько не петрає”
[«Єнчий світ», c.27].
Варто зауважити, що особливістю творів Оксана Кузів є посилання
на народну життєву мудрість, філософський висновок, часто виділений
іншим шрифтом: “То єнчий світ, але закон, хлопче, єден! Кождий за
все в цему світі має плати, бо все має свою ціну… Мої дівки – теж”[
«Єнчий світ», c.15].
“Мама – на те і мама, шо може насварити, покарати, провчити,
а навіть і вдарити…але від того

любов її ніколи не маліє, не

убуває”[«Єнчий світ», c.43].
“Бо один день для молодого - то вічність, а вік для старого – то
мить.”[«Єнчий світ», c.51].
Отже, письменниця вводить у мову лексичні елементи, за якими
впізнаються особливості наддністрянського говору. Поряд з цим
авторська мова, мова Марка та лікаря насичена словами іншомовного
походження,

неологізмами

(блондинка,

подіум,

мода,

кшталт,

постамент, пікантний, вакханалія, екзекуція, алергія та інші), що надає
більшої значимості описаним подіям. Проте органічно в тканину твору
вплітаються і взаємодіють діалектизми із сучасною лексикою.
Діалектна лексика у мові головних героїв та часто авторської мови
творів О. Кузів надає текстові місцевого колориту, індивідуалізує
мовлення персонажів. Наддністрянські особливості внесені у художні
твори

не як поодинокі лексичні, фразеологічні риси, а часто як

суцільний звуковий текст. Тому текст звучить не спрощено, не є
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простою фотографією, а діалектизми є органічною, невіддільною
основою творів. Художні твори, коли б персонажі, а часто й автор,
говорили лише літературною мовою, виглядали б, на мою думку,
відірваними від реальності, часто неприродними, штучними.
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ВИСНОВКИ
Унаслідок аналізу діалектизмів різних структурних рівнів мови у
творах Оксани Кузів ми дійшли таких висновків:
1. Наддністрянський говір – це один з архаїчних говорів галицькобуковинської групи південно-західного наріччя. Зважаючи на те, що саме
наддністрянський діалект був основою західноукраїнського варіанта
літературної мови, його риси найбільш помітні в мовленні діалектоносіїв
сусідніх ареалів, риси говору часто поширені в мові художніх творів різного
періоду.
2. Наддністрянський говір накладається на історичну територію
Східної Галичини. Наддністрянський говір сьогодні досить ґрунтовно
вивчений.

Серед

дослідників

відзначимо

І.

Верхратського,

Я. Рудницького, Я. Янува, К. Дейну, Г. Шила (підготував “Лінгвістичний
атлас говорів Наддністрянщини” і “Наддністрянський регіональний
словник”, які за життя не були опубліковані. Словник вийшов друком після
смерті автора, у 2008 році.), П. Приступу, Д. Бандрівського, О. Горбача,
М. Лесева, З. Бичка.
3. Важливою була роль наддністрянських говірок в історії
української мови. Наддністрянські говірки використовував ще Я.
Гаватович в інтермедіях 1619 р. Риси наддністрянського говору
знаходимо у творах І. Вишенського (м. Судова Вишня, місце народження
письменника
надсянських

розташоване
говірок).

на

Виразно

пограниччі
риси

наддністрянських

наддністрянського

та

діалекту

проступають у збірнику „Русалка Дністровая (1837)” (у творах
М. Шашкевича, Я. Головацького, І. Вагилевича), також в художньому
мовленні Б. Лепкого, М. Яцкова, А. Чайковського, М. Устияновича,
Уляни

Кравченко,

А.

Могильницького,

О.

Маковея).

Риси

наддністрянських говірок поряд з бойківськими знаходимо також у
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творах І. Франка. Діалектна стилізація, вживання наддністрянських
діалектизмів у мовленні персонажів характерно для творів сучасної
української літератури (Ю. Винничук, І. Лемко, Б. Голод).
3. У центрі уваги багатьох сучасних мовознавців перебуває
проблема функціонування діалектизмів у художньому тексті, однак вона є
предметом

лише

фрагментарних

науково-лінгвістичних

студій.

Діалектизми в мові художніх творах були об’єктом дослідження
багатьох

українських

мовознавців,

зокрема

І.

Матвіяса,

Б. Кобилянського, Василя та Валентини Ґрещуків, Ф. Жилка, В.
Німчука, С. Єрмоленко, А. Зеленька, Г. Аркушина Х. Стецик та інших.
4. У різний період письменники вживали діалектизми в своїх
творах. Якщо в ХІХ – ХХ ст. такий вжиток був інколи навіть не
мотивованим, тобто автор писав мовою свого повсякденного вжитку, то
на сучасному етапі це більше задля відтворення місцевого колориту,
індивідуалізації персонажів. Відмінності між письменниками, які
широко використовували в своїй мові діалектизми, полягає в основному
в повноті застосування: від повністю твору діалектною мовою, до
вживання окремих діалектизмів з метою підкреслення місцевого
колориту. Зокрема, творці сучасної української літератури досить вдало
використовують лексику говорів. Таким прикладом природнього й
доцільного вживлення діалектизмів у сучасній українській прозі є твори
Оксани

Кузів.

Аби

досягнути

виразності

художнього

мовлення,

письменниця свідомо уводить у мовлення персонажів, а часто і в авторську
мову наділені функціонально-стилістичним потенціалом діалектизми. В
авторській мові спостерігаємо лише поодинокі діалектні вкраплення серед
літературних

форм.

Авторка

з

Івано-Франківщини,

закінчила

філологічний факультет і доля її схилила до творчості, прози. Мова
творів авторки, чиста, багата українська літературна, і такі доречно
вжиті наддністрянські діалектні слова. Вони зрозумілі із контексту, і
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власне, відтворюють той колорит, таке відчуття,

ніби ти опиняєшся

серед тої місцевості та вдихаєш гірське повітря.
5. Мова повістей “Адамцьо” та “Єнший світ” характеризується
низкою

фонетичних

діалектних

одиниць.

Послідовне

відтворення

фонетичної специфіки наддністрянського діалекту простежено в мовленні
персонажів, поодинокими випадками – у мові автора. Найвиразніше
виявлені фонетичні діалектизми в системі консонантизму.
7. Більш територіально маркованим є морфологічний рівень мови
роману. Орієнтуючись на мовні норми рідної говірки, письменниця
відтворила релевантні для наддністрянського діалекту морфологічні
особливості. Висока частотність уживання морфологічних діалектизмів
засвідчує, що ці слова посідають важливе місце серед засобів створення
мовної характеризації наддністрянського діалектного етноконтинууму.
Основні морфологічні особливості наддністрянського діалекту,
які послідовно відбиває мова творів, стосуються іменників, займенників та
дієслів. Значно рідше трапляються діалектні прикметники, числівники і
прислівники. Засвідчені діалектні явища морфологічного рівня не
вичерпуються самостійними частинами мови. О. Кузів послідовно
відтворює деякі відмінності в оформленні службових слів, де кількісно
переважають діалектні сполучники й частки.
8. Основою лексичного складу творів слугує наддістрянський
говір. На основі досліджуваного матеріалу можемо стверджувати, що
авторська мова й мовлення персонажів неоднаково відображають
діалектизмами лексичного рівня. Мовлення персонажів, на відміну від мови
автора,

характеризуються високою

частотністю

вживання лексичних

діалектизмів. Використання лексичних діалектизмів в авторській мові
непослідовне. Однак з-поміж діалектизмів різних структурних рівнів
діалектних одиниць лексичного рівня в мові автора найбільше.
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9. Зібраний та проаналізований діалектний матеріал дає підстави
стверджувати, що найчисельнішу лексико-семантичну групу становлять
назви осіб, що характеризують соціальний стан, родинні стосунки, вікові
особливості. У творах О. Кузів поширені також діалектні лексеми на
означення кухонного начиння представлені назвами посуду, що його
використовують для приготування чи подання їжі, напоїв, відповідні
назви страв, назви одягу, прикрас, назви предметів господарювання та
побуту, назви частин тіла, назви станів, абстрактна лексика, назви, що
слугують описом гірської місцевості Карпат. Для творів також
характерні діалектизми-дієслова, які

характеризують

дії та вчинки

персонажів Своєрідність лексем наддністрянського говору виявляється і
в інших частинах мови, зокрема у прикметниках та прислівниках для
передавання ознаки предметів.
10. . Важливим складником мови творів О. Кузів виступають
наддністрянські діалектизми фразеологічного рівня. Локальні явища
діалектної фраземіки зосереджені передусім в мовленні персонажів,
оскільки посилюють його емоційно-експресивну виразність.
11. Аналізований ряд різнорівневих діалектизмів має стилістичне
значення . Вживання діалектизмів у творах О. Кузів цілком умотивоване,
зрозуміле й виправдане – вони індивідуалізують героїв, виступають засобом
творення й розкриття їхнього внутрішнього світу, репрезентують широке
коло назв осіб, створюють чітку картину реалій зображуваного суспільного
життя, достовірніше й повніше передають місцевий колорит – тобто
виступають органічним складником змісту творів.
Отже, можна зробити висновок, що діалектизми в художньому
творі необхідні для змалювання місцевого колориту, традицій та
кращого зображення героїв. Вони мають бути зрозумілі та вжиті в певній
кількості
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