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ВСТУП 

За останні століття українська мова зазнала значних змін не лише 

щодо сфер застосування і збагачення функціональних стилів, але й стосовно 

її фонетичної та граматичної організації. Важливим для існування 

української літературної мови на різних етапах була її взаємодія з 

народними говорами (діалектами). Діалект – це різновид мови, яку 

використовують люди з метою спілкування на певній території. Він 

належить до повноцінної системи мовного спілкування зі своїм власним 

словником і граматикою. Діалекти української мови належать до форм її 

побутування, яка функціонують разом з літературною мовою і поділяються 

на територіальні (наявність фонетичних граматичних, семантичних та 

лексичних систем) та соціальні. У системі діалектів виділяють  наріччя, 

говори та говірки. 

Серед говіркового розмаїття наддністрянський діалект української 

мови представлений як архаїчний говір галицько-буковинської групи 

південно-західного наріччя української мови. Поширений, в основному, на 

історичній території Східної Галичини.  Ці говірки межують із 

надсянськими на заході, бойківськими, гуцульськими й покутсько-

буковинськими на півдні, подільськими на сході й волинськими на півночі. 

У сучасній українській літературі наддністрянський говір описаний у 

низці наукових праць. Він притаманний також художнім творам, де 

охоплює всі мовні рівні – фонетичний, лексичний, морфологічний, 

синтаксичний. Застосування цього діалекту в сьогоденні зумовлене 

стилістичним характером у порівнянні із літературою минулого століття, 

коли вагома частка його елементів свідчила намаганням письменників 

орієнтуватися на мовлення народу як основу  формування літературної 

мови. 

На сьогодні є чимало праць в українській художній мові, які 

присвячені діалектним рисам різноманітних мовно-територіальних 

утворень. Проте найбільш поширеними та цікавими виявились говірки 

https://esu.com.ua/article-25092
https://esu.com.ua/article-25093
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південно-західних діалектів, серед яких є наддністрянські діалекти, яким 

було присвячено праці (періоду становлення літературної мови) таких 

видатних вчених, як:  Бандрівський1, І. Верхратський2, О. Горбач3, К. 

Кисілевський4, П. Приступа5, Я. Рудницький6, Я. Пура7, Г. Шило8. 

   Саме Гаврило Шило - автор словника наддністрянських говірок, у 

якому діалектолог розглядає північнонаддністрянські, середньобужанські, 

подільські, перехідні до волинських і південноволинські говірки.  

Як матеріал для мовних експериментів i засіб досягнення відповідних 

стилістичних завданъ у художніх творах сьогодні використовуються різні 

діалекти української національної мови. У сучасній літературі 

наддністрянський говір відображений зокрема у художній практиці 

Ю.Винничука. 

Ю. Винничук, сучасний львівський письменник, родом з Івано-

Франківська, вводить наддністрянські діалектні елементи у твори на міську 

 
1 Бандрівський Д. Г. Говірки Підбузького району Львівської області. К.: Вид-во 

АН У PCP, 1960.  104 с. 

2 Верхратський І. Говір батюків. Збірник філологічної секції Наукового 

товариства ім. Шевченка.  1912. Т.15.  307 с. 

3 Горбач О. Північнонаддністрянська говірка й діялектний словник с. Романів 

Львівської области.  Зібрані статті. T.V. Діялектологія.  Мюнхен, 1993.  С.56-156. 

4 Кисілевський К. Ізоглоси південно-східного Наддністров'я . Науковий збірник 

УВУ. Т. 5. — Мюнхен, 1948. — С. 98-107 

5 Приступа П. Л. Говірки Брюховицького району Львівської області. К.: Вид-во 

АН УРСР, 1957.  134 с. 

6 Рудницький Я. До бойківсько-наддністрянської мовної межі. «Літопис 

Бойківщини». 1935.  4.6. С.27-41; Рудницький Я. Львівський говір. Наш 

Львів.  Мюнхен, 1952.  С. 79-84. 

7 Пура Я. О. Говори Західної Дрогобичини. 4.1.  Львів, 1958. 87 с. 

8 Шило Г. Наддністрянський реґіональний словник / відп. ред. Л. Полюга, Н. 

Хобзей . Львів: Ін-т українознавства ім.І.Крип’якевича НАНУ, 2008. – 288 с. 
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тематику. У його творах ці діалекти використовуються у нетипових 

контекстах, використовуються в специфічних стилістичних функціях.  

Актуальність роботи полягає у відображенні діалектних елементів в 

художній літературі. Проблема використання діалектних рис зумовлена 

часто свідомим використанням автора говіркових елементів у мовленні 

своїх персонажів зі стилістичною метою. Адже використання діалектних 

рис надає мовленню більш природнього звучання. Тому аналіз діалектних 

рис усіх мовних рівнів вирізняється актуальністю.  

Дослідження наддністрянського говору в сучасній українській 

мовознавчій літературі представлені досить повно i системно, його риси 

фіксують у творах на всіх мовних рівнях, зокрема фонетичному, 

морфологічному, синтаксичному, лексичному. Використання 

наддністрянського діалекту сьогодні мотивоване стилістичними 

завданнями. У літературі початку XX ст. більшість його елементів — 

наслідок орієнтації письменників на народнорозмовну стихію як основу 

формування літературної мови. У сучасному художньому мовленні 

наддністрянські діалектні лексеми, крім реалізації традиційних функцій, 

набувають специфічного стилістичного навантаження. Характерне для 

художньої практики нинішніх письменників розширення функціональних 

можливостей наддністрянських діалектизмів полягає у використанні ïx як 

засобу досягнення комічного ефекту в зображенні персонажів, створення 

гри слів. 

Метою магістерської роботи є аналіз наддністрянських діалектних 

елементів у сучасній українській художній літературі  ., дослідження складу 

наддністрянських говіркових рис, мотивів і способів їх використання, 

визначення їхнього функціонального навантаження у творах.   

Реалізація поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань: 

1. Опрацювання літературних джерел, пов’язаних із з темою 

дослідження; 

2. Проведення аналізу діалектизмів у мовленні письменників; 
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3. Встановлення складу, способу вживання діалектних одиниць, 

визначення функціонального навантаження та статусу діалектизмів у 

творах. 

4. Аналіз діалектизмів на таких мовних рівнях, як: фонетичний, 

морфологічний, лексичний та синтаксичний; 

Об’єктом дослідження у магістерській роботі є аналіз 

наддністрянських діалектних елементів в сучасних художніх творах. 

Предмет дослідження – наддністрянські діалекти в художньому 

творі Ю. Винничука «Вілла Деккера». 

Джерелом дослідження є елементи наддністрянського діалекту у 

художньому творі Ю. Винничука «Вілла Деккера». 

Методи дослідження: під час написання магістерської роботи було 

застосовано такі методи дослідження, як: 

- описовий, який характеризує структурно-семантичні особливості 

текстів; 

- зіставний - використаний у порівнянні мовних виявів текстових 

категорій у діалектних текстах. 

Практичне значення магістерської роботи полягає в можливості 

впровадження результатів дослідження на практиці лекційного та 

практичного курсу з української діалектології. 

Структура роботи: магістерська робота складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків та списку використаної літератури. . 
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РОЗДІЛ I 

 

ДІАЛЕКТНІ ЕЛЕМЕНТИ У ХУДОЖНІХ ТВОРАХ 

 

1.1. Діалекти в мові художніх творів 

 

Діалектні явища на різних мовних рівнях застосовувалися у творах  

художньої літератури, відрізняючись один від одного різноманітністю у 

певних часових періодах. 

Діалектизми - це елементи, які можуть бути характерними для 

окремого територіального діалекту. Вони бувають фонетичні, морфологічні, 

словотворчі, синтаксичні, лексичні. 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).  

«Діалектизм (від грец. διάλεκτος — наріччя, говір) — 

позанормативний  елемент літературної мови, що має виражену 

діалектну віднесеність. Діалектизми віддзеркалюють процес адаптації 

літературною мовою територіально здиференційованих елементів 

діалектної мови чи регіональних варіантів літературної мови. Використання 

діалектизмів становить відступ від чинних на певному етапі розвитку норм 

літературної мови з певною стилістичною настановою (мовна 

характеристика персонажів, відтворення локального колориту описуваних 

подій та ін.)».9 Існування діалектизмів різних мовних рівнів  повʼязано зі 

стилістичною функцією мовця, а також особливостями літературного 

слововжитку. Основними шляхами проникнення діалектизмів у літературну 

 
9 Українська мова: Енциклопедія [Електронний ресурс].  К. : Українська 

енциклопедія ім. М. П. Бажана, 2000. 752 с.  Режим доступа: 

http://litopys.org.ua/ukrmova/um.htm 
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мову є мова художньої літератури, публіцистики, наукової літератури, усне 

мовлення, лексикографічної праці (діалектні та змішаного типу). 

«Діалектизми — поняття історично мінливе, яке формується разом з 

виробленням і усталенням норм літературної мови. Зміна норм відбивається 

на оцінці конкретних мовних одиниць, їх віднесенні до діалектизмів чи 

нормативних; при цьому критерієм оцінок служать нормативні описи 

граматичної структури літературної мови, різноманітні словники, в т. ч. 

наголосів, керування тощо. На початковому етапі розвитку нової 

української літературної мови використання діалектичних одиниць не було 

чітко регламентоване, зумовлювалося мовним досвідом письменника, 

нерідко мало риси мовного натуралізму; тому оцінка діалектизмів у 

писемних творах 18 — 19 ст. можлива лише у контексті конкретних 

тогочасної нормативної літературної мови».10. 

Діалектизми часто використовують мовленні художніх та творів для 

передавання природного мовного оточення, найменування тих явищ, які 

відсутні у літературному слововжитку. Не використовують діалектну 

лексику, зазвичай, в науковому та офіційно-діловому стилях, адже ці стилі 

вирізняються вживанням лексики, яка позбавлена стилістичної 

маркованості. 

В українській художній літературі письменники традиційно 

застосовують у своїх творах діалектизми в мовленні персонажів як засіб 

їхньої мовної характеристики, а також для відтворення історичного, 

соціального, культурного, етнічного колориту. «Локальні діалекти й місцеві 

говірки передають інформацію про особливості розвитку окремих 

українських територій, їхню колишню політичну осібність або перебування 

у складі інших держав. Діалектизми інформують про традиції, культуру, 

ремесла, життєвий устрій місцевого населення. Крім того, багато 

 
10 Українська мова: Енциклопедія [Електронний ресурс].  К. : Українська 

енциклопедія ім. М. П. Бажана, 2000.  752 с.  Режим доступа: 

http://litopys.org.ua/ukrmova/um.htm 
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діалектизмів, записаних письменниками у їхніх творах, ввійшли в активне 

мовлення українського народу і збагатили словник літературної мови»11. 

Українська діалектна мова складається з більших і менших одиниць 

(говірка, говір, діалект, наріччя), кожна з яких виступає на певній 

обмеженій території. Отже, українська діалектна мова – це особлива 

структурна група, складовими якої є елементи різних мовних рівнів. 

Визначаючи поняття діалектизм, учені послідовно протиставляють 

говіркові мовні явища кодифікованим одиницям літературної мови, як-от: 

«Діалектизм (від грец. διάλεκτος – наріччя, говір) – позанормативний 

елемент літературної мови, що має виражену діалектну віднесеність»12.  

У зв’язку з цим П. Ю. Гриценко висловив серйозні методологічні 

зауваження до вивчення діалектних одиниць у мові художньої літератури 

попередніх епох. Учений наголошує, що «на початковому етапі розвитку 

нової української літературної мови використання діалектних одиниць не 

було чітко регламентоване, зумовлювалося мовних досвідом письменника, 

нерідко мало риси мовного натуралізму»13. Загалом же у творах минулих 

століть ідентифікація якогось явища як діалектизму можлива тільки на тлі 

унормованого варіанта загальнонаціональної мови. Отже, від власне 

діалектизмів, вважає П. Ю. Гриценко, треба відрізняти «ті лінгвальні 

одиниці, які в конкретний період мали статус нормативних у регіональних 

варіантах літературної мови – наддніпрянському, галицькому, 

 
11 Литвинська С. Діалектизми в творчості прозаїка Леоніда Куліша. 

Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах. № 39, Київ, 2019. С.30-

34 

12 Гриценко П. Ю. Діалектизм. 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. 

13, Гриценко П. Ю. Діалектизм. 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. 
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закарпатському, буковинському, пряшівському. Використання таких 

одиниць мови не пов’язане зі стилістичними настановами мовців і не 

свідчить про незнання норм літературної мови»14.  

Можна стверджувати, що для носіїв мови характерний білінгвізм 

(ділінгвізм – володіння літературною мовою та однією з діалектних форм 

спілкування) літературної і діалектної мови: залежно від комунікативної 

ситуації мовець обирає відповідний мовний варіант, часто природнім 

явищем є перемикання кодів спілкування. Як стверджує Г. Гримашевич, 

«тепер серед мовознавців є думка про ділінгвізм. Окрім ідеального 

володіння нормами літературної української мови, особливості рідного 

діалекту потрібно зберігати протягом життя. Для містян це не актуально. А 

от для тих, хто родом із сільської місцевості - дуже важливо15». 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. 

На відміну від літературної діалектна мова характеризується 

відсутністю писаних для неї правил, мінливістю своєї будови в різних 

частинах етнічної території, переважно усною формою вияву і відносно 

обмеженою сферою вживання.  

Як і літературна мова, так і народні говори характеризуються певною 

нормативністю. Поняття нормативної мови пов’язане з поняттям мовної 

системи. Мовна норма формується в процесі суспільного користування 

мовою. 

 
14 Гриценко П. Ю. Діалектизм. 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. 

15 «Особливості рідного діалекту потрібно зберігати протягом життя». 

Доступно з джерела: https://gazeta.ua/articles/nelitereturna-leksika/_osoblivosti-ridnogo-

dialektu-potribno-zberigati-protyagom-zhittya-movoznavec/881436  
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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. 

Доцільність і необхідність застосування діалектизмів у мову 

художнього твору залишається неоднозначним питанням сучасного 

мовознавства. Діалектизми надають твору особливого колориту, 

допомагають відтворювати місцеві особливості мовлення, змальовувати 

народні характери й життєві ситуації. А. Зеленько визначив такі функції 

діалектизмів у мові художньої літератури: комунікативну, етнографічну та 

експресивно-виражальну16. 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 

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

Культура слова. Вип. 22. 1982. С. 39–41. 
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мовотворення в період формування й усталення норм 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»17. 

Використання діалектних рис з різних мовних рівнів у творах 

художньої літератури вирізняється різноманітністю у певні періоди. Адже 

письменники дотримувалися говіркового мовлення природно, 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.  

В українській художній прозі 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. 

На початку ХХІ ст. формується інше, порівняно з попереднім 

періодом, розуміння культури мови. Йдеться не лише про певні правила 

дотримання літературного стандарту, а й про правила володіння механізмом 

 
17Зеленько А. С. Про деякі функції діалектизмів у мові художньої літератури. 

Культура слова. Вип. 22. 1982. С. 39–41. 
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зіставлення, застосування різних форм національної мови з метою 

досягнення художньо-естетичного ефекту. 

Однією з характерних особливостей кожного з наріч української мови 

є лексичні діалектизми — слова або стійкі словосполучення, які не входять 

до лексичної системи літературної мови, а є елементом лексики певного 

говору (діалекту). Найбільше діалектизмів є серед іменників, менше — 

серед дієслів, прикметників, прислівників, службових частин мови.  

Діалектні слова в художній мові досить часто вживають зі 

стилістичними настановами, коли автор має на меті відтворити місцевий 

колорит, типізувати характери представників різних суспільних верств, дати 

мовну характеристику персонажів тощо. 

Як зазначає Гриценко П., «діалектизм у художньому творі – це один із 

виявів багатогранного процесу взаємодії діалектів і літературної мови: 

вплив літературної мови прискорює стирання відмінностей говорів, 

перебудову їхньої структури, зміну функцій їхніх елементів; разом з тим 

літературна мова живиться діалектизмами як засобом реалізації художнього 

задуму»18. 

А. Коваль зауважує, що «наявність чи відсутність діалектизмів у 

прозовому творі залежить також і від обраної автором манери викладу: за 

умови використання оповідної манери кількість стилістично позначених 

лексичних одиниць, а серед них і діалектизмів, зростає»19.  

Уживання діалектної лексики в мові художнього твору, на думку 

С. Єрмоленко, зумовлене такими настановами: зображення фактів, які 

перебувають у єдності з описаною територією; зосередження на усному 

 
18Гриценко П. Ю. Мови чисті джерела. Культура слова.  К., 1983.  Вип. 25.  С. 

32–38. 

19 Коваль А. П. Практична стилістика сучасної української мови / А. П. Коваль. 

– К. : Вища школа, 1978.  376 с. 
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мовленнєвому тесті; «уведення нелітературного слова з прозорою 

внутрішньою формою, яка сприяє словесно-художньому зображенню»20. 

На сучасному етапі вживання діалектизмів у художніх творах 

мотивоване стилістичними настановами — відтворенням місцевого 

колориту, мовною характеристикою персонажів, локалізацією 

зображуваних подій — і становить відступ від чинних мовних норм. 

«За способом використання місцевих говірок у художніх творах з 

урахуванням повноти діалектизації, гетерогенності чи гомогенності 

діалектних елементів, уживання їх у мові автора та в мовленні героїв 

виділяють чотири типи літературно-діалектної взаємодії в художній мові»21. 

Перший тип зв’язку літературної мови й територіальних діалектів 

ілюструють ті художні твори, у яких у мові персонажів використано лише 

окремі фонетичні і граматичні діалектні форми та більш повно відображено 

лексичні говіркові одиниці, властиві також і мові автора. У таких творах за 

діалектними словами «легко пізнається мовно-територіальна прив’язаність 

персонажа, який їх уживає, місцевість, в описі якої використані такі слова, 

етнографічна ідентифікація реалій, номінованих такими позанормативними 

з погляду літературної мови лінґвальними одиницями»22. 

Другий тип взаємодії літературно-нормативної й діалектної систем 

репрезентований художніми текстами, у яких «у канву літературної мови 

інкрустовано стилізоване під певну говірку мовлення персонажів. В 

авторській мові, якщо цього вимагає специфіка наратування, вживаються 

 
20 Єрмоленко С. Я., Гримич Г. М., Єрмоленко С. Я. Народно-розмовна традиція 

в літературно-художньому мовленні (на матеріалі сучасної української прози),  

Питання мовної культури. К., 1968. Вип. 2. С. 14–32.  

21Ґрещук В. В. Студії з українського мовознавства : вибрані праці. упоряд. 

Р. О. Бачкур.  Івано-Франківськ : Місто НВ, 2009.  С. 347–360. 

22Ґрещук В., Ґрещук В. Південно-західні діалекти в українській художній мові. 

Нарис / Василь Ґрещук, Валентина Ґрещук. Івано-Франківськ: Вид-во 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2010.  309 с. 
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лексичні діалектизми. Діалоги й монологи героїв у таких творах досить 

повно відбивають фонетичні, морфологічні, синтаксичні й лексичні 

особливості говору»23. 

В українській художній прозі 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.  Так,  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 читання»24. 

Проблема взаємодії літературної мови і діалектів залишається 

актуальним напрямом сучасного мовознавства. Важливим, зокрема, є 

вивчення питання про взаємодію діалектних і літературних елементів на  

матеріалі текстів художніх творів, оскільки  саме  художні твори  

акумулюють в собі, часто активізують позалітературні мовні елементи, зі 

стилістичною метою використовують ті  мовні явища, які мають потенціал 

нормативності  

 

  

 
23 Ґрещук В. В. Студії з українського мовознавства : вибрані праці / Василь 

Васильович Ґрещук ; упоряд. Р. О. Бачкур.  Івано-Франківськ : Місто НВ, 2009.  

С. 347–360. 

24Тимошенко 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.111 
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1.2.  Використання наддністрянського  говору в художніх творах 

 

Наддністрянський діалект в творах української художньої прози 

представлений неоднорідно: різним складом і характером діалектних 

одиниць, неоднаковою повнотою й послідовністю їх вживання в мовленні 

персонажів і в авторській мові. 

В мові художніх творів М. Шашкевича і Я. Головацького закінчення -

ом в орудному відмінку однини іменників II відміни м’якої групи та флексія 

-ох у місцевому відмінку множини є характерними для наддністрянського, 

надсянського, бойківського, лемківського і закарпатського говорів: 

приступив д нему з кухльом (М. Шашкевич, с. 99); Бач, я ся каю, Жальом 

серце бідне моє прозябає (М. Шашкевич, с. 14); По-під гайом зелененьким 

чиста річка тече (Я. Головацький, с. 154); добре тот казав, що му лихо в 

пальцьох сидит (М. Шашкевич, с. 103); голос заблудив гомоном в чорних 

безвістьох, лише ще дудонь тряс землею (М. Шашкевич, с. 101); У мові Я. 

Головацького закінчення -ох не зафіксоване25.    

Використання місцевих говірок у ролі літературної мови репрезентує 

мовна практика М. Шашкевича і Я. Головацького. Уродженці 

Наддністрянщини, носії наддністрянського говору, письменники поклали 

цей діалект в основу мови своїх творів.  26
   

Один з різновидів зв’язку літературної мови і наддністрянського 

діалекту демонструють художні тексти Ю. Винничука. У них авторська 

мова — літературна, нормативна з окремими лексичними діалектизмами — 

виразно протиставляється мовленню персонажів, стилізованому під 

наддністрянський говір. У мові героїв романів і повістей Ю. Винничука 

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

Головацького. Українознавчі студії. 2014-2015. № 15–16. С. 108–115.  

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

Головацького. Українознавчі студії. 2014-2015. № 15–16. С. 108–115.  
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відображено, поряд із лексичними, низку фонетичних і граматичних 

наддністрянських діалектних рис. 

Для мови персонажів творів Ю. Винничука характерні діалектні 

одиниці всіх структурних рівнів, але не можна стверджувати, що це 

«чистий»  наддністрянський говір — діалектні особливості в ній відбиті не 

в усій повноті та непослідовно.  

Наддністрянський говір опрацьований лексикографічно. 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 Івано-

Франківської областей. Це багаторічна праця доктора філологічних наук, 

професора Гаврила Федоровича Шила27. Словник було створено за життя 

професора, але з різних причин не опубліковано. 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»28. 

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 

 
27Шило Г. Наддністрянський реґіональний словник. відп. ред. Л. Полюга, Н. 

Хобзей . – Львів: Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ, 2008.  288 с.  

28 Лексикон львівський: поважно і на жарт / Наталя Хобзей, Ксеня Сімович, 

Тетяна Ястремська, Ганна Дидик-Меуш ; [авт. ідеї та відп. ред. Н. Хобзей]; НАН 

України, Ін-т українознавства імені І. Крип'якевича.  Львів: [Ін-т українознавства 

імені І. Крип'якевича НАН України], 2009. 670с.  (Діалектологічна скриня) 
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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. Франка29. 

 Діалектна стилізація, вживання наддністрянських діалектизмів у 

мовленні персонажів характерно для творів сучасної української літератури 

(Ю. Винничук, І. Лемко, Б. Голод). 

Важливим внеском у вивчення наддністрянського говору стали праці  

І. Зілинського «Проба упорядкування українських говорів»  та «Карта 

українських говорів з поясненнями», у яких завдяки методу лінгвогеографії 

детально охарактеризовано фонетичну систему говорів. 

Діалекти української мови, зокрема наддністрянський, вивчали й 

польські мовознавці. Найважливіші фонетичні явища, проблеми словозміни 

та дієвідмінювання дослідив К. Дейна30. В основі його праці «Gwary 

ukraińskiе Tarnopolszzyzny» — власні записи зразків діалектного мовлення 

зі 170 сіл Тернопільщини. К. Дейна одним із перших помітив відсутність 

чітких меж між діалектами, наявність діалектного суміжжя. Матеріали 

дослідника, датовані 1935–1939 роками, досі є актуальними та вагомими у 

вивченні динаміки змін мовних процесів в окресленому говірковому 

просторі. 

 
29 Франко І. Я. Літературна мова і діалекти. Хрестоматія критичних 

матеріалів, Т.3, К.  Львів, 1949.  С. 358. 

30 Dejna K. Gwary ukraińskie Tarnopolsz zyzny. Ossolineum, Wyd-wo PAN, 1957.  

164 s. 
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Ґрунтовною працею є монографія Г. Шила «Південно-західні говори 

на північ від Дністра»31, у якій на підставі фонетичних та граматичних явищ 

здійснено опис діалекту, його історії, меж та проведено порівняльний аналіз 

рис говору з іншими говірковими системами. Також подано зразки 

діалектного мовлення та словник. 

П. Приступа в розвідці «Говірки Брюховицького району Львівської 

області»32 проаналізував говірки на північ від Львова — сіл Зашків, Малі 

Підліски, Рокитне, В’язова, Крехів, Мокротин. Окреслити географію 

діалектних явищ, зв’язків, взаємовідношень різних особливостей цих 

говірок з іншими говірками української мови було метою праці дослідника, 

який описав стан говірок, проаналізував фонетичну систему (вокалізм, 

консонантизм), морфологічні та синтаксичні особливості говору.  

Наддністрянські говірки як найбільший і центральний говірковий 

масив Галичини досліджував і О. Горбач33, який зібрав матеріал та детально 

проаналізував так говірки наддністрянського говору, зокрема «Говірки 

Теребовельщини», «Говірка Комарна й Комарнянщини», «Північно-

наддністрянська говірка й діалектний словник с. Романів Львівської обл.». 

Основу студій «Говірки Теребовельщини» становить здебільшого лексика, 

оскільки матеріал було зібрано за питальником в еміграції; це передусім 

«записи й усні відповіді за питальником від уродженців цієї місцевості: с. 

Дарахів, с. Залав’є, с. Ілавче, с. Романівка, с. Слобідка, с. Струсів, с. Янів 

тощо»34. Для порівняння залучено відповіді на його «квестіонар майже з 

 
31 Шило Г. Ф. Південно-західні говори УРСР на північ від 

Дністра. Львів, 1957. 252 с. 

32 Приступа П. Л. Говірки Брюховицького району Львівської області. К.: Вид-

во АН УРСР, 1957.  134 с. 

33 Горбач О. Північно-наддністрянська говірка й діялектний словник с. Романів 

Львівської области // Зібрані статті. T.V. — Діялектологія. — Мюнхен, 1993. — С.56-

156. 

34 Шевченко Т. Олекса Горбач як діалектолог. Українська мова.  2011.  ғ 2.  С. 

75–85. 
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усіх сумежних повітів Галичини, Буковини, Волині й Східнього Поділля, 

зібрані тоді ж на еміграції»35. О. Горбач наголошував на неоднорідності 

наддністрянського говору, зокрема про експансію південноволинських 

фонетичних процесів (на території Теребовельщини). Зауважмо, що, 

характеризуючи говірки, дослідник часто намагався подати й генезу 

фонетичних чи морфологічних явищ. 

Роботи О. Горбача є важливим джерелом для сучасного аналізу 

наддністрянського говору в діахронії, тому що «спостереження над 

говіркою нашого родинного села Романів і сусідніх: Підгородища, Коцирів, 

Селища, Підярків, Підсоснів, Миколаїв, Городиславичі, Дзвенигород, 

Відники, Гаї — стосуються 1920-х і 1930-х рр. та закінчилися 1943 р., як не 

враховувати листовних запитникових контактів з мовцями у справі лексики 

в 1960-х рр.»36. 

Об’єктом зацікавлення низки дослідників є перехідні говірки 

наддністрянсько-бойківського порубіжжя: говірки Західної Дрогобиччини, 

говірки Підбузького району Львівської області. Зокрема Д. Бандрівський не 

тільки показав вплив наддністрянського говору на говірки північної 

частини Підбузького р-ну, а й окреслив фонетичні, морфологічні, 

словотвірні та синтаксичні риси у зв’язку з говірками суміжної 

Наддністрянщини37. Фонетичні явища наддністрянського діалекту, характер 

його зв’язків із суміжними говорами, зокрема його вплив на бойківські 

говірки, описав А. Залеський у праці «Вокалізм південно-західних говорів 

української мови»38. Учений не лише пропонує власне бачення проблеми, а 

 
35Горбач О. Говірки Теребовельщини. Зібрані статті.  Т. V. Діялектологія.  

Мюнхен : УВУ, 1993.  С. 173–255. 
36 Горбач О. Північно-наддністрянська говірка й діялектний словник с. 

Романів Львівської области. Зібрані статті. T.V. Діялектологія. Мюнхен, 1993. 

С.56-156. 
37 Бандрівський Д. Г. Говірки Підбузького району Львівської області. К.: Вид-

во АН У PCP, 1960.  104 с. 

38 Залеський А. М. Вокалізм південно-західних говорів української мови. Наук. 

Думка. 1973.  155 с. 
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й полемізує з попередніми дослідниками (зокрема Я. Яневом, Г. Шилом, Д. 

Бандрівським). Цікавими є його спостереження над реалізацією фонеми [о] 

у перед- і після наголошених позиціях, висновки щодо чинників, які 

зумовили відмінність у її функціонуванні, та перезвуку [а] > [е], 

виокремлення шести фонетичних позицій, які вносять відмінності в 

характер наслідків перезвуку39. 

На сучасному етапі вивчення наддністрянського говору 

активізувалось, зокрема лексики (ткацька лексика, назви їжі та посуду), 

структурної організації й ареалогії, фразеології верхньо-наддністрянських 

говірок нижньої течії річки Бистриці та ін. Актуальними та нагальними є 

дослідження динаміки говірок. С. Вакульчук40 проаналізувала три часові 

зрізи — записи, зроблені в 1935–1938 рр. і зафіксовані в монографії К. 

Дейни, матеріали ІІ тому АУМу, записані протягом 1948–1968 рр., та власні 

польові записи, здійснені у 2009–2011 рр.  

У студіях Т. Ястремської41 порушено проблему динаміки діалектних 

явищ у тексті на прикладі наддністрянських говірок. Цінним доробком є 

дослідження Д. Гринчишина42, у якому виявлено давні фонетичні та 

морфологічні риси, відбиті в пам’ятках української мови XIV–XVII ст., що 

 
39 Залеський А. М. Вокалізм південно-західних говорів української мови. Наук. 

Думка. 1973.  155 с. 

40 Вакульчук С. П. До питання дослідження динаміки говірок.  Лінгвістика.  1 

(25).  Ч. I.  2012. С. 50–58. 

41 Ястремська, Т. О. Наддністрянський говір. Енциклопедія Сучасної України: 

електронна версія [веб-сайт]. гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. 

Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень 

НАН України, 2006. [Електронний ресурс] 

URL:http://esu.com.ua/search_articles.php?id=70758 

42 Гринчишин Д. Давньоукраїнські фонетичні й морфологічні риси в говірці 

села Потік Рогатинського р-ну Івано-Франківської обл.  Діалектологічні студії. 5 : 

Фонетика. Морфологія. Словотвір / [відп. ред. П. Гриценко, Н. Хобзей]. Львів : Ін-т 

українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ, 2005.  С. 29–38. 

http://esu.com.ua/search_articles.php?id=70758
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збереглися в говірці с. Потік Рогатинського р-ну Івано-Франківської обл. 

Наддністрянський говір представлений у загальних курсах з української 

діалектології. 

Деякі з аналізованих праць містять діалектні тексти. Зокрема повір’я, 

оповідання, загадки є частиною студій І. Верхратського та Г. Шила. Записи 

текстів подає П. Приступа43, а саме: оповідання, розповіді, спогади, 

анекдоти, жарти, приказки, казки, коломийки, веснянки, жнивні пісні. 

Студії Д. Бандрівського44 та Ф. Жилка45 також містять додатки із записами 

суцільних текстів, проте вони незначні за обсягом та можуть слугувати 

лише ілюстративним матеріалом. 

Отже, наддністрянський говір по-різному використовується в мові 

української художньої прози. Вкраплення окремих діалектизмів у мову 

твору, включення стилізованого під наддністрянський говір мовлення 

персонажів у літературну мову, вживання різнорівневих наддністрянських 

діалектних одиниць у мові героїв творів, написаних західноукраїнським 

варіантом літературної мови, засвідчує неоднорідність зв’язку 

наддністрянського діалекту й літературної мови в мові української 

художньої прози. 

У мові художніх творів використовують інші говори південно-

західного наріччя. Так, волинський говір, який належить до волинсько-

подільської групи говорів, використовувала у своїх творах Леся Українка. 

Як стверджує Н. Дмитренко: «Основним діалектним джерелом для Лесі 

Українки були відомі і близькі їй волинські говірки, точніше, ковельські, з 

їх своєрідною лексикою, фразеологією, синтаксисом, так би мовити, 

мішаним стилем, характерним для перехідної смуги поліського, або 

 
43 Приступа П. Л. Говірки Брюховицького району Львівської області. К.: Вид-

во АН УРСР, 1957.  134 с. 

44 Бандрівський Д. Г. Говірки Підбузького району Львівської області. К.: Вид-

во АН У PCP, 1960.  104 с. 

45 Жилко Ф. Т. «Нариси з діалектології української мови» К., 1966. 
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північного діалекту. Своєрідність цього стилю письменниця добре уявляла; 

називала його «нашим», «волинським», «народним» .46 Волинізми 

трапляються у творі «Лісова пісня» часто у мові персонажів. Це 

пояснюється тим, що «Лісова пісня» створена на матеріалі волинського 

фольклору і письменниці потрібні були діалектизми для відтворення 

місцевого колориту.  

Інший говір волинсько-подільської групи – подільський говір 

представлений у творах С. Руданського, А. Свидницького. Художнє 

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. починає стилістично використовувати подільські діалектизми  

Михайло Старицький. «Правда, відмежування стилістичних і 

нестилістичних діалектизмів у цього письменника інколи супроводжується 

певними труднощами, бо він використовував діалектизми і як джерело 

збагачення літературної мови. 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 читання»47. 

Риси подільських говірок також певною мірою відбиті у грамотах 14-

15 ст., актових книгах земських, замкових урядів, різних судових інстанцій, 

Учительних Євангеліях, літописі Само- 315 видця, «Граматиці» Мелетія 

Смотрицького, а також у Словничку подільських провінціалізмів 

А.Кремера, фольклорних та етнографічних записах Каленика 

 
46 Дмитренко Н. Волинізми у творчості Лесі Українки. [Електронний ресурс]  

Наталія Дмитренко.  Режим доступу: http://www.stattionline.org.ua 

47Тимошенко П. Д. Стилістичне використання діалектизмів у художніх творах 

східноукраїнських письменників // Питання взаємодії української літературної мови і 

територіальних діалектів. Тези доповідей та повідомлень. К.: Наукова думка, 1972. 

С.111 
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Шейковського, Андрія Димінського, Гната Гальки, Миколи Левченка, 

Костянтина Широцького, Антона Коціпінського, а також у художніх творах 

Степана Руданського, Анатолія Свидницького, Михайла Коцюбинського, 

Галини Журби, Михайла Стельмаха, Євгена Гуцала та ін. Цінним джерелом 

для вивчення подільських говірок є збірка «Українські прислів’я, приказки, 

і таке інше» М. Номиса. Подільські діалектні (фонетичні, морфологічні, 

лексичні риси) відображені у народних піснях, які вміщені у збірках «Пісні 

родинного життя», «Пісні Явдохи Зуїхи». Це переважно записи Павла 

Чубинського, Андрія Димінського, Софії Тобілевич, Михайла 

Коцюбинського,  Гната Танцюри та інших дослідників, в період з 70-х років 

ХІХ до 70-х років ХХ століття. 

Один із архаїчних галицько-буковинської групи, гуцульський діалект 

південно-західного наріччя, має багато власних відмін і в фонетиці, і в 

морфології, і в лексиці та синтаксисі. представлений у художніх творах О. 

Федьковича, М. Коцюбинського, Г. Хоткевича, М. Черемшини, М. Матіос.  

Отже, українські говори широко представлені в мові художніх творів. 
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РОЗДІЛ ІІ 

 

НАДДНІСТРЯНСЬКИЙ ГОВІР  

В УКРАЇНСЬКІЙ ХУДОЖНІЙ ПРОЗІ 

 

2.1. Дослідження наддністрянського говору: історія і сучасність  

Наддністрянський говір сьогодні досить ґрунтовно вивчений. Серед 

дослідників відзначимо І. Верхратського48, Я. Рудницького49, Я. Янува50, 

К. Дейну51, Г. Шила52, П. Приступу53, Д. Бандрівського54, О. Горбача55, 

М. Лесева56, З. Бичка57.  

У науковій літературі поряд із традиційним терміном 

“наддністрянський діалект” використовують назву “опільський говір”. 

Опілля – найвища частина Подільського плато, яке відповідає південно-

 
48 Верхратський І. Говір батюків. Записки Наукового товариства ім. 

Т. Шевченка. Праці Філологічної секції. Львів. 1912. Т. ХV. 397 с. 
49 Рудницький Я. Українська мова, її початки, історія й говори. Сідней – 

Канберра: [б. в.]. 1978. 117 с. 
50 Janów J. Gwara małoruska Moszkowiec i Siwki Naddniestrzańskiej z 

uwzględnieniem wsi okolicznych. Lwów: nakł. Towarzystwa Naukowego (Drukarnia 

Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarządem J. Filipowskiego). 1926. 
51 Dejna К. Gwary małoruskie na zahód od Zbrucza. Sprawozdania PAU. Wrocław. 

1947. T. XLVIII. Ur. 6. S. 12–120; Dejna К. Gwary ukraińskie Tarnopolszczyzny. 

Wrocław. 1957. 164 s. 
52 Шило Г. Ф. Південно-західні говори УРСР на північ від Дністра. Львів. 1957. 

252 с.; Шило Г. Наддністрянський регіональний словник. 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. 
53 Приступа П. І. Говірки Брюховицького району Львівської області. Київ. 1957. 

134 с. 
54 Бандрівський Д. Г. Говірки Підбузького району Львівської області. Київ. 

1960. 104 с. 
55 Горбач О. Наддністрянські говірки. Енциклопедія Українознавства. Гол. ред. 

В. Кубійович. Париж – Нью-Йорк. 1966. Т. 5. С. 1675–1676;. 
56 Лесів М. Українські говірки у Польщі. Варшава. 1997. 495 с. 
57 Бичко З. Діалектна лексика Опілля. Львів. 1997. 160 с.  
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східній частині Волино-Подільської плити, тобто Галицький і Рогатинський 

р-ни Івано-Франківської обл., населені пункти Бережанського й Під-

гаєцького р-нів Тернопільської обл., що локалізовані на північ від річки 

Дністер і на захід від Золотої Липи, а також розташовані на північ від 

Дністра населені пункти Львівської обл. 

Назва опільський говір існує паралельно з терміном наддністрянський із 

1933 р. (“Карта говорів І. Зілинського”). В. Ганцов у 1923 р. вживав лише 

назву “наддністрянський діалект”. К. Дейна мотивує перевагу поняття 

“опільський діалект” тим, що наддністрянський говір має більш широке 

трактування, адже в ареалі над Дністром поширені й інші говірки.  

Риси наддністрянського діалекту зафіксовані у словнику львівського 

койне – книзі “Лексикон львівський: поважно і на жарт” (2009 р., 2012 р., 

2015 р., 2019 р.). Автори видання Наталя Хобзей, Оксана Сімович, Тетяна 

Ястремська, Ганна Дидик-Меуш фіксують мову Львова ХХ ст. Джерелами 

цієї лексикографічної праці 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 

вже призабутих слів, сталих словосполучень, фразеологізмів, прислів’їв та 

приказок (понад 12 000 одиниць), а й розлогі цитати, у яких згадано про 

львівські традиції й звичаї, історичні події, особливості побуту; героями 

цих мініоповідок є не тільки вигадані персонажі, а часто й відомі 

львівʼяни58. 

Важливою була роль наддністрянських говірок в історії української 

мови. Наддністрянські говірки використовував ще Я. Ґаватович 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). 

 
58 Хобзей Н., Сімович К., Ястремська Т., Дидик-Меуш Г. Лексикон львівський: 

поважно і на жарт. Вид 3-е, доповн. і випр. Львів: Інститут українознавства 

ім. І. Крип’якевича НАН України. 2015. 852 с. (Серія “Діалектологічна скриня”). 
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Виразно риси наддністрянського діалекту простежуються у збірнику 

“Русалка Дністровая” (1837 р.) (у творах М. Шашкевича, Я. Головацького, 

І. Вагилевича), також у художньому мовленні Б. Лепкого, М. Яцкова, 

А. Чайковського, М. Устияновича, Уляни Кравченко, А. Могильницького, 

О. Маковея). Риси наддністрянських говірок поряд із бойківськими 

знаходимо також у творах І. Франка. Діалектна стилізація, уживання 

наддністрянських діалектизмів у мовленні персонажів характерні для творів 

сучасної української літератури (Ю. Винничука, І. Лемка, Б. Голода). 
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2.2. Діалектні особливості наддністрянського говору 

Наддністрянські діалекти в художній літературі виконують 

комунікативну функцію, виступають органічною складовою тодішньої 

західноукраїнської літературної мови. Як діалектні, так і мовні одиниці 

кваліфікуються з позиції норм сучасної української мови.  

Риси наддністрянського діалекту спостерігаємо 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.59 

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 побуту; 

героями цих міні-оповідок є не тільки вигадані персонажі, а часто й відомі 

львів'яни. 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 

 
59 Лексикон львівський: поважно і на жарт / Наталя Хобзей, Ксеня Сімович, 

Тетяна Ястремська, Ганна Дидик-Меуш ; [авт. ідеї та відп. ред. Н. Хобзей]; НАН 

України, Ін-т українознавства імені І. Крип'якевича.  Львів: [Ін-т українознавства 

імені І. Крип'якевича НАН України], 2009. 670с.  (Діалектологічна скриня). 
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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).  

Синонімійні варіанти найменування наддністрянського говору 

досліджував та визначив Зиновій Бичко, вказавши що наддністрянський 

говір лежить в основі західноукраїнського варіанту давньоукраїнської 

мови60. вивчала діалектні елементи наддністрянського говору в сучасній 

українській літературі  і Христина Стецик, а саме в художній практиці Б. 

Голода та Ю. Винничука, дійшла висновку, що діалекти вжито для 

досягнення художньої переконливості, етнографічної достовірності, опису 

місця подій, характеристики героїв. У мові сучасної української літератури 

наддністрянський говір функціонує як стилістична категорія 61. 

При записі зразків діалектного мовлення користуються спеціальною 

фонетичною транскрипцією, яка являє собою систему графічних знаків, 

побудовану за фонетичним принципом: кожен знак передає один звук.  

Риси наддністрянського говору на сучасному етапі найбільш 

узагальнено подано у виданні «Українська мова. Енциклопедія». 

Фонетичним рисам наддністрянського говору, як зазначив П. Гриценко в 

статті про наддністрянський говір  в енциклопедії «Українська мова», 

притаманні62: 

• «шестифонемна структура наголошеного вокалізму ( і  - е - а  - о - у ) 

• втрата довготи м'якими приголосними у формах іменників 

середнього роду (жикє́, насíнє) 

 
60 Бичко З. «Наддністрянський діалект». Чи існують інші варіанти його 

найменування? Волинь-Житомирщина.  2015. 

61 Стецик Х. Наддністрянський діалект у сучасній українській літературі.  

Івано-Франківськ.  2019. 20 с 

62 Гриценко П. Наддністрянський говір. Українська мова. Енциклопедія. 

Редкол.: В. М. Русанівський, О. О. Тараненко та ін. Київ: Українська енциклопедія 

ім. М. П. Бажана. 2004. С. 387–388. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC
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• функціональне посилення окремих фонем: 

- дж, дз (сáджє «сажа», дзернó «зерно», дзеилений); 

- кь, ґь внаслідок змін ть в кь, дь в ґь (скінá «стіна», наґійя «надія»); 

- ґ — в запозичених словах та внаслідок зміни к > ґ (смирéґа, гадю́ґа); 

- ф (фали́ти, фóрий, фíра); 

• втрата м'якості ць у кінці слова (хлóпиц, жнец); 

• у ряді говірок кінцеві г, й ослаблені, зникають (порі «поріг», сні 

«сніг», гроше «грошей», ті гáрні «тій гарній»); 

• вимові м'яких приголосних зь, сь, ць, дзь властивий більший ступінь 

м'якості, ніж в інших діалектах та літературній мові. 

Специфіку наддністрянського говору у граматиці творить набір 

закінчень і засобів формотворення словозмінних частин мови, зокрема  

Закінчення іменників: 

• жіночого роду в орудному відмінку однини -оў, -еў, зрідка -ом, -ем 

(зеимле́ў, душе́ў, голово́ў, ного́м, со́лем), родовому відмінку однини -и 

(ріли́, зеимли́, но́чи, любо́ви), в родовому відмінку множини -іў, зрідка -уў 

(бабі́ў, козі́ў, козуў); 

• чоловічого роду — в давальному відмінку однини з основами на 

твердий приголосний -ови (бра́тови), з основами на м'який приголосний -

еви, -ови (коне́ви, коно́ви), в орудному відмінку однини -ом, рідше -ем 

(коно́м, дошче́м), в місцевому відмінку однини -і, -и (на ду́бі, у кінци́), у 

давальному відмінку множини -ом, -ем, -ім (коні́м, коне́м. коно́м), в 

орудному відмінку множини -ами, -еми, -ема, -ма (гостя́ми, гостє́ми, 

гостє́ма, гості́ма), у місцевому відмінку множини -ох (на зятьо́х; так само і 

множинні іменники — на грудьо́х, на дверо́х); 

• середнього роду колишніх іменників t-основи — у род. в. одн. -

(ат’)і, -(ат’)а, -(ат)а (тел’áт'і, тел’áт'а, тел’áта), у дав. в. одн. -(ат)у, (ат’)у, 

(ат)ові; в ор. в. одн. -(ат’)ом, -(ат)ом; 

• у дієвідмінюванні: інфінітив на -чи від дієслів з основою на 

задньоязиковий приголосний (пе́чи, стри́хчи);  

https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F.html
https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%86%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA.html
https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%96%D1%96%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%96%D0%B4.html
https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%9E%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BA.html
https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0.html
https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BA.html
https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%A7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%96%D0%B4.html
https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BA.html
https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BA.html
https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D1%80%D1%96%D0%B4.html
https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%94%D1%96%D1%94%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE.html
https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%86%D0%BD%D1%84%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%B2.html
https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%8F%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9.html
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• формі 1-ї і 2-ї особи однини теперішнього часу: лє́йу, лє́йіш, 3-ї 

особи однини і множини теперішнього часу з кінцевим т (хóдит — хóдят);  

• паралельне вживання закінчень 1-ї особи множини теперішнього 

часу -мо і -м (несе́мо/несе́м, хóдимо/хóдим); нульове закінчення 2-ї особи 

однини теперішнього часу атематичних дієслів (дась, йісь «даси», «їси»); 

паралельне творення форм 1-ї особи однини майбутнього часу бу́дубра́ти і 

бу́дубраў, 1-ї особи однини і множини минулого часу ходи́ў і ходи́ўйім, 

ходи́вем, роби́ли і роби́лисмо; форми умовного способу за моделлю даўбим, 

даўбис»63. 

Для лексики наддністрянського говору характерна значна кількість 

вузьколокальних слів, а також лексем, спільних для інших говорів південно-

західного наріччя. Значна кількість запозичень зумовлена історичними 

факторами. Як зазначено у словнику Г. Шила, до найпоширеніших лексем, 

притаманних наддністрянському говору, відносимо:  

Бам|бетелʹ ‘лавка для спання’, |батʹяр ‘шибеник’, блʹат ‘верхня 

частина печі, яку використовують як варильну поверхню’, брит|ванка 

‘деко’, борʹіў|ки ‘чорниці’, брат|рура ‘духовка’, |бузʹок ‘лелека’, |булʹба 

‘картопля’, душе|нина ‘тушковане м’ясо’, жа|рʹіўка ‘електрична лампочка’, 

ква|сок ‘щавель’, к|райати ‘різати’, к|риж’і ‘спина, поперек’, |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’, |песʹетко, |п’ісʹетко ‘щеня’, п|лʹонтатисʹі ‘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 

 
63 Гриценко П. Наддністрянський говір. Українська мова. Енциклопедія. 

Редкол.: В. М. Русанівський, О. О. Тараненко та ін. Київ: Українська енциклопедія 

ім. М. П. Бажана. 2004. С. 387–388. 
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на підлогу’, хро|бак ‘черв’як’, |цʹв’ітʹлʹі ‘бурячки’, ша|мотка ‘вогнетривка 

цегла’, шваг|ро ‘чоловік сестри’, шуф|риґа ‘засув на двері’.  

Окремі діалектизми стали надбанням загальнонародної мови, інші 

функціонують тільки в говорі й належать до активного або пасивного 

лексичного фонду. 

  



33 
 

 

РОЗДІЛ III 

 

ДІАЛЕКТИЗМИ У ТВОРІ ЮРІЯ ВИННИЧУКА 

 «ВІЛЛА ДЕККЕРА» 

У прозових творах сучасної української літератури презентовано 

насамперед літературну мову, але інколи письменники намагаються 

оздобити твори діалектними словами. 

Юрій Винничук  відомий, як журналіст, редактор, перекладач та  

український письменник. Його творчий шлях розпочався ще в 1970-х роках 

як автора непересічних поетичних творів, а потім і літературних 

містифікацій, серед яких читачі особливо пам’ятають «Житіє гаремноє» — 

вигадані щоденники Роксолани. На початку 1990-х років письменник був 

режисером естрадного театру «Не журись» та засновником «Кабаре Юрця 

і Стефця».  

Юрій Винничук пройшов тернистий шлях до слави і успіху, займався 

перекладами і довгий час працював на відоме видавництво «Піраміда». 

Розпочав свою письменницьку діяльність ще студентом Івано-

Франківського педінституту, на початку 1970-х, але перші книжкові 

публікації з'явилися лише через двадцять років. Перші надруковані прозові 

твори Винничука з'явилися на початку 90-х, зокрема, у 1990 році вийшла 

друком його перша збірка прози «Спалах» (1990), куди окрім іншого 

увійшли повісті «Місце для Дракона» (1990) та «Королевич-машкара» 

(1990). Наступна збірка прози автора під назвою «Вікна застиглого часу» 

вийшла лише через десять років у 2001 році. 

Ім’я Юрія Винничука завжди викликає бурхливу й неоднозначну 

реакцію: хтось ним захоплюється, хтось зневажає, та мало кому він 

байдужий. Прозаїк, поет, перекладач і публіцист, він відомий, перш за все, 
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своїм циклом книжок з історії Львова, гострою сатирою та літературними 

провокаціями.64 

Твори Юрія Винничука перекладено німецькою, японською,  

англійською, французькою, болгарською, сербською, білоруською,  

китайською мовами і навіть мовою есперанто, чимало з них відзначені 

престижними літературними нагородами. 

Творчість Юрія Винничука охоплює широку цільову аудиторію, в 

ньому є твори для дітей та для дорослих читачів. 

Як і властиво Юрію Винничуку, «роман «Вілла Деккера» віртуозно 

балансує на межі ретродетективу й політичного трилера — так само, як 

герої книжки балансують у невизначеному межичасі буквально за кілька 

днів до початку Другої світової війни. Вир драматичних подій та яскравий 

гумор, глибоке знання таємного життя передвоєнного Львова, соковита 

мова, кримінальні та любовні інтриги — усе це читач знайде в новому 

романі визнаного майстра».65  

Мова творів Юрія Винничука часто позначена впливом 

наддністрянського говору. «Особливістю авторського стилю Ю. 

Вин- ничука вважають зокрема і його увагу до галицької говірки. Сам 

письменник наголошує, що кількість людей, які розмовляють галицьким 

“балаком”, де- далі зростає. За його спостереженнями, багато з них не 

користувалися ним, „поки були молодими”, але вдаються до цього тепер. Ця 

говірка характерна для околиць Львова чи Івано-Франківська. І сам автор 

нею користується, але не з усіма: „Знайомому скажу «сервус», у магазині — 

вже ні. Коли кажу: «Фалюю собі по Львові», — не всі мене зрозуміють”. Ю. 

Винничук посилається на власні дослідження з мовознавства, у яких він, 

 
64 https://rozmova.wordpress.com/2020/05/17/uriy-vynnychuk-6/ 
65 Винничук Ю. Вілла Декккера. Роман. Харків : ВД «Фабула», 2021. 304 с. 
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зокрема, доводить, що „галицькамова — то літературна мова, щомусіла 

поступитися українській літературній мові».66 

Юрій Винничук і його тексти є великим курйозом у нинішній 

українській літературі. 

«Балансування на межі історичної правди та вигадки, реального факту 

і фантасмагорії тим не менше не позбавляє Винничукові тексти 

інтелектуальної вартості. Особливістю авторського стилю Ю. Винничука 

вважають зокрема і його увагу до говірки (як наддністрянської, так і говірки 

м. Львова як певного типу міського койне). Сам письменник наголошує, що 

кількість людей, які розмовляють галицьким «балаком», дедалі зростає. За 

його спостереженнями, багато з них не користувалися ним, «поки були 

молодими», але вдаються до цього тепер. Ця говірка характерна для 

околиць Львова чи Івано-Франківська. І сам автор нею користується, але не 

з усіма: «Знайомому скажу «сервус», у магазині — вже ні. Коли кажу: 

«Фалюю собі по Львові», — не всі мене зрозуміють»67. 

Я. Голобородько вбачає призначення Ю. Винничука як митця у 

здатності письменника «адаптувати до українського художньо-ментального 

ґрунту цінності, що мали місце або набули поширення в 

західноєвропейській чи східній літературах, і пропонувати фабульно-

образну стилістику, яка в минулому не застосовувалася для приготування 

національного літературного меню»68 У своїй розвідці 

 
66 Ліс-Маркєвіч П. Юрій Винничук як упорядник української літературної 

спадщини. Studia Ukrainica Posnaniensia 6, 2018. С. 225-234. Доступно з джерела: 

https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sup/article/download/23725/22181/ 

67 Ліс-Маркєвіч П. Юрій Винничук як упорядник української літературної 

спадщини. Studia Ukrainica Posnaniensia 6, 2018. С. 225-234. Доступно з джерела: 

https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sup/article/download/23725/22181/ 

68 Голобородько Я. Інтертекстуальність й ультрасексуальність. Синекура Юрія 

Винничука. Артеґраунд. Український літературний істеблішмент : зб. ст.  К. : Факт, 

2006.  С. 101–118. 
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літературознавець Григорій Грабович відзначає Винничука як 

популяризатора Львова, а Я. Поліщук та І. Бондарь-Герещенко вважають 

творчість письменника органічною частиною постмодерної української 

літератури. 

Варто зазначити, що Юрій Винничук свої твори пише літературною 

мовою, однак для підсилення та більшого поглиблення у сюжет, додає 

діалектизми безпосередньо пов’язані із наддністрянськими говірками.  

 Юрій Винничук говорив про вплив своїх творів так: «я впливаю 

своїми статтями. Але не художньою творчістю, бо вважаю, що не повинен у 

творчості давати місце політиці. Для цього є такі твори, як цей останній 

вірш. У прозі я цього ніколи не допущу, бо хочу, щоб моя проза була вічна, 

а не сьогоденна. Сатиричні фейлетони і статті я пишу постійно, їх багато 

хто читає – це я бачу з відгуків людей: зі мною сперечаються, дякують…»69 

У романі «Вілла Деккера» немає зайвих діалогів, непотрібних 

персонажів, зайвих ліричних відступів. Роман насичений діалектними 

словами та цим приваблює до себе. 

Проаналізувавши словник «Лексикон Львівський» та роман Ю. 

Винничука «Вілла Деккера», ми змогли виділити такі лексико-семантичні 

групи назв осіб наддністрянського говору. Кожна з них характеризується 

диференційними семантичними ознаками, що стали основою класифікації.  

 

 

  

 
69 https://rozmova.wordpress.com/2020/05/17/uriy-vynnychuk-6/ 
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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.:  

• «Я маю для тебе фест убранє.» («Вілла Деккера» ст. 43)  

• «…зібравсі до Палестини» («Вілла Деккера» ст. 55) 

• «А ти шо хотів – жиби тебе іно мнєцкали?» («Вілла Деккера» ст. 

108) 

• «…де було зазначено єнший шлях – до Одеси.» («Вілла Деккера» 

ст. 109) 

• «Дай сі на стриманє» («Вілла Деккера» ст. 110) 

заміна [г] на початку слова на [ґ] 

• « О, в нього дуже прибутковий ґефешт.» («Вілла Деккера» ст. 

15) 

• « А маєте леґітимацію?» («Вілла Деккера» ст. 16) 

• «В «Баґателі» танці тривали допізна. Велика компанія 

Товариства коліярського влаштувала собі бенкет з нагоди відходу на пенсію 

презеса пана Михальського, що був уже добре п’яненький.» («Вілла 

Деккера» ст.1) 

• «Коли ми увійшли до його кабінету, нас уже чекав інспектор 

Владислав Ґождзєвські.»( «Вілла Деккера ст. 23) 

• « Навіть найму для траґачів. Аби до вас позаносили. Бо я сам не 

подвигаю» («Вілла Деккера» ст. 44) 

• «…тоненькі вусики і золотий сиґнет на пальці.» («Вілла 

Деккера» ст. 31) 

• «…побачивши перед собою елєґантного пана, 

і запитала»(«Вілла Деккера» ст. 49) 
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• «Але пізно ввечері приходила до вас теж сьлічна панна з таким 

теньґим бюстом, жи аж мені, старому, слина потекла.»(«Вілла Деккера» 

ст.51) 

• «Бо ґвалт не відбувався там.»(«Вілла Деккера» ст.65) 

• «Він, як завше, був обставлений чарками і щось базґрав на 

серветці.» («Вілла Деккера» ст.67) 

• «Це все перевертає догори дриґом.» («Вілла Деккера» ст.93) 

• «з кишеньки камізельки звисав ланцюжок дзиґаря.»(«Вілла 

Деккера» ст.93) 

• «Я вийняв з-під пахви люґер і став на порозі.» («Вілла Деккера» 

ст.93) 

• «Бронко сидів у самому куті і цмулив кубинське циґаро.» 

(«Вілла Деккера» ст.93) 

• «А на вулиці, прощаючись, теревенили про небесні міґдалки.» 

(«Вілла Деккера» ст.13) 

• «Злодії вирізняються неабиякою чуйністю, і поява більшої 

групки ґранатових мундурів викликала б миттєву паніку…» («Вілла 

Деккера» ст.29) 

• «У конґеніяльному перекладі Тадеуша Бой-Желєнського.» 

(«Вілла Деккера» ст.29) 

• «Ми з Ірмою у Лємберґу люди чужі, мало в чому орієнтуємося.» 

(«Вілла Деккера» ст.70) 

• «Русяве волосся було зібране на потилиці на ґудз, великі чорні 

очі пронизували мене непривітним поглядом, а вузькі вуста…» («Вілла 

Деккера» ст.91) 

• «На голові була невелика ґуля і розсічена шкіра, але вже 

перестала кровити.» («Вілла Деккера» ст.93) 

• «Конфіденти, більшість яких вже не раз побували за ґратами, 

мали, правда, і деякі обмеження: мусили час від часу мельдуватися 

в поліції…» («Вілла Деккера» ст.97) 
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• «Я вийняв з-під пахви люґер і став на порозі.» («Вілла Деккера» 

ст.101) 

• «Бронко сидів у самому куті і цмулив кубинське циґаро.» 

(«Вілла Деккера» ст.107) 

• «…а під самою стелею виднілося маленьке заґратоване віконце, 

в яке зазирав місяць.»  («Вілла Деккера» ст.119) 

• «Він летів на мене. Я гарячково вхопила і натиснула цинґель.»  

(«Вілла Деккера» ст.139) 

• «Я знаю, що це означає: то ведуть когось із допиту, а  ми не 

повинні бачити одне одного, хоча й так знаємо всіх своїх, бо ґрипси 

і перестукування мандрують від келії до келії.» («Вілла Деккера» ст.142)  

Скорочення та спрощення форм слова. 

[нʹіц]  

[мус]  

[мож]  

[тре]  

[хтʹі'ла] 

• «Тобі це ніц не нагадує?» («Вілла Деккера» ст. 11) 

• «Ще чого! Піду з тобою. Не маю ніц проти філіжанки кави.» 

(«Вілла Деккера» ст. 4) 

• «Та ви що? – здивувався він.– Він, певно, зі саду заліз. Бо 

звідтам мені ніц не видно.» («Вілла Деккера» ст. 13) 

• «Та ніц. Я й так тією справою вже зайнявся. То навіщо мені 

платити?» («Вілла Деккера» ст. 17) 

• «Є такі типи, що потім неможливо ніц пригадати.» («Вілла 

Деккера» ст. 37) 

• «Ні, ніхто. Може, то й ніц не означає. А може, щось і означає.» 

(«Вілла Деккера» ст. 84) 

• «Нє, ніц такого. Даю слухавку.» («Вілла Деккера» ст. 112) 
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• «Та ніц. Видавничий концерн закрився. Всі розбіглися.» («Вілла 

Деккера» ст. 141) 

• «Але її мус хтось принести. Скажімо, той гість.» («Вілла 

Деккера» ст. 5) 

• «Чесно кажучи, всім. Мус перетинатися і з Деккером, бо готуємо 

для емігрантів папери, спродуємо їхню нерухомість і  меблі, які вони 

залишають.» («Вілла Деккера» ст. 7) 

• «А мож, убивця забрав посудину з собою.» («Вілла Деккера» 

ст.6) 

• «Але й на обгорілих мож було щось прочитати, то я і їх 

обережно зібрав.» («Вілла Деккера» ст.12) 

• «Мож, тебе колись потребуватиму з такими гирями.» («Вілла 

Деккера» ст.12) 

• «Мож, ще мене на Личаківський цвинтар запросите?» («Вілла 

Деккера» ст.19) 

• «Сервус,– привітався я.– Чи мож з вами перебалакати?»  («Вілла 

Деккера» ст.8) 

• «Тоді мож припустити, що Кос не тільки готував еміграційні 

папери, але й помагав депонувати коштовності в совєтському консуляті?» 

(«Вілла Деккера» ст.9) 

• «У неї були такі гарні очі, що ними мож було б милуватися все 

життя, як і дрібними веснянками на носику та щоках.» («Вілла Деккера» ст. 

9) 

• «Тут мож побачити безліч людей, починаючи від гімназисток 

останніх двох років гімназії, яким уже можна дефілювати й  показувати свої 

принади, і завершуючи поважними панами й панями, які показують свої 

вбрання.» («Вілла Деккера» ст.26) 

• «За півтора золотих мож переночувати у приватному притулку 

або з’їсти два обіди в пані Теличкової…» («Вілла Деккера» ст. 35) 
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• «Ви ж знаменитий нічний репортер? Я вас упізнав. Чого вже там. 

Не думав, що мож побачити вас у такому закладі.» («Вілла Деккера» ст. 42) 

• ««Рома» славилася тим, що тут мож було оглянути всі 

найважливіші місцеві і німецькі, французькі та англійські газети.» («Вілла 

Деккера» ст. 54) 

• «Тут його тон вже не звучав так дружелюбно.– Скільки мож 

рекламувати те, чого нема?» («Вілла Деккера» ст.58) 

• «А хіба віллу не мож знайти за прізвищем власника?» («Вілла 

Деккера» ст.61) 

• «Бо йому не мож. Тішуся. Ще раз вибачте і нічого йому не 

кажіть.» («Вілла Деккера» ст.61) 

• «А мож конкретніше?»  («Вілла Деккера» ст. 77) 

• «Таким олівцем мож писати й на дошках, і на манжетах, і на 

тілі.» («Вілла Деккера» ст.87) 

• «Мож поглянути?» («Вілла Деккера» ст. 117) 

• «– Та чого не тре…» («Вілла Деккера» ст. 9) 

• «Тре буде попросити Шпакову, щоб уважніше обстежила його 

вбрання, якщо ще не віддала ганделесам.» («Вілла Деккера» ст. 121) 

• «Дідько знає,– відповів я.– Тре буде ще комусь показати.» 

(«Вілла Деккера» ст. 12) 

• «Водій сказав, що йому так важко зорієнтуватися і  чи не могла б 

панна сісти до нього в авто і показати. А потім він завезе її, куди тре.» 

(«Вілла Деккера» ст.3) 

• «Очі у них зіркі й підозрілі, тут тре пильнувати, щоб їх не 

сполохати.» («Вілла Деккера» ст.29) 

• «Але хто б її дотримувався! Щодня з шостої вечора, часто до 

ранку, тре танцювати, фліртувати, молоти язиком.» («Вілла Деккера» ст.38)  

• «Як тобі тре буде моєї допомоги, знаєш, де мене шукати. Я там 

кручуся весь день, а як десь відходжу, то бармен знає куди.» («Вілла 

Деккера» ст.44) 
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• «Тре, щоб вона прийшла до нас,– сказав інспектор.– Це перше 

свідчення дівчини, яка вирвалася з його рук.» («Вілла Деккера» ст.52) 

• «І ще одне,– сказав інспектор.– До тої Ірми тре вчепити 

«хвоста». («Вілла Деккера» ст. 52) 

• « Ото франца! – не стримався Радомський.– Тре ще ту Ірму 

перевірити. Що воно за пташка.» («Вілла Деккера» ст. 53)  

• « Тре її попередити, щоб її свідчення не відбігали від твоїх. 

А тепер мені розповідж детально про свої розмови в казино.» («Вілла 

Деккера» ст. 53) 

• «Кого боявся Альберт, коли сказав, що вам тре переховатися?» 

(«Вілла Деккера» ст. 60) 

• «Не тре було вмикати світло. Якщо то коханка, то дивно, що 

вона не знає, де Деккер.» («Вілла Деккера» ст. 74) 

• «Фантастично! – промовив я.– Не знав я, що для того, аби 

вдягнути сукню, тре цілих дві години.» («Вілла Деккера» ст.80) 

• «Тре їхати вже.» («Вілла Деккера» ст.84) 

• «Мені тре було квапитися. Каміла могла втнути якусь 

дурницю.» («Вілла Деккера» ст.87) 

• «Маючи лише три адреси, мені вдалося відшукати те, що тре.» 

(«Вілла Деккера» ст.87) 

• «Тре було якось викручуватися.» («Вілла Деккера» ст.90) 

• «Тре, щоб нею зайнялася поліція. Вона така Деккерова сестра, як 

я вуйко.» («Вілла Деккера» ст.91) 

• «Тобі не тре було тягнути з пошуком вілли.» («Вілла Деккера» 

ст.94) 

• «Тре перетягнути якомога більше українців на наш бік.» («Вілла 

Деккера» ст.100) 

• «Справді? – Пан Герман знову ожив.– Наливайте! За це тре 

випити.– Він знову зазирав до записника і звіряв за календарем.» («Вілла 

Деккера» ст.104) 
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• «О другій. І я вже буду така, як йому тре – здохла і безмовна.» 

(«Вілла Деккера» ст.106) 

• «Отже, мені тре забрати з готелю презент.» («Вілла Деккера» 

ст.106) 

• « Тре навідатися до ресторації,– сказав комісар і промовисто 

зиркнув на мене.» («Вілла Деккера» ст.111) 

• «Мені тре перебалакати з тим, хто був уночі.» («Вілла Деккера» 

ст.112) 

• «То вам тре Войтка. Зараз вам дам телєфон і адресу. Прошу 

зачекати.»  («Вілла Деккера» ст.112) 

• «Мені тре було тебе попередити не брати зброї,– сказала Ірма.» 

(«Вілла Деккера» ст.114) 

• «Тре поцікавитися у Зяблова, що там сталося. Вони її, мабуть, 

випустили, а бідолашка потрапила до рук маніяка…» («Вілла Деккера» 

ст.116) 

• «Ні. Тре буде попросити Шпакову, щоб уважніше обстежила 

його вбрання, якщо ще не віддала ганделесам.» («Вілла Деккера» ст.121)  

• «Пан Герман наполягає, що тре відштовхуватися не від звуку, 

а від літери. Себто від літери «Y». («Вілла Деккера» ст.122) 

• «Ти п’єш ту гидоту? Ось маєш – справжня кава. Завари, 

будь-ласка, а ту вилий. Мені три ложечки. Цукру не тре.» («Вілла Деккера» 

ст.124) 

• «Хтіла лише його налякати.– У неї тряслись руки.– Цілила 

понад голову… Не знаю, як так вийшло…» («Вілла Деккера» ст.139) 

• «Але я б хтіла домовитися, що після сьогоднішнього дня ані ти 

ні з ким, ані я. Домовились?» («Вілла Деккера» ст. 21) 

• «Я ще малою дуже хтіла тут прогулятися. Сама. Але діти могли 

гуляти лише в супроводі батьків.» («Вілла Деккера» ст. 26) 

• «Ви небезпечний,– прошепотіла.– І я б не хтіла, щоби хтось тут 

про це довідався.» («Вілла Деккера» ст. 44) 
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• «Тоді я вас хтіла б пригостити. Я сьогодні з вигрою. 

Продовжимо пити шампан чи волієте щось міцніше?» («Вілла Деккера» ст. 

44) 

• «Я дуже за нього хвилююся. Хтіла б довідатися, чи він часом не 

замовив собі алкоголь?» («Вілла Деккера» ст.70) 

• «Але я б хтіла придбати десь за містом віллу. Чи не могли б ви 

мені підказати, яка місцина найзатишніша?» («Вілла Деккера» ст.70) 

• «Рося хтіла завернути відразу з Замарстинівської на Східну, але 

я вирішив, що краще залишити авто на Квітовій за густим грабником.» 

(«Вілла Деккера» ст.72) 

• «А недавно ще була Людвіка… Рося не договорила, але 

я здогадувався, що вона хтіла сказати.» («Вілла Деккера» ст.76) 

• «Я сама хтіла б довідатися.» («Вілла Деккера» ст.82) 

• «Ти це мені хтіла показати? – усміхнувся я.» («Вілла Деккера» 

ст.82) 

• «Ти хтіла б тут роздивитися? – запитав я Камілу.» («Вілла 

Деккера» ст.87) 

• «Сама хтіла б довідатися. Ви хто?» («Вілла Деккера» ст.91) 

• «Ти ж тепер страшенно зайнятий, то хтіла запитати: ти ще довго 

збираєшся блукати між трьох сосон?» («Вілла Деккера» ст.94)  

• «За такий напивок навіть не хтіла дякувати. «Гівнюх…» – 

процідила крізь зуби.» («Вілла Деккера» ст.106) 

• «Хтіла лише його налякати.– У неї тряслись руки.– Цілила 

понад голову… Не знаю, як так вийшло…» («Вілла Деккера» ст.139)  

• «Я тобі чесно признаюся, я хтіла з тобою зазнайомитися.» 

(«Вілла Деккера» ст.17). 

Заміна [е] на [є] 

• «Отже, ті німецькі партійні організації якимсь чином пов’язані і з 

совєтським консулатом?» («Вілла Деккера» ст.21) 
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• «Коли тіло горить, то корчиться, а шкіра стєгується – руки 

й ноги можуть задиратися догори.» («Вілла Деккера» ст.10) 

• «Я просто хтів шось взєти почитати,– прохрипів він.» («Вілла 

Деккера» ст.11) 

Ненаголошений [и] розширюється і наближається до [е]: 

• «За мить з загуслої оливної темряви виплив весокий незнайомець 

у білій сорочці.» («Вілла Деккера» ст.33) 

• «Тобі визе як топельцю.» («Вілла Деккера» ст.103) 

Заміна [с] на [з]  

• « Зіправді. Але не забудь – ти мій боржник.» («Вілла Деккера» ст. 28) 

• «В якій він кнайпі любить зидіти?» («Вілла Деккера» ст. 12) 

• «Зправедливе запитання,– погодився Кароль.– Не одна лямпа.» 

(«Вілла Деккера» ст. 5) 

Заміна [с] на [ш]:  

• «Обух налив мені шклянку.» («Вілла Деккера» ст. 111) 

• «…а на столах – срібне накриття і сервізи, порцеляна і блишкуче 

скло.» («Вілла Деккера» ст. 28) 

• «З вашим швятом. З днем ангела.» («Вілла Деккера» ст. 49) 

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

кінці слова: 

• «Але врешті мож зосередитися на маніякові.» («Вілла Деккера» 

ст. 122) 

• «Мож, це якась говірка, що звучить так для нефахового 

вуха.»(«Вілла Деккера» ст. 122) 

• «Завари, будь-ласка, а ту вилий. Мені три ложечки. Цукру 

не тре.» («Вілла Деккера» ст. 124) 

• «А нам тре пам’ятати, що рускі таких, як ми, арештують 

насамперед…»(«Вілла Деккера» ст. 127) 

Функціональне посилення окремих фонем: дж, дз: саджа (сажа) 
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• «В горлянці і легенях є саджа, отже, коли його облили гасом 

і підпалили, він ще дихав.» («Вілла Деккера» ст.10) 

Втрата м’якості кінцевими приголосними: 

• «Але якесь авто стоїт неподалік, і то, як каже шимон, давно.» 

(«Вілла Деккера» ст. 85) 

• «Стоїть чорне авто. Воно вже там давно стоїт.» («Вілла 

Деккера» ст. 84) 

• «Таємничі вони…– промовив я.– Все ж таки незрозуміло, хто за 

цим стоїт.»  («Вілла Деккера» ст. 93) 

• «…з підкресленими рядками: «Пліч-о-пліч з жовніром-поляком 

стоїт жовнір-жид, а поруч нього жовнір-українець.» («Вілла Деккера» ст. 

141) 

• «Вже не болит?» («Вілла Деккера» ст. 79) 

• «Йо, ребром…– зітхнув Зеньо, торкаючись горла.– Мені ще 

й досі болит.» («Вілла Деккера» ст. 139) 

• «Лежит непритомний. Але завдяки зусиллям лікарів вдалося 

його на хвилину отямити.» («Вілла Деккера» ст. 97) 

• «Ромку… Шпака вбили. Лежит на скочні.» («Вілла Деккера» ст. 

89) 

• «Я була в сусідки. А він підмітав, коли раптом якісь збуї збили 

його з ніг і дали так по голові, що лежит тепер в ліжку.» («Вілла Деккера» 

ст. 101) 

Дисиміляція [кт] – [хт]: 

• «Ми зробили засідки в кількох дохторів, і так вони попалися.» 

(«Вілла Деккера» ст. 28) 

 

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

• «Вони знайшли розтрощену пляшку горівки.» («Вілла Деккера» 

ст.5) 
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• «Ні, не знайшли. Можливо, гас був у тій пляшці з-під горівки.» 

(«Вілла Деккера» ст.6) 

Відсутність лабіалізації [е] в [о] після м’яких приголосних: него, теї 

•  «…теї ж миті відізвалося ще зо два десятка таких самих 

свистунів, але з іншими тембрами і мелодіями…» («Вілла Деккера» ст. 109) 

• «Не зацікавив мене спочатку Цинамоновий душій ще й з теї 

причини, що я якраз захопився іншою справою.» («Вілла Деккера» ст. 4) 

• «Ми дослідили контакти теї дівчини, поки що жодної зачіпки 

нема.» («Вілла Деккера» ст. 11) 

• «Після теї сварки Кос був дуже пригнічений.» («Вілла Деккера» 

ст. 16) 

• «Після теї цікавезної розмови ми допили вино, якого, вочевидь, 

мені було вже забагато…» («Вілла Деккера» ст. 84) 

• «У нас на це інший погляд. Він був проти теї свободи, яку несла 

червона воля.»  («Вілла Деккера» ст. 84) 

• «З Бухаресту я від него листа дістав. Писав, жи всьо в порядку. 

Потім прийшов лист з Констанци…» («Вілла Деккера» ст. 25) 

• «І вдам п’яного. Перечеплюся ніби і звалюся на него.» («Вілла 

Деккера» ст. 25) 

• «А йо, йо… Пурцель? Я б вам радив тутейка зачекати на него. 

Скоро буде.» («Вілла Деккера» ст. 108) 

• « О, в него дуже прибутковий ґешефт. Помагає євреям вивезти 

готівку і коштовності до Палестини.» («Вілла Деккера» ст. 6) 

• «Про него нічого конкретного не знаю. Але не він один.» («Вілла 

Деккера» ст. 6) 

• «Видно було, що вже встиг хильнути, але ніхто йому того не 

боронив, бо така робота, як в него, просто зобов’язувала похмелитися.» 

(«Вілла Деккера» ст. 9) 

• «Так мені подумалося,– сказав я, не зводячи з него очей, а він 

мого гострого погляду якраз уникав.» («Вілла Деккера» ст. 13)  
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• «А третій, то панові Косу було обіцяно завезти зо два ящики 

шампана та кав’яр. Бо в него мали бути уродини.» («Вілла Деккера» ст. 13) 

• «До него часто приходив совєтський віцеконсул.»  («Вілла 

Деккера» ст. 16) 

•  «Кажуть, у него є навіть підпільне казино, куди не кожен може 

потрапити.» («Вілла Деккера» ст. 17) 

•  «Твій батько має людей, які для него зроблять будь-що.» 

(«Вілла Деккера» ст. 18) 

•  «Рося зазирнула в него одним оком і поклала до скриньки кілька 

папірців.» («Вілла Деккера» ст. 18) 

•  «То я ледве втекла від него. А такий був пристійний. Як оце 

пан.» («Вілла Деккера» ст. 19) 

•  «З-за пояса у него стирчав самозарядний пістолет «Sauer» 

найновішої моделі.» («Вілла Деккера» ст. 22) 

• «Мій чоловік спробує витягти в него гроші, ви його впіймаєте за 

руку і дасте ляпаса.» («Вілла Деккера» ст. 22) 

•  «Що вам від него потрібно?» («Вілла Деккера» ст. 23) 

• «Нє, мав справу. А ти чого йдеш до него?» («Вілла Деккера» ст. 

25) 

• «…а зо два роки тому я зустрів її зимової ночі на левандівському 

мосту – вона намагалася скочити з него під потяг, бо її покинув кавалер, 

а вона не мала чим оплачувати помешкання.» («Вілла Деккера» ст. 34) 

• «Так. Сидів сам за столом. Згадала, у него був ніс бараболькою. 

Так гейби перебитий.» («Вілла Деккера» ст. 37) 

• «…купує для танцівниці в барі прив’ялі квіти, платить за сукню, 

яку вона навмисне поплямила нібито через него.» («Вілла Деккера» ст. 38) 

• «Високе поліційне начальство, звісно, про него знало, але 

мусило прижмурювати очі, використовуючи його як дуже вигідний 

плацдарм для спостереження за кримінальним світом і  усілякими 

аферистами…» («Вілла Деккера» ст. 39) 
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•  «Ну, бо коли Зяблов сяде за карти, тобі доведеться перебувати 

біля него, щоб вчасно зреагувати на вибрик Бронка.» («Вілла Деккера» ст. 

40) 

•  «У него була нова пасія.» («Вілла Деккера» ст. 40) 

• «Напроти него сидів чоловік років за п’ятдесят з вольовим 

обличчям і похмурим, зосередженим поглядом, він спілкувався винятково 

німецькою.» («Вілла Деккера» ст. 41) 

•  «І я вже готовий був кинутися на него, щоб відібрати гаманець, 

коли встиг побачити, як Бронко хитнув головою і дав знак губами, що 

нічого не вийшло.» («Вілла Деккера» ст. 41) 

•  «Бронко тим часом, хилитаючись, відчалив до буфету 

і, опершись на него ліктями, дивився у мій бік.» («Вілла Деккера» ст. 41) 

• «Тут нічого аж такого нема. Я обіцяв дещо з’ясувати для него. 

Я інколи граю ще роль приватного детектива.» («Вілла Деккера» ст. 46)  

• «Певно, відвідує і трупарню і слухає висновки після розтину. Це 

буде моє чергове послання для него». («Вілла Деккера» ст. 49) 

• «Бо той,– кивнув на мене,– весь час десь волочиться, то хто до 

него додзвониться?» («Вілла Деккера» ст. 52) 

• «Кажуть, що той Рот ще й письменник, але руки мої до него не 

доходили.» («Вілла Деккера» ст. 54) 

• «У него враз загорілися очі.» («Вілла Деккера» ст. 57)  

• «Я назвала себе і сказала, що в мене є для него важлива новина.» 

(«Вілла Деккера» ст. 139) 

 Втрата м’якості «ц’» у кінці слова: 

• «Потім помився в душі, з’їв два варених яєц, запив кавою 

і пробував писати статтю про фордансерок, але йшло мені важкувато.» 

(«Вілла Деккера» ст.51) 

• Чергування голосних [і] – [о] у закритих складах, словоформи з 

відмінними від літературної мови:   
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• «А, пан редактор? Як ся маєте? Скоро война буде, шо?» («Вілла 

Деккера» ст. 108) 

• «Про нього нічого конкретного не знаю. Але не він оден.» 

(«Вілла Деккера» ст.9) 

Як ми бачимо, фонетичне оформлення вказує на стилізацію та вільне 

спілкування говірками. Але Юрій Винничук не послідовний у відтворенні 

деяких окремих рис наддністрянського говору. Діалектизми фонетичного 

рівня завжди різняться складністю у передаванні їх на орфографічному 

рівні таким чином, їх менше у художніх творах. 
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3.2. Діалектизми морфологічного рівня 

У мовній канві твору поширені такі діалектизми морфологічного 

рівня: 

Іменники першої відміни в орудному відмінку однини і узгоджувані з 

ними прикметники і займенники мають стягнене закінчення –но, - ов  

(капустов): 

•  « З тушкованою капустов?» («Вілла Деккера» ст.39) 

•  «Принесли запечене до червоного коліно, обкладене смаженою 

бульбою і окрему миску з тушкованою капустов.» («Вілла Деккера» ст.20) 

Закінчення іменників середнього роду в родовому відмінку однини – 

и: 

•  « … я взула мамині  мешти на високих обцасах…» («Вілла 

Деккера» ст. 56) 

Поряд із повними відмінковими формами особових займенників я, ти 

він, вона, воно мовлення персонажів фіксує давні рефлекси:  

•  «Ади-во! Відки мені знати? – обурився батяр. – Я жадних папок 

не видів. Прошу на мене тото не вішати!» («Вілла Деккера» ст.27) 

•  «Йо. Дав оголошення – хочу секретарку найтяти.» («Вілла 

Деккера» ст. 44) 

•  « Ов! То може бути якась каламація з ним?» ст. 55 

•  « Та, курди молі, Швелєр пропав.» («Вілла Деккера» ст.57) 

•  «Всі чоловіки люблять пляцки, перекладені конфітурами і 

бакаліями…» («Вілла Деккера» ст.46) 

• «Але не буду вам забивати баки…»[«Вілла Деккера» ст. 70]  

Скорочена та пестлива форма слів:  

• «Кацяба» («Вілла Деккера» ст. 27)  

• «Пурцеля, Прецля, Цєпу…» («Вілла Деккера» ст. 27) 

• « Ой, ні-ні! Тіко не до кіна.» («Вілла Деккера» ст. 43) 

• «Поволютку, мій когутку,– прохрипів він,…» («Вілла Деккера» ст. 

40) 
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• «Який душка! – озвалася друга…»(«Вілла Деккера» ст. 14) 

У мовленні персонажів вжиті фонетичні видозміни числівників:  

• «Двадцять штири чи двадцять п’єть.» («Вілла Деккера» ст.6) 

• «Між двайцять третьою вечора і першою ночі.» («Вілла 

Деккера» ст.35) 

Збереженні давні форми при питально-відносних займенниках яку’c, 

що’м: 

• «Кисіль для вас зробив яку’с послугу?» («Вілла Деккера» ст.23) 

• «Вона побачила світло і подумала, що’м застане господаря.» 

(«Вілла Деккера» ст.74) 

У системі займенників задіяні ще окремі фонетично видозмінені 

форми на зразок чо, ніц: 

• « А чо їм тут валятися?» («Вілла Деккера» ст.74) 

• «Є такі типи, що потім неможливо ніц пригадати.» («Вілла 

Деккера» ст.74) 

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

теперішнього часу, майбутнього та також 2-ї особи множини дієслів 

наказового способу - твердий: (несіт, знают, смердит та інші): 

• «– Несіт,– погодився я, а потім розлив вино і сказав: – Цю 

пляшку фундую я.» («Вілла Деккера» ст.17) 

• «Несіт,– рішуче замовила Рося.» («Вілла Деккера» ст.18) 

• «Ні що то за будівля, ні де вона, в консуляті не знают.» («Вілла 

Деккера» ст.61) 

• «Але тут не знают компромісів, тому не раз закінчується 

любовна драма криваво: за зраду куля в чоло або ніж у серце приятеля чи 

коханки…» («Вілла Деккера» ст.35) 

• «Крім того… чому ти вирішив, що вони щось про це знают?» 

(«Вілла Деккера» ст.100) 

•  «Ті відповіли, що не знают. Нічого їм не сказала.» («Вілла 

Деккера» ст.111) 
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•  «Судячи з того, як виглядав Деккер, фахівці у вас справді знают 

свою справу,– відповів я.» («Вілла Деккера» ст.115) 

• «Просто так…– знизала вона плечима.– Чим це в тебе смердит?» 

(«Вілла Деккера» ст.124) 

Закінчення іменників жіночого роду в родовому відмінку однини – и: 

• «Несподівано кнайпу розітнув радости крик Ґіпса.» («Вілла 

Деккера» ст.109) 

• «Однак застерегти тих, хто з’являється на вулицях пізно вночи, 

варто було б.» («Вілла Деккера» ст.28) 

• «А до речі… Та Людвіка, що її задушили вночи, вам часом не 

знайома? Її знайшли біля вашого дому.» («Вілла Деккера» ст.52) 

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, булис’, ще-м: 

• «Бо в нього мали-сти бути уродини. Так що нічого цікавого.» 

(«Вілла Деккера» ст.13) 

• «Всі столики булис’ зайняті, грала тиха скрадлива музика.» 

(«Вілла Деккера» ст.14) 

• «Редактор Лев Чубатий  власне скінчив’єм нараду. Він був 

старший за мене на років десять і встиг повоювати в січовому стрілецтві.» 

(«Вілла Деккера» ст.8) 

• «Ні. Усі хочуть не тільки євреїв позбутися, а ще-м й на них 

заробити.» («Вілла Деккера» ст.9) 

Дієслова наказового способу утворено за допомогою частки най 

«нехай, хай»: 

• «Нехай капрал скаже, він же ж допитав шимона.» («Вілла 

Деккера» ст.53) 
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• «Речі інколи промовляють виразніше за людей. Тому, поки 

слідство не завершене, нехай лежать у вас.» («Вілла Деккера» ст.74) 

• «А нехай той, хто лишив ключа в дверях, вилізе через вікно,– 

буркнув Зеньо.» («Вілла Деккера» ст.74) 

• «Але не кажи ще про мене. Нехай то буде несподіванка.» («Вілла 

Деккера» ст.92) 

• «А ти забери з міської трупарні тіла, і хай твої хлопці зроблять 

розтин.» («Вілла Деккера» ст.7) 

• «Також поцікавився, чи нема там часом валізи. Наталія сказала, 

що нема, а якщо не вірить, хай сам приїде і переконається.» («Вілла 

Деккера» ст.117) 

Збереженням давніх типів відмінювання форм (сей, сього, сего «цей, 

цього»): 

• «І досі ще ніхто сього шахрайства не розкрив?» («Вілла 

Деккера» ст.6) 

• «Сей Кос мене врешті зацікавив. Я наполіг на розтині, хоча наші 

вже хотіли віддати трупи родинам. Підеш зі мною до трупарні?» («Вілла 

Деккера» ст.9) 

• «З сього я зробила висновок, що ви вирішили зайнятися 

підпалом.» («Вілла Деккера» ст.16) 

У сфері прислівників використано автором такі діалектизми: тутка, 

теперечки: 

• «Теперечки зрозуміло. Співчуваю.» («Вілла Деккера» ст.16) 

• «Я відразу запідозрив, жи тутка шось недобре. Я спустився 

вниз, де була капітанська хавіра.» («Вілла Деккера» ст.109) 

• «Однак місцева єврейська громада запідозрила, що тутка діло 

нечисте. Бо ті, що виїхали, досі не дали про себе вістки.» («Вілла Деккера» 

ст.42) 

• «І що він тутка робить?» («Вілла Деккера» ст.42) 
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• «Тутка нічого аж такого нема. Я обіцяв дещо з’ясувати для 

нього. Я інколи граю ще роль приватного детектива.» («Вілла Деккера» 

ст.46). 

Мовлення персонажів повісті засвідчує також чимало службових 

частин мови, які поширені лише в галицько-буковинських групи південно-

західного наріччя, а саме, ади, аби’с, : 

• «Ади-во! Відки мені знати? – обурився батяр.– Я жадних папок 

не видів. Прошу на мене тото не вішати!» («Вілла Деккера» ст.12)  

• «О господи! Аби’с я там задрімала? Може, ще мене на 

Личаківський цвинтар запросите?» («Вілла Деккера» ст.19) 

• «Файно є. Навіть найму для вас траґачів, аби’с до вас 

позаносили, бо я сам не подвигаю.» («Вілла Деккера» ст.20) 

• «Майже неможливо докладно перешукати усі ті яри, пагорби 

й ліси, аби’с хтось не уник очей облавників.» («Вілла Деккера» ст.29)  

• «І ті й ті мають поважні причини, аби’с при появі поліції 

зашитися в найтемніший кут нашвидкуруч зімпровізованих леговищ, 

і навіть ще там закривати дбайливо обличчя: одні з сорому, а інші, 

остерігаючись розпізнання.» («Вілла Деккера» ст.30) 

• «Вранці я сказав, аби’с забрала собі всі ті сукні.» («Вілла 

Деккера» ст.32) 

• «…аби’с потім їх шантажувати, а ті, переживаючи за свою честь 

і опінію, боячись скандалу, відкуповуються коштовностями за мовчання 

пройдисвітів.» («Вілла Деккера» ст.36) 

• «А отак, аби’с я всю дорогу тільки й думав, що там сталося.» 

(«Вілла Деккера» ст.51) 

•  «А коли вони опинялися в моїй хаті, то не годні були навіть 

яйця всмажити, аби’с не пригоріло.» («Вілла Деккера» ст.54) 

• «Головне, аби’с  ти пам’ятала. Де його будинок?» («Вілла 

Деккера» ст.71) 
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• «Ти хочеш, аби’с я тобі висповідався по телефону?» («Вілла 

Деккера» ст.95) 

• «Клієнт є клієнт. Аби’с-но лиш не виявився фуксом.» («Вілла 

Деккера» ст.105) 

• «Я би просив, аби’с ти взяв своїх хлопців і зробив засідку. Але 

не біля клубу, бо там уже будуть агенти поліції.» («Вілла Деккера» ст.109)  

• «Бажано, аби’с вони з восьмої вечора сиділи на деревах 

і пильнували.»  («Вілла Деккера» ст.109) 

• «Скажи лише сальцесонам, аби’с до нас навіть ся не 

наближали.» («Вілла Деккера» ст.109) 

• «Потім дали слово мені з тим, аби’с я розповів про настрої 

українців і їхню готовність влаштувати повстання.»  («Вілла Деккера» 

ст.114) 

• «Коли ми з ним розмовляли в ресторації, мене покликали до 

телефону, і пані Шпакова молола дурниці, аби’с мене відволікти.» («Вілла 

Деккера» ст.137) 

• «Марко має свою версію загибелі Деккера і забажав, аби’с й ви її 

вислухали.» («Вілла Деккера» ст.138) 

• «Аби’с мама не побачила.– Кисіль підвів голову і став слухати.» 

(«Вілла Деккера» ст.139) 

• «Аби’с моя донька… Хто б подумав… Але, зрештою, то був 

справді негідник.» («Вілла Деккера» ст.139) 

Яскравим відображенням у творі є граматичні діалектизми, які 

кількісно представлені у творі. У них збережені давні типи відмінювання 

форми слів, які  також показують поділ до інших граматичних класів, 

парадигм. Використання різних закінчень певної морфологічної ознаки є не 

певні, бо також представлені літературні слова. Діалектизми 

морфологічного рівня, як і фонетичні, найбільш поширені  у  мовленні 

персонажів. Тому, що такі форми надають мовленню дійових осіб 

природного звучання. 
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3.3. Лексичні діалектизми 

До діалектної лексики (діалектизмів) належать слова, уживання яких 

обмежене певною територією. Діалектна лексика характеризується 

неоднорідністю. Одним із видів діалектизмів є етнографізми – слова, що 

називають предмети, поняття, характерні для побуту, господарства певної 

місцевості. 

Щоб якнайповніше  розкрити настрої й переживання героїв, їхній 

темперамент, відтворити зміну подій і колорит місцевості, Ю. Винничук 

вдається до використання як в авторській мові, так і в мовленні персонажів 

діалектних одиниць лексичного рівня. 

На відбір лексичних діалектизмів впливають не лише тема й сюжет 

роману, але й мовні преференції письменника. Автор  вмотивовано 

використовує лексичні діалектизми різних лексико-семантичних груп. 

Події, що розгортаються в романі, зумовили використання в художній 

мові письменника діалектизмів-іменників  таких лексико-семантичних груп: 

1. Назви тварин і рослин 

•  «З буди за мною уважно стежив великий чорний пес (собака  

[НРС,с. 198 ]70).» [«Вілла Деккера» ст. 22] 

•  «– Дивно,– сказав я.– Ви жили як киця з песиком (кіт, собака 

[НРС,с.  198, ]), а він твою світлину у спальні тримав?» [«Вілла Деккера» ст. 

88] 

2. Назви осіб за особливостями вдачі, поведінки, фізичними ознаками 

та моральними якостями. 

•  « В неділю тут збираються найбільші тлуми (натовп [ЛЛ, с.  563 

]71)» [«Вілла Деккера» ст. 55] 

 
70 Тут і далі у дужках вказуватимемо скорочену назву діалектного словника: 

Шило Г. Наддністрянський реґіональний словник. відп. ред. Л. Полюга, Н. Хобзей . – 

Львів: Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ, 2008.  288 с. 

71 Лексикон львівський: поважно і на жарт / Наталя Хобзей, Ксеня Сімович, 

Тетяна Ястремська, Ганна Дидик-Меуш ; [авт. ідеї та відп. ред. Н. Хобзей]; НАН 
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•  « Бачиш – з тим грубасом? (товстий чоловік [ЛЛ, с.  169])» 

[«Вілла Деккера» ст. 80] 

•  « На писку (обличчя [ЛЛ, с.  435 ]) були якісь ознаки?» [«Вілла 

Деккера» ст. 81]  

• « Про свої походеньки нічними закладами я волів не 

пашталакати(базікати[СУМ 6,с.89] .» [«Вілла Деккера» ст. 58] 

 3. Абстрактна лексика різної семантики. 

•  « Фундую (заплатити за когось [СУМ 10, с.  652 ]72 я. Бо хочу 

вас найнєти.» [«Вілла Деккера» ст. 38] « Люкс. Я Марко. Які ви кіна (фільм 

[СУМ 4, с.  165]  любите?» [«Вілла Деккера» ст. 43]  

•  « А-а, Марко! Сервус, сервус…( привітання[ЛЛ, с. 518]» [«Вілла 

Деккера» ст. 20] 

•  «Потім підемо на спацер (піша прогулянка [ЛЛ, с. 537, ] на 

Корсо.» [«Вілла Деккера» ст. 46]  

•  «Всі чоловіки люблять пляцки (печений виріб з тіста [ЛЛ, с. 

449], перекладені конфітурами і бакаліями…» [«Вілла Деккера» ст. 46] 

•  «Най го шляк трафит (проклін [ЛЛ, с. 376],— сказав Юзик.— Я 

думав раз-два їх спекатися, а нє — не вийшло. Мушу писати протоколи, 

прикладати знимки. (фотографія [ЛЛ, с. 251] Ти скінчив? — запитав у 

фотографа.— Ну, то вимітайся» [«Вілла Деккера» ст. 22] 

• «…але торгував він також андрутами (вафлі[ЛЛ,с.55]), 

пірниками (пряники [ЛЛ , с. 456]  і чоколядками (шоколадки[ЛЛ,с.536]. 

Його обступила зграя дітлахів.» [«Вілла Деккера» ст. 75] 

4. Назви будівель та речей господарського призначення.  

•  «– Від фіртки (хвіртка[ЛЛ, с. 585]) у вас ключа нема? – запитав 

я.» [«Вілла Деккера» ст. 77] 

 

України, Ін-т українознавства імені І. Крип'якевича.  Львів: [Ін-т українознавства 

імені І. Крип'якевича НАН України], 2009. 670с.  (Діалектологічна скриня). 

72 Тут і далі у дужках вказуватимемо скорочену назву словника: Словник 

української мови: в 11 томах.  Том 10, 1979. С. 652. 
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•  «– Брама(великі ворота [СУМ 1,с.226]) того дому виходить 

в сад, а сад має фіртку,– сказав я» [«Вілла Деккера» с. 69] 

•  «Випрала б фіранки (занавіска[ЛЛ ,с.585] і штори.» [«Вілла 

Деккера» с. 45]  

•  « Я пішов до лазнички (ванна кімната[ЛЛ ,с.326], помився, 

здогадуючись, як вона збирається мене потішити, і не помилився.» [«Вілла 

Деккера» ст. 46]  

•  «… зграбні столики і фотелики (велике м’яке крісло[СУМ 

10,с.631], стільці і стільчики…» [«Вілла Деккера» ст. 58] 

•  «Ми сіли на канапі (диван [ЛЛ ,с.270], Левко простягнув мені 

цигарки, ми закурили.» [«Вілла Деккера» ст. 20] 

•  « В якій він кнайпі (невеликий ресторан [ЛЛ ,с.292] любить 

сидіти?» [«Вілла Деккера» ст. 27] 

• «Біля трафіки (кіоск, у якому продають монопольні товари[ЛЛ 

,с.503]) вишикувалася довга черга курців…» 

5. Соматизми. Діалектизми на позначення анатомічних царин 

людського організму слугують образотворчими чинниками, 

індивідуалізуючи героїв і увиразнюючи їхні характери: 

•  «Але її перса, що розпирали блюзку, (жіноча блузка [ЛЛ ,с.83]  

мене заворожували.» [«Вілла Деккера» ст. 20] 

•  «Ем-м-м… ну, хіба одне: чи могли б ви не одягати комбінації, 

панчіх, бюстоноша і майточків [СУМ 6 ,с.54, СУМ 1,с.160, ЛЛ, с. 345]? 

(виріб, що одягається на ноги, жіночий бюстгалтер, панталони» [«Вілла 

Деккера» ст. 63]  

•  « …замріяно жвакуляючи (їсти [ЛЛ ,с.212] щойно купленого 

пампуха» [«Вілла Деккера» ст. 74]  

6. Назви осіб за родинними та іншими стосунками.  

За допомогою діалектизмів цієї групи письменник вказує на 

етнографічну родинну ідентифікацію персонажів 
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•  « Ти маєш чуття до кобіт (жінка, дівчина[ЛЛ ,с.295]…» [«Вілла 

Деккера» ст. 45] 

•  «Моя тета( тітка[ЛЛ ,с.559] там постійний гість» [Вілла 

Деккера ст. 102] 

7. Назви їжі та напоїв.  

«…ставить на стіл тацю з канапками (бутерброд[ЛЛ ,с.270] – на 

свіжих чорних скибках красуються плястерки (шматки[ЛЛ,с.463]  сала, 

ковбаси, шинки, прикрашені кільцями цибулі.» [«Вілла Деккера» ст. 144] 

« …взяв курячий росіл (бульйон [ЛЛ ,с.506]  з клюсками і палюшки» 

?» [«Вілла Деккера» ст. 42] 

 8. Назви осіб за родом їхньої діяльності.  

Процес соціальної реалізації персонажів передано за 

допомогою лексем на позначення професійної приналежності: 

•  « Нє. Я винна шимоновій. (жінка-сторож [ЛЛ ,с.630]) » [«Вілла 

Деккера» ст. 70] 

•  « …здивувалася платнича (жінка яка одержує оплату [ЛЛ 

,с.458] з маленьким делікатним носиком» [«Вілла Деккера» ст. 42] 

9. Назви осіб за віковими особливостями 

Окрім іменникових діалектизмів, у словесну палітру аналізованого 

твору автор  органічно вводить доволі розгорнутий пласт діалектних 

прикметників на позначення:  

 Фізичних ознак.  

• «Привіз з собою якихось двох пуриців (хлопці великої статури 

[ЛЛ ,с.276]» [ «Вілла Деккера» ст. 59]  

Відтворенню мовного колориту  яскраво сприяють прислівники на 

позначення: 

1. Часу:  

•  « Ну, ще квадранс (чверть години[ЛЛ ,с.280], і я побігла» 

[«Вілла Деккера» ст. 45] 

2. Способу дії: 
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•  «Але зроблю для вас таньше (дешевше[ЛЛ ,с.556], як де» 

[«Вілла Деккера» ст. 44] 

•  « Та закатрупили (вбити [ЛЛ ,с.219] її» [«Вілла Деккера» ст. 79] 

• «Пане Марку, дуже приємно з вами запізнатися (познайомитися 

[СУМ 3, с.258]. Мені Ірма про вас багато вповідала.» [«Вілла Деккера» ст. 

70] 

Серед лексем, які передають модальні відтінки, часто вживаються 

частки різних розрядів: 

•  «Згадала, у нього був ніс бараболькою. Так гейби (ніби, наче 

[ЛЛ ,с.151] перебитий» [«Вілла Деккера» ст. 37] 

Отже, письменник вводить у свої твори лексичні елементи, за якими 

можна впізнати наддністрянський діалект. Розмова головного героя Марка 

Криловича (відомого як «нічний репортер») між його колегами чи друзями, 

окреслює нам діалект у всій його повноті. Це надає певного колориту 

описаним подіям у романі. Також, їхні балачки між собою, наповнені 

запозиченими словами ( сервус, йо…). 

Діалектна лексика у романі надає більшого колориту та робить її 

індивідуальною та притаманною лише певним людям, на певній території. 
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ВИСНОВКИ 

При написанні магістерської роботи ми досягли основної мети та 

виконали поставлені завдання, у результаті чого можна зробити висновки 

про те, що: 

На відміну від літературної діалектна мова характеризується 

відсутністю писаних для неї правил, мінливістю своєї будови в різних 

частинах етнічної території, переважно усною формою вияву і відносно 

обмеженою сферою вживання.  

Як і літературна мова, так і народні говори характеризуються певною 

нормативністю. Поняття нормативної мови пов’язане з поняттям мовної 

системи. Мовна норма формується в процесі суспільного користування 

мовою. 

1.Наддністрянський говір – один з архаїчних говорів галицько-

буковинської 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. В 

результаті опрацювання літературних джерел, різні автори вказують своє 

бачення на використання діалектизмів в сучасних художніх творах. Так, П. 

Ю. Гриценко висловлює зауваження щодо вивчення діалектів у мові 

художньої літератури попередніх століть, акцентуючи увагу на тому, що 

колись застосування діалектних одиниць не було чітко регламентоване, 

зумовлюючись мовним досвідом письменника із проявом рис мовного 

натуралізму. Інші вчені – мовознавці також вказують свої бачення. Ми 

схиляємось до думки, що діалектизми є одним із джерел збагачення 
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лексичної системи літературної мови і виділяються на всіх її рівнях – 

фонетичному, словотвірному, фразеологічному, лексичному і 

граматичному. 

2. Оскільки метою магістерської роботи є дослідження 

наддністрянських діалектних елементів у сучасній українській художній 

літературі, потрібно зазначити, що наддністрянський діалект належить до 

південно-західного наріччя галицько-буковинської групи діалектів, 

поширений у верхів’ї р. Дністер (Львівська, Івано-Франківська і 

Тернопільська області). Включаючи в себе чимало елементів інших 

південно-західних говорів, наддністрянський діалект був основою 

західноукраїнського варіанта літературної мови. Він подібний багатьма 

ознаками з іншими галицько-буковинськими діалектами та карпатською 

групою говорів. 

3. Територія наддністрянського діалекту визначилася в 

межах Звенигородської землі (VIII — X ст.), згодом — Звенигородського 

князівства (XI—XIII ст.), а потім — Львівської землі (XV—XVII ст.). В 

залежності від різноманітних напрямів історії, на території 

наддністрянського діалекту відбувалися активні афронтальні контакти 

різних діалектних елементів і фронтальні контакти з сусідніми волинським, 

подільським, бойківським і покутським говорами. Межі наддністрянського 

діалекту протягом декількох століть охоплювали територію  Руського 

воєводства і згодом набрали свого поширення у бік регіону бойківського 

діалекту, а також і в південно-східному напрямку до покутського говору. 

Саме тому його дотичність до бойківського говору дуже невиразна. Згодом 

бойківські діалекти з часом відходять на південь в результаті натиску 

наддністрянського діалекту. 

4.У другому розділі проведено аналіз наддністрянського говору в 

українській художній прозі. Досліджено наддністрянський говір за 

допомогою історичних та сучасних аспектів, а також вказано про діалектні 

особливості наддністрянського говору (окреслено риси наддністрянського 
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діалекту, вказано роль наддністрянських говірок в історії української мови).  

Наддністрянський діалект відрізняється такими фонетичними рисами, як: 

дорсально-палатальна вимова [с″, ц″], втрата довготи приголосних звуків 

перед [е], [і], [а], укання – наближення [о] до [у] ([оу]), ненаголошений звук 

[е] артикуляційно підвищений до [еи] ([и]), відсутність заміни 

етимологічного [о] на [а], одзвінчення глухих приголосних усередині слова, 

кінцевий твердий [ц], диспалаталізація звуків [с], [ц] у суфіксах -с′к-, -ц′к-, 

та ін.. 

4. Лексичну систему досліджуваного нами говору представляють 

назви різних тематичних груп. Виявлено значну кількість лексичних та 

семантичних діалектизмів, наприклад: бýз′ок «лелека», верéта «покривало», 

коц «покривало; ковдра», патéл′н′а «сковорода», бан′áк «каструля», 

бан′ачóк «мала каструля», «чашка», горн′é «чашка», к’éл′íшок «рюмка», 

барабóл′а, бýл′ба «картопля» та ін.. 

Тексти з таким типом говору містять і фразеологізми, наприклад : 

тáний ік боршч «дуже дешевий», йак вýг’іл′ «дуже чорний», на áлярм 

«терміново», ги в аптéц′і «дуже точно», на волосóк «дуже мало», забивáти 

бáк’і «відвертати увагу розмовами», «обманювати», тримáтис′і, ги  вош 

кужýха «міцно триматися», втр’íскатисі, гид′íт′ко в старý  грýшку «палко 

закохатися». 

У мовленні наддністрянців є значна кількість полонізмів (твар 

«обличчя», цéра «шкіра», пи́сок «рот», н′іц «ніщо», вýĭко «вуйко») та 

германізмів (ґвер «рушниця», ги́бел′ «рубанок», шпихл′íр «комора», 

вандрувáти «мандрувати»), що зумовлено територіальним чинником, а 

також історичними передумовами. 

Отже, із вище зазначеного можна зробити висновок, що діалектизми – 

це слова, які є характерними для певної території та регіону, що не входять 

до складу літературної мови. Одним із них є наддністрянський говір, який є 

одним із архаїчних говорів південно-західного наріччя, ареали поширення 

якого впливають на сусідні говори. 
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5. У магістерській роботі зроблено акцент на творах Ю. Винничука. 

Існують різні види поєднання наддністрянського діалекту і літературної 

мови. Один з них демонструють художні тексти Ю. Винничука, де 

авторська мова — літературна, нормативна з окремими лексичними 

діалектизмами — чітко протиставляється мовленню персонажів, 

стилізованому під наддністрянський говір. У мові героїв романів і повістей 

Ю. Винничука відображено, поряд із лексичними, низку фонетичних і 

граматичних наддністрянських діалектних рис., які опрацьовано у 

представленій магістерській роботі. 

Визначено, що літературна мова почала дедалі більше поглинати 

діалектну мову зумовлюючи тим, що користуючись діалектизмами не кожен 

може зрозуміти один одного, оскільки є незнання тих чи інших слів.  

6. У третьому розділі проведено аналіз діалектизмів у творі Юрія 

Винничука «Вілла Деккера». З’ясовано, що Юрій Винничук пише свої твори 

літературною мовою, проте для підсилення та більшого поглиблення у 

сюжет, додає наддністрянські діалекти із львівськими говірками. 

У творах Юрій Винничук дотримується авантюрного або детективного 

сюжету та зазвичай додає елементи гротеску, бурлеску, фантасмагорії, 

пародії, гумору, іронії, сарказму, стьобу, еротизму та містифікацій.  

У романі «Вілла Деккера» немає зайвих діалогів, непотрібних 

персонажів, зайвих ліричних відступів. Роман насичений діалектними 

словами та цим приваблює до себе. 

На основі аналізу словника «Лексикон Львівський» та роману Ю. 

Винничука «Вілла Деккера» проведено аналіз діалектизмів на таких мовних 

рівнях, як фонетичний, морфологічний, лексичнний, в результаті чого 

зроблено висновок про те, що на нашу думку діалектна лексика в 

досліджуваному нами романі надає більшого колориту та робить її 

індивідуальною та притаманною лише певним людям, на певній території.  

Яскравим відображенням у творі є граматичні діалектизми, які 

кількісно представлені у творі. У них збережені давні типи відмінювання 
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форми слів, які  також показують поділ до інших граматичних класів, 

парадигм. Використання різних закінчень певної морфологічної ознаки є не 

певні, бо також представлені літературні слова. Діалектизми 

морфологічного рівня, як і фонетичні, найбільш поширені  у мовленні 

персонажів. Тому, що такі форми надають мовленню дійових осіб 

природного звучання. 

Письменник вводить у свої твори лексичні елементи, за якими можна 

впізнати наддністрянський діалект. Розмова головного героя Марка 

Криловича (відомого як «нічний репортер») між його колегами чи друзями, 

окреслює нам діалект у всій його повноті. Це надає певного колориту 

описаним подіям у романі. Також, їхні балачки між собою, наповнені 

запозиченими словами ( сервус, йо…). 

Діалектна лексика у романі надає більшого колориту та робить її 

індивідуальною та притаманною лише певним людям, на певній території. 

Як ми бачимо, фонетичне оформлення вказує на стилізацію та вільне 

спілкування говірками. Але Юрій Винничук не послідовний у відтворенні 

деяких окремих рис наддністрянського говору. Діалектизми фонетичного 

рівня завжди різняться складністю у передаванні їх на орфографічному 

рівні таким чином, їх менше у художніх творах. 

Отже, діалекти є невичерпним джерелом збагачення літературної 

мови. Завдяки творчості майстрів українського слова чимало діалектизмів 

стали загальноукраїнським надбанням. Отже, розглянувши низку слів, що 

характеризують наддністрянські говори, ми дійшли висновку, що 

діалектизми бувають трьох видів: лексичні (називають поняття, для 

позначення яких у літературній мові використовуються інші назви); 

етнографічні (назви місцевих реалій, які не використовуються за межами 

певного говору); семантичні (літературні слова, які в говорах відрізняються 

за значенням). Завдяки творчості українських майстрів художнього слова, 

надбанням провідних українських лінгвістів та лексикографів, діалектизми 
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залишаються індикаторами унікальності української мови, культури та 

історії. Діалекти є невичерпним джерелом збагачення літературної мови.  
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