
МарМар’’янаяна БарчукБарчук, , ІваноІвано--ФранківськФранківськ

ДещоДещо пропро рольроль діалектівдіалектів уу
розвиткурозвитку українськоїукраїнської

літературноїлітературної мовимови вв ГаличиніГаличині вв
серединісередині ХІХХІХ століттястоліття..

НаНа матеріаліматеріалі альманахівальманахів

““ЛірвакЛірвак зз--наднад СянуСяну”” тата тата
““ПеремишлянинПеремишлянин””



ДваДва шляхишляхи розвиткурозвитку українськоїукраїнської мовимови ––

НаддніпрянськаНаддніпрянська УкраїнаУкраїна іі ЗахіднаЗахідна УкраїнаУкраїна --

ГаличинаГаличина

АргументиАргументи протипроти західноукраїнськогозахідноукраїнського варіантуваріанту
українськоїукраїнської літературноїлітературної мовимови вв ХІХХІХ століттістолітті::

-- наявністьнаявність штучногоштучного ““язичіяязичія”” вв ГаличиніГаличині;;

-- рольроль церковнословцерковнослов’’янськоїянської мовимови;;

-- територіальнатериторіальна меншістьменшість ГаличиниГаличини вв порівнянніпорівнянні зз
““ВеликоюВеликою УкраїноюУкраїною””;;

-- тете, , щощо мовамова літературилітератури вв ГаличиніГаличині відійшлавідійшла відвід
традиціітрадиціі ТТ..ШевченкаШевченка ТаТа ГГ..КвіткиКвітки--ОсновОснов’’яненкаяненка;;

-- вибірвибір основиоснови длядля літературноїлітературної мовимови середсеред діалектівдіалектів



““РусалкаРусалка ДністроваяДністровая””

�� 1837 1837 рікрік –– вихідвихід уу світсвіт уу
ПештіПешті альманахуальманаху
««РусалкаРусалка ДністроваяДністровая»», , 
створеногоствореного ««РуськоюРуською
ТрійцеюТрійцею»» -- МаркіяномМаркіяном
ШашкевичемШашкевичем, , ІваномІваном
ВагилевичемВагилевичем, , ЯковомЯковом
ГоловацькимГоловацьким

�� ВміщеніВміщені текститексти
українськоюукраїнською народноюнародною
((розмовноюрозмовною) ) мовоюмовою

ПримірникПримірник 1837 1837 рр..



ГоловніГоловні діалектидіалекти ГаличиниГаличини, , найяскавішенайяскавіше запрезентованізапрезентовані
вв альманахахальманахах ““ЛірвакЛірвак зз--наднад СянуСяну”” тата ““ПеремишлянинПеремишлянин””::

�� ГуцульськийГуцульський
�� ЛемківськийЛемківський
�� БойківськийБойківський

ДіалектнаДіалектна лексикалексика, , наявнанаявна уу текстахтекстах альманахівальманахів ““ЛірвакЛірвак зз--наднад СянуСяну”” тата
““ПеремишлянинаПеремишлянина”” характеризуєтьсяхарактеризується власноювласною специфікоюспецифікою тата

відрізняєтьсявідрізняється відвід літературнихлітературних відповідниківвідповідників заза фонетичнимфонетичним складомскладом, , 
словотворчимисловотворчими афіксамиафіксами, , морфологічнимиморфологічними рисамирисами, , наголосомнаголосом, , аа

головнимголовним чиномчином лексиколексико--семантичнимисемантичними відмінностямивідмінностями. . ВикористанняВикористання
авторамиавторами ““ЛірвакаЛірвака зз--наднад СянуСяну”” тата ““ПеремишлянинаПеремишлянина”” діалектноїдіалектної
лексикилексики зумовлювалозумовлювало їхнєїхнє територіальнетериторіальне походженняпоходження зз тоготого чичи

іншогоіншого мовногомовного регіонурегіону карпатськогокарпатського ареалуареалу, , колоритколорит іі
багатствобагатство мовногомовного матеріалуматеріалу. . 



КількаКілька прикладівприкладів діалектнихдіалектних лексемлексем зз текстівтекстів альманахівальманахів
““ЛірвакЛірвак зз--наднад СянуСяну”” тата ““ПеремишлянинПеремишлянин””::

�� ГуцульськийГуцульський діалектдіалект: : 

полонинаполонина ((літліт. . полонинаполонина), ), дівчядівчя ((дівчадівча), ), обистєобистє ((обійстяобійстя), ), 
небожканебожка, , небощканебощка ((небіжканебіжка), ), жилізожилізо ((залізозалізо), ), ватраватра ((ватраватра), ), 
кєтицякєтиця ((китицякитиця), ), коньчеконьче ((кончеконче), ), нігденігде ((ніденіде), ), кєрницякєрниця, , кирницякирниця
((криницякриниця), ), файнофайно ((гарногарно, , красивокрасиво),),борзоборзо іі борзенькоборзенько ((швидкошвидко іі

швиденькошвиденько),),тогдитогди ((тодітоді), ), нігденігде ((ніденіде),), розполошитирозполошити ((лякатилякати, , 

злякатизлякати, , налякатиналякати), ), напудитисянапудитися ((злякатисязлякатися, , настрашитисянастрашитися), ), 
позрітипозріти ((подивитисяподивитися), ), продрухатисяпродрухатися ((прокинутисяпрокинутися, , встативстати зізі
снусну), ), бановатибановати ((сумуватисумувати заза кимоськимось, , тужититужити), ), маркітоватимаркітовати
((сумуватисумувати, , переживатипереживати), ), хісноватихісновати ((використовувативикористовувати, , 

користуватисякористуватися, , матимати якийсьякийсь хосенхосен).).



ЛемківськийЛемківський діалектдіалект

�� жичливожичливо ((зичливозичливо), ), желізожелізо ((залізозалізо), ), бакалярбакаляр ((бакалаврбакалавр), ), ревніревні
((ревноревно), ), єденєден ((одинодин), ), леґіньлеґінь; ; ґосподарьґосподарь ((господаргосподар, , главаглава
родиниродини), ), ґосподиняґосподиня ((господинягосподиня, , дружинадружина), ), бакалярбакаляр
(1.(1.найнижчийнайнижчий академічнийакадемічний ступіньступінь. 2. . 2. УчительУчитель), ), звіздизвізди ((зіркизірки), ), 
первенціпервенці ((промінняпроміння, , першіперші променіпромені сонцясонця), ), обистєобистє ((обійстяобійстя, , 
садибасадиба, , двірдвір), ), позліткапозлітка ((фольгафольга) ) твартвар ((лицелице, , обличчяобличчя)  )  желізожелізо
((залізозалізо), ), віновіно ((посагпосаг длядля дівчинидівчини), ), кавалоккавалок ((шматокшматок), ), спідспід ((низниз, , 
нижнянижня частиначастина чогосьчогось), ), звадазвада ((сваркасварка, , незгоданезгода, , 
ворожнечаворожнеча),),мдламдла ((тумантуман), ), роздрожєроздрожє ((роздоріжжяроздоріжжя, , перехрестяперехрестя
дорігдоріг), ), штукуватиштукувати ((відвід штукованийштукований –– зшитийзшитий зз шматківшматків, , 
доточенийдоточений).          ).          



БойківськийБойківський діалектдіалект

�� КоцюбаКоцюба ((коцюбакоцюба), ), гайдюкагайдюка ((гадюкагадюка), ), слезислези ((сльозисльози), ), желізожелізо
((залізозалізо), ), зілєзілє ((зіллязілля), ), кирницякирниця ((криницякриниця), ), поломіньполомінь –– ((полумполум’’яя), ), 
яругаяруга -- ((іншаінша названазва кливаклива,1. ,1. високависока горагора, , порослапоросла темнимтемним
смерековимсмерековим лісомлісом; 2. ; 2. безоднябезодня, , западиназападина), ), хабинахабина ((прутпрут, , 
хворостинахворостина), ), болізньболізнь ((хворобахвороба ), ), джумаджума ((чумачума), ), галабурдгалабурд
(1.(1.бешкетбешкет, 2. , 2. бешкетникбешкетник), ), просонєпросонє ((глибокийглибокий сонсон), ), гоститигостити
((прийматиприймати вв гостяхгостях), ), ляшуватиляшувати ((ляшоватиляшовати –– ловитиловити підступнопідступно), ), 
коморитикоморити ((житижити вв приймахприймах, , винаймативинаймати хатухату), ), мругатимругати ((тете самесаме
щощо моргатиморгати), ), ТихомиритиТихомирити –– заспокоюватизаспокоювати, , втихомирювативтихомирювати.  .  


