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ПЕРЕДНЄ СЛОВО

Випуск:ноqи у світ оцю працю, у11ажаю за мій першиП oGoв'язок спом'янути на цім місці u,ьoro чоловіка, котрий заохотив
мене до uівї роботи та давав так матеріяльну ик й моральну
поміч. Цим чоловіком був перший шеф Шкіль11ого Реферату

МШНО в Ужгороді бл. nам. мініст. рцник Йосиф /lешtк. По
Його смерті ~Пністерство ШкілLІІИЦтва і Народньоі Освіти
в Празі продовжувало і на дальше uю поміч, уділІоючи мені
то відпустки то зменшуючи обов'язки h WІ<ОЛЇ. Сном'януrи

мушу в uім місuі і на uю ЧJИРУ поміч, якої я зазнавав у своїх
лябораторійних праuих зі сторони професора Карлового уні

nсрситету Дра Йосифа XA.JAU:ЬКOlo та його асистента, нині нцзв.
nрофесора, Дра Богуміла Галі. Не менше з вдІІчністю споминаю

на цім місці uих учителів і священиків Підкарпатськоі Руси
і Словаччини, JИО поразуміли моє тяжке завдании та на чужім
терені подавали мені І.Qиру nоміч. Та найбільшу жерnу пе-

ребрав на себе

Sbor pro l!}dcum Slovenska

Slovan.skim Ustavu v Ртоzе,

а

Podkarpatslr.l Ru.si pfi

J,UO піднявся випечатати так об'є~щ-

стий твір.

Всім uим чинникам виражаю на цім місці мою найсердеч
нішу подв:ку та І,ІJИре Спасибі.
АВТОР.
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uvital vtcle prcici Dr.
о

PaПkevifc

па

dUieZite otoizcc jazykove

RUSI

jako velkt synthetickt dilo

Podkarpatskt Rusi

а па

vf-

chodnfm Slovcnsku. Pti te pfileZitosti vzdava Sbor zvla.Jtnf
dik universitnfmu profesoru Dr. Miloli Weingartovi, kterj doporuCil tuto knihu k
dilo v

ti~ku а

s nevkdnf ochotou prOCetl

сеІе

korektнfc.

SBOR PRO VYZKUM SLOVENSКA
А

Lл coммiSSION
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PODKARPATSKE RUSI

L'~TUDE

DE LA

SLOVЛQUIE ЕТ

DE LA RUSSIE SUBCARPЛTНIQUE а ГСІ)U avcc plaisir le grand

travail dc

synthe~e

du D" Par'ikcvif consacrC

а

d'

importante.~

qucstions linguistiqurs de la Russie Subcarpathique et dc la
Slovaquie orientalr. А cettc occasion, Іа Commission rcmercic
spCcialemcnt lc D" Milol Wcingart, Profcsscur
q11i

а

rccommandC ес travail et

І'а

а l'UnivcгsitC,

rclu cntiercment sur Cpreuvcs.

LA COMMISSION POUR L'ETUDE
DE LA SLOVAQUIE

ЕТ

DE LA RUSSIE

SUBCARPATНIQUE

RESUMI\
V teto pr3ci pod..ivoim .,..y~Іcdky svefto zkoum<ini ukrajinskych
noitefi Podkarpatske Rusi а souJІedпich oblasti, rc>zuml:jc tlm
pfedevMm obla~t slovcnsknu а tu C.ist Marmnrn.~c, ktcr.t. jc nynf
v Rumunsku, t. j. okolf Silюtu а t.idoH feky Vy~avy а Ru~kovy.
Тою b;id3.nij~cш za{<~.\jiZ r. I!J22 іІ. pokra{ovaljscm v nl:m aZ
do poslcdni <іоЬу, pfi l-cmzj.~cm prici,zt·cdigovanouji:f: v г. 1930,
doplnil no\•Ym matcri<i.lcm z poslc<lnkh lct. Prnzkoumal j~cm
celkcm vc v~~~ Сі mcnM mitc mluvu 17lJ usad а ptipottcmc-li
k tomu matcri3.1 zi~kany ze zci.pi!iU Vt:rchratskCho, Hnatjukovfch,
Brochovych, Viro\'}тlt а ВonkniOovych zt: st:1 vcsnit.:, byl vzat
v teto pr:ici zfctcl па dialcktologickC z;ipi-.y z tt~mCf 300 vcsnir

z 520 vikt·lt t·uslnskfch VCJІnic.
OtclenJ mC ргоkс ЬуІо doplniti materi<il, sebr<.tnY duposud
ІІ•.:..:<kn~·ші badateli tak, abyclt typickC 7Jcvy jazykovC podle moZnosti pi'OO(koumal v jcjkiІ gcщ;тafi.ck~m гozMfenf а аЬу('ІІ па
tomto z.ikladC mohl ,·yznaCiti dialektickC skupiny па tak dlouhCm, аІс UzkCm p:i~mu od Tater at k pramcпUm Tisy а jcjfclt
pfitoku. Za v~·clюdi.~ko j~('m vzal studii рго[ О. Brocha о паtсёі
\'сsпіс UIJiy, КnгІІmІу а Falku~ovcU, :'1 to n.i.fcCi tistC ukгajin
.~kych, smlkпych а pn~lovcnHCпych, kteг~ ldi uprostfcd mezi
v§cmi. Noi.feU Ус!іпіс(' Ubly sluCuje zcjmCпa mпohC 7jcvy fonetickC а tvaгovC z vychodu і zc z.З.padu. Kгomt .~tudii па mist~
prov<idl!l jscm takC studic laboratorni vc ((>пctickC laboratoti
ргоf. dга Josefa CIІiumskCho па Karlovl! uпiversitC а •·ovnCt
doma. Pfi tCchto studi!ch jsem vyi'.naCoval misto artikulacc jak
samoiІI<i.~ek, tak souhla.~ek nekolika typickfch n.ifeCi, а to marmaroSskych, uZanskyciІ а Sari~skych, vymeto"<ll jsem dClku samoillisek :1 znCiost а пе?.nІ!Іо.ч !iOUhl.t.sck v saпdhi і па konci slova
а vi:ty.

kt~: ~~~~v~~~~~ok.~ё;;k~~~~c~~~~n~~ac:Jiii~~C~kkrk~:~~t~J~
sгovnati b}·va!e hospod3fskC ссІ~у .~с zvi.Utnfmi dialektic-

tHko

~u~~~~ub~J~~:.~:e ~~cTis~~h:~jf~i~l~~ik~~is~~~~tu0~J~b~~d

а ро povst<in! R<ikOczyho ІІ., тоі svUj ohlas і v pfcskupov3.ni
n.ifefi nebo v jcjkh pfesouv.ini ze z.ipadu na vychocl а na jiho·
\'Yrhod. lt!dko.ч pcX·<i.tcCniho osidlcпi, dccimovaneho bcztohQ
ІІІ

"·<ilkami

а

jinymi

kata~trofami, dop!Пova)a ~е

se sevcrni strany

j~=;~~;~ ~t~j:aa~ ~~i,,~J~~~d~~~~~~h~ ~o~~~~~f~fo~~~~~j~~e~y~:

ukrajiп.~ka n<ifcCijihokarpatsk:i rozvijcji !;С vc stcjnCm ~mCru z\'UkovCm і tv:trovCm jako ukrajinsk<i natcCi .~cverokarpatskci. NCjakC zmCny zpUюbily, hlavnC v slovniku а tvaro~lovf, n1Спе foncticky, n:ifcti z.S.pac\nCslovansk<i, а to slovcn!;k;i а polsk<i. Pravda,
ncpfihli:lim zdc k n:ifctim, ktcroi. !;С \'С v~tМ псЬо menSi mifc
poslovcn~tila. К tistC slovanskCmu cthnirkCmu zд.kladu pfibyly
pfcdcv~fm ла vfchodC takC clementy romi\лsko-s)ovanskC, а to
od XIV. stoletf rumunskC. Rumunska kolonisacc sahala do byva!C Zupy uZaшkC, аІе nrjsilnCjSi ЬуІа v bfva!C :lupC maгma
ro!iskC а ugoCskC, kdc оЬу\'<НсІС ЬуІі л:tzyvЗ.ni kdy.~i d:ivno
ВІасІІу. Ліс гumunskC vli''Y nebyly silnё, omczovaly sc pfedcv!im
ла slovnik, ргЗ.vе tak jako vlivy m:tdaгskC. Oboji zprostfedkovaly
\•livy z ВаІkЗ.лu, а to hІа\'Ш~ tuгcckC. S ob)a,ti ob~azcлou Turky
PodkarpatskЗ. Rus н~mН ро dvC stolctf dokoncc soLІ~<'"rtila. І srbochorvЗ.t~kC obyvatclstvo '' dobi\ch ро XIV, JІtolctf pro.~akovalo сІо
podhofi karpatskCho; byli to jcdnak v)aJІtnici vN~kh majt:tkU,
jednak panSti :.luho\·ё (hajduci), jednak kupci, zшi.mi zdc pod
jmCлcm RЗ.covC. Vlivy tCchto osadnikU jsou v лсі.Геl:ісh ukгajin
-~kych па Pocl.karp:щkC Rusi раtглС.

slo~~~J~~~~ bu~~~~~1sk~~~:~o;~~~~r, ~ ~~:~~s::~~~X: і ~~~~1k

..
clialckticky.
Fonetkk<i. tvoifnost noi.feCi ukrajin.~kyciІ v oblasti ла jih od
Karpat леnі stcjnoi na c<:lem prnstoru. Vyskytuji sc zde dva typy,
jcdcn vicc arciLaicky, kt<'"rY zaujim<i !ikoru ccluu oblastjihukarpat~kuu, а to od feky TcrcJІvy аі ро Popta<l, а (lrultY novCjM, kter~·
s pfc<·horln'fmi n<ifcNmi zahir:i. Uzcmi па v'fchod od Tcresvy.
CharaktcІ·iJІtick)·m :tjcvcm v archaistickt:m typu je, :lc sc zdc
dodrZujc rozdil mczi starym w а і, ktcrC \' closti znaCnC oblasti
podr!uje svou povodni hodлotu foлctickou а pfi tum takC pfcclt.S.zf nil ~tfcclo-pi·t·clo-patro\'ёy. Vc srovnЗ.ni se zvukov'fm typcm
buculsk}·nt nJ.fcCi па zЗ.pad od Tcrcsvy zachovЗ.vaji а ро d<ivnyclt
m~kkych .~ouhiЗ.SkЗ.ch а ро і ve v§ech poloh:ich: Cas, hф, no!a,
jaJ.:yj, kclct.to v л<ifcCich huculsk)'clt :.с takovC а pfemCI'шje ла
UzkC і: C'is, .t'i!JI, rюs'i. N<ifcl:f n:t ziipacl od Tcrcsvy v daleko
vCtSi mifc :r.achov:ivo~i ~tar§i .~tadium pfchlci..~ky ctym. о. t v uzavtcnych slabikacl1, а to vcdlc stfidnice і takC u, ju, іі (kd.rf, kjdli,
kШі, kwli). V noi.fcCkh hucuiJІkych moi.me па tomto mistC jenom
stfidnici і (kili) а v pfcchodnych nlifcCfrh zachovava. se stariii
~tadium pfchlo\.sky о na u (kdlf, vUl) а ро retnicich v Udolf feky
Ruskovy vyskytuje sc takC sttldnicey (l!)'Z, pyd). Huculska oblast
ла mist~ stare skupiny kw, hw, chw ma. jenoш .g, hy, chy а sta~i
1\'

:.kupiпy kЬІ, hЬІ., chw па ziipad щ.І Terc~vy udriuji :.с па "·clkёn1
Uzcmf. Spolctпym zjcvem v obou oblastechje~t uchovЗ.vciпi mCk-

kosli souhl<isky С (chol'u), kdeito druhC ~tfcdopatrove sykavky па
zcipade ztvrdly а па huculsk~ obl~t.~ti а v Udoll fcky Ruskovy
podr:f.ujl jc~tC S\'OU mCkkost (I'ipka, .t'aJ).

no~~;~eN<Ln;.~~~~o~~\ic;c.~~~h~Їt:г::~e0~~~~c~~rk;~roav~~;~#~i

kmcny tC:met zmizcla, kdc!to v oblasti huculskC sc udrfcla.
Ov!em tato altcrnace v jinё podo~ па zcipad od Tcrc~vy а7.
.~koro do I.atorice tЗ.ste~пe ~с takC udr!ujc (grчt!ЬІЛ.іІj., mastilj.).
V nblasti huculskC пastalo vСШ vyrovnЗ.ni mczi dffvCj~imi
kmcnov}·mi koncovkami а па z;\pad od Tcrc~vy пachoi.zimc
u Jmcn podstatnych mu!skChn t·odu j<'iitC mпоІю stop kuncovek
davnC:ho skloiiovЗ.пi podlc kmcшl. V huculskёm nifctf udrfujc se
zatiteCпi jt vc tvarcch z3.jmeпa pUvodпC ukazovaciho •jь (gen.,
dat.) - itho, jtmu, kdcfto v ostatnich natefich moimc jo (joho,
jomu).
Spoletпym archaickym rysem pro celuu obla~t jihokarpatsk01.1
jc zachovciv3.нi ml!kkC:Iю r' (nнbar', vtr'ch) а .~ttidnicemi star}'ciІ
~kupiп tr&t, trьt, tlr.t j~ou (\nc~ trЬІl, tlwt, kde!to ~kupiny tьrt, tl>rt,
t&lt daly .~Шdnicc krumC ltrl, tort, lo!!l а take nekdc misto tl>rl >
twrt.
Pf('"jdcmc nynf kjcdnutlivym hloiskoim v jcjich historickC:m rozvoji а uk.itemc, jak sc rozSitujf jejich sttfdnicc v geografickCm
prostoru.
І. J.ak ЬуІо jit fcfcno, praslovanskC а, tvrdC а, mCkkё а, take
ja > f podгl:uje !іС па cclCm Uzcmi jihokarp;H~kCm mimo шifeti
huculskci: stojag, dag, ,tag, mn'aso, huculsky: stoja{Y, tla{Y, f.'lty,
mn'lso.

2.

Pilvщ\ni

ctym.

е

ztvrdlo: .ftlo,

мsu, а

udrtclo sc af

па ша!С

bfl~~~ yp~~~·m~:,J:~І:ьi~~:~~~~f~ s~<t~~kkcikc;i, J'akat:;j~}·~~c~::
.r.imc vc starych natcCfch ukrajinskycla od ХІІ. stolcti: kamin',
remin',Ji.JI,Jim. Vyjimku tvofi nёkterC gramatil.:ke katcgorie dekliпacf z<ijmen ukazovacfch, kdc t ptcd j mci stejnC stfidпice jako

J:b:iis~(·~ ku=a~~c~,(~~o ~~~j~~~~~~f·d~~~dj:k~~\t::;~ ~~~;І_a;k:r:;;a~
vfenych ~labikcicl1, а to: 'u (ju),ii, і (nesu-n'rls, niis,nis; vtiu-vjlk,,
viiz, viz), Nemoimc zastoupcnu sttfdnici w,_)', jako pfi о. Oblast
tt!chto sttfdпic se shodujc skoro 5 oblastf stfidnic о.
Hliska t pfed mCkkymi slabikami па velikC:m pro5traпstvi
n<itcCf jihokarpatskych, а to od Laborcc ncjmCnC аі do kotliny
sihoLskC mCni se v U7.ke е: ollc', kuplc' а take v dU~Icdku vokilni
harmoпic (tipir', Utvb'). V tom smeru je tento zjev v souhlasu
s podobnym 7jevcm pfi IІlisce о.
V

Zatlitctni ir. рщІоЬnё jrtko \'С v)'clюdoslovan~kY•I• jazyt·kiІ
dalo stfldnici о: osin', olin', V)')imku tvofl fislo,·ka jeden, ktcr<i poclrfuje zaMtcl'ni іе vг vcltnІ velike obla.,ti а tlihnc sc а! clu
Marmaro.k,
Ро aГrik;itё l ,. okoli Laburcc pfech.izi t v а: lasa!J, lapika а ро
~ykavkckh .і, f pfed ~amoh!a~kami tvrd)·mi pfcch<izf pU.vodnf t,
І<ІkС t z ь '' '>kupin~ fьrf, fьlt na о: tona, аІс ir'tJ'!J', p!enyc'a, nk piono,
lorny;, loytyj, nlc lervenyj.
Sta•·t- ctym. і artiktІiujt: .~с vicc vz<.~.du na hranki stfcdnfho
а ptcdnJlю patra а podobli se evropskCmu UzkCm11 r. Ztratilo ji7.
d:ivno ~•hopnost palatalisacc pfcdch:izcjfcfciІ ~ouhlci.~ck {nts{)',
nyua, sadyty, vo<;Jty). Od UdoH teky Uhu ajc5t~ d.ilc na Vn·hovinC
b)'viiiC bcrciskC Zнру ()(] Scrbovce па z<ipad podriuje staгuu
pfcdni artikulaci bcz palatalisace ptedchdzejfclch .~oullloi.~ck.
Zjcv tcn sc omezuje na nCktcrC koncovky: dativ sg. а in~tr. рІ.
mn.~c.: bralovi, vilmi а v inf:: ntsli, doti. Je v§ak ma13. obla~t, а to
na ji7.nim Zcmplin~ku od RшkC Poruby а7. do tcky ТорІС, kclc
toto і palatali.~ujc ptcdchazcjicf zubnit·e d, t, а to jenom v infiniti,·u: chodili, rohyli.
StarC ctym. l m<i. ~tfidnici па есІС obla.-;ti і, kterC zm~kfujc
pfccklнizcjfci zubni ЩІІІІІ<іskу а ро hla<ikЗ.ch а na zaCЗ.tku slov jc
pгejutovanC: tfido, lilo, mira, vira, toii, jЩу. ОсІ Popradu na z<ipad
а v ostrovech H~:kmanuvcc, Zavadk<t, Рога{ ро rctniclciІ vytvifi
sc К~~~~Ї{;:zfІ~~;).~ Рj~м~.т1:~· j:~~7 .jiZ pozn<tmcn<tli vy~c,
нdr!ujc ~с v obla.o;ti осІ Popradu at do Tcrcsvy, jcnom ~ tim І"OZ
dilcm, Zг ~с artikulujc \"ісС vzadu, nc7. pfi \•clkuruskCm w, jak to
pozпamcnal ji7. Rrorh а Durno\'O. Ро rctniciciІ sc w labialisujc
а pod UZhoi"Oclcm осІ Sc•·cdnetю af kc Катеnісі sc w labialisujc
\'С Vkt"IІ polohoi.ch {b&if!., m&i!,v, s&in, d&"Іm, /ьіtу). Pod Uilюrodcm
~с rovn~! \'yskytuje celii fada vcsnic, kde w ~plynulu s doivn)'m і
' jcdcn stfrflni Z\'uk у, jak to jc v noi.fcCkh ukrajinsk)'ch v~c
obct"nC: !Jn,ryha, dyn'a. Tento 7jcv naiCzaml" takC vc vcsnirfch na
pohraniU шifct":f slovгnskYt"IІ.
Vyskytujc .~с take novC ЬІ, а tu z pUvudniho і а l ро ~ykavk:icl1 І,
.t а v okoli Popradu ро!: /~ja, lw{Y, htstwj, l!.rs(,
Vг ,-~і Vy~ni Runa za Marmarolskou Sihoti sta1·C j v tCm~f

ka~~~sf~~~~~k~toc~~~\~~~~~~ -~~~:~s:::'~:fcUt·IІ jihokarpatskyclІ

podubni: jako t jcn v ~labikach otcvfcn)'ch: no.fu, vo.g!,v. V .~labi
k<ich нzavf<"n)'ch о nczu~talo, n)'br! pf<"§lov monolihongy: u, (ju),
іі, w,y, і: kUn', kiUл', kiin' ,kьm' ,l!)>~,kin'. Tyto stfidnicc sc omczujf na
urCitC, uzavfcnC pro <ісЬс U7.cmi ajcn zfidka se vy~kytuji pffpady,
kdc na oblцsti jcdnC stfidnicc Ьу .~с vy.~kftal<t stfidnicc druh<i,
ОЬІо\.~1 pfehlc1sky о · і tоіІшс sc od Popril(lu af do fcky Ciroky,

VJ

r;~~~dd ~th~uj~~:~~cb~~~t/n~t~i~~i~~ ~i~!c~~t~'pn~l~~;o:~:~~~
jc pfcru~cna stfidnicf u aZ do Brustur. Odtud potom objevujc
znovu v UdoH horniho toku fcky 'Лsу v nЗ.fcCich hucuЬk)'clt.

~r

od Stt:~~nj{~sko~~~~~:u~:~~e~~~XJ~Z~fь~~~~o~:r~;cr:~~~~~~~.~~~
l>yl('ckou Polanu f.Ї'cchЗ.zi do Udoli teky Tcrc~vy а! do Brustur.
Na z:ipadt pron1kci aZ do Kolotavy-LazU, Bcrczova, Lipiii,
Chustu, Verjacjc, Ccrneho Ardova, HctcnC. Na. Liipad od tCto
tЗ.ry leii obla~t .~ttfdnice о > й aZ do Udoll tcky Latoгicc. Odtud
pak se роСfші zasc oblast .~Іtldnicc о> u, kter:i sc t:ihne aZ do

feJgьf~~t0:rr.·idnkc o--fi, jak ЬуІо jiZ poznamcn<ino, jc uzavfcna

na zЗ.pad~ Udolim fcky Latoricc, na vfchodC Carou, ohranitujfci
z:i.padnl vfbHky stffdnice о > u \' byvaiCm Marmat·o~i а Uкui"i.
Od scvcru ohranituji tuto oblast Вor!avskC poloniny,jcn 11 Voloveho tato hranicc pf<'stupuje na scv~r od poloninskCho p:isma
а tcihnc ~с aZ (Іо Ni7.niho Sincviru а Kolnl-a\'y-Horbu.

ob~~~~t~~~;\~-J~ f·~k~a~Іi);~~:~ z::~taп::~J;v~j~k~~~ ~U~о~·~:а~І~;
.~ttidnicc о ~ і, о

> u,

av~ak

zdc omczujc

~е

na

nc'!:kteгci

slova .

.\с ~~~ic~n~~~l;nt~t~o lt~s~~~;t~~ar~t~~~~h {~~1n:;~ ь;_,~;o~j~;~f~
;ojev pronik3. aZ do Udoli teky Ceremo~.
Nejtid~f jcst stHdnicc о > ju а objcvujc se ve vcsnici Zavadcc
u Spi§ske NovC Vsi а stopy jcji jsou v Porati а v Slovink:ich. Jc
dokciz<ino, Zc tato ~>tfidшrc ЬуІа rm.Sifcna na cclem Uzemf JcmkovskCm jiZnt а !'iCVcrnl: ud Karpat.
v ~z1k\~k= ~. vn~~:~:iel~r.cl{j~~~i~~~~. o;!ck~~~/cuv;o~~~~J~~.~fj~;.
prof. О. Вгосh v n<lfct"i vesnicc Ubly, objevuje se ptcd slabikami
~ і < l а u. Zaujimi znaCnCjM oblast, а to od fcky L ... Ьоп:с а! do
kotliny SihotskC s vyjimkou n:itctf huculsk)'ch. Toto UzkC о
~~:г~~t~~1i;~j;1 ~:f:{jz~~~:~k;i ро obou sІraшich Karpat а vy~kyHIЗ..~ka u pU.vodu pr<tslovanskChu а jako І>tfidnice nosovCho р
udr!uje se v§udc s v)'jimkou ш~ktcrfch katc,f;oгif gгamatiгkyclt.
Jsou to tvary slove<; tffdy -ovati, v pre~cntu iju, fiju, wju na mistC
pravidclnC:ho -uju: kupuju > kupiju, kupйju, kupwju. Tento zjev jc
nutno spojovati s pfchl<i.~kou о> u, й, і, aCkoliv zde chybf podmfnka, а to uzavtenost slabiky. Tcnto 7jev se vyskytci od teky

~~~:r

:J ::tya~i~~k; ~o~~a~~~r:~~j:~u t~:J~~~i~ f~l:kc~~

v uzavtenfch sla.bik<i.ch ptechazf ёasto v і: klil, polidne. PodobnC
jc tomu na Vr..:hovinl: bcreiskC: v okolf Vcrecck: firko,Jir'ja.

VII

\' щifctirh jihok<ІІlмtskyciІ \'yskytuj~~ '>С takC obmi::na u ~i
rokehn, blizkCim k п, kt<'r:\ ~<' ''Y!\kytujc \' .~labkc pff.zvu~nC pfed
tvrdymi slabikami (mticha, тUku). Tuto obml:nн kon'itatoval Brn('IІ
\' n.3.fЄ"{/ ublaп~k~~m, аІс j(' ro;.o.§ifcna і jiпde па ~еvсг ро Kostгinu
а najil1 aZ (Іо Рщ\Іюt·щf.І u Sobraш·U а takC v п~knlika vcsпicfch
mrzi .Scrcdnym :1 Mukai:·cvem.
V souhl<isk;\t·lt sc ncvyskytujc tolik zmCп,jako v samohloiskli.eh.
Retnit·r р, Ь, v, m .~с udrZujf, pti l-<'mt ~с zuborctn<' v ро samoltltisk;i{'lt ncbo not za{c\tku .~Іо\·а pfcd soultl;iskami mCnf v bilaIJioilnl (l." сІюdл, t;lera. Nfkdc па :mi"citku slov а\' .~andhi mCnf ~r
11 v Ci~tnu samnhlci~ku u: v noli > u noli. V nfktcrfclt noifcticlt
l~mkov~kyciІ па pohraпit"i slo\'CП~kCm ptcchoizi v pfc() cxplosi-

Г.~~~ivp~~~i!:,iT;г~~~~~!d~1%~ji· s~ vC~~~cЇп'Y~~~r~~7ls~~~~ ~~~~~
Іуmі ~ouhlii.~kami а '' пczntly .,pirant ch. pfcd souh!a.skami ncznChmeтty, chtotШ.
Ро rctniclch pfccl mi':kkymi .~amohtA... kami па vclkCm Uzemi
jilюkarpat~kCm ~с nbjcvujc l cpcпtiІctickC, .-.cjmCna vc tvarcch
Са~оvоіпі prcs. do~othujc на zipadC at dn okolf Zborova. V пoi
fcCfch hucнlskych а nn z<i.pad nd ZborO\'il toto l epentltetickC
1Jttd vilbc1· mizi, псЬо .~с vy'>kytнje jсп ojediпfll'.
Zubni t, d, podobnC jako tomu JC па сс!С prosto.fc vjchodo·
~lovan!ikC pf1:<l mCkkyшi samohla~kami, doivci stffclпici t
j l

I)·mi:

+ =

і\ d 1- і V nilfcCich па vychod od Latoricc ma stfidпit'i t
(choi,u, voiu, uroiaj) а па zJipad od Latorit:Є" ~tffdnici di (chodiu,
rюtЦu, urod,tai). TytCi ~nuhl:i~;ky pf~d і z l fa.~to V п<i.fcCich za.
padпich а рrа\'Ї()сІпt v пд.fct"kh /щcul~kyclt pfct·hiizcji па m~kkC
k', д' (sk'ina mlstn .rlina, g'ido mi\Lo t!tdo).
Zubni s, ~ pfrd mёkkymi ~nmolrl:iskami а hlavп~ pfed і < l
'' nateCi mczi Торіон а I.aюricf majf artikulaci koroпoilni а
akusticky !іС vy.-.naCuji jako polomCkkC пеЬо docela tvrdC. Na
t.cipad od ToplC .1 takC па Vп:ho\•inC ;aryii~ko-:t.empliпskC od
ffCky Ladomirky .r, ~ pf..:,i mi:kk)·mi ~amoiІloiskami artikulujr
~с dщ~;іІпС (\n t<ІJ..o,·C miry, Zc ~с mСпі v ml!kkC ~ykavky 1, і:
!'іпо, .t'ila, J'ati, і' а(. Na ,.ychod od Latorice artikuluje se v t)·clti
poloh:ich aZ k n:ifci:·im huculskym koroncilп~-doп;ilnC: s'ino,
~'ila, s'uda, .f'a. V n:ifctkh !Іtкulskych artikulacc tC:chto ~oui1Іoi.sek
ptcd mCkkjmi .~amuhloisknmi jc '>tcjna jako v пcitcCich ccntroi.lnkh, а to koroшilnl, nebo sc di~polatali.zuj: ~ila, dt.r hи(l, sts, suda.
Zubni afгikata с V ptiponJich -tc', -:УС' а ztvrdla V noifcCfch zapadne od fcky Ciroky а takC v natcCich hucul~kych (kujJtc,

( .rvilka)

tantt, p!tnyca).
Souhl:isky s, .{, с v pfiponC, ktcrci vzпikla slouCenfm l, f,
poCinajic осІ Lnborcc па vychod J~ou mC:kkC: rus'kyj, n'i-

t +ьsk,

mte'kyj, pras'kyj, btrtc'kyj.
VIII

AГrik<ito~ і zo~chov<i\·a vc vёtSine nii.fcёi pu\•odni mekko!oot: ё'аJІо,
Ztпdlo toto l jrп \' natctich marmaro~iik)'clt іІ. tasto
vп:hovinsk)'ch b)'v. t.upy bcrc:!skC. NфilnCj~i ztvrd·

t'uiu, l'ort.
\" шifcCkh

~~~~;~ ~~s;~~~~~~i~~l~t;~;::~~}:kf~~~ ~~~~!1 ~u5~0 ~ed~~:

nou mCkko.~t sykavky f, і, !. vyjiшkou nMcCi huculskych а ta~.
tcl'ne n:iii'cCi V Udolf f"l'ky Ru.skovy. Od Latorice na zapad оЬё
tyto souhlisky m;Lji \"ёtSi .stuprii tvr{losti, takfc pU.vodn! і ро
techto souhli~k:klt pfcch:izi v "'· Hl<i.ska r zuciІo\'oi.v<i. jc~tё pU.vodni mekko~t jak па koпt·i ~Іо\' 1 tak і uvnitf: pysar', rnbar',
ctr'koo, ver'ch.
Hlci.ska l vyskytujc .sc vc tі'есІІ podob3.ch: sttc{lni l skoro па
celem Uzemi, na v)'chodё шІ Laborcc ptrd vScmi ~amoiІI<iskami,
па zipad od Laborce m:i pfcvnlш tvrdC /. M~kkC /.~с vy~kyЩjt•
jcnom pted mCkkymi .~amohl.oiskami: lito, zemfa, fudt. N<~. kонсі
slabik tasto l menf se па bilabialni {І: po{lnwi, chodyt~, maf!.. TakC
па z.ipadC od Topte па ma!Cm ltzcmi toto l pl·cd tvrtl)'mi ~amo
hliskami: w, о, а, u ptechizi v IJilabi:ilni {1, podobnC jako v шi.
i'cCkh ~tovcnsk)'ciІ а polskfciІ {hot~oиa, IJllUka, ma~,to, hof!.ubok).
ZadtUa:r.yt"nC k, g, ch а. hJ·dclnC h \' pнvodnich ~kupinc:kl1: kw,
hьІ, chw ~і шlrZclysvou zadni artikulaci na vclicc roz~<i.h!Cm Uzcшi,
а. to od Popradu aZ do Udoll feky Uhu ~ \'fjimkou TibavskCho
potoka а potom od Latoricc at. k Tcrcsvl:. Mezi Uhcm а Latorki
v teto skupin~ artikulacc k, g, ch, h posunula sc k ~ttcdu tvrdeho
patra а vyskytujc se tam stcjnC jako v n.ifcfich hнcul!>k)'ciІ mi~to
Іоhо ky, gy, chy, hy.
Praslovan.~kC skupiny tь[t, tьrt, ti>Jt, it.ft motji п1znC !.tfidni("(•
tьrt :.> lert {vrr'ch), Щt > tort {horшc'), tьjl splynнlo ~ 111/t а misto
nich moimc toll .• lOf.ll (vof!.)c, dof.lhwj). Na mistё ЮrІ vy~kytujc ~е
Іаkе twrt {hwrtrnta, twrhaty) а v n<ifcCkh :.:;lpadnkh tiikC ltІrl
{hart' ok, bar;:).
J>ra.o.lovanskC ~kupiny tn.l, lrьt, tlьt, tlьt daly !ooli"i{inicc: trrt,
trь~t, tlwt {krrst, drwvo, slw;:.a). Pщtavcni slfidnic r, w ро plynnYt·h
нcudrfujc sc \~ШІt·. V noii"cCich \')·t·lюdnirh muz~~ ~t;lti r, ЬІ
і pfed plynn)'mi: rrstyty (yrstyty > rstyty, .rtyty), ~rmity, а\' шi
i'ctfch zipadnich, t. j. na z<i.pad od Laborcc w stuji pra\·ideln~
pi'cd plynn)'mi: dwrvo, swl;:.a.
PlnoiІia..~f torot, tolot, ttrrt, tolot па mlste psl. tort, tolt, trrt, ttlt
zichnvivaji se і v пcjzii.padnCj!ikh ostrovcch. Jsou kritcricm pro
rozhranitenf nЗ.ГсtЧ sloven~kych od pudkarpatoгшkych.
ZaC<i.tctni or, о/ maji stffdnici ~ intonaci taZenou ra, la {ralo,
lakomwj), ~ intona.ci rafenou ro, lo {rozum, lokol).
Zc ~kupin souhliskovych je ti"cba uv6ti t(J, fc na mi~tC
gv + І > і vyskytujc .~е ;:о { zui;;da) а па. misІC lr.v + І > і objcvujc
~с jcdnak cv v nolfcl:kh vyt·hodnkh, \" z;i.padniciІ udгlujc .~е kv
ІХ

.~trjnC jako \' jazyrich zoipadn~ln\'<І.n~kyelt (kuita, cviJty). P1ivndni
~kupiny dl, Ji ~е nezachovaly. Mf~to nich jc l bcz zubnic: то~
(ytva, pltla. V шifct~klt z:ipadпich vy.~kytujf sc pfipady, Zc ~ktІ
piny dl, tl7.iji, 01. to \'<' ~tovcch kultшniho pil\·odu: mydlo, koмd/o.
Dialcktkk~· vyznam m;tji zmtny, objcvujfcl se u tiizacfch z!jmcn.
StarC ziijmcno k~to zmёnilo sr s jcdne strany dissimilac! па chto,

ktcre zaujim<i vCt~inu ncif<'N, а to od Popradu ;~.! k Uhu а potom
Vrchovinou jdc af do lшculskfch шifcli. Na jifnkh svazfch
К;н·раt od Uhu af k Tercs\·C nastala m('l<ttht$t', podobnejako
,. шifcCkh srbocltuv<\tskyrh, а mf~to kl>to jc t/r.o ncbo ko.
Z<ijmenn hto ш:і а! tfi tvary І. fto, ktcrC ~с vy.~kytujc vc
\'Ct.~int natcCi jak па zЗ.padC. tak і па vfchod~ aZ k f'=<''= Borfav~.
2. Ло, kt'=rC jc гozMi'cnn od uZanske Vгchoviny af сІо M<Іrmaгn~c,
З. !о v Udnli fcky Uhu а ПО\ HucuiStin~.
Лsimilacc d pfcd n jc ve vct;iпC nйtcti od Laborcc а?. k TcІ't·~v~ 7jc,•em v~t"nbccnfm. Dissimilace fk > tk ( tkoda, lkola mi~to
fkoda,fkola) j(' charaktcristickym 7jcvcm ffi("zi Laborccm а Uhem.
V шifetfch v)'chndnich, pnC{najic od feky Turje r vc skupinC
rl a.~imilujc .~(" па ll (lella mi~tn terla).
Z moriOiogic jc nutnn npakovati to, со ЬуІо ji7. па poё::itku
fri"cno, 7.г nMt:Ci hucul~ka se Іі§І ~\·fm !<.ystCmcm od ostatnich
rіш, fc zaclю,·oi.vaji rm:dil mczi m~kk)·mi а tvrd)'tni kmeny. Tcnto
1'0/.dfl zanikl vc v~cclt ostatnicl1 шіі'('Сісh, krom~ n~ktcrfch
~top u icn~kych pod~tatn)'clt jmcn па Uzcmi mczi Tcre~vnu а
].atorici. Zato v~:tk dcklinacc pщlst. jmcn па z<ipad od Tcre.~vy
jc buhat.~i l(,rmami, псЬо( v tCto оЬІ;;щj jc dochovoino jc~tC mnohn
zbytku doivnfch koncovck deklinacf podle kmcnU, aCkuli..,· ~amo
rozdCif'ni deklinaci podle kmenц ''ymizclo а zvit~zil princip rodo\•}·. Z b)'v,.lft·h <lcviti typu podlc kmcnU jc nyni pouzc pCt
rvptІ: І. typ jmcn podst. 7.cnskCho rodu 7. dfiv~j~lch kmenli -а-,

J::: -~:. ~~~ !~~.~~~)n7c'~"r;~f.~~- ~~~~~~~c~~~~~i:C~~.~~~~~ck~;~:i

-п-, -s-, З. typ рщІ~t. jmcn rodu icnskCho 7. IJY,•al)'ch kmспн
-і-, -и-, ·k typ pщlst.jmcn rodu !iti"edniho z b)'v. kmcnU -l, 5. tvofi
))O(I~t. jmCno ma!J, ktcry jc moino takC zafaditi сІо tfctilю typu.
Pr\·ni typ, jak fcCcnn, povstal hlavпC zc smiSeni kuncovck о
а Іі- kmrnu. ма hlavnC \/ pluralu silne stopy divn)'ch konCO\'Ck о- kШ<'ПіІ, а to v dat., lok., in~tr.: -от !і pffslulnfmi pfc~

ltl:lskaпti, -іГh а -ЬІ
-аті,

jak to jc \'

(panum, v la,zich, ,z panьz). Kont'ovky

jin)'ciІ

natct:iclt

-ат, -tиh,

нkrajin~k)'ch а \')'t·lюdoslovan-

dkJ~l~~yjk~~ct~~~k1(by~~r:~h0~~~~; -и~ k~~nl.~dg~~~-~i~~ -~.a~~t. :~:
-u (t:11o рщІсdпі koncuvka m<i pfcvalш \' noifctkiІ marmaro.~
skfch), \'ok, -е, -u, u ml:kkfch -'u, lok. -і, -u, -ovi, u mёkkfch :)',
-'и, -'ovi. KromC toho ~сп. ~А'· jmcn pod..,t. Ь),·аІ)'сІІ -і- kmcnu
х

а t<ІkC ~ouh]i\,k(')\'}тh

kmenu m.i nl!kde v noifcfkh vychodnkiІ
koncovku -е (toho dnt}. V рі. pUvodni konco,·ka '' norn. рІ.
tvrdych kmcnU. v z<ipadnkh natctkh zachov<iv<i je~tC koncovku
-і, alcjinak v~ude panuje forma akш~tivu па -w (раnьІ}. 7.і\.-·оtші
рщІ~t. jmena а jmCna щоЬnІ maji ta.~to zakon~cni pUv(')dnkiІ

~:;k~:~~ ;~v~, f~~:v~~.:::~ov~~~ ~~~;.Г~·с vv;:ty~~j~c~ ~~~~~;~:~
vychodoslovcnsk)'ch. V instr. рІ. naciІ:izimc i':asto v z:\padnich
noifci':ich а n~kdc і vc v)'clюc\nkh koncovku du:ilo\'ou -ота
(psoma). V lok. рІ. vedle pUvodnl koncovky -ich (о- kmenU)
vyskytujc sc ta.~to koncovka -och (й- kmcnU) а -ach (а- kmcni1).
Zajlmav)'m ..Jcvem jest, !с vlastnl jmfna m~щ·. v Marmam;i
v gen. sg. majl koncovku gcn. fcm. w ( Alexander, AltxandrЬІ)
а take v асс. -u (ta Ptlru). VysvCtliti jc tn mo!no vlivcm rumunskym, kde toto podst. jmeno v nom. sg. melo koncovku а а v dal§ich p:idcch яс ~kloflovalo podlc mu!~k. -а- kmenii.
Pod.~t. jmCnn rodu 7.en~keho ncmaji tak ruznoro{]ё koncovky
jako .~ubнantiva masculina. Prvni typ pUvodnklt -а- kmcnU zachov:iv:i vJuc]c rUvodni koncovky а jen \' Jі::СП, рІ. mUZcmc kon-~tntovati \'liv koncnvky mu!sk. гщІн -ov~ (іаЬіv, seslriv). V instr.
~g. objcvujc se misto pUv. koncovky -oju, -еіи па vCtSim Uzeml,
а to od Tisy a:Z k OndavC koncovka -oil, kteroi pronikla take do

~~~~~~ ~~uz~~~~n~eь:s~Am~~s~~m:0~ t;ek~i7.~g~~~ 7k~~:~~kc~
-от

sc

(dohrom, seJtrom)

n~kde і

а

konco\'ka

na pohranitf nateti slovenskych vyskytujc

-и (t

dohru sestn1). V huІ"нlsk)'ch шifefich

~s~~~~j/e~~~~n°0vlf,,~~c~;t~c]sfek;,~~o~~;~~ ~~;~-u~ k~~~~~
jmCna mu!sk. rodu -а- kmcnU neuchovala svщ1 dcklinaci v ~i~
tot~. Podlehlot vlivUm deklinaci -о- kmcnU masr:. prvnilю tурн
v dо:н., in.~tr. а lok. ~к.: sluhoDi, J/uhom, sluhoui.

clv;(~Y~~j~t~k,rп~~~.u ;~~~~~o~:~f~-j~~~~';.' ~c:~_"k;:c~~~~D':kt~~~~
piivodnkh

-п- kmcnй

zmi.,;cla

а .~plynul<t ~ pп•nim

typcm dfi-

v~jSich -о- kmenU. РГ\ІПІ typ -о- kmenU vc srovщini ~ pUvodniІП
pozm~nil .~е v t(')m, Zc v n~ktcr)'ch p:idech projcvujc vliv dckli-

nacc mut.s. rndu pr\•nihn typu, а to v dat. а lnk. sg. (selovi) а
takC \' gf'n. рІ. (seliv, poliv).
DrultY typ dcklinacl pod.st. jmen rodu ~tfctlnihІІ take sc ncudriel vc ,,·Cm pUvodnfm r<izu, ponCvadijsou pod vlivem сІеkІіn<І.П'

~:J.~~~~~j~t{ ~~;d~~j~~й~~d~l ~~~~~vk~~~ {i~f.~~/~vin'::;~

sg. -от mlstn -ет- (hus'atom)- V huculskCm vSak hш'altm. V r'jc mo7.no vidtti ..,·)і\· prvnilю typu v dat., kdc misto koncovky
-tm jc stfidnicc -от · -11111, -йт, -im (hus'atum, hus'aliim, hus'alim).
ХІ

Vc \'УсІюсlпісІІ n.ifcfiriІ
І·ovk:t s J.e!atw а v ]()k, рІ.

v in!itr. рІ. sc zachov.i\-·;i pUvщlni konvcdlc ,.,,,н·С konrnvky -fch takё -a&h, -och.
podlc dcklinace z.ijmennC~Io.Zcne, ~ta.ZcnC. Zc .\tarC jmcnпC dekliпacc zustaly jcnom zbytky
v nnm. ~~-: holod~n, hodrn а v пum. рІ. hodny, odny. Dialekticky
\'}·znam m;i ІІСГО\'tю~t ,. zakoпi:cni поm. ~.1{. псtнr., kdc ~с objcvujc а! troji zakontcnl: І. nestaZcnC -оіе (dobтojt ttla), ktcre sc
vy~kyttІjc od Udoli fcky Uhu а Tur,ic па Y}тhod а! ро doliпu
VclkГ Riky; :1. rcdukovaпy tvar -oj (dobroj ltla), ktcrY sc SШ od
cioliny fcky Uhп а Turjc а-': rю Udolf fcky Ciroky; З. kr<itk~~ tvar
-t (dobre ttla), ktcry pfc\•lad:i па z.ipacl щІ Cimky а take па vyrhud od Vclk1~ Riky. N()m, рІ. ma pro v!echny tfi rody ~tcjnГ
konco\'ky -і па vf(;hod od U<loli feky Ciroky: dоЬті panw, dоЬті
Pficlavшi. j1nCna ~kloa"шji .\Cjcпom

~f~~·/o~:fг:fap~~~"Z~j~~;,~ zj~~kicr 1ko"nac~~k:d-i)~~~~.~~,f~~J~
pfcdch<i.zcjki zнbnl ~ouhl.isky s \-'fjimkou kotliny boriavskC:
kтa.m'i pola -- kтasni R_ola. Vc Гсm. sg.
,.y.<kyшji ~с t\•ary jen staZcnC v nom. sg. -а а шkoliv -aja (mala
rika) а tOJ.kf ,. akk ..~g. -u а nikoliv -uju (malu riku).
Z;І,·;Іtпу dialckticky v)'znam ma і ~tupfiov.ini pfidavnychjmcn.
Vy~kytuji sc ttt tfi zрн~оІ>у: І. па UzcJni bf\'. 7.upy marmaro!skC
'tUt)(·fJ \'Yil~i t\'CІff н· рІІПюсі гumuпskCho maj (lat. ma,l{is) + posit.:
maj dоЬrЬІі, maj _zefenw.j, 2. ~ pomoci pfipony -jм: doтoi:pj, u.qi,
ktc1·<i. jc rozШena !Jiavne \' n<iff"N<·h stfrclnkiІ аі tlo Udoli feky
Uhu, З. pffponou -jм + l: _zefenij!yj, silnijJyj, ktcr<i. j(~ roz~ifcna
na r.ciCm U.t.ctni щ\ Borfavy аі dн Popradu.
Deklinacc .t.<l.jmcп podг:Zujc puvodni rozdCicпi na dckliпaci
zci.jmcn шobnkl1 а rodovych, V dckliпaci z.ijmcn osobn!ch maji
pfcvahu tvary cnklitkkC neji'І1 ,. dat. а akk. s~ .• пуЬг! take v gen.
·'А'· (daj ту, dam !J, vydi.u (а, vz'a(t vid (а). V dcklinaci z<i.jmcn ro{lovf~.:lt naela<i.:imc vyro\•n;iпi t\'U.I'U pod vlivcm dcklin<~.cc z<ijmcn
ІІkazo\·acich: tot, tola, toto: v gcn., dat., v in~tr. ~g-. (tot, tоІю,
lomu - .r'oho, s'omu, moho, mioho, momu, mojomu, mojo(t). TakC
1vary uka.ZІI\'Jкi!ю ;.o;ijmctш tol v in.~tr. ~g. masc. а od gcn. рІ.
vyrovnaly ~с clo tvaru z.ijmcnnC deklinace ~loZcne (tЬІm, twch,
lЬlm, ІЬІ"!), tЬІсh). St1jn)· ,-\iv m(tZcmc 7Ji~titi takC vc tvareclt
Zcп,kfciІ. Pod ,.Jj,·cm toji m<imc: s'oii, lo(t, s'o(t. Vliv labialisacc
IІici.sky іі jc patrпY vc tvaгcch dat. а lok. s.~· l'cm. z.ijmen ukazovackl\ tota, sts'a, kdc ~с mi~tn liij, siij vy~kytujc na Uzcmf pfehloisky
о
. іі t\•ar tii(t, .tii(t.
Ci~lovky ud pCti ''fk ztratily svuu dcklinaci podle -і- kmcnu
а ptcSiy k typu: dva, lry,lotwry, tak:Ze misto gen. pja!J, dat. pja!J
m.imc pja(och, pja(om.
SlovcsnC tvary hlavnC nil~lcdkcm zmfп fonetickych maji
vclkou ri.Jznoгodo:.t v prvнi о~. sg. pres, Rozttidtnf tvarU

ntolorli ttlata- molodi ttlata,

ХІІ

~lovcшych SC$kupujc ~с podle tcmatickCho :)'- (-і-), -е- а bez
nich. Ncjv<i.!n~j!im zjevem je vІіеоЬесші kontгakcc v daШch osob<i.clt ргс~., vznikl3 vypadnutfm tcmatickeho -е- u .~lovc~ tfidy па
-a!J (t~Ytnam, tryma/, lrymal, trymamt, trymalt}. Tento zjcv jc vlicobcc.:nY v шifeCich zoipadnkh, sloibne ._. nUfeC.ich vfclюdnich а
omezujc $С tam jcnom na 2. а 3. О$ ..~g. Druhou zvl.Utno~tf jc,
!с tat.i! tffda .~lovc$n:l od Uhu na z<ipad mi~to koncovky v І. os.
sg. pres. -ju m<i -т (-ат): lrymaт, тат. Tfr.Іi 7.vloi§tnosti je, fc
slovesa s tematickym -е-' kmr.ncm n.t .~<~.mohlil~ku ztr:icejf v І. оя.
sg. а З. os. рі. intcrvokalni -і- а na jcho misto Са.ФJ pfich<izl
intervokalnf -{t- (dau, da~u, mwu, mw~u). TcntP :~jcv $С roz~ifujc
na tizemi mezi І.аЬоп·сm а Vclkou Rikou. Ctvгtym charaktcristickym zjcvcm je, !е slovesa prvni tfidy s kmencm па zadnpat-

;~~~~~:r~.}~ ~~~~~i:k~: j~J~~e:e:~~~t;;;~~~ ;f;~~:~U:.f~~~~~~e~j~

roz§ifcn hlavn~ v kotline Ьor!avskC, v Udoli fcky Turjc, UІш а od
Berczneho na яevcr. Pcity .-jcv jr., !с slovr.яa ttfdy па -ova9' maji

r:;П~~~kSes~Y "z~c:=· ~~~v~s~ ~~~~~~~ ~~!~: ~иj~~J*:t:~~~:~~и~i~

na Uzt'mi od tf:tlюrodu na .аІрасІ af k Гесс ~)рІС se ncpalatali$Ujf (pros'u, vo~'u а nc:profu, vo.tu). Dialcktkky vyznam m.i take
і ten ;,oJcv foncticky, Ze kmeno\-·C d pfcd koncovkou -ju па vfchud
od Latorice m.i stfidnici l СІ. nikoliv dljako na z<i.pad od Latoricc
(chol;u-chodf.u).
V З. ns. sg. а рІ. vyskytuje sc vc slov. tfid:ich s tematickym -itvгde l Pd Laborrc na zcipad na Ьoriav$ke Vrchovin~ іІ v b)lv.
maгmaro~~kC Zupl:. MfkkC -( zcшjim:i ~tfcd mczi Laborccm а
Boriavou. V Udoli fcky Ru!>kovy:-.lovcsa !і tcmatickym -е· podriнji
koncPvku
v З. os. ~g.
kdcfto v~udc jindc tato koncovka
v tCto tfld~ o<lpadlil. Kuncovka -t ztratila ~е takC v З. щ. рІ.
~lovcs Шdу -і- v шi.fctkh huculskft·h (chofli, nos'l).
V minнiCm Casc j~ou v~eobccnГ. t\-·ary ор.~~·ІПС, t. j . .<;loienC
z рагt. praгt. 11. prcs. od ~lovcsa Ь;•!У - iem (chodyl} iem, chody~
jes'). Toto pomorn<' slovcso sc \.:yncchcivЗ., kdyi pfcd slovcscm
Stoji z<i.jmCПO OSObni: ja chod"ІІ/j 1 lЬl сІюdуІJ. M;imc V~:J.k ftyfj sJo\'CSa: pltst;•, mts{V, vr~!Y. hos{V, kter<i. ,. Са~е minttiCm ~с konCi na
rh (h): plUih, тjUch, vjUch, ~hUch. Vysv~tleni t~chto tvaгU n~ni do-

-1

nuel,

lJoh~~~skюг~~~~v~~l~~~~~ ~~r~~er:nП:ez~~jLa"ь~;c~~~-~~~d~~rk~~~~
covka part. pr<~.ct. І[. v rodt mu!skc!m-1 sc zachov.iv:i: ja chodyl,ja
robvl, а na v)'choti odшd ptcchЗ.zi l na bilabi.ilni у: chodyІJ, ro~~Budouci Cas tvofi se ротосі budu + inj. ( hudu chody{V). N а
z.ipad od Laborce misto infinitivн kladc .~е takC participium
praet. 11.: hudu chod'lll а v n.itcl"ich marmuro~~kych, hlavn~ huculskfch, hudu jc za~toupгno ти: ти chodyty.
ХІІІ

Jc

nutпo zdUrazпiti

takC dvojf zpllsob

tvofeпi koпdicion8lu,

а to pomocf hyck na vychod~ а hy, hym па zcipadt а take па vYchod~: тоhл hщk, тоЬ_w hьtm.
Dialckticky vyщam mci take tvofeпf imperativu, ktery v :.:iipadпfclІ nMctklІ mci jcn v dUslcdku stoileho pfizvuku па drulн5

~Jabicc od koncc jсп kriitkou koncovku {htr, heтte), kdc!to па
vyclюdC ''Y~kytuji ~с tvary пау, -іІ (btr(y, htrtil). Тспtо z<ipadnf
kratM tvar sc rm:Sifuje ІІіІnС па vychod а І7.с jcj pozorovati af
,. Udoli feky Bor!avy.
Iпfinitiv ~с konl'i па -g v ntktcІ·)'ch z;lpadniciІ n<ifcC{ch na -ti
(ckody!J, choditi). Totn t spl)'v<i s zadopatrov)·mi k, g v l {pely,

'''Jly).

nc~;~~~i,5~~~:~~~!u~~oktf~trnsl~~~i~uj~n~~a~)~~~c n:~~1efef~~

vc zпСІС: kadka > kotka, prw'ha > pruz.'ha - а na
konci slov zЇist.iv;l jcn v C<i!iti ncifelf, а tu v шi.fc{fch ''Yclюdnf
Vrr!ю ...·iny, pnt"fnajic od feky Uhu. V emfazi vznikci stcjnt jak
ро zntlych, tak і ро nczntl)'ciІ пeplny zvuk а (jaka, duha).
Pfiz...·uk ncnf n<L сеІе jihokarpat.~kC oblasti stcjпy. Nciteti па
z<ipacl щІ Udoli i'cky Laborcc naaji pfizvuk stcily, а to na druhe
sJabirc щ\ kопсс, jako jc IOffiU VC v)ichodosJovcnsk)'ch noi.f~fch
a~imiluji

:~/ Е~~(\і~~ j~~c\>f~~~:k t·~~6y~~~:.a, k;:~I;k~, a~~k~~a;ir~:~~
~tatn)'ch jmcn, jm<'n ptidavnyriІ, z<ijmcn а Cislovck souhla~i
~ obccn~ ukrajiпskym. JistC ozdfly mrzi pflzнІkcm ~pisovnC
нkrajin,<;tiny, alr. .... souhla.~c !і natetimi karpat~kyma vuber,
mot.no najfti ,. slovcch ~lot.cпych ~ vtcdponami, ktcп: strlщjf

pfizvuk па scbe: pjolik, ztauatla, z.Іaslal,lnyk, tobklada, Іofyla, ntaz.atl,
rtoskolotok <ІІd. lJ ~Іо\'С\ oi)ccn}·m zjc\·,.m jc pfcsІІnuti pffzvuku
pfi kontІ<Іkci ~loves П<І. ali: l/ilam, !{lla.f, ltitaf; kJatlam, kJatla!,
ktatlal. V ~lovc~ J. tf. jc pi'izv\ІkovY rozdil mczi І. s~-:. а ostщnimi
osobami trn, ;k ,. І. osobC sing. рfсшШ sc pfiд·uk s koncovky
na kmcn:ntstty- n/tSІІ, nts{tf, rus/e; vesЦy- V/ttlu, !Іtd!ti, urd!t 01
\l~jnC \'t' Іі·. ІІІ. а JV.: ltrp!ity -· l{trp!u, ttr/J{JІ!; Іюs(у9'- kta!u,
ІІаJІуJ. Tcnto ;-jc,· rozSifujc:: ~L' щІ Udoli H(ol'lavy ш1 vychod.
Slove.~a J. tf. podr!uj{ takC st<t.Jy pffz,·uk v рІцr, І. а 2. оsоЬС:
ntstm/t, nutl!t, vtdtm!t, hudtm{e.
4
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ncudrt.cla
Otcizka dialcktickt:ho dNcnf а pomCr нkrajinskYrl~ п<ifeti
PodkarpatskC Rusi k ostatnfm oblast<"m tC:snf .~polu souv1sf. Tato
otcizka m<i ui :.:naCnou Jitcraturu, poCinajic od r. 1827, а to pamCtni dopi!i Ivana Бcre:J:anina-FogaraSc Orlajovi а LuCkajo\·u
Grammatica slavo-rutiІcna z r. 1830. VSichni dosavadnf badatr!C j~ou 7.ajcclnn ,. tom, Zc soustava foпctickci а morfoloJ:ricka
ХІ\'

а rovпH і slovnik j~ou ukrajinskC. V posuzov<i.ni' pomCru ti!:chto
n<i.fcli k druhym nafcCnim skupin<im Jazyka ukrajinskCho ncj.юu
badatelC zajcdno. NCktcfi (А. Sobnlev.~ky а ро ni!:m
Zilinsky) spojov<~.li tato nci.tctf s nЗfeCimi scvcrnC~
ukrajinskymi pro rozdil v pfchloi.~ce ctym. zavfenCho о, е od nej~
blififch nafeCf ukrajiпsk)'ch v Karpatcch. Tento nЗ.zor nynf
padl dO.kladni!:jM klasifikac{ ukrajinskfch n<ifetf а poukazcm
Vscvoloda Hancova па odli~ny systCm nateCf sevemi!:ukrajin~
skfch. NЗ.fclf нkrajinskЗ. jihokarpatsk;i ш\lcZcjf do skupiny jiho~
zoipadnfch n<ifetf ukrajinskych, s CfmZ souhlasi pror. N. Durnovn
а take І. Zilinsk)', а k tomu vcdou takC і vy.~lcdky mС!ю Ь:l.doini.
Nejvi!:tJf sou\·islщt na~ich шitetf s n<ifclfmi scvcrokaгpat.~kYmi

v~ak v~ichni
s pot.itku І.

~~i~~tJ.f~t~e s~~:fsl~~t j~:~id~ckhdz~l ~:~~:~kj~:;j~~~:t~c~y:i

а morfologickymi . .Je pravda, moimc пtktcre odchylky v шіfс~
Cfch jihokarpatskych, ktere majf pUvod v tom, Zc sc .~tYkaji s шi
fet':fmi soнscdnfmi ncbo vc .~vCm rozvoji ~!у jinou ccstou (palataJisacc zubnkh d, І pfcd і v infinitivC: chorliti, pres. tvary sloves
-ooati: -iju, -uju, -wju mf~to pravidclnCho -uju, -kupiju, kupuju,
kирЬІjи). V bojkov~kyt'IІ n<ifeCich, а to najih od poi.~ma poloninskCho, vyskytuji se :tjcvy, ktere ncjsou znЗ.me v nateCfch severokarpatskfch, а to metathesc kt > tk v z:ijmenu kato, koncovka
..eh (-h) mfsto -1,1 v Case minulem maskulin u ftyf sloves: oes!J,
pltsly, rrus!)', bosty- ujdch, p!Och, mjr2&h, btkh, stffdnicc і za d +і:
choiu, 110iu, asimilace r v l ve skupinl! rl: umrrla > umella., tn-lJc' а
> Ull;>c'a.
Mezi ttmito nЗ.fellmi se vyskytuji pi~ma n<iteCf pfcchodnich,
а to mczi fckou Laborcem а Cirokou, ktcr<i patff do n3.fet! bojkovsko·lcmkovskych. Ptechodni chaгaktcr maji і n<i.feCf kotliny
sihofskC а nЗ.fcli Udoli feky Ruskovy; prvni projcvuje jevy :наге
а souCasnt і novi!:j~i huculskC (о > u, w >у), druhC tvofi pfeро
chod mczi шifcCfmi marmaro~~kymi а bukovinskymi
retnich >у, jinak > и (vyz., kun).
lzoglosy nakreslcnC na mapC daji n:im n.izornY obraz tоІю,
jak hrani<'c jcclnotlivych zjevU fiшetickych а morfologickych jen
1:tidka sc kгyji, ncbof kaZdy z nich ma jiny historicky vYvoj.
Ncjvicr. sc shoduji stfidnicc za ctym. uzavfcnC о, е, pokud jsou
jimi і, fi, u, а і tu vYvoj k ikavizmu u е jc silnl:j§f. Hranice izoglos
Ьyvuji ncjCastCji teky nebo Udoli fck, zfidka horska p<isma, ku
pfikladu poloninske p<ismo ЬortavskC nctvofi hranici pfchl<i.~ky
о > і, ncbol dfivCjM cesty vcdly Ca.~to pfes horskC prUsmyky
а nc Udolfm fek.

r•o
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vc

ГormovЗ.ni

n<ifcCnfch skupin ncbo v jejich dcformov<ini mCI
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pohyb obyvatelstva, ktcreho tak Сш;tо vzpominaji hi!\torikove
(Petrov, Gabricl, Sa!i). Tcnto pohyb mUiemc po1.orovati zc za.
padu na vfchod а jihovjchod, а ЬуІ pfiёinou roz.§ifov<inf zjev6.
lemkovskfch а:! k Boгlav~. Pohyb zc scveru па jih (v byv. :!up~
Ьereiske а

ugOCske) zpUsobil

roz~ifovoinf

ptchlAsky

о

>

Q а!

do byv. Zupy satmarske а saЬoltske а v Maramoro~i palatalizaci
І> с (mas с', sc'ika9'), а take z jihu na sevcг v bfv. fup~ maramoro~ske

l < d + ;.

Mimo to je tfcba pamatovati і па vlivy kulturni, ktere se
uplatr\ovaly hlavn~ па zipadC pod silnfm vJivem sloven!tiny
jakoito jazyka kulturnCj!fho а jazyka vrstev hospodcifsky silnCjMch. Naopak na vjc.hodC nifif kultura rumunskjch kolonistU
zpUsoЬovala asimilaci tohoto obyvatelstva k mfstnfmu rusfnskemu obyvatelstvu, silntj~fmu kulturnl!.
Stran ostrovU na Uzem! yYchodnfho Slovenska mUfeme jen
zdU.raznit, fe se zachr:inily svou zcml:pisnou polohou pro tHkf
pHstup do t!ch vesnic (Zavadka, Porat, Uhorna, Pata, Banske,
Davidov, Didal:ov, Ma~kovce).
Tyto okolnosti zpUsobuji, :f:e v na.Jem rozdtlen! dialcktick~m

~~d~i v~~~~n~~b~~D~~o~~ fr1t~j~:;k:vy~~:~~ ~~~~і~і jt~~

tetnЗ. podfcl:f, kteni mohou bjti ptcchodem k sousednfm n:i.fetim ncbo tvofiti samostatnf celek podle toho, ktcrC 7jcvy Ьc
reme za d~lidlo.
Stran pffbuznosti s nЗfeNmi jihoslovanskymi, na kter~ J?Oukazali n~kteff badatcle (Pogor!lov, Holovacky), mU.fcmc JСП
naznaCiti archaicke paralelismy, vyjfmajfc metathesi kto - Іkо,
ktcr.i se mohla vyvinouti pod vlivem pozd!j!f srbochorvauke
kolonisace.

slo~:~:~~f av~1::a.u~r~~n~~a n°it~~f /;~kk:;~~~k:te~at 1~y~~f=~
vznik noveho typu

natc~f vychodoslovcnsk~ho.
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RESUME
Le prfsent travail conticnt les rl!щltats dc mes rcchcrchcs consacrC:cs а l'etudc dcs dialectes dc Ja Russic Subcarpathique ct de
ccux dc~ tcrritoircs voi~ins, notammeпt en Slovaquie ct dans la
partic dc MarmaгoS qui apparticnt actucllcmcnt 3. la Roumanic,
c'c~t-3.-dirc, dcs environs dc Sihot et dcs vallCcs dcs rivieres Vy!ava et Ru!'ikova. J'ai pourщivi ccs ret·hcrchc.~. comrncncCcs сп
НІ22 dCja, jusqu'З. ces jours-ci ct j''ai compJetC mon tгavail, redigC сп 1930, раг 1<~. matierr: quc cs rcchcrchcs dc ccs dcrniercs
annC:es m'avaІcnt apportCc. J'ai cxaminC, сІс Іі:н;оn plus ou
moins largc, Іа languc рагІес dans 17!:.1 communcs, ct si nous у

~~~~~~. ~;o~h."V1~:. ~~~~~~~. рра~,~-~~u~ 0І10~ ~t~m~~~~.;,a~~~Z;

obtcnons І~ nombrc dans 300 communcs sur Іс total de 520 communcs ruthCnicnncs dont Іс dialcclc cst CtudiC dans Іс present
travail.
Lc but de cctte Ctudc cst dc compiCtcr Іа matiere, rccueillie
jusqu'З. prCscnІ, par !ся spCcialist('Я mcnІionnC~, de fixer scs
caracІCrcs lingнi~Іiqucs uutant qur. c'cst рФsіЬІс, aussi сп ее qui
conccrnc lcur rCpartition ~Cographiquc et d'Ctablir cnfin sur
~·снс Ьа..~с les groupcs dialcctaux dans Іа longue mais etroitc
zone, s'Ctendant des Tatras aux юurccs dc Іа Tisa et de .~es
afflucnts. Le travail du prof. О. Broch ~ur lcs dialcctcs des com·
munes Ubla, Korumla et Falku§ovcc scrvit dc point de dC:part
а notrc etudc; lcs dialcctes dc ccs communcs se trouvant au
milieu dc tous lcs autres sont purr.mcnt ukraїnicns, mixtes ct slovaquisCs. Le dialectc dc Іа communc d'Ubla, notammcnt, unit
dc nombrcux phCnomCncs phonCtiques сІ formels dc l'oricnt ct
ащsі de l'occident. А сбtС dcs Ctudcs faitcs шr рІасс, j'cntrepris ;tUssi dcs Іravaux dc labuгatoire, dans Іе luboratoirc dc
phonetiquc du prof. Joscph Chlumsk)', а I'Univc~iІC: Charlcs,
ct dans mon propre laboratoirc. Pcndant ccs Ctude~, j'ai marque
Іа рІасс dc l'arliculation dcs voycllcs ct dcs con.~onncs dans plu~icuп dialcctc~ typiqucs, dc Marmaro~. de Uh ct dc Zcmplin,
j'a.i mcшre la durCe dб voycllcs сІ СtшІіе Іс carac1Crc sonore
ou sourd dcs consonncs сп sandhi ct сп рщіtіоп finale de mol et
de phra..~e.
11 cst difficilc, dans І'etat act\lcl dc nos connai~sances sur Іа co-
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1utia
coincider les ancicnnes unitCs Cconomiquc~ avcc Іе~ groupcs dialccІaux partkulicr~. Lc mouvcmcnt dc coloпisalion, саш6 par Іс
<ICparL <Іс.~ Тнrс!і clu р:"Іу~ infCricur au-dcla dc !а Ті~а daпs Іа
<iircC"tion шІ, rar ]І"'~ ~ІІ('ГГСS clcs Kouroucc~ <1\'СС lcs Labanccs,
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la rc!:volte de RakOCzy 11, а trouve nCanmoins son redans Іс changement des groupes de dialectes ou
leur mouvement dc l'ouest vers l'est ct veгs Іе sud·cst. La
population pгimitive tres rarc= et dckimee cncore раг des guerres
et autres catastrophcs s'augmentait ct cela jusqu'i nos jouгs,
de l'afflux vcnant du versant nord des Carpathes. Cette immigration ~upplc!:ant а l'ancienne coloni5ation l!tait identique
3. cclle-ci, du point de vue linguistiquc, ct ес fait nous permct de
constater que les dialecte5 du sud des Carpathcs se dc!:veloppent
et

apr~

tentщement

daпs

J: 0Ji~je~:;n~k~:~~iin~a;~ ~~~u~~r~0~:~itua~;~t~~s~ ~~~~~tqk~
dialcctes dcs Slavcs occidcntaux, spc!:cialemcnt les dialectes slovaques et polonais qui ont determinC certains changements, principalement dans le vocabulaire et dans Іа morphologic, et c!:galement dans Іа phonCtique. Je ne tiens pas compte ісі, il est vrai,
dcs dialectcs qui sc sont slovaquisCs dans une mesure plus ou moins
large. А Іа base slave, pure du point de vue ethnique, se sont
associes а l'est en prcmier lieu aussi les eJements romano-slaves,
c'cst-S.-dire roumaшs, dcpuis le XIVe sitcle. La colonisation roumaine s'Ctendait jusquc dans l'ancien comitat de Uh (Ung),
mais clle Ctait !<1. plus Гortc dans les anciens comitats du Marmaro! et UgoCa oU, dans les c!:poques lointaines, оп appclait la population "les Valaqucs". Ma1s lcs influences roumaincs n'ayant pas

C~a1~:.r~~~~~· ~~~rc:f~~~:s5 ~:~~~~~~;%~~~~~~~P;1~~:c~~~~~:

airc de ces dcux peuples vcnaient ашsі lcs influences des Balkans,
surtout les influences turques. La Russie Subcarpathique sc
trouva meme, pendant pres de deux siC:cles au voisinage tmmediat dcs regions occupCes par les Turcs. Mais, la population serbocroate s'infiltra сІІс aщst а partir du XIVc sif:clc, dans les regions situCes au pied des Carpathcs; ес Гurent d'une part les
propriCtaircs d'importants bicns-Гonds, de l'autrc les scrvitcurs
(haidouques) ou enfin les marchands, connus ісі sous Іе nom de
Races. On retrouvc les influcnces, dues а ces colons dans lcs dialectcs ukraїnicns dc la Russie Subcarpathiquc.
Le prc!:sent travail n'Ctudie que la phonetiquc ct Іа morphologie. La dCrivation et la syntaxc suivront Jilus tard, ct en fin dc

coL~~~~tp;~~~;~~~~s~~~di~:~~~~~~~i;~їnii:~~c~~·sud

des Carpathes n'est pas Іс mёme dans toute leur c!:tcnduc. 11 se prCsente ісі dcux types phonCtiqucs, l'un plus archaique qui occupa
ее tcrritoire prcsque entier au sud des Carpathes, depuis la
riviC:rc Teresva jusqu'au Poprad, l'autrc plus rCcent qui, avcc
des dialcctes dc transition, occupe Іе territoire а l'est de la Те-
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Daпs le type arcbaique,le phtпomene caractl!ristique est que
!а diffl!rence entre le vieuк ьа et і se mainticnt ісі et que сеІщ-сі
dans unc Cteпdue a~~cz importaпte •nn!\cгve sa valcur phonCtiquc origiпale ct qu'il passc сп mCme tcmps спу qui prcпd unc
articula~ion moycпne prCpalatale et mCdiopalatale. Par rapport
au typc phonCtiquc houtsoule, les dialectcs situes а l'ouest de la
Tcrcsva conscrvcnt l'a apres lcs aпcicnnes coпs.шnr.s molles et
apres l'i daпs toutcs les posi~ions: la.r, iag, по/а, iakyj, tandis quc
dans Іс~ dialectes hout~oules cet а se tran~formc сп і ferme: l'is,
l'ig, nos'i. Lcs dialcctes ~ituC.:; а l'otІcst dc la Tcrc~va conscгveпt
dans unc bien plus grandc mesure Іс stadc antCrieur de Іа mCtaphonie Ctym. о, е dans les syllabes fcrmCcs, et ccla, а сбtС dc Іа
voyellc d'altcrnancc і aussi ccllc d'u, iu, іі, &І (kUn', kjr2n', kiin', kьm').
Dans lcs dialectc~ hout-;oulc~ nnus truuvons ісі sculcmcnt І а voycllc d'altcrnancc і (ktn'); daпs lcs dialcctcs de tranяitioп se mainticnt Іс stade antCricur de la mCtaphoпic dc І'о сп U (kr1n', tJtil),
ct dans !а valll!c dc !а riviCrc Ru~kova appar<tit aussi la voyclle
d'altcrnancey (vy<., pyd) aprC~ Іс~ labiales. La zonc houtsoulepos-
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гcsva, sc mainticnncnt ~ur un important tcrritoire. Un phl!nomenc commun aux deux zoncs est Іе maintien dc consonne
mouillet l (сІшl'и), tandis que les autrcs sifflantcs ml!diopalatales
sont dcvenues dures а l'ouest et dans Іа zonc houtsoule; clles
restent mouillecs encore dans la valtee de la riviere Ruskova
(l'lpka, t'ar ).
Le systeme morphologiquc dc ccs dcuк zone.~ n'est pas unifoгmc non plus. L'alternancc cntre lcs radicauк mouillc!s et
durs а presquc di!'1paru а l'oucst de Іа Tcrcsva, mais cllc se
mainticnt dans Іа zonc houtsoule. Mais, а l'ouest dc !а Tcгcsva,
jusqu'A !а Latorica oU prcsquc, cctte alternancc ~е con~eгvc aussi
сп partic ~ous une autre .ormc (g~dьanh;, mastlrj). Dans la zone
lюutsoule ~·cst rCa!i!'1Cc unc plu-; grandc Cgali~ation entre les finalcs radicalc~ ancienпes, ct а l'ouest dc Іа Tcre~va nous trouvons
dans les nom~ masculins спсоrс bcaucoup de traccs des fi.nales

~~~x~Pb:~~i1~~i~l~t~\~i~;~~cu~ef.']:i~i~i~І~:;.t~~i~~fe~\ ~~~~:1;;
formes du pronom dCmoпstratif а l'origine •jь (Іс gen.lc dat.)ielw, iemu, tandis quc les autrcs dialcctcs ont jo (joho, jomu).
Un trait d'archaїsmc commun а Іа 7.onc entierc шd-carpathique
cst lc mainticn dc l'r mouillC (rnbar', ver'ch), ct lcs sons d'altcr-

d~~.c~a~drs ~~~u~~~~;o:~~~~~ь:~~~,:~J~t/~~t sd~~n~ui;:us~~~~!a~:::
nancc,
Url

>

а сбtС

de

lert, tort, to~t

ct aussi quclqucfois au lieu dc

lNrl.
ХІХ

Pa.~sons maintcnant aux phonemcs particuliers dans leur dCvcloppcment historiquc роuг montгcr commcnt lcurs sons d'altcrnancc ~с гCpandcnt du point dc vue gCographiquc.
І. Commc nou~ l'avons dCja dit І' а slavc-rommun, І'а dur ct l'a
mouillC, au~si ja < r ~с mainticnncnt dans lc tcrritoiгc sud-carpa-

::~~;, ~~~i~~·u~~~c~fe~C s~iat:a~~~. .l~~~~~:,}~:.= stoia!J, da!J, la!Y,
2. L'e Ctym. originairc cst dcvcnu dur: selo, nesu, ct, а сбtС
dcs r<~.rcs cxccptions (led, med), il nc s'cst <·oш;crvC quc dans Іс.~
syllabcs ouvertcs. 11 s'est changC cn і mouillC dans lcs syllabcs
fcrmCcs prCcedant unc syllabc mouillCc, comme nous Іс trouvons
dans lcs vicux clialcctes ukrainicns dcpuis Іс ХІІс sit:cle: kamin',
rtmin', fi.st', sim. l·'ont cxccption а cctte ге.~Іе certaincs co.нC
goric~ grammaticalcs de dCclinaisons dcs pronoms dCmonstratilii,

~~У~~ d~C:~af:s 1:~t6b~=df~г~~e~eD:~a~~nl:sd~~~~~~~~~dJ~c~ ~::
paщtnt p<~.r

:юns

labialisation vcrs l'o, possedc presque les memcs
d'altcrnancc quc l'ancicn о Ctym. dans lc~ .~yllabc~ ICr-

mCc~, ct ссІа: 'и (iu), іі, і (nesu- п'Щ, niis, n'i.s; va.u- vj!lz, lliiz,
vi.{j. L'altcrn<~.ncc w,y n'c.~t pas reprCsentC, comme dans Іе cas
{іс І' о. La z.onc dc ccs sons d'alternance cst prcщuc identiquc а

ccllc des sons d'<Litcrnance de І' о.
L<~. \'oycllc t ;;с transforme cn е fcrmC шr Іс grand tcrгitoirc
dcs dialcctc~ ~щl-carpatiІiqucJ>, c'cst-3.-dirc, dcpuis !а riviCrc L.tborІX ju.~qu'au Ь;щіn dc Sihot (S:r.igcth), au moin~: otlc' ,lr.upic';
сІІс Іс f<~.it ашsі pour dб raisons d'harmonic vocalc (tipir',
Citvlr'). Dan~ ес ~cns, ес phCnomenc cst cn accord avec un autгc
phCnomenc ~emblable sc produisant dans Іа voyeJlc о.
L'ie initial а donnC Іе son d'alternancc о: ostn', olfn', comme
dan~ lcs langucs ~lavcs orientalcs. 11 у а cxccption pour Іс nombгc
jedtn, qui con.~crvc son je initial dan~ unc zonc trC~ Ctcnduc,
s'Ctendant ju.~qu'au Marmaro~.
Apre~ la mi-occlнsivc palatale l, l't se ciІangc cn а, dan<; Іс!-1
t•nviron5 dc Laborcc: lasa!J, lapiha; ct aprC~ les chuintantes .t, І,
vant lc~ voycllt"s clнrcs, l't original, ащJ>і е dc ь, dаш Іс groupc tьrt,
tьlt, сп І' о: .!опа, mai~ .!t'!)'{)l, pfenyc'a, mais piono; lornyj, .to~9j,
mais lt11Jenyj.
L'<~.ncicn і Ctym. s'aгticulc d'avantagc а l'aгriCrc, а Іа margc
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prCcCdcntcs (nesty, nуІЮ, sadyty, voqty). Dcpuis la vallec dc Іа
rivierc Uh, ct cncorc plus loin dans Іа Vcrchovina de І'аnсісІІ
comitat dc Вегсg, а l'oucst de SегЬоvес, іІ conserve l'ancicnnc
articul<~.tion prepal<~.talc, sans palataliscr lcs consonncs prCcCdantt'~. Сс rhCnomenc cst limitC а certaines finales: le datifsg.
хх

ct

l'iп~tr. рІ. ma~('.:

daпs

hratoui, vilmi et а І'іпfіп.: nesti, dati. Маі.~
une pctite zопе de la rCginп meridioпalc de ZempHп, depuis

~асп~~~:~аd,Рt:г~,ь~еі~~~~~а s~:~~i;:~~ [7~~~п~~~: і cfo~~!~'~:~Y~;i~
L'aпcicn І Ctym. а, dan~ 1<~. zопе cпtiCrc, Іс sоп d'altcrпaпcc і
qui p:"Іlatalisc lcs сопsоппсs dentales prCcCdeпtc~ et qui c~t
prCiotisC aprC~ lcs voyelleJІ et au dCbut dc~ mot~: d'ido, t'ilo, mira,
vira, Іоjі, ji.rty. А l'oucst dc Poprad, ct daпs lcs ilot~ dc Hckmano\'ce, Zavadka, РогаС apparait apres lcs Jabiales Іс son intermt:(!iairc j: pji.rna, mjtra, vjtиr.
La diffCrcпcc entrc l'ancicn і ct ьz JІС maintieпt, commc пous
l'avonJІ dit plus haut, dans Іа zone de Pnprad а Tcrcsva, avcc
ccttc diffCrcnce 5culemcnt, quc cclui-ci Гаіt srш articulatinn plu.~
сп arriCre que dans Іс ьz graпd'rшse, commc l'ont поtС dCjЗ.
Brщ·h ct Durnovo. L'w sc labialise aprC~ Іс~ ІаЬіаІсJІ, et au-dcssoш dc U!lюrod, dcpuis Scredпe jшqu'a Каmспіса, l'w se
labialisc dan~ toutcs lcs pn11itioш; (h~i(l, m11;g, s~;п, d11'rm, l~ity).
Au-dc~sous dc U:.J:horod .~с trouvc aussi toutc unc sCric dc vіІІаксJІ
оіІ. l'w ~с sошІа avcc l'ancicn і <'П un ~оп intcrmCdiaircy, comme
С"гІ.: "'І ,c;CnCral dans lr.~ dialcctcs ukraїnicn.~: -9'12, туhа, dyn'a.
:"оJон~ trщ1voпs ес phCnomeпc aus~i dans lcs villagc.~ limitrnphcs
({с~ dialcctcJІ slovaqucs. 11 .~е prescntc aus11i un nouvcau w, crCt•
dcs nriginaircs і ct І apre.~ lcJІ sifAantcs J, l ct, dans lcs cпvirons

J;~:~~v~fi~~~ ~y~:·tu~~ ~:'~~virons

dc
dc Sihot de Marmaro!i l'aпcien і passc prcsquc dans chaque pusition 3.'1 w: Vaшf,
noswlw.
І..' о .~lavc-commun n'cst roп~crvC dans tous lcs clialcctc~ sud<"arpathiques, scmblablemcnt а І'е, quc dans Jc.~ syllabc~ ouvcrtcs:
no!u, VO{J'!)'. L'o ne ~·e~t pas c.onJІcrvC dans lcs syJiabcs Г<'rmCes щ).
і! а pa11se сп monophthonj:tu~JІ: u, ju, U, w,y, і: kUn', kjUn', kUn',
kwn', f!YZ:, kin'. Ces sons d'altcrnancc ~с coпfiпcnt daпs certains
tcrritoircs, Гcrme5l'un par rapport а l'autre, et ес n'cst que qu'on
rarcmcnt rcncontre deux sons d'altcrnaпrc sur Іс mi:mc territoirc. La zone dc Іа mC:taphoпie о > і s'Ctcпd dcpui~ lu rivier~
Puprad jusqu'a Іа Ciroka, et en11uitc, еІІс est coupCc par la zonc
du son d'altcrnancc u qui s'C:tcndjшqu'a Іа vai\Cc dc I'Uh supCricur. De I'Uh, cllc passc par Іа Verchuvina ju~qu'З. !а Sincvirsk:i Polana, оіІ. elle est coupCc dc nouvcau раг Іс son d'altcг
nancc ujt1squ'З. Brustury. ЕІІе apparait ensuite dc nouvcau dans
І а vaiiCc dc Іа Tisa supCrieuгc, dans lcs dialcrtcs hout~oulcs.
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par le bas1oin dc Sihot ct par BoCkov, Kobylcck<i Polana dans la
vallCc dc la rivierc Tercsva jusqu'i Brшtury. А l'oucst, іІ
ХХІ

pCnC:tгe jusqu'a KoloCava-Lazy, Berezova, Lip~a, Chust, VerJacja, CcrnY Ardov, HctcnC. А l'ouest dc ccttc Jignc se trouvc
І а zone du son d'altcrnancc о> й qui va jusqu'a Іа riviC:rc Latorica. Ensuite rcprend dc nouvcau Іа zonc du son d'alternance
о > u, qui va jнsqu'З. Іа riviC:rc Ciroka.
L01 zunc du ~оп d'alt('rnan\c о> й, оп І' а dit dCja, ~с terminc
а l'oU('Sl dan~ la valiCc flc la Liltorica, а l'c.~t elle ~·аггёtс а la
Іі,цnс allant dc l'cxtrCmitC occidcntalc du юn d'altcrnance о> u
<{otns l'ancicn Marmaro§ ct UgoCa. Du сбtС scptentrional, ccttc
zonc а pour frontiC:re la BorZavsk<i polonina, ct c'est sculemcnt
aux environs dc VolovC quc ccttc limitc traver.~c la zone dcs
Poloniny dan~ Іа dircction scptcntrionalc pour ne pas s'arrёtcr
jusqu'З. Ni:lni Sincvir ct KoloCava-Horb.
Le son d'altcrnancc о > Ьl n'occupc qu'un petit cspace des
cnvirons dc Lubovl\a, sur Іс.~ deux сбtёs dc Іа riviCrc Poprad.
L'w apparait rar('mcnt dans Іа zonc du son d'altcnancc о > і,
о < u, mais ісі, іІ nc sc limite qu'a certains mots,
Lcюn d'altcrnanccy pcut i:trc considC:rC comme une modification du son d'altrrnaлcc w; і! л'apparait quc dans Іа vallCe dc Іа
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Le moins frCqucnt cst Jc son d'altemance о > ju qui apparait
dans Іс village za,·adka prCs dc Spi~ska NovЗ. Vcs; оп rctrouve
scs traccs а Роrаё ct а Slovinky. Сс JЮЛ d'altcrnancc, suivant
dcs preuvcs sUrcs, C:tait rёpaлdu jadis dans la rCgion cntiC:rc dc
Lcmky, au nord et au sud des Carpathcs.
Lc sun о apparait dans les syllabes ouvertcs sous dcux formes:
fcrmC:c ct normalr. La forme ІermCc, con.~tatCe pour la prcmiCrc
fois par Іс prof. О. Broch dCjЗ., dans Іс dialectc du viJJage d'Ubla,
apparait devant lcs syllabcs avec і < І ct u. 11 occupc unc zone

b~~in i~~ 0;it~~t1,c'a all,~ax~~p~~nui~c~a d[~Y~~~~s ~~~~;:~,j~~~ё~ta~
fcrmC гaractCrisc Іс~ dialcctes dcs Bojky qui щivent les dcux vcrsants dc~ Carpathcs ct parallClcmcnt avec lui apparait l'e fcrmC.
Lc ~ол u d'originc ~lavc-commun, commc Іс son d'alternance
dc І'а ПClsalisC, !-(" maintient prc~quc partout, а l'cxccption dc
ccrtaincs catC.I':'oric~ grammaticale~. Се ~ont lcs formcs dc la classc
vcrb;~,lc -olltlli, d·1ns lc prescnt iju, Uju, ЬІіи, au lieu du rCgulier
-uju: kupuju > kupiju, kupiiju, kupwju. 11 faut rapprocher ее ph6nomenc dc la mCtaphonic о > u, іі, і, quoique sa condition
c'cst-a-dire la ~yllabe fcrmCe, fassc dCfaut. Сс phl!nomC:nc apparait dans Іа ;о;опс situCe entre Іа ri,·iC:re Ciroka et l'ouest dc
Poprad, а l'cxccption dc Іа Verchovina. Dans la zonc entiC:re,
depuis Іа riviere Ciroka jusqu'au Poprad, l'u dur de m~me que
mouille, passe souvent, dans les syllabes fermCes а і: kl'il,
ХХІ!

pol'fdnt. 11 сп va de meme sur Іа Verchoviпa de Bcreg, aux eпvi
rons de Verecky: flтko, Jlт'ja.
Dans lcs dialectes subcarpathiques se prCsente au~si Іа modification de l'u large, qui e~t voisin de І'о, dans Іа syllabe accentuCe
devant lcs syllabes dures (mricha, rrilr.u). Cette modificatioп а Cte
constatCe par Broch dans lc dialecte d'Ubla, mais elle est rCpanduc aussi ailleurs, au nord jusqu'З. Kostrina, au sud jusqu'З.
Podhorod' prc!:s de Sobraпce, mais aussi daпs quelqucs villages
entre Sercdnf ct Mukal:cvo.
Les consonпes ont des changemeпts moins frCquents que lcs
voyelles. Les labiales р, Ь, 11, m, se mainticnnent, mais ісі Іе v
labiodental se change aprc!:s les voyelles ou au dCbut du mot
dcvant les consonпes сп tt ЬіІаЬіаІ: ckod_w, !lltra. Quelquefois, au
debut des mots et dans Іс sandhi Іе v se change en pure voycllc u:
v noli > u noli. Dans certains dialectes dcs Lemky (З. І а frontic!:rc
slovaque),le v passc devaпt les explosivcs сп une spiraпtc labiale
f (prafrla). Dans une partie dcs dialectcs dc Sary~ lc v dans Іа
fonction de prt:positioп daпs Іе sandhi se chaпge en Іа spirante
gutturale lr, dcvant les consoпnes sonorcs, ct еп Іа spirante
sourde ch dcvant Jcs consonncs sourdcs: hmtrty, clrtod?.J.
Dan~ un tcrritoirc assez important au sud des Carpathes apparait aprC:s lcs Jabiales avaпt les voyclles mouiliCcs,lelepenthetique
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Iectes houtsoules et а l'ouest dc Zborov cct l Cpcnthetique disparait entierement ou n'apparait qu'isolemeпt.
Les deпtales t, d, domincnt, scmblablcment а ее phCпomene
repandu l'espace entier des langues slaves orientalcs, devaпt lcs
voyelles mouil!ees, Іе son d'alternance t +і = l (suilka}, et
d + і dans les dialectes situCs а l'est de la Latorica, а pour son
d'alternaпce l (chol;u, vo.tu, uтo.tai) et а l'ouest de Іа Latorica
lesond'altemanced.t (chorllu, vod.tu, uтod.taj). Lcs mёmes consonnes devant і dc І passcпt souvcпt dans lcs dialectes occidentaux
et regulieremeпt dans les dialcctes houtsoules еп k', g' mouiltes
(sk'lna au lieu de st'tna, g'ido au lieu de d'fdo).
Les dcntales, s, { devaпt les voyelles mouillees ct spCcialement
dcvant і < І dans Іе dialectc епtге Іа ТорІа et la Latorica, ont
l'articulation coronale, ct du point dc vue acoustique, elles ont
le caractere de demi-mouilles ou complc!:tement durs. А l'ouest de

~3е 1~p~i:i~1r:uts~d~~;гl~~l~sc~~~i~~::n~~~~~~~~cl}~~n~~!iiІ~~~

s'articulcnt de fat;on dorsale dans Іа mesure ou'il5 se transforment
en sifflantcs mouill<!:es J, l: !'ім, .t'ila, f'ati, .t'at'. А l'cst de Іа
Latorica, ils s'articulent daпs les memes positions, jusqu'aux
dialectes houtsoules de fat;on coronale-dorsale: s'lno, !'і/4, s'ш/а,
ХХ ІІІ

s'a, Dans Іс.~ diLlle<:tcs houtsoulcs l'articulation de ccs consonncs
dcvant lcs vuyrllc~ mouiliCcs c.~t Іа memc quc dans lcs dialcctcs
ccntraux, c'cst-<1-dirc <·oronalc: zil'a, dts buu, sts, suda.
J.n. mi-o('rlшi••c dcntalc с dans lcs suffixes -tc', :>"'а est dcvcnue
durc d<~.ns Іс~ diakctcs .~itu6 а l'c~t dc Іа riviCrc Ciroka, ct ашsі
(lans lcs dialcrtr~ lюut~oulcs (lcuptc, tantc, pimyca).
Lr.~ соп~опnс~ s, z, с clan.~ Іе suПixc, qui cst fOrmC par la fu~ion
du l, І, .t + wk, sont mouillCcs, а partir dн Laborcc: rus'lcyj,
n'fmec'lcyj, pras'lcyj, btrtc'/cyj.
La mi-occlнsivc palatalc l consc•·vc dans Іа majoritC des dialcctcs son caractC•·c originairc mouiiiC: l'asю, l'uju,l'orl. Сс l n'cst
dcvcnu dur quc dans Іс.~ dialcctcs dc Marmaro~ et dans ccux de
Іа Vcrclюvina de l'дпсісп comitat dc Bcrcg. Lc рІш; Гort durcissement sc prC.~cпtc dап~ Іс~ dialectcs de l'autre сбtС de Poprad,
car ici,l'i ori~iнal aprCs l а passe а w: prlьz, lьzstwj. І.е, ~iffiantes
І, .t uпt pcrc\u lcur ancien caract~rc mouille, а l'cxccptioп dcs
(\ialcctcs hout~oulrs ct d'uпc partic dcs dialectcs du bas~in dc Іа
Ruskova. А l'oucst с\с Іа Latoric<l lcs deux conюnnes rct;oivcnt
uп dcgrC plu~ ltaut dc clurctC, dc sorte que l'i origiпal passc aprb
t·cs con~onпcs сп ЬІ. La liquidc r пшscrvc encorc son caract~rc
muuil!C ori~inairc, а Іа fіп dcs mots dc memc qu'A l'intCгicur:
py.rar', rьthar', ctr'kov, tJtr'ch.
La liquiclc l appar<.~it mu~ trois formcs: l'l moyen, ~ur le tcrritoirc prc~quc cпticr, а l'cst du Laborcc, dcvant toutes Іе~ voycll"~• а l'oucst du Laborгc. l'l duг l'cmportc. L'/ mouille apparait ~culcmcnt dcvant lcs voycllcs mouiliCcs: l'iiO, zeml'a, l'ude.
А Іа fіп dc~ ~yllabc~ 1'/ ~с changc souvcnt en (l bilabial: po(lnwi,
chodyf!., ma(l. C'cst au~~i sur un pctit tcпitoirc 3. l'ouest dc І аТорІа
чuс crt l passc clc\'ant lt's voycllcs dures; w, о, а, u en (l ЬіІаЬІаІ,
de memc quc dans Jcs diaJcr.tCS s(OVdQUCS Ct poJonaЇS (/iiдJOrNl,
{lй(lka, maJ.Іo, hof!,иbok).

Lcs vCiaircs k,g, ch ct Іа gutturalc h dans lcs ~roupes originaux:
kw, hw, chw ont conscrvC lcur articulation vClairc ~ur un tres
кr<~nd tcrritoirc, dcpui~ Іс Poprad jusqu'au ba~sin dc la rivi~гc
Ult, а l'cxccption du ruis~cau Tib<~.va ct cnsuitc, dcpuis la Latorira jusqu'З. Іа Tcrcsvд. Entrc I'Uh ct Іа L:цorica, ес groupe
~·c~t traпsfiJrmC cn articulation pa.~~ant en avant et а sa placc
у <lpparai~srnt <іс mёmc quc dans Іс~ dialectcs houtsoules Jc.~
ky, gy, clg, hy.
Lcs groupr~ ~·l:t\.:c~-communs l&fl, l&fl, tь[t, t&jt ont diveгs sons
d'altcrnancc lьrt > ttrl {vtr'ch}, 1&[1 > lort (hoпuc'}, lc ІьjІ s'cst
confiшdu avcc lc t&jl ct а leur рІасс nous avons tolt > toJ,ІI (voflk,
doJ,Іhwj). Au lieu dc tort оп trouvc aussi lwrt (hwrtanka, tьtrh4ti) ct
dans lcs dialcctcs accidcntaux: aus~i tarl (harl'olc, bar~).
Lcs groupcs slaves-communs tn.t, lnt, Іlьt, tl&t ont donnC les
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sons d'altcrnз.nce: trel, lrь~t, tlwt (krest, drЬІuo, sl~a). La position
des sons d'altemance е, w aprCs les liquides ne se maintient pas

Fe~r~?~~;2:~:,~~~i(!;~~~ о~е~;~~~ ':&~f.ei:~:it;,uc~c~~~~~~~
ouest du Laborec,

l't.~

ape~~~~re~j~;~7,~:~~~?~,~~tt;;:t 1:d:~~=::a~Ьiff:~ s:~alort,

tolt

dialertes occidentaux,

c'est~a-dire

а

І

Іelt slaves~communs sont rcstCs mC=mc dans les dialcetes les
plus occidentaux. Ils scrvcnt de critf:re pour distinguer les
dialcctcs slovaques des dialectes ukrainicns.
Les or, о/ initiaux qui sont sous l'influencc dc l'inton.:llion ont
le ~оп d'altemance ave<: l'intonation douce (descendantc) ra, la
(ralo, lakomьlj), avec l'intonation dure (asccndante) ro, /о
(,..,.,.,IDko/).
Pour les groupcs de consonnes, іІ faut rappeler qu'au lieu de
gv + І> і apparait aussi ~v (.tvkda) et au lieu dc kv + І > і
apparait Іе cv dans Іс~ dialectes oricntaux; dans lcs dialcctб
occidcntaux.~c maintient Іе kvde mёme que dans les lanRucs slavcs
orridcntalc~ (kuila, сvЩу). Les groupes originaux dl, tlne sc юnt
pas conscrvC~. А lcur рІасе ~е trouvc 1'/ .~ans les dentales: то{уtІЮ,
plela. Dans lcs dialectes occidcntaux іІ у а des cas оіІ lcs groupcs
dl, tl sc maintiennent, et сеІа dans les mots d'origine littCrairc:
mydlo, koІЮdlo. J..es changements, qui se prCsentcnt dans les pronoms interrogatifs ont une importancedialcctale. Le vicux pronom
hto s'est change d'une part par Іа dissimilation en chto, dans Іа
majoritC dcs dialectes, c'est-a..<firc dcpuis le Poprad jusqu'au Uh

lert,

-~~ul~~. ~~:~e~0~~~:~:~~d ~:.;~~rv~~:ь{~~it~~:i~ ~~~~cj~~~~·~ul~

Tcrcsva s'cst produite )а mCtathCse, comme dans Іе~ dialcctes
~erbo-croates, et au licu dc kt.to оп trouve lko ou ko.
Lc pronom lьto possede mёme trois sons d'alternancc :І. Ito,
aui sc prCscntc dans Іа majorite dcs dialectes non .~culcment а
І oucst, mais au.~si а l'cst jusqu'i Іа riviere BorZava, 2. !lo qui sc
trouvc dcpuis !а Vcrchovina dc Uh jusqu'a la MarmaroS,
3. /о dans Іа vallCc de Іа riviere Uh et dans Іе pays dcs Houtsoules.
L'assimilation dc d dcvant l'n est dans Іа majoritC dcs dialectes,

~~~~:~~~eL; 3:i~;:iJ~;i~~·~"1~ ~kr(~k::ю~~"~~e:~rn:~e d~r~z~~

Іе Laborcc ct I'Uh.
Dans lcs dialcctes orientaux, а partir dc Іа riviere Turka, l'r
dans lc groupc rl s'a.~~imile en l/ {Іella au Jicu dc Ur/a).
En ее qui concerne !а morphologie, і1 faut rCpCter ес qu'on а
dit au debut deja, que les dialectcs hout.~oulcs dimгcnt dcs
autres par leur systCme, et qu'ils conservcnt la distinction des
thCmcs mouilles et durs. Cette distinction а disparu dans tous

Ikola) cst un phCnomCne caractCristique entre
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Іе~ autгes dialectcs а l'cxception de ceгtaines tгасе~ dans les
substantifs ГCminins~'ttcndantsuг Іе tеггіtоігс cntre І а Tcresva et Іа
Latoгir.a. Маі.с; en rcvanchc, Іа dCclinaison dcs substantif<> dans Іе
tr:ггitoircsituC а l'c.c;t dc Іа Teresva est plus riche сп Гormcs саг, dans
ес tcгritoirc, іІ s'c~t cnшcrvC unc quantite de vcsti~cs de finalcs
ancicnncs qui apparticnncnt aux dCclinaiюns Ctablics suivant les
thi:mcs, quoique )а division de dt<:linaison~ suivant lcs thi:mes ait
dispaгu ct Гаіt рІасс au principc dc division d'aprt3lб gcnrcs. Des
9 ancicn~ types divi11C~ ~uivant lcs themcs ces dialcctc~ n'ont
conscгve quc 5 typc.c;: І. Іс typc dcs substantir:~ ma.~c. dcs anciens
themc.~ en -о, -jo, -і, -п ct aussi dcs substantiiS ncutres dcs anciens
themc~ cn -n -s, 2. Іс type des шbstantifs fCminins dcs anciens
themcs сп -а, -ja, З.Іс typcdcssubst<~.ntifs Гeminins dcs anciens themes сп -і, -u, 4. Іе typc dcs sub~tantiГc; ncutrc.~ des ancicns themes
en -t, 5.1с sub.~tantif'тa~ qui pcut etrc c)a.c;sC aussi sous Іс typc З.

cof;~Л~~rr:f~; fi~~f~s0~c~·~h~~c:·~~ ~0;tr:~ ~~г~~~~~~~";,~~~с~;~,~~

mcnt au pluricl dc Гortcs tгaccs dcs ancicnnб finalcs des th~mcs
cn о, ct ссІа dans Іе d:нif, Іс locatif, l'instгumcntal: -от, avec de.c;
mCtaphonks rc.<;pcctivcs -ich et w (раtшт, u la&h, -' panьt). Les
finalc.c; -ат, -ach, -аті n'ont pas cncorc pCnCtrC partout, comme
оп Іс voit dans lcs autre!l dialcctcs ukraїnicns et slavcs orientaux.
Au .c;in~ulicr ccrtainc:: cas particulicrs prCscntent les doublcts des
ancicnncs finalcs dc~ thi:mc.c; сп -о ct -и: Іс gCn. -а, -u, Іс dat. -oui,
-u (сенс dcrnierc fімІс cst en majoritC dans lcs dia\cctes de
MarmaгoS), Іс voc. -е, -и, dans Іс typc mou -'u,lc Іос. -і, -и, -oui,
dan~ lc typc mou :JІ, 'u, -'ovi. En outre,le gCn. sg. dcs substantifs
ancicn5 ayant Іс~ thCmcs en -і et аш~і cn consonne possede dans
certain5 dialcctc.~ oгientaux Іа finalc -е (toho dne). Le nom. рІ. des
thi:mes durs conscrvc cncore dan~ lc.~ di<~.lcctes occidcntaux la
finalc -і, mais autrcment Іа formc dc l'accusatif en -w (panw)
regnc paгtout. Lc~ nот~ dcs ёtгсs animCs ct lcs noms de personnes
ont souvcnt lcs finalcs des ancicns thCmcs cn -u: -orn, panout, l1itrout. Dans lcs dialcctc~ occidentaux nous rcncontrons au A"Cn.
рІ. !а fina\e -Ot:h, qui apparait dans les dialcctcs slovaques orientaux. А l'instг. рІ nous trouvons souvcnt dans lcs dialectes occidentaux, ct quelqucfois mёmc oгicntaux, Іа finalc du ducl -ота
(psoma). Au Іас. рІ. а сбtС de Іа finalc originalc -Uh (des th~mes
en -о) аррагаіt !IOU\'cnt !а finalc -мh (des themes cn -и) et -ach
(dcs th~mcs cn -а).
lntCrcssant est Je fait quc les noms propres masc. de Marmaro!
ont au Ren. sg.la finalc du R'en. fem. w ( Alexander, Alexandrw.), ct
aus.~i а !'асс. -u ({а Petrv.). Оп peut l'cxpliqucr par l'influcncc du
roumain, oil ее substantif avait au nom. sg.la finale -а, et dans
les autгcs cas, il se dCclinait suiv"'nt les themes en -а masc.
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Les sub~tantifs ftmiпin-" n'ont pas des fiпalcs aussi diveгses
quc lcs щb~t<~.nlifs masculiпs. Le premier type des themes еп ·а
origiпaux coп~ervc partout lc.~ fin<1les oгigiпales et ее п'est qu'au
А"~П. рІ. quc !'оп pcut constatcr l'influcncc de Іа fiпalc masc.
·Ol.l& ( tabiu, stslriu). А l'instг. sg. оп а partout ·oiu, tju au licu dc Іа
fіпаІс originalc; sculcmcnt dans un tcrritoire plus Ctcndu, dcpuis
!а Ті~а jusqu';\ I'Ondava apparait Іа fіпаІе ·Ofl qui а pCnttre
aus~i dans Іе sccond typc de !а dCclinaison dcs norns fCm. et aussi
dans Іа dtclinaiюn dcs pronom.~ composes. - А l'ouest de Іа
rivierc Ondava est rCpandue la finalc Ч)т ( dobrom, ststrom) au
lieu de ·ор, ct а Іа frontierc dcs dialectes slovaqucs apparait
quclqucfois memc la finalc ·U ({, dohru Ststru). Dans lcs dialcctes

~:~s\:~t1if~ ~PJ'c:r~~~r:~~~~ ;гrk;;j'.eC0c0~y~~~t ~~ f1~~к~~~~~

dc l'anciennc finalc dcs themcs сп ·і. Lcs шbstantifs masc. des
themc~ сп ·а n'ont pas conservC lcur dCclin:~i.~on dans sa puretC:.
ЕІІе а шЬі lcs influcn<·cs de~ dtclinaisons des themes сп ·О masc,
du premicr typc dan~ Іс dat., l'iпstr. ct lc Іос. sing.: sluhovi, slu·
hom, sluhoui.
Lc~ ~ub.;tantifs пcutrcs п'ont coпscrvC, comme оп l'a dit, que
dcux thypc~ dc dCclinaisons, c'cst·a--dire ccllc des themc~ cn ·о, jo,
ct dc.~ themes сп ·l. La d&:liпaison des themcs сп .,. originaux
а disparu et s'cst fondue avec le premieг typc des ancicпs themes
en ·О. Lc prcmicr typc des themes en ·о en comparaison avcc
Іе type origiпal s'cst change dc sortc que dans certains cas il
trahit l'iпflucnce de Іа dt!:clinaison masc. du premicr typc, au
datifct locatifsg. (stlovi) ct aussi au gtп. рІ. (stlfv,poliv).
Lc sccond typc dc dtclinaison des substantir.~ neutrcs а coп
ser..,·e aussi ~а purete originalc, car іІ se trouve sous l'influence
dc la dCcliп::ti~on du premier typc dc.~ themcs сп ·О. Оп Іе
rcmaгquc au datifsg. (lшs'atu) -lcs dialectes houtsoules conservcnt Іа fіп~Іс primitivc ·{)' (hu'sag) -З. l'instr. sg. ·от au lieu
de ·tm (hш'atom) - mais dan~ Іе dialecte houtsoule hus'atem.
Au plur. оп peut remarquer l'iпflueпce du prcmicr type au
datif oU, au licu de !а finale -tm sc trouve lc son d'altcrnance
·от > -ит, ·ііт, ·lm ( hus' alum, hus' аІііт, hus' atlm). Dan.~ lcs dialectcs
oricntaux ~·cst conscrvCc Іа finale primitivc а l'in~tr. pl. s ttfatьl
ct au locat. рі. а сбtе de l'ancicnne finale ·Uh, aussi ·ach, ·och.
Les adjcctifs se dCcliпent sculcmcпt suivant Іа dtklinaison
proпominalc - composCc, contractCc. De l'ancicпne dCclinaison
nominale і! nc subsi~te quc des restб au nom. sg.: holodtn, hodtn,
ct au nom. рІ. hodny, odny. Les diffCгcncc~ dап~ lcs d~:sincnces
du поm. ncut. ~g. ont uпе valeur dialectale; on trouvc trois
dCsinences: l.la forme non contractCc ·Ojt (dohrojt ttla) qu'oп
observc de Іа vai!Cc dc la riviere Uh ct Тuгіса а l'estjusqu'au
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bassin de Ja V~lkci. Rika; 2.1а forme rCduite -оі (iiObroj tela) qui
s'Cteпd dcpuis !а vaiiCe de !а rivierc Uh ct Turira jusqu'.З.
Іа val!Cc de Ciroka; З. !а fiJrmc cnurtc -е (dobrt tefa) qui prCvuut
а l'oue.'):t de la Ciroka ct аш~і а l'cst dc la Vclka Rika. Lc nom.
рі. po~sedc

pour

tош Іс.~

troi" gcnrcs

lr'~

memes finalcs

-і, da11~

r~.~ion а l'est dc la valiCc dc Іа Ciroka: dobri рапм., dohri sestrь~, dobri pola, ct Іа finale -Ьl а !'асс. рІ., а l'oucst dc Іа vallё:c
dc !а Cirnka: dobrw
11 cst intCrcssant dc voir quc la finalc -і paJataJisc Jcs СОП'ЮППСS dcnta)e~ antёcё:dcnte~ 4\ )'ex-

Ja

panw.

Ccption du bassin dc Borfava: mol()(/f tel'ata- molodi tel'ata,
krarn'i pola - krasni pola. Au fё:m. sg. n'appaгaisscnt quc les
formcs contractё:cs au nom. sg. -а ct non -aja (maia rika), ct
aussi а !'асс. ~g. -и ct non -uju (nюlu rfku).

un;ai~;::;~~~~: ~~~~~~f;f;. ~r~~mfa;~~;~~~ ~~~s~~r~~~~~ І~ -~~~..,і~

tcrritnirc de l'ancicn comitat dc Marmaro! Іс: dcgrc! шpCri~ur c~l
fnrme а l'aidc dc maj roumain (en lat. magis) + Іс рщіt.: maj do-

::::t~:ta~~~:'kf~f~J~~:~~%~~y~~~:f~-~~·;::~ra~~~;?~i~·~~~;

З. а l'aidc du шffixe -jьs + l: ztltn'tjlyi, .f)'ln'ij.fyj > Ztltn't.(yj, !Jln't/yj
qui s Ctcndsur lc tcrritoirc cnlicrdcpuis )а Boriavajusqu'au Poprad.
La dc!clinaison dcs pronom~ conserve )а division primitivc
en pronoms pcrsonncls ct кCnCriqucs. Dans Іа dc!clinaison des
pronoms pcrюnncls prc!valent les forme~ cnclitiqucs П('JП sculcment au daL. et асс. s~ .• mais aussi au кСn. sg. (dJJj t'!}', dam
!JI, f!Ydi.u fa, vz'att llfd fa). Dans la dc!clinaison dcs pronoms gc!nc!riques nош trouvons I'Cgalisation dcs formcs sous l'influenC'e
de Іа dCclinaison dcs pronoms dCmonstratif~: tol, tota, toto: :щ
gc!n. dat. instr. sg. (tot, юhо, tomu - s'оІю, s'о17Ш, тоІю, тоjоІю,
momu, mojomu, moiott). Lcs fi>rmcs du pronom dc!monstгatif tot
а l'in~tr. ~g. ma.~c. ct au gen. рІ. sc sont aussi c!galisCcs dans lc~
formcs dc !а dc!clinai.~on pronominak composc!c (tьzm, tшh, twm,
tьzmy, tшh). Nous pouvon~ constatcr Іа mёmc infl.uencc au~si
dаш lcs forme.~ fc!mtninc.~. Sous l'infl.uence сІе toji, nous avons:
s'oji, to{t, s'oy. L'infl.ucncc de Іа labiali~ation dc !а voyclle іі se
reconnait dans les formes du dat. et du loc. sg. fCm. dcs pronoms
dc!monstratir~ loliJ, sts'a, oU, au lieu de tiij, siij, apparait dans le
domaine dc !а mCtaphonie о > іі Іа formc tiif,-1, sii{t.
Lcs noms de nombrc а partir dc cinq ont perdu leur dCclinaison
d'apre~ les thC::mc~ сп -і et ont passe au typc: dua, try, loІNry, dc
~ortc qu'au lieu du кСn. Pia!J, du dat. pjaly, nош avons pjaloch,

pjoiom.
Lcs formes verbalcs prCsentcnt, principalem~nt а causc dc
changcmcnts phonC:tiqucs, une grande diversitc! dans !а prcmierc
personne sg. pres. La division gc!nc!rale des formes verbales se
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fait

щivant )а

prt$ence ou l'absence des

-у (і), -е

thematiques.

~с p~~~~i:~:t"da~~ f~~:~~~o~:~~n~~s 1 du~0 ~~~:~~~i с~С~~~аІ~

l'omission dc /'е thCmatiquc dans les vcrbes dc Іа cla~sc сп- а!}І
(trymam, trynю!, lrymat, trymamt, trymatt). Сс phCпomCne est gCnCral dans lcs dialectes occidentaux,

іІ

cst moins frCquent dans les

~~~~~~sаО::~;~~~;і~:~~~і~~ ~~r~~c5~~:~;"~~~ae ';,;;s~t;;rb:ko;~s~
~edc, а l'ouest de Uh, :На Ierc pcrs. sg. prCs., au Iieu de ju un-m
(-ат): trymam, тат. Une troisieme parнcul<lritC cst que les vcrbes
avcc І'е thematique pcrdent а la І еге pers. sg. et а la 3с pers. рІ.
l'j iпtcгvocaliquc ct qu';\ sa placc apparait souvcnt l'u intcrvo-

f.~l~~cn (~r~~C~~~,L~~:• r::::~c~~ Faht~yr;._e~ik~5.1 uC:~~~~r~:~

phCnomene caracLCristique c~tque lcs verbcs dc la prcmiere classc,
ayant lc themc сп k, h gutturaux conservcnt ces consonne~
~uнurale~ а Іа І еге pcrs. sg. et lla Зе pers. рІ. devant les finalcs
-іІ!, і,Р: peku, pckul, stryhu, stryhul. Се phenomenc cst repandu
principalгmcnt clan~ Іс Ьошіn dc Іа Вог!аvа, dans la vallec dc
!а riviCrc Turia, dans ccllc dc Uh ct du сбtС nord de Berczny.
Un cinquiemc pllCnomene est que les verbes dc la classe en --ouag
ont !а mCtaphonic de u cn ЬІ, а, і dans Іа finalc -uiu, -ujut (kufJNju,
kupйju, kupiju). Sixieme phenomene: lcs verbes avec Іе theme
cn s, z dcvant la finale -ju ne se palataliscnt pas suг le territoire
qui s'Ctend а l'ouest d'UZhorod jusqu'З. Ja riviere ТорІ3. (pros'u,
voz'u et non рто!и, oolu). Enfin un fait phonetiquc d'importance
dialcctale: lc d thCmatique possede 3. l'est dc !а Latoгica dcvant
!а finalc ·іи le son d'altcгnancc l ct non tЦ, comme сеІа en
(·~t а l'ouc~t de Іа Latorica (choiu- chodiu).
Aux Зс рег.~. 1.g. et рі. apparait Іс t dur dаш; les cla.~~C!>
vcrbales avcc l'i thCmatiquc а l'ouest du Laborec sur )а Vcrchovina dc Bor!ava ct dans l'ancien comitat dc Магmаго~. Le t

~o~~~~~c0~~urac ~fvi~ri~i'Ru~~~~'a,1 lc:~~~b~ ~~~ ~г:~;~а~~~=
~iN~~~:c~~t~: ~n0a~ict ~а~~~~;;~~~~ s~~t~~st~1 ~:~di~~~~fc~r~1~~
~~~х~і~І!с~~5 р~~~~~~~е~а(с~/~,Г5~ 0f.~;~е

la classe verbalc

сп -і·

c'c~~~-sd~~ct~:~~~-~~~ ~~n~~~~-r~г:;:::. g1e1n~~~~~sduCr~~;;:s~;{,u~

jem ( clwd.JI! jem, clюd.JI! jes' ).
dcvant

Іе

Сс

vcrbc auxiliaire fait defaut, lor5quc

Іе pronom pcr.юnncl: іа choJ.w, tw
quatre.~ verbes: plesg, mesg, vezg, hosg,

verbe sc trouve

chod.JI!. Mais, nous avons

qlli ont au prCtCrit Іа finale ck (h): pldch, midch, ujtkh, zhrkh. Ces
Іі-,rmг~ n'ont ра.<: encore Cte expliquCe de fac;:on satisfaisantc:. Се
ХХ ІХ

phl!nomenc cst limite

а Іа

rl!gion situl!e au pied de la mon·

::~г~~~і~сс~~і~~;~d~ ~L~~~i:e~: ~~~~~t ~~i~i~=f~ d~u;~~~:~r~~~ ~~

conscrvc l'l au ma~culin: ja chodyl, ja robyl, mais а l'cst 1'/ passe
сп І' bilabial: ckotl;ft;, roh.YІJ.
Lc futur cst forme а l'aide dc hudu + J'iпf. (hudu ckody9').
А l'oucst du Labort"C un met а Іа рІасс dc l'infinitif Іс part.
pract. 11: budu chod.n, ct dan~ Іс~ dialcctcs dc MarmaroJ, ct
prinripalcment houtsoulc~, lc hudu cst rcmplacC par ти: ти
ckodyty.
11 est important dc noter aussi Іа double fa~on de crCcr Іс
conditionncl, а l'aidc dc hych а l'est ct dc hy, hym, а l'oucst, m·:\is
aussi а l'est: roh_nt hьzch, rohyt; bьtm.
La fш;on dc furmcr l'impCratif а aussi une importancc dialcctз.lc: clle n'a dаш lcs dialcctб occidentaux, p.::~.r suitc dc l'acccnt qui ГС$1С щr Іа pCnultiCmc, que Іа finale courte (Ьtт, bertt}
tandis que а l'est apparaisscnt les formcs en у, -fl (btтty, btrfi().
Cette forme occidcntale, рІш courte, se r~pand fortcment а l'c~t,
et оп Іа remarquc memc dans Іа vaiiCc dc Іа riviCre Bodava.
La finalc dc l'infinitif"cst -!)>, dans ccrtains dialectcs occidentaux
-ti (chody[)>, choditi). С.: t sc changc commc lcs gutturales k, g, en l
(pdy, st.yly).
La sonorit~ dcs conюnnes au milieu des mots ct rnёmc en
sandhi di~parait cntiCrcmcnt dcvant les sourdcs, par a~.~imi
lation, ct Іс5 s::~urdc~ ~·as~imilent invcrscment aux ~onorcs:
hadka > halka, prus' Ьа > pru~· Ьа - ct а І а fin dc5 moto; сІІс nc
rcstc qu'cn unc partic dc dialcctc~, dans ссІІс dc la Vcrchovina
orientalc, а partir dc Іа riviCrc Uh. Dans l'cmphasc apparait
аргС:> Іс~ sonores dc mem:: qu'apгC; les non sonores Іе demi-son &
(jai>•, dub•).
L'acccnt n'cst ра.~ le meme sur Іс tcrritoirc cntieг au sud des
C<~.rpathcs. Les dialectes qui soпt а l'oucst dc І а val!Cc du Laborcc
ont un accent stablc, suг Іа pCnultiCmc, commc ссІа cxistc dan>
les dialcctcs slovaqucs oricntaux ct daпs tout Іе polonai.<;: vtodo.,
v/упо, bortoda, moltoko ctc. А l'cst de LaЬorcc cxiste l'accent mobile qui coїncide сп gСпСгаІ avcc l'acccnt ukraїnien dans les
declinaisons des substantif.<;, adjectifs, pronomч ct nom<; de
nombre. Ccrtaincs diffCrences avec l'acccnt dc l'ukraїnicn litt6raiгc, mai~ qui sont сп accord avec les dialectcs carpathiques
en general, sc prCscntcnt dans les mots composCs de prCpositions,
qui attirent J'accent: ptoltlc, z:.Іavado., z:.tasta~nyk, toblclada, Іо!:уlа,
ntrчad, rtoslco/oюlc ctc. Un phenomCnc sc rCali.~ant genCralement
dans lcs mots cst Іе d~placemcnt dc l'acccnt lur.; de Іа <:<шtгac
tion dcs vcrbcs сп -ati: ltitam, l!ita/, {Jitolj hJado.m, hJado.!, htado.l.
Les verbes de !а premiCre classe prCsentent des diffc!:rences dans
ххх

J'accent de la forme de la 1n pers. pres. et des autres personnes
de щrte que dans la premiC:re personne ~ing. l'accent se porte de
Іа dt!sincnce sur lc thC:me: ntst{J -n/tsu,мs!tl,nes/t; Dtst/y- v!tdu,
Vtd/tl, vtd/t ct de Іа mёmc fapn dans Іе5 Ille et IVc cl;нscs:
terp!fty - t/eтplu, tетр!уІ; has(yty - hІаІи, has(JI. Се phCnomCnc
est rt!pandu dans Іа rt!gion situCe а l'est de Іа vallt!c dc Borfava.
Les verbes de la 1..., classc conscrvcnt l'accent stable dans Іа
premiC:re et deuxiC:me personne du pluricl: nestm/t, ntstt/t, vtdtm/t,
budtm/e.
La longueur nc s'cst pas maintenue dan~ lcs dialcctcs sud carpathiques; la syllabe se prolongc ICgC:remcnt sous J'accent.
La question de la division en dialectes est Ctroitcmcnt ІіСе
avec les rapports entre lcs dialectcs ukraїniens en Russie SuЬ.
carpathique et ccux de.~ territoires voisin.~. А ccttc qucstion а
ete dCja consacrCc une littt!raturc asscz importantc dont les dt!
buts se retrouvent dCs 1827; c'est Іа lettrc-mCmoirc de lvan Bcrc
fanin-Fogaraji adrcssCe а Orlaj, ct !а Grammatica slavo-ruthcna
de LuCkay (de 1830). Tous les savants actucls sont d'accord pour
estimer quc Іа structurc phont!tiquc et morphologique ainsi
qu<" Іе dictionnairc sont ukraїnicns. Mais ils ne sont pas toujours
4
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et aprC:s lui au dt!but aussi]. Zilins'kyj) ont
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groupe ces dialectes avec ceux de

I'Ukraїnc

du nord en prenant

rc~:c~~~:.~~~~rel~~~?al~~~~:t~~r~~~::n~1~:~~;~:~~::cь~~~~:

Carpathes. Cette idt!c cst abз.ndonnee actuellement, par suite
d'unc classification plus exactc dcs dialectcs ukraїniens et gr.ice
а l'ob>ervation de Vsevolod Hancov relative au ~ysteme different
des dialectcs de I'Ukraїne septentrionalc. Lcs dialectes ukraїniens
se trouvant au sud des Carpathes appartiennent au groupe dc
dialectes ukraїnicns sud occidentaux, comme l'admet Іе рrоГ.
N. Durnovo et aussi Zilins'kvj, Mes propres rccherches. m'ont
amcnC а la mёmc conclusion,
Се sont les trois groupes de nos dialectcs: cclui dcs Ltmlr.y, celui
4
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Ctabli ces rapports grice 3. de nombreux pht!nomenes phonetiqucs
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ces dialectcs etaicnt voisins dc ccrtains autres et que leur dCvcloppemcnt а pris une autre voie (la palatalisation des dentales d, l
avant l'i dc l'infinitiГ: chot!ifi, les formc$ du prC$Cnt des vcrbcs en
-ouati: iju, -aju, -ьaju, au lieu du rCgulier -uju, -kupiju, kupiiju,
kupwiu).
ХХХІ

Dans les dialectes des Bojky qui sont au sud de Іа zone des
Poluniny appaгaissent des ph~nomCncs que ]'оп ne rencontre pas
au nord des Carpathes; c'cst !а metathCse kl > tk dans Іе pronom
k&to, І а fin;.ale -ck ( -h) au lieu de -(' au preterit masc. sg. dans les
quatrc vcrbcs: ws!J, plesty, mesty, bos!J- vjUch, plrkh, mitich, 6Uch,
k юn cl'alternancc .! pour d + j: сІюtи, volu, l'assimilation de
l'r сп І dans Іе groupe rl: umerla > umello, terlyc'a > tel{yc'a,
Entrc ccs dialcctc.~ apparaisseпt des zoпes dc dialectes intermCdiairc.~, ~pCcialemcnt entrc lcs riviCres Laborcc et Ciroka, les
dialc(·tcs dc сеІІс-сі appartenant aux dialectesdes Bojky- Lcmky.
Un caractCrc dc transgrcssion est sensible daпs lcs dialectes du
bas~in dc Sihot ct ccux dc Іа va!lec dc Іа Ruskova; Іе prcmicr
accu~c dc~ phCnomCncs houtsoules anciens et reccnts (о > u,
w >у), Іс .~ccond fait la transition entre les dialectes dc Marmaro~ et dc Bukovina (•/'о apres les labialcs > y,autremcnt > u
(vyz, kuti).
Lcs isoglosscs relcvecs dans la cartc nous donnent une image
in~tructive du fait que les frontiCrcs des phenomCnes particuliers

~;;~~~i(uu~sd~ ~~rg~%~~~~~:: ~e5~i:~~~i~e~~~~~i~:$~~;~:f~~~:

І.с plu~ souvcnt s'accordcnt les son.ч d'alternancc des etym. о, е
ferme.~, autant quc ес sont lcs і, й, u, et encore ісі la tendance
de l'icavismc cst plus forte chcz l'e, Les frontiCrc~ dcs isoglosscs
.~ont Іс plus souvent lcs riviCrcs ou lcurs vaiiCes, rarcmcnt les
chaincs dc montaяncs; р. ех.Іа zone de Іа Polonina dc BorZ.ava
n'c~t pas Іа frontieгc dc Іа mCtaphonie о> і, car les anciens
('hcmins ont CtC diriges par les passages des montagnes et non pas
par les vaiiCcs des riviCres.
La fa~on dont les phCnomCncs linguistiq_ues se rC:pandent dans
notrc tcrritoirc n'cst pas aussi simple, ma1s au contraire, еІІс cst
trCs compliquCc. Dans la formation des groupes de dialcctcs ou
;щssi dans lcur dCformation Іе mouvcmcnt dc la population
avait jouC lc rбІс Іс plus important. l.cs historicns (Pctrov,
G<tl)riel, Sa~) le rappellcnt trCs souvent. Се mouvcment, dont Іа
<lircction Ctait dc l'ouest а l'est et au sud~oucst, fut la causc de
l'cxpan~ion dcs phCnomCnes dc Lcmky jusqu'aux environs dc la
Borfava. Lc mouvcment sc produisant du nord vcrs Іе midi (dans
Іс.~ ancicns comitats dc Bereg et d'Ugo~a) fut Ja causc de l'cxpan.~ion dc !а metaphonie о > u qui va jusquc dans les anciens
('nmitats dc Szathmar et de Szabolcs; dans Іе pays dc Marmaro~
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11 ne Caut ра~ oublier non plus lcs influcnces de civilisation~
qui sont particuliCrement sensibles і l'ouest gricc au

voi~ines
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slovaquc qui est unc languc d'un~ pol?ul01tion рlщ instruite t-t
mieux situ~c au point de vue Cconomtчue. D'un autrc сбtС, Іа
civilisation infCrieure des colons roumatns, situCs а l'cst, avait
causC l'assimilaUon de cette population par la population indi·
genc ruthCniennc qui Ctait d'un niveau de civilisauon plus Cleve.
Lcs ilots linguistiques compris dans le territoire de la Slovaquic orientale, (Zavadka, Рога~, Uhorna, Banske, Davidov,
Didatov, M<t!kovce) se sont maintenus а lcur place primitivc,
sans doute а cause de l'accЄ.s difficile de ces villages.
Ces circonstances font qш: dans notre division des dialectes
cn trois groupes: celui des Lemky, des Bojky et des Houtsoule~,
on peut remarquer еnсоге, suivant le nombre plus ou moins
gгand des phc!nom~nes linguistiques, de nombreux patois qui
peuvent constituer ou la transition aux dialectes voisins ou former
un tout dialectal indc!:pendant, suivant les phc!nom~nes qui nous
servent de principes de division.
En ес qui concerne Іа parentc!: avec les dialectes yougoslaves
quc certains sp&ialistes ont rappe!Ce (Pogor~lov, Holovackyj),
nous ne pouvons qu'indiquer les parallc!lismes archaiques, la
mc!tath<:se Jr.to- tlr.o exceptc!:e, celle-c1 ayant pu se dc!:velopper sous
l'infiuence de la colonisation serЬo-croate postc!:rieure.
Се sont les dialectes slovaques et polonais qui ont exercc! la
plus grande in8uencc sur les dialectes ukrainiens sud-carpathiques, spc!cialement sur celui des Lemky, qui est а l'origine
du nouveau typc de dialecte slovaque oriental.

І. Аотеnерішиі Аос..\ЇюІ наА nіВАеино-карnате...
)'ІСраівеЬІtНМК rовор81111.
Діялсктолоrічними дослі;tами живих моиприсв'вчу~тьсв в те
nерішності вельми много уваги, IJe видно не лише на полі
доrлідів С'лов'янських мов, але індоевропсйських взагалі а нро

Ё~~~а ~~~р~~,~~і•й"~~і'~~~~~і~ .,~~f.~~:~ofiІ~7І1~rYc3kc~·. ':~1:
(1924), sd. VI.

На дослЦи дімлсктіи клш•

nслику ІtаІ)' мовознавеuь тівї

міри, JrК nроф. нідеш·r.кого уніосрсІпсту П. І\речмер, 1 JIJO
уважав їх вк вихіАну точку для пізнання так античних мов,
JІХ й теперішніх. Великий rлавіст россійсвкий проф. Алексій

~:в~~~;;і~ .':Ь~~~~~в~~с~~~;й~~аи~u~~Р~~~~ов:С~~Рf,~ ::;:о:~~
русскаго язwка" (»нuиклоnСАін славинекой филолоrіи, вьш. 11,
СПетербургь 1916), в котрій часто своі гіпотези про звуковий
склад руських мов в давнині ні.д.держуnаn даними з теперішніх

живих діялектів а щирте обосrrуоак ІJСЙ прищІіІІ в своїх
лекціях: ,,КурС'ь исторі11 русскаго н:tьІка''. Часть І. ЧнтаІІ"Ь
во Спб. упнверситетІ; nD 1908--1909n·., 2 и3д. Спб.І910- -1911.
Там він каже, І,L&о виходити буде з фактів живої мови, бо вони
uінніші, нк дані нонсрсдніх епох, які б обильні ui не були,
та ім придав лиш другостепенне значіння (тамже пор. 8-9).
Погля.д цей покІйного ака,lІ;еміка нрІІqинивсн вельми до
інтеІІЗИВІІоІ·о досліджуваннн не J\ШІІ ІJ(',\1\Коруських rouopio,
нn такnж українських та білоруськ~tх. В якій мірі оживилися
досліди над українськими говорами, ІючаІІІІІИ ІІіІt лаnпіших
11раць 1\.ll. МІІХ<І.Аt.Ч)t.:а: "НарІ.чін, tюднарі>чіи 11 говорм

К)жиой Рnссіи

''"'' ('IІN:JІt c·t. Іщr~чінмІІ І'а.\ІІ•Шнь• "(ТрудьІ зтІю

І·рафІІЧсt·ко-(·,·аТІктичсской ;-tКСІІСАІІЦіІІ И І, ;J<tІJiiДHO·ryccKiii
край, т. VII, (:JІстсрGургь 1877), А.ІІотсGІІі: "/І,Ішна{'л·l;до
в:.нІін о звуках·,, рус('каго нзмка", І а О. ОІ·оноІН'Іоt.:ого: "Sttl1 Paul Kt·c:tst:lшн:t·: t'ІіІТІN .,Spt·at·lн~.
Mrthotlc шнІ QuсІІс:ІІ clcr
Sprachwisscnsc:haft", номіІl!СІІа n :\. Gcrckt• u. Е. NQrdctІ: r:inlcitunR in
d1c AltcrLUmswis.~cJlSt'iІart, :l. ЛuІІ., Lcip:r.iк 1!11:.!, тQМ 1., стор. ~і5: Ua dic
antikcn Sprachrn u11~ nut clurrl1 dic schriftliriІc Obcrlicft·rung ;tURiinRiich

~~~~~~ ~~~:~,:~i~~i:~~~~~~:~~~~~~~~a~]~,~~~~~~:d~~~~;~h~~~rї::~."RC

dіеп auf" dеш Gebiete der rutheпischen Sprache", Львів 1880,
показув нам Іван Зілинсuкий не лиш в "Спробі уnорІІА
коаани українських говорів", Львів, 1914 (Привіт Іванови
Франкови.
Літ. Наук. ЗбірнІfКJ, але також itorn новіша

~k~~~:2"!J.r~.~k~~:");~~~ ~:<~~~n;;i;j ~~~~~k~>~~~~~іІ.~~г~І~;~~~~
В. Дем'и 11 ч ук;,t: ,,Бібліографічний огляд украіш·ької діялекто
лщ·ії за р. 1911 1927'' (Український ДіилекrологічІІий Збірник,
І, 1\иїІІ, 1928). Студії 11родовжуютьоr лалuше так нриДіялекто
логічнііі Комісії В. А. Наук в Києві, Харківс•.кім Дослідчім
ІнсТІІтуті Моnознаиств<І., Науковім Товаристві ім. Шевченка
у Львові, 11 Кракові на порінках часопису ) .ud SlowiaІiski

та у публікаuіях іlольськоі Ак:~демії Наук, чи 11кінuі у видав
ииuтвах наукових 11 ЧСР.
Область на піклснь 11ід 1\арнат, зе~.~.:елсна 11лсменем, ІІ!О
належит1. до мовної груни украінськоі, була иід початку но

вітнього слов'яноо•Іавстuа вже на початку ХІХ. століття пред
метом моІюзнавчих дослідіu. Початок дали самі урожснuі
uієї землі а межи ними треба на першім місuі постави·rи

Івана Бережанина (Фоrаре~.шія), ІJ!О в письмі до Орлан
р. 1827 подав на той часдуже uлучну характеристику південно
карпатських говорів під оглмом звукояим. Статrя, на жаль, не
побачила снітла денного, поки єї 11е видобув з архівних панерів

Ілиріон См;нuіuький та 11е оголосив аж 11 1905 poui. 1 Дру
І"ИМ землІІком, шо UИІІDИІІ великий інтерес Ао СІЮ"і рілної моІІи,
був Михайло Лучкай. Він ІJ!Cn р. 1830 у своій: Grammatica
~I:c~.vo-ruthena 2 дaJt опш· не лиш зuуків а також і форм cuoflї
мови, праода оІІсртий лиш на знаtші одноrо з їі говорів а m
nколиuі МукLІчсnа, де са~1с ІІсрехрс•.uуюп.ся говіJ?КИ.
На дnnrиti час нерестали rюявлятиси є-ІІеуіІІАЬІІІ студі1 ІІЇІJ
дсІІІю-карШп<"І•ких ГОUЇjІ(ІК, бож СК}"ІШХ ІІЇДОМОС":ТСЙ ІІСЛИКО
ру<"ЬК~ІХ етнографів та мовоз11авuів І~сІІІІ ~на. або КочуGин
о.кого ІІе МОЖІІ<l :ІаЧІІ<"ЛИТИ ДО ДОСЛІДНИКІВ ПІВДеІІНО-карнат

Поf(ІІ'{ •·оІІоріІІ. Т<1кnж •·аличашщ Якіn І'олопаuький,
1 И.

•.uo

1ак

Сu·[;ІІUНUКЇЙ: Ма1·сріаЛІоІ IIU ІІПІІfІЇІІ ІККІf1"ІЖДСІІЇІІ J\арІІіІlІ"КОЙ
I!JOf:i, f"ІОfІ. 55- 56.
1 (;raшmatira Sla\•o-ruthcna: scu vclcro-slavicac, сІ aclu іп montibu~
carpathicis parvo-russicac ..... Edita per Michaelem J4utskay ... Budae І~:Ш.
За ту 1·раматику rлrrAц: І) l'rantiJck Tichj: Michail Lutkaj (Sio-

(:.

l'yot І. Л1.uiu

p:,::r І !~~~:k: 2 )·tno;~ф: й~~..m8a:~~i~i~ciгr;~~ р~~~~~~~ I't~~~t~:
каіІ
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1930,
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Grammatica :Siavo-ruthcna.
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усильно занимався етнuграфівю карttатської области взаrалі,
не оставив нам подрібнішого опису поза загальну характерне·

тику звукових яви1ц у сваНІ: 10 Розправі о южиоруськім изиці'·. 1

На йоrож етнографічних матеріилах оперта кляІ:ифікаuія
українських діилектіu, нереведена К. Михальчуком в пер·

шім нарнеі українськоі діялектолоrії: "Нарі;чія, поднарtчія
11 говорь1 Южной Россіи в·ь связи с-ь нарtчіими ГаличииЬІ." ТруАЬІ ~тнuграфическо·статистичсской ~кспедиuіи в-ь Запад
ІНІ·русскіtі І<рай. СПетсрбургь 1877.
Досить обильний м;(тсріпл rовірк01шй находимо у нині Іfіе
н<lртішій 11paui О. ОгоІаоuськоt·о: Studicn auГdcm Gebicte
der ruthenischen Sprachc, 11равда tюдаrшй часто а другої руки
а не на осноні автопсі1. 1Jершою такою студією, rno подавала

;;~:~л~~~~~і=р~~т~~,~те~~~D~к~~:п:~~%"~·с:аtе:~т::я:х ;~u:;;~
скаrо roвop<t", номіщсна в "Сборrшку статей В'Ь честь Ламан·

CІ<aru"' СlІстсрGургь 1882. еrудія ця подавала не лиш опис
авуковий, но також підмітила архаїстичну рису иорфолоrії,
дсикі синтактичні ивища а також і словареuь. Семенович пер·
ІUИЙ nорівнював нівденно·карпатські звукові JІВИІfіа з північно

українськими та навітІ. доходив до висновків, ІJ!О вони нахо
диться з ІШМІt D близьrсім спорідненні та ІJ!О дружина Кори·
товича складалася з жнтелів цих околиuь, де нині перев01жае
північно українське ніднаріччя. Hиtri Ііі ці поглци, ні самий
ощrс наших говорів не nидсржують ~~:ритики не лиш нід
оrлмом методичним, але також в rІій не помічені такі істотні
nвщuа, які відтак нідпіr до rасршорJІдJюrо :шачіння проф.

О.

lipox, 01 то на авуко~у СИС'rему, ІJ!О нроиВЛЯіоіТЬся у ,1\ІЮХ

11аріnнтах 1·олосіоок о, с, а то широких та вузьких.
В рік 110 ljiM LtОЯВІІЛ<І\Н. ІІеоеЛІІЮL МОІІОГрафЇн. }BOJ.Ha

хратсr.коІ·о

11110

ll('j)•

говір мараморосІ.кий: Ober dic Mundart der

~1aramorosciІ<:г Ruthenш, Stanislnu 1863. СтуАін впзна•tавтr.сн
гонкістю помічень звукових, морфологічних та деяких сшІ·
тактичних,

має

однак

один

недост<1ток,

а

то,

•!!О

<1втор

ш·

Ію,/\ав точно сіл, а котрих чсрпаn свої :Jапиrи а МараморІЮ•Кіt
колишия ж уна простягалапа аж nоза Хуст а на півночі !і.нrза,ко

до зслізничоі лінії &ловець .Лавочнс. Зазначує лиш :\агальtю,
1.110 lje матеріял з околиць Сигота, а лиш nізніше в р. ІН99

11 стуАії: "Знадоби длн нізнаия угорско·руских ruиорів І" на
пор. 14. запримічає, І.l!О матеріял, зібраІІИЙ в студіі .,Оhсг
die Mundart der Maram. Rнthenen", ві.Аносш·ьrн до сіл: Рус·
Поляна, Кирва, Рускока та Вищнн Руна. Та і н ІJім ивтор 11е
1 Jl КО.'Ь І·олоuа Ull ЇЙ: РОЗІІj.ІаІІіІ О ":Jьtyi; ІОЖІІор}'СКбІоnоІІ СІ'()ІІіІJІJ.ЧЇІІХ ~.
ИІ'ТОf)ІІЧІ.'rІІіА ОЧt'fІК'Ь ОІ"ионаніІІ І"алнgІІG-русІІой МоІТІtuі. Льяін І !!50.

·ючний, бо на осtюоі моп1 знання: ІJІІХ говорів цей матерЇІL\
відноситься передовсім .ІtО села Вишня Руна, І.QО різниться
многими зуnковими я•шчьами від оовірок ріки Русхови.

На uім Верхратський ІІС залищив своїх студій над піодсИlю
карнатськими говорами, но в 1890-тих роках пройшов uілу
область ІІЇІt Паnраду аж по Ясіни над rорішньою Тисою
а вислі;tом його екскурсій були дві монографіі а ue: ,.Знадоби
длв тtізнаня угорска-руских r·оворів", ч. І. Говори з паrолосом
дuижимим, (Заниски Наукового Товарнетва ім. Шевченка
у Львові, т. XXVII--XXX) і відбитка, Львів 1899, і ч. 11. І"о
вори з юtголосом сталим, (ЗНТімІІІ т. Xl., ХХІ. І\/, XI.V) і від
Gитюt, Львів 190 І. :Уі дві праuі " до тсІІср головним джерелом
пізнання південно-карпатських украікських говорів на цілім

довгім та вузькім нросторі карпатськім оід Татр до джерел
Тиси. Всрхратсr.юtй .n;an онис зоукіu, форм, словотвору, також
деяких синтактичних явщu, навів богато нриміріа живої мови

з многих t'Їл та нанрикінuі дао і слооарuі, в котрих дуже со
яЇСІю зазначував як природописсць (він був проф. нриродошІСу
в акад. ,\ьоіuській І·імназії) природописну ботанічну і зоологічну
номенкля1-уру. Кр омі Іjьоrо да11 загальну характеристику обох
rрун гопіркових, то € Г01юрів а наголосом движнмшоt і недви
жнмнм, запримічуючи при uім, ІJАО кромі того крітерівм поділу
ІJІІХ І"ШЮ[ІЇВ може бути і інше явиr.uе, приміром слова лиш -лем
на ла·rинсt.кс motfo, tantum. НИІ-Іі ні цей, ні другий поділ не
МОЖе :JадОО!ІЛЬНИТИ ІІаС, КОЛ11 MafiMU ДаЛСКО бЇЛt.ІІІе даНИХ, АК
їх зібрав Всрхратський, котрий нри давніших обставинах
студій говорІв на області держави мадярської, не знаючи
говорити по мадярськи, мав великі тяжкосrі та усіві теріторі1
не обійшов.•

Великим ностуnом в методиці були досліди nроф. О. Бр о ха,
КоТрИЙ В ПfJОПfВСІІ("ТDЇ ДО СВОЇХ ПОІtСреДІІИКЇD ВЗЯD за 11редме1·
сrюїх досліді1111е НКУ("І• більшу область, але оrраничився на одно
С('Ло, досліджуючи Lrередовсім фізіологію звукіп на одиниці
llt.: 'ІИІІОLІОМУ LІpr;tCT;JJJIJIIKOIIi ГО1ЮfІУ ДаІЮГО ('С,\а. Jjpox ОJІИ('(\Н

') На опюві ~К)'ШІХ нідомо.-rсІі, І~1~ІІІХ ·о І,;іN~рман;~. І~fІ'І}'GІшп.кшо,
МІІХіІЛЬ'ІУКіІ ІІідІіІ.К :0 Со••І<'ІІ<JІІІі'ІіІ і IJ.:-jІKpaІt'MIOI'O,a ТіІКІJЖ j LІЛіІПІІІХ ПЮ·
~"1>t"Ж<'ІLІ•, нр()(іуuаІІ .\. І І t" 1 P"U І• ~ІіІ> і: .. :JамtтКІІ 1m :-tшш·рафіІІнІ·тати
~•оrк[,"" (\illlllt"l\11 ІІІ-LОJ>ІІКО•І[ІІІЛІІЛ()ГИ'ІІТКаІІІ ф:tКуЛЬІ\"ІіІ (:[[І'lt"рGурІТКіІ.ІІІ

У''""''І"

•t••·•a, щтлож<'ІІіг к• І.ХХХІ •ІаІ'ІІІ. <:ІІ•·•••рІіурІ"І• І!Юtі) І10.4аІИ

Ііі\:ОІ''ГІ, ІЮШІ!рСІІШІ ІЮТІІрЬОХ II~IIKOUIIX ~111111! ІІіІ>ДСІІІІІ>-І;іІjІІІіІП'hІ(ІІХ, а Т<І;

[) УЖ111111.1111R 1'.\iD .Іrll -- дІІІ<І, 2) ПС:рГ~ІІУКУ ClilpШt ~іІ.І\fІІІГІІХ 11, f, ІІіІ. і, ЬІ,.~. Ю
~<), :і; UІІL'ІІІІі[1 .1аіімсшшка пІІт.ІІИІІОm •m111: ШІ1. щmа, ІU/111, ,u, 4) збері
LаШІN рі:ІІLІІІJі Мt'ЖІІ І~ ІіІ 1/, .'\. 1[<"1 pon (10.'ІП(І[ІRДЖ:\U ІІе:JІІіІЧІІКИ матеріІІЛОМ
так чуж11~1 NK і •·во1м uласшtм, чсреа ІJС крім 00А3І'JІІ ncpworo RВІІ~, ІК'і
ЇІІWЇ ІІ0,4аІІі f1Cr<1'lllfl а ІІіІІІіІ'І, оідІЮС.fЮ 1'}11 ІfІ 3fiCpiІ'iiHHR ["Іі~ІІІІЦі М<'ЖІІ hl
1:0. ІІІІСІІірІЮ.

(

говірки трьох, згЛJІдІю чотирьох сіл, ІJ!О лежать недалеко Ужго
роду а є представниками різних стадій розв•tтку nіnденно

карnатських говорів а псрс._.,овсім у іх нідношениі до сусідніх
СХІДНЬО·СЛОВЗ1JЬКИХ.

Перші праці Брохnві nопвІІлися 1_ue перед працими Верх-

~~~f;І~~~: ~·. тХV3ІІ~то~~~ахк'і:і~~~:~~сh~~сь;~ rtГn;~~~i;~c~~
в т. ХІХ: Zнm Кleinrussischen in Ungarn, 11., Der Diale:kl von
t:blya, І.LJO відтак у иоnій нсрсрібuі виІ'ішли в ІІетсрбурзі
р. 1899 nід титулом "Уrрорусское ш:tр·kчіс села Убли (Земn
_,инскаrо комитата)", у видавниuтві: Изслtдованія ІЮ русеко

му JІ:JЬІКУ- Отдtленів русскаrо Н:tЬІКа и словесностн Им нера
горекой Академік Наук-ь в-ь llcтporpaдt. Брох не лише замі
тиn звук ІЇ, т. 6 широкий nід·1інок tt, характеристичний /tАЯ Ублі
·ra околиці, але нередавсім пізІІаn систему звукову не лиш
для t·сла Убля, tю 11оширсну майже по uілій облnсті nід
Ондаnи аж по Тсресву з ву:tьким та широким нідІ"ЇІІКОМ r. о
ь залежності від окружаючих звукіn.

Друга праця Броха: "Studicn von dc1· :-;lovakisch-kleinrussischen Sprachgrcnzc im i:stlichcn Ungarn". (Kгistiania 1897), від
носитьси раАШС до области східньо-слuвацьких говорів. В ній
описує uін говір сіл Дубраnки та Фалькушовuіо був. Зсмнлин
ської жупи, ІJАО лежать доnолі далеко на захід від Ужгороду,
на області r01юpin •юслоn<tчСШІХ. Говори ui, RK каже Брох,
nредстаІL\ЯІОІ"І> сскундарний язиковий розвиток, І.І!О n'ижстьсR
3 олніt-:ї сторони з ,.угрорусским" а з другої зі слоnапІ.ким.
З nоріuнаrши звукових таблиць rовору uих ,l\ВtІХ сіл та говору
села YGлR виходить, ІJАО uього паралелізму :tnyкin вузr.ких та
широких і, е, о, u, який замітив Брох в селі Убля, нема о ДyG

pasui і ФалІ.кушовuих. Зt~учня rовору uих сіл ІІрСАстаоля€
зовсім інший розnиток, ніж rooip села Убля. Звукова снстема
цих

сіл

є

ТИІІОВОІО

длв

словаuько-українського

nзІІкооог~

ногр~ниччR в околиці Ужrород-СобранuІ-Михаіt.ліnці. До ІJієі
nрацІ

приложсна

язикова

карта,

І.LJO

наrлядно

Ілюструє

язп

коос погранн•Ічя українсько-словаuько-мадврськс коло Ужго
роду. Карта uя потребує нині певнІІХ каректур на нограниччі
словацька-українськім біля Ужгороду.'

Третя праця Б ро ха від1юситьсв до nерсхідного говору сло
ваuько-українського в <"елі І{орумл.я 12 lr.m на північній захід

1

Язимово умраІн<.ькі <:ела :.оачинаютьс11 віА сіА: ІІуАГОрОДІІ, lіс:ІІІПНІІ,

lшmui А8АЬWе на

північ. Ху11ьковgі, НюutrІІ РнбннЦІІ, ВиІІші Ро:,..с:ти

JlaAeJКan. АО І"ОІЮрів чотаuьмих, ТО в: АО С.ХЇАІІЬСМ":АОDаЦLКНХ ТНІІУ ПCpt:X()-

:м~~d~iї."fa:;Jc~·P':h~H~~з~,: ("~:;~~;~,0 з~n~~а·~~:~~:~~~;~~::
)ТтаНОВАСІІІІІІ f'A()MIJLIIOofllj)3ІIIChKOI 113НКОВО\ г-раниці.

~j~:o~:Jien3 :~:~~~d:г T~~~=ki~~0h-~i:i~~~~is~~:n пs;-~~h~
gгenze, Kгistiania 1899.
Говір села І<орумлн nредстанлнв іншу стадію ро:~uнтку зву

ковоrо, як описапий Брохом говір сіл Дубровки та Фальку
ІJІовуіu.
та с1·адія змішання говоріn слооаuько-україпських,
де ІJ.!е зnуюt говорів украікських не затерлися а тим самим
це стадім первісні ша. Корумлящ:ькиіі ronip зберігає звук усе
реАньоrо ряду високого підняттп (high-mixed), ляGіялі:~ованtІfі
звук r..i, ІJdO зближаєтuея сильно до о (у J)poxa зазначений
через (r)) а появляється так на місці старого w як і на місці u

Ue

з закритого староп' о (chromщj, vmn, .tlmnk(}j, вузький та широ
кий кідтінок звук01 r (і) та задr.ржання f 11срел і n закіпчеtші
інфінітіва.
ІJоглн;щ [)рок<~. uідІЮСІІU характерІІС111ЧІЮП) для гшюру
корумлянсuкого лябіялізованого звука ,;,, ш·начеб він ІІОІІстав

наслідком змішання говорів д1юх иідмінних язикових груп
словаuькоrо та карнатсько-українсьtсоrо, не видержує критІtКІІ

~r~~~~;~~:;;;~~.І.!~Р~~~і,~іакн~3;~~~==~ я~~~~~~~~~~о~~З..~~~

бути бесІДи. О uім буде бс.:сіда на від11овіднім місuі дальше.
Вичислсні праuі проф. О. Броха € НІІНі вихідною ·rочкою
длн кожногодослідника Іtівденно-карнатськІtх 1·оворіu, nередо
всім ІІідtюсІю їхньої фонетичпоі сторони. Вони саме обій
маtо11• обласТІ•, що лсжи1·1, на rраниuі
тn мовних областей.

двох

етнографічних

Дослідникові наших говорів не можна номинути і стногра-

f::~~:м ~~Р%~~~~.:~~Р~~~~х;;Р:~ьв'я~~,;а0 ~т:~~Р.~Ру1~::;'[]~:~
шівськоі епархії і іх говори" (Заниски Наухоnого Товариства
ім. Шевченка у Лuвові, т. XXXV), правда більше характеру
полемічного, чим описовоru і належить до uнклю статей,
писаних на оборону тези, IJ.!O віJюісповідІІІІR греко-католиur.хе
покрІІвшпt.ся :1 українською народністю. /f,енкі :ш.мітхи ІJ.!О
до :шуч11і нікденно-"арнат\І,ких г01юрів на схід uід Уга на

ходнмо також у ІІГГУLІі до йоп• ,.Епюrрафічних матерімін
з Уmрп.кої Руси" {Епюrрафічний Збірник, видаf': F.тноrра
фічна комісія Науковою Тооариства ім. Шевченка у Львові,
т. ІІІ). Хоть нроф. Бр ох в рсgеІІзії на фолr.кльорні матеріялн
І·шtтюка

(Arch1v

С:

!ila\'. Phil.,

т. ХХІ) витхнув Аому неточністu

у нередачі зву)(ів (Гнатюк не робив ріЗІшuі межи вузькими та
широкими і, t, о, та старrtм ЬІ і середнім у), то все та)(и в його

записах найдемо мноn' надійних даних для мор~олоrії, син
такси та наmлосу, чоm в nписові" дінлектолопї не можна
ІІО~ІІІІ)'ТІІ.

Місцева научна література відносно вивчення говорів піа
Аенно-карпатських Ауже мала. У відомій .,Хрестоматії uер
ковно-славмнскихо

и

угро-русских-ь литературньІх"Ь nамJІТНи

ков-ь сь прибавлсніеМ"Ь уrро-русских"Ь народнwх-ь сказокь на
подлиннЬІХ'Ь нарtчіих'Ь", УжrороА'Ь 1893, Евменія Сабова
подані взори живих говорів декількох сіл так східніх як і за
хідніх, записані не ним самим, а другими особами. Кромі того

Евменій Сабовдав нробу поділу ІJілоі ІІЇUАСІІНо-карпатськоі
области на Іtаріччя а то: лишаків, лtмаків, fІtрховинськt, земп
лиш:ько-шариське, бачваиське та наріччя земллинських словаків,
подаючи незначні і нснайхарактсристичніші їхні нризнаки.
Другим твором місцевого nохо,І.Жеrшя є докторсЬJса диссср
таuіи Александра Бонкала о говорі села Рахова 11а Гуuулu
ЧJИНі під титулом "А гahUi kisoros7. nyelvjS.г:is lefг6 hangtana,
ігtа BonkЗ.IU Sci.ndor", GyбngyUs 191 О- (в переводі: Рахівський
малоруський говір, оnисова :~вучня, наnисав Бонкала Але
ксандер, Дьиндuиш 1910). Нині uя студія нотрсбує много
доnовнень. Той сам автор дав І.UС кілька менших статей,
з котрих одна відноситься до словаря а nоJІІІилася в Archiv
fLiг slav. Phil., т. Зб. під титулом "Beitrage zuг ukгainischen
Wortforschung", а также І,ИОдо синтакси nід тиrулом "Tagadomondat а magyarkisoгosz nyelvben" (Запереt~ні речення в мові
угорська-малоруській). Nyelvtudomany 1913 (Будаnешт).
По світовій війні а то по прилуt~енні майже uілої СТІtоrра
фічної та язикової област~ бувших угорських русинів до Чесь
кословаuької Републики Інтерес до етнографІЇ а з uим також

до маnи uього народу зріс, тимбільшс, що мовне питання: ви
росло до куАІ.турного бою між напрямом народнім та книж
ним (консерватиюшм) а нині вже між напрRМом украіІІським
та великоруським. От і цн праuя є вислідом того :JGальщеноrо
інтересу до мови народу, котрий є під оглндом мови наіІ:
ближчиіі до украшсІ.юІх 1·оnірок карnатських nзагалі а тим
самим безперечно і до українсLкоі язикової цілості.

lІраці діялсктологічні, ІJ!О nонвилнсn н І-ІаіІ:ноnішнх часах
оrраниt~аютьск .\ИШ на деякі спеuімьні литешия або нрино
снть оnиси поменших говірок. Такими е передовсім мок
с1·аття: "Кілька заміток до останку аориста n закарпатсuких
говорах'' (Заnиски Наук. Топ. ім. Шевченка у ЛLвові, 1925,
CXLI-CXLIII), яка викликала реuензію Г. Геровсuкоrо
під тит.: "Zur Вchandlung der Lautverbindungen -- dl --tl im
Sijdkarpatoгussischen (Ugrorussischen)'' -в "Zeitschгift fUr slav.

Philologie", VI, Yz (1929) з зовсім відмінними ноrлмами на
.ue питання, добачаю'Іи у .uих формах nоАібне RВИІ,І.Jе, кк у ста
р_~х rасковських говорах в груnах dl, tl, з чим 1·яжко погодитис~.
IJ!e раніш<' ном:kтив зrадаІІий автор 1101 сторінках Slavi-i,

т.

VI.,

нри наrоАі рсцсtІзіі моf:!і шкільної граматики: кілька

~В~аІ~И~~~~н~;:.jn.Г~О:ірjІ~і. 3(3:~~:СИН~аЧ;р~:В~~r· Т~ х·с~~~
появилася моя рnзві.11.ка за .,Говір села Валашковсuь був.
Зсмпли11ської жупи", АС шІисаний rовір виказув останки зnу
кової СІІСТСМІІ I"OUOpy, І.UО оGіймаІІ НГ АИІІІ ОКОЛИUІО CoбpaHCUL 1
но а також ~ихаіілін!JіR та Гуменного. В папі .,0 domnete
(\iftonкi1·kt~ vy.~Іovno~ti hloisky .,ьt" \' ukrajinsk)'ch noifctich

PoclkarpatskC Rusi а v)rch. Sloven:r;ka, І.UU попвилас.ІІ в "Casopis-i pro moderni Jiloloкii" XVI, І 2, виказую ненраодииісп.

тnердженн.11 А. Кочубинськоrо (Записки Имп. Ноnорос
сійскаrо уrrиtІерситета, т. 20, Одесса, 1876, Отчсть (второй)

~і~а~~~:~;л~:;~І~к:~;;,,::~~~ч~:~~ ~тЇV. ~~~~нок;~~~~:~~
"Подкарнат("ка Русь", Ужтро,,, 1927, Іюдош я в ста1ті "Псре
:щук етимолnrичнuго о, t, на
у (10), u, і наншх говорів та
их rсоrрафичнс поширена; стор. 116
118, 141-145, область
Іtоrнирення ІJИХ ;JнукіtІ на ПіАкарнатській Русі та на Сло-

::а;~~~о~'~ ~::··~.і~~~чха~·~~~;~~о~~~~~~~фі:":.о:і;~о~t~:і~~
до:ш о1шс твіркн доли11и ріки Рускови, бувнюї Марамороської
жупи, тсІІср u Румунії, де 11казао я ІІа лучність цього говору
;І ОАНОі ~·тор<нш а говорами ,l\олішньо-марамороськими, <t
:1 другої сторони з говорами буковиІІСЬКИМ(t.
Многонадійними rта1·r·мщ1 :1 оGлас·нt дш:Аідів ніьдешю
К<tрІІ<lТСJ.КНХ ~r:щорі11 Gули дві ста·гті нe,l\aottn номершого проф.
гімн. в Брні Иос·пфа Віри (Joscf Vira). Як вступ до сtюві
npa!Ji над шшшми rо11орами DИІІуr·t ІШ кі11 статrю в річнім спра
tІD:Іданні І. держ. реал. 1·імназії в J)рні за рік 1930-31 лід тнт.
"vy~Jгdky closa\'OІdnkh bad<inf о vokali:->mtІ karpato-ukrajin-

~k)'ch hovoriJ sc zvlciStnim zfctr.lcm k hovorU.m Uzcmi CSR."
(V)'roCni zpr;:i.va І. ~t<itniho rc3.Іneho gymnasia v HrnC, Na PofiCi ЗІ, za Jk. rok 1930 -31. V Brnt 1931.) В цій статrі крім
аібршши дотrпсрішніх ІJІІt"лідіІІ нраuі над українськими к;,.р
натськими гооорами nзагалі подає також Gогато своїх помі
чснь на octюni власних сLюстсрежснь. Дру1·а статrя: Hl<i.skoNiovi o~turilskCho hovortt (Sbornik Maticr. Slovcn:r;kej prcjazyko-

zpyt, r. VIII., s.

І·

·4, TurC. Sv. Martin

19~Ю),

•.uo

мала да1·и

початок монографічному uиклю нраuь з оGласти nіВАсннu
карнатської діклсктоло1·ії, була " послідньою, бо ненадійна
смерть лерсроала всі його Іtляни. Ста11"л ІJІІ оперта на основі

класних спостережень значно псрсои~аЕ давню розвідку проф.
Поліоки о uім говорі, tшсрту на матерімах чужих.
Згаданий вже попередньо Г, Героаський А3В нам JИС АВі
rтатrі з области досліАів наших говорів а то: Русскій ІІЗЬІК'Ь

В'Ь церковно-славинt:ко-русской rрамматикt Михаила Поnа
Лучкаи (Карnаторусскій Сборник-ь, Ужгород'Ь 1931), де при
наrоді розбору uієї частини Лучкаєвої граматики, в котрій

міститьси ОПИ(' звукіFІ і форм живоі місuевоі мови, дає образ
цих говорів коло Мукачева, 1,1!0 лнrли в оrнову Лучкаt!nих
поміч~нь. ;1руга шК"-лідни ('Татти rюивиласи у кравзнаичій

rнuиклопrдії t.cskos1nvrnska Vlastivl!da, sv.

1934, під титулом "jazyk Podkaгpat11ke
цієї статті rюt"п'ичсна народній моuі

111. Jazyk.

Ргаhа

Перша частина
11і;~;к<tрпатської Руси

Rusi".

(в дїtkноrті не політичної ІІідкарпатської Руси, але uілої
области нівденно-карнатської, І,І!О належить ;~;о Чел. Рснуб
лики). Крім загальної характеристики говорів цих під оглядом
авуtювим дає Героnсr.кий також пробу діилектичного угру

пованни uих rоиорів, и.1JІВІТШ за єдиний крітерій поділу рс
ф.о.ексІІ стим. закритого о. З nоділом таким П)Ді погодитися,
бо різними рефлексами стим. закритого о не вичернуР.Тr.ся
характеристика південно-карпатських українських гоиоріn. 1
На кінці :~гадати треба нраці проф. Н. Дуртшо, котрнй

номічення rnoї па основі корсrrкого побуту на нашій теріторії
зазначии місиями в сооїм "Введенню в историю русского
язмка, ч. І. (Spisy filosolkkC fakulty Masarykovy univcrsity
v Brne, t. 20, Brno 1927), а то о часті 11.: НмнешНІІС руссІ<ИС
11аречия и говорьr, § 97, но ІІаходитьсІІ там много неточн<х:теn,

а також його спраиозданнк "Дьtялектолоrіtта пас:1дка у Под
карпзакую Русь у летку 1925 году". Інrппут белоруrrкой крь
турьІ. Запіrкі амзелу гyмartiтaprtьrx наnук, кніга 2. - llpauм
кмrсм філёлёгіі. · Менск 1928. В Іjімспртюздашrі nичІtслюв 23
прианак українських ніпдсшю-каршнсr.кнх Г01юрі11 з околщt•·
Мараморошата Верховини Бсрсжаш·ькоі і Мо1раморосt.кої.
Малою иісткою о говорі ОАІ·ЮГО orтpoua па Словаччині

~:tic~k~~~:~~k~f.я, .."~їfi.~i r~t~;~)~ l'~~p~~~il~~a: і~~:~(~~;~і
Па-ча.-

2.

Мета й метоАН

npagi.

Вичислсні дотеперішні 11paui над пізнашrим південно
карнатських українських говорів не давали нам повного об
разу життя цих rооорів а то головно з ці6і причини, ЧJО не

обіймали uіАої области етнографічно-изнкової не лиш враз
колоніями, но також й в компактній цілості. Маючи за
~·обою значний засіб дослідів а також :~ібраних фактів изи-

:.

кових, можна було передовсім їх 11ровіритн не лиш на областих
иже досліджених, но 1 на областях попередніми дослідниками

недослід~уваних.

I.Je

вимагало МІІ?rнх ек:курсій на терені

неnригож1м та ІІС досить

переглІІднІм

в

часІ,

коли

JИе серед

ники комунікаuійні пе були так поширені, ІІК тепер останніми
часами. 1:-:ксІ<урсіі робив я головно в часі літніх шкільних
вакаІjЇіі, (Мимоходом кажучи, час uей пе дуже rодитьеи до
дослідіn язикових, бо ue час жнии, ко.\и люде, хоть і найбід

ніІІІі, аnняті збиранням хліба на полі.)
ІІсрвісний н.мш мій був ограничитися на Іюлітичиу Під
карнатську РусІ., 110 віАтак розширив я плин на uілу стпогра
фічно-изикову українську область, не минаючи й островів.

С~м; uей факт примусиn мене з ?Г:'ІІАУ на ••еликий nростір
ДО('.\tдш ш·рашІчити свою мсту дослІдІв до аазначування типо

вих явщu так :шукових так й морфологічних, залишаючи на
стороні ЯВИІllа менше типові або характеру індівідуального.

або дуж.с мало по.ширеноrо. Ці т~п.овІ JІВИQАа старався JІ дослі
дити в іх географІчНІм поширеннІ 1 тим способом приложити
мстоди t·сографічної діилектолоrії.
Заходячи в село, старавси я через місuевих інтелігентів,
СВЯІfіСІІІІків або учителів, здобут•t собі довіри досліджуваних
осіб. І)улн 1.!<' голоиnо селвне
муt.uини віку середнього або

•чс й старші. Наперед идав~си я в розмову н~ всякі теми, Іуоби
ПІДчас

ІІСІ

схошІТІІ

rоловш

характеристичНІ

для даного села

нрикмети I'OBupy. ВіАтак Іtочав я систематttчно став.\яти такогu
роду нитаннн, а котрих виnливали би відповіді для мене по
трібні. Маііж(~ 11 кожнім селі треба було персйти так звучию

як й морфологію, а де я помічаn однаковість говору в порів
наtші з найб.\нжчими дослідженими селами, там ширших та
нодрібніUІИХ :щписів й не робиn. Крім записіn явищ звукових,
мор;ологічІІІІХ старався R схошtти скор11М заnисом також
іі вз1рuі жюю1 ()ссідІІ у формі nnоиіданни. Правда, таке опові
дання,

І'ОВОf>І'ІІ<'

нарочно

з

нерервами

для

запису,

утрачаf-.

много нр~ІроАtшх рис, особливо в санді, но в многих випадках

у/\алося зроби111 фонографічні записи а ue в poui 1929. при
загальній акuії фоноrрафічІІого архіву Чеської Академії Наук
в Празі.

. Зверта~ я ,rвагу_ не Аиш на t:'ony MYIJ!~H і жен!ІІин, но також
І На ВІКОВІ р!ЗНИUІ, а перСДОВСІМ у І'ОВОрІВ ПерехІДНИХ, а ТЗКОЖ

і на стичністh з людьми других народностей, особливо підча1·
робіт або набуту в Амсриuі. Ту головно ходило мені о зв'изки
зі словаками. Іноді навіть треба було nровір10вати мову різних
частей села.

Для устаw()uдення артикулиційної бази уживав и метод
скспсрнмснталt.ної фонстики а то штучного піднебінии дли

\0

палитоrрамів, лінrвоrрамів, nриладу Аткінсона дли міренна по
ложении язика та інших, икнх уживавться в фонетичнім лабо

раторі ПJ?О~. Хлумськоrо на Карловім університеті в Празі.
Дли utei мети вибрав я лиш три об'єкти, як типових пред
ставників rоворів: долішньо-марамороських, ужансьюtх та
шариських. IJi три тиnові а_ртикуляuійні номіри по мойому

не вичерt~ують всtх арт.икуляцtйних баз, Іх доповн~ншt прийде
при

CnCІjiJIЛLIШX

,'І;ОСЛtдаХ

1100,1\ІІНШ(ИХ

МСНІІІІІХ ,1\ІМЛСКТИЧНИХ

rрун.

Крім uьoro в зrаданім лабораторі були виконані номіри
довготи (квантіти) а також зареrістровано на записуючім ана
раті якість консонантів у визвуuі та в nоложенні санді. Ексне
римент

3 ЗаШІСуІОЧОІО МЗІІІІ!НОІО ПОСЛУЖІІВ ТЗКОЖ ДО унаrляд

нення неnовного С..\СМСН1)' звукового nеред r на місuі даинhоt'О

,,

в слові к&rvi.
Ужинанни фонетичних ексnериментів, виконуваних в зt·ада

нім лабораторі, на жаль, не моt·ло бути виужите як слід, бо не
можливо було мені задержуватися в Празі довше. І хороткс
перебування та npauя лябораторійна ІІС одно питання експери
мсІІтальної фонетики освітлили исніше а то дякую11и помочі

директору либоратара проф. Йосифові Хлумському та Aoro

асистентові доu. Богумілові Галі, за ІЦО на uім місuі складаю
їм сердечне Спасибі.

Вертаючи оп'пть до tІроrрами е~скурсій, то І.ІІ-Н.::ОІІував я іх
не в одиому часі, але продовжав іх бtльше чим 10 літ, та не
перестакаn продовжатп й до посліднr.оrо часу. На протязі
uього часу н навідав І ї9 ('іл, о·rжс :J усіх сіл Словаччини, Під
карпатсІ.кої Руси та румунсьrсоrо Марамороша в числі около
520, де гооорпь півдснно-карнаньІшми українськими гово-

Ь~~:р:;r8~:~;о: ~;~~~~ "~,іт~~==·у ~~~~~а (:~іх" ~~~~:~лІ1~~1 :і~)~~~
число досліджених rіл зросте до аначної міри, не щт досиІ·нс

ної дослідникамІІ діv.скто,\оrамtt.
ІІочаток моїх екскурсій ілс від р.
е ькоt

Верховини:

Ставний,

1922

Зar·,,pG,

а
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від еіл Ужан

ВолоснІІКа;

далt.шс

Всрховнна Бережанська: Нижні Исреuькі, ТюtІік, Поляна,
Підполози, Свалява, Неліnено, Сускоио; Верховина Мара
мороська: Изки, Репінюtй, Воловий, Нижній Синевир;
Марамарош доліщній: БуштІІН, Бедевля, Новосслиuя.

В р.

1923. D селах

по більшій часті долішніх від Ужrороду

nочинаючи: Онокооuі, Невіuьке, Пастілки, Малий Бере:ший,
Раково, Худльово, Кайданова, Конинувuі, Лалово, Загати,
Вериuи, Драгово, Богдан, Ясінє, Требушане, Бичкін, J{осівсr.ка

Поляна, Вишня Апша; в р.
Дравuі,

Тихий,

І(ичерний,

1924.

села:

Люта,

11

Комаровпі, ГориІІі,

Ублн

на

Слоиаччині;

11

r· 1925.

села: Доманинці, Оріховиuн,

Раково (подруrс},

Ворочово, Дубриничі, Суль, Кострини, Ляхувuі, СерСАнв,
Лінці, Кальник, Страбичово, Великий Раковеuь, Грушева,

й~~~~~:~~~."Ді~~о:~~лі;',~~в~,е~~~~~~_;в~; ::;:о~:=~лка:~:;
lІгречшш, Нсвіut.КІ~, Оноковuі (мруге); вр.

1927:

І<оритшше

коло Ужпчюду, Ворочово (вдруге); и р. 1930: села: Забродь,
Княгинин, Стричава, Стара СтужиІJЯ, Лубні, Ужок, Виw11і
Bf'pf"ІJЬKi, Бt"рс:юно, llnлon<' {идругс); 11 р. 1931. села: І(ра
чунооо, Вишня Руна, Рус-Криnий, ГІоляни (осі в Румунії),
Ра.хіR,І(ваrн, ТрсGушанс, Uогдан (ui дnа
одруrс); вр. 1932.
еrла: І>ис.трий, Кр;н'нІІЙ, Рускuва, Ру<'- Кривий, Полнни, Луt·и
в Румунії (чщ остшші ІІАругс), Ясінв, РахіІІ, І)огдан, KoriІtrhкa Поляна (ІІ/І.руге і 1ретЕ<), КоGилеuька Поляна, Росішка,
;\уGоие, Ру<·ька Мокра, Іірустури на ріці Тсрссиі, в Р· 1933.
('(:ла: Чума (на піuдснт. ІІЇД СсnлЮІІІа), Торун, ВишНІЙ с,·у
N'ІІИЙ, Бсдеnл11, Вулhхуиuі, Нсресниuя:, Тернова, ТсреGля: (о),

~.;.:~~·=·чн·~~Іu~~~,і~~·рс~")~тЧ:~:~і€:о~чК~ив~~'Ни~~і: t~c~~~~
(11 Марамороші), Колочаиа-І'ор(і, Лум•uур•t; вр. 1935 села:
(koti коло Иршаnи "ІёІ Солочи11 коло СьалJІІои, Синсвир-По
.\Іша, Н. Сщн·tІІІf1, Н:wпн•юІю, Ракоnо (І!і три ІІО/І.ругс і трет€).
Ра:кщ \(Н <"І'.\Оt.
Кромі uьоп1 ,1.0ІЮІІЮШ 11 \І<.нсріял nід .\ІОДЄ'Й, ІJ!О ІІfІИШІ.І·ідно
були 11 Ужтро11.і :1 сіл: 1-і<"рсзІІИЮІ, Ме.п;веАІооиuі, а також nід
учсннкіо ССЛІІІІ<'J,КОГ() ІІQХОДЖСІІІІЯ, IJ!O IJ!C ІІС затраТІІЛІІ СВОГО
діялек гу, а то :1 <·іл: Ярку (коло Ужгороду), Золотарьова (Ма
раморош), Ком'JІ·r, Нижніх Ремет, Волоського, Доробратроnа
та мнщ·о інших сіл ІІідк. Руси.

Ri.l р. 1926. почав н ро:шшря:ти с1юі скскурсіі і на Словач
чину, на села: ІІстроnІJЇ, КорумлІІ, КолібаGuі, Прикопа, Ко

нюш, Хунькоuuі, ХліпіІ.ІJС, Пудгородя, Русм:иlt Грабоnсu•··
ІІіІІКовuі (коло Ужгороду), J{овбасоІІо, Старина, Острожниuя:,
:tвала, Пихr~і, І<олшшuн, Вишня: Радвань, Берестів, Суків;
в р. 1927. С<'.ла: R. Ра.п;ваш. (вдруге), Біла, Воліца, Руска
Поруба, Ро:шик, Рафашuі, ПиС"курівuі, Валькіп, Дзурдзош,
Рсмсніни, КобилІ.ІІИІJН, ІJ!:.щІшк, Млинарівці, Ріr..шс, Орту
това, ІJсрніна, Грабоnчик, Ладомирово, Вільшавка, Шарис
кий Буковсцh, Гauait, Poюпlnui, Шом, І'аніtіІІUі, І{иїв, ЯстреG,

Вісланка, Орлів, Обручш·, Гсрля:хів;

Рибниця, Гш)іінс, Йовса, Гажин

11 р. 1928. села: Вншн111
коло Гуменного, Птиче,

Валлшкіuuі, Чемернс, Банськс, /І,авидів, ОльшавиJ,VІ, Нижні
Рспаші, Блажів, ІІІтельбах; в р. 1929. Літманова, Орябина,
n р. 1931. села: 3авадка, Порач, Словінки на Спюш, Беня:
ТІШа, РусІ.кий Gнстрий nовИІJ!е Собранеuь ; в р. 1933. С"еда:
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Дідачів, Машківuі, Олька, І<аАии ПОВЩІ!С І'умснноrо, Красно
брід, Няrово, Чабалівuі коло Межилабірuів; разом 75 сі.\.
Доповненням uих екскурсій на Словаччину були ,1;осліди
над бесідою одиниuь, що заходили як покунuІ або ремісники
до Ужгороду, а то з Біловежі, Вишнього Вирліха ко.\о Зборова,

Великого Липника і Фольварку ІІа Сш1ші, дальше учениКІІ
середніх шкіл з Койшова та Гел~оuмановсuь, Нікльови, Ниж
ньої Яблінки, Телсповсu~о, Вилаrів та ПалопІ.
Признати мушу, У!О досвід, зискан(ІЙ на Іюч<~.ткояІІХ скскур
еіих, був виужитий при АадhІІІІІХ пі:шіших, котрі 11 нослідшх
роках від 1932 були обернені на дослідІІІІUодшІuкнх діилектич

них груп, а то І'уuу~ьщ.ини та .д?л~шньоrо Марамороша. ~чс
видно мста uих ІІОСЛІДИІХ АОСлІдtв шша, мсJ"Ода всесторонншш

а наслі.п.ком uього й матері11л куди більший від нонсредньuгu.
Записи мною зроблсш uи 1·ую всюдІt фоІІСТИЧІЮІО транс
криниією в ОСІЮІІі Броховою, відступаючи іноді нри нсрсдачі

паро1·о

w та

його 11ідтінків від систсr.ш Броховоі так, ІJ.JO но

слуговуюси кириличним w там, дс воно збсрігаF.ться. Там, де
приводжу цитати за Верхратським, І'натtшсu~І, оставлию їх
в ориrінальній іхній кириличній транскрищ.Іії, І>рохову і Віри
оставлию нсзмінену, а де uего буде щ1треба, там аа:Іначу чи

ВИЯСНІО СВСНТУаАЬНЇ ІІСІІОроЗуміІІІІП.
Зрозуміло також, ІJ.JO 11ри моІ~І завданні не було легко обхо
пити uілу обласn. від Опурні по джерела Тиси та Вішови
і Рускови, 1:1с бу.\о 8\ІОДІІ часу нерсйти uілу граматику, тож
й доклади ш· nсюди u такій кілІ.кос-rі, як 6~1 то мало бути.
Зато все с-гараІІСІІ 11 tюдатІt ик найбільше образuів живоі
бесіди, u котрій вш:туttали б найп1ловніші ІІfШКме-ги твору
ланого села. Тексти мусять мати також і наголоси, особливо
з тЇЕ;t чапи, де ІІаголос рухомиіі, бо він і там не всюдІІ од
наковкИ,

як

·rn

tшдtю

:t

заrальноі характсристІІКІІ

систсмІІ

наголошування І-І<шшх гоооріu.
В цій праuі не ІюдаІо ні сtштаксн, ні ~·лоuошору, ІІі С\0ІІари. Сннтакеа ІІимаt·аЕ-: окремnі І"І·удії І<l дос\ідіи :1 оr.\н.ду ща
ПІЛЬІІі чужі ІІІІЛІШІt сусідніх IICC\Oll 1111f("hKIIX \ІОВ: .\ШДІІJКЬКІІІ
та румуІІСІоКоі. Над C\OUil.pt·~t ІljJiiiJ.ІOio ІІЇЛ но•ш1ку нарзлсл~оІю,

!і ма·rсрЇІІЛ ДО І/ІоОІ"О ІІ('ЛІ•МLІ КСЛИІ<ІІіі. 8і11 КІІЙАС JIK окрема
чаt·пща tтудіі, t".\OIIOТLtip муt·нп. tіуп1 ОІІt'JНІІ'і на 1 .\сшарі. Hr
:швсім оGІІІІІ(ЮО ІІОД<ІІО І"ЛО\ІІУ о ІЩІ"О.Ш("і. (Їо j 1!1' ІlІІ1ёІ.ІІШL
11 дііkLюсті не .\СІ'КС ;ІадлІІ нсдtкІ·ачі \Іап·рінлу, ко грот ;tGн
рання вимага1-: щ·оGлщюї дtіайлиuоrпІ.ЮвuсtІі г.\ашt ІJir.i с-гудії

ІЮt'ІІ'JІЧеНЇ а 0./tHOi ("ТЩЮІІИ ОЗаЇМНОВідНОІІІСІІІІІО ІІОІІІІІІХ I"UDOpiв
,,о наііG,\ижчих украіІІСІ-ких говорі11 1'<.~.\ІІЧШІИ, Dуковшш 1ай
Полісси, а також до говорі11 с\оІшuькш. r·a ,1;руп1х слов'ян-

ІЗ

З. ЗаселениІІ nівА;енио-карnатськоі области умраіисьІtІІМ
населенням та стичиїсть його а чу•... етніЧІПІІІ еле•ентом.
Образ минуІІІІІИІІІІ даного краю а передовсім історія й~ru
роЗССЛСІІІШ

f; ІІеЛtоМИ ІІЗЖІЮЮ ТОЧКОЮ 0110ру ДЛЯ КОЖНОГО ДІЯ·

.\еКТО.'І.ОГ<l, бо іСІ"U(ІЇІІ І<ОЛШtЇ:ІаІjЇі RИЯСНЮf> Н<І.М UЇЛИЙ уклад
АЇнлек ІlІЧІІІІЙ ІІ<\ІІіть і в сучасності. Черс:~ ue й не без значінни

'оtожуп. бу1и дАІІ нас історич••і сuідотст••а о заселенні uі,\ої
ІІЇUДСІІІІО·КарІІ;'іП"ЬКОЇ облаСТИ yKp<lЇIICLKOIO ЧЗ<"ПІІІОЮ (по МОКЇ)
схіАніх елшt'юІ. 1
Відносно найдаиніших '!асів з доб~t міrраuії слоІІ'ящ:J.кої
ІІ:ІаІ·алі, а ІІОТЇМ ВЧЗСІІОГО руху СХЇДНЬО·СЛОІІ'ІІІІСІоКІІХ ІІЛеМеН 110·

X'l~~i1te~~o·.~ii~ . ~~~~~f~;" а~::~:=х н:о~;,~:к~~~м.~~д~~~r
~~~~z~~~·:.:r~~~f~(·;~:t~ ru~'::t •;;о:~с~~~ е ~lo~:n~v~·y:~~д~~~
<"тор. 162
172, нротиставлиючи думки учених
Н. Надеж;щна, Л. КочуGшtськог~, В. Василевського, К. І 'рота,

Praha 1921,

Я. Головацького, Н. liapr.oвa, Й. Піча та І. Филевича, ауо
Карнати ІJ!n наймещпс
;І ЦІ><)ГО nиnлииаf.: іі

"

колискою схі;tніх слов'ян та ІПО

праАавнв поселення південних склонів

1\араІаr східніми t·лоо'янами, о чім соідчиrь богата Іюменкля·
а·ура оr.:ад ІІіЛ на:ши Русь
та думки ІІРО'ІИІІникіо цього ІІОJ'ЛЯ·
Лу, ЩІІ ('ХЇДІІІ•О·t'ЛОІІ 0 ЯІІСJ.t<ІІЙ СЛеМСНТ <:: ІІі:tНіІUоrо ПО:КОДЖСІІІІІІ
а :ІСІ. котрим•• оІн:лоолювали~я: А. КуІІік, Д. lлшІаіkІ.юІіі,
, ~. Gагалій, М. Грушевський, 11. Гунфалnі, Ст. Мішік, Л. ІІІах·
'Іі11"ШІ, Л. СоGолеясмщй, Л. Петров, а також місQсві урожс'ІІl!і:
Л. І'олннка га Л. J)nнкало. По думuі uнх учених з нернюІо
ко.\оІІіз;щіюо к:'LрІІатса.коtо можна числитися лиІІІІІіл ХІ. або

іі ХІІ. <"толіп·я, кома ІІа пле~Іена південно-руські хорu:пін,
)"ЛІІЧЇІ1 T<l ТИІJСрUЇІІ LICJЧІtlliL\11 ІІаТИСКаПІ ІІСЧеІІІІ'ІІ, Jl!u бЇЛЬШ<",
чіпJrІІі учсаtі І'оАІІІІКіl та Бонкало, ідуч11 :1а мадярськш<) km·
ріщ·рафіf'їю, кл<~.дуть носслсІІня південних склонів Карпат на
Іl,!С ні:~11ішу доGу, а 10 на ХІІІ. і XIV. иік. Годинка ('Т:J.ВІІп.
ІІЇВ,І\еІІІІУ Колоні:щuію f(upnaт САСМСНТОМ ГОІ,\ИЦhКИМ
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тісну

:нІя:tt• :1 бунтом а·uлиut.ких (юяр против галиІjЬКИх князіu, на·
<".\ідком •ю1-о ІІа<"слrшаи оІ.\МЮ тrрпіло і утікало аа гоrиа
' ~J<І<TQ ЩJІІИ...l~"ІМ'К МСІІі ужшt.ЗТІІ і ИІІШИХ ІІШОІІіміІІІІЗ 0.1ІіаЧСННJІ UitiЇ
ІІіІКІІ І'АІ>ІІ 0 JІІССЛ<а а 11> таких, RІШХ уЖИваАИ АОТИЧІІі aBTOf'H, або ТСрNіиу

.. руСІоІщ'і" І•і.1 ІJа;rпи "русюс", нrші живучоі ІІа rЮластІІх ГІІR..t~кио--карнат·
ГІ,кій.

• Про uc Ішсакнроф. І'оАИІІІ'(а брошуру ІІіА nccD,Aoнiuoм ~Аси·• Со·
ІіІоІрІІІсuькмй GирохмаІІ"Jо: Отшозкнка, rа.з,Ауство и прошласть южно-ІіОJрпатс•кwх рус•шуІПо. Рік ІІІ!,АЗІІІІІІ? (по вііІІІі), стор.

40--55.

Hawt.

· ІІК"Іо с•мс ropt ВІАіАИ и rоаорили
YA"Jo
nоІІ"Тnка JJ(}AQXІoJ, уд1. юrа чадІІРf', а УА"' :.anaAa тпутw. И зачи""' <""rrk ry·

rvn,.."ь. туіікь1, ШІ сюм"Jо боuі-
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- а Бонкала нриводить на цю думку так філологічні дані, як
і історичні евідотства про незаселення карпатеt.кої области
давньої УrорЧJини, ІJ.JO с-топла поза граничним оборттим
замковим пасмом.'

I.J.e питання уважає Нідерле тяжким і ІЦе не :.рілим ІtО рі
шення, бо мноrі зі складників yhoro нитання не € нині науково
певнn ІРІrітсні, а то /tаІ'ІІІістh •к·ал а імсІІСМ Русь (в СсмІІrоС:ЦОЧКЬІ ІUН t:ІІІ:рсд"Іо И8МІІ :І3УІІЛІІ Ct:CIO о6л.аt,.Ь 1 Mhl ЛІІІІІ"L УА"Ь t:bcpa,
Карnага И Іrhуткw: ИиуАКLІ МОГЛІІ СЮДЬІ :ІаііrИ (41.) ... дpyn.nn.
СЛОИ.ОМ"Ь MW русІІІІС, ІІЛ. за Карпата СЮАІ>І заИІUЛІІ И КК1• ІІІ: ССМ>ІС нер
вобьrтно туrешІtі; ЖІпt'Лt, ЛНШР 3аКОАІІНКЬІ, гост!. (hospilt~). lllrb угорські;
пампю•кw кажуr~о, ході. сперсА-ь нами туй никnm Apymm всбІ>Іло. (43.)
- Каз.ау ем-:ь, ОЖ"Ь нацd; прсдкЬІ не раза""' зайщли, <шк не булшwм11
ротами, :.аТО 11 ВЬІХОД1оіХ"Ь Н СЬОn.> ІІрНЧІІІІа ... ІІС МОГЛа бІоІТІІ ІІКЬІС"Ь иаtЛІоІЙ
и иасилІІЬІR иt.сподtванньІА трафунок"Іо, ІІКЬІА звьІчаііІІО примусИ"п. лкмrй,
абw села сн залишили 11 на Ару ге мtсто ІІсрсснлилнrІІ, "'"' то ry r1. nслtкі.

11311 за

ВО,u.І. Н ПО!ІеІІИ, ІІП'О 3МЬІуть Н забсруlh ;н·млю, :ІtМЛетрІІС~ІШ':, ІІІТО

noy-

:;~~~\...".':~'к~::w::~::=~ иг."~~(т;_"-~5.~ ~~·н~~:~Р~і-;~;.:~:.і:r:~
~~:...~::::с~~о~~~".~~~~~Ук~:;:::с:;і:~~~~~:(Уї";_~~~~. ~~.·:;.;~~~;t.2 :;;ь1,~?.
на~>n>

ii:n.

самщ"Іо лtтопись, писаиІІмА nчсоІІАІІО хлоІІои'Ь, котрЬІй

re<""t

WІІТСЖН, краиоЛІоJ 0 бс:ізакоинск:тн дуже А00рІі ЗІtау, СDОІІХ Gо11ринуrь н І.х·ь

Х:Н~н~' =:.о.:~ж:сdР:~~ ·~~~~а~;:н."з~;~о~ :::,"t~r~:C'ш'~t

ЮЖІtокарнатсt.кt брати: qн мщ·л11 нашІ; Прt:АКІоІ,
самі! nporтk ЛЮАt"
tаІ.І'Ь межи rьrми мпсжІІикаии, ССрt.'А'Ь тьами крамолами сшжуйrrо, І"\І·Lло
н бс:ІоІІа<"но жити 11 :~~:мл1о пораблпи? Ucc Іі тото бwли нсстсрьпимt 11 не
:щосиміо обгтоІІІІІІІ, ~orpt Ь-ь nримуd.Аи rnасатнси 11 НСJ(аТІІ собі; мнр
иоnь Н~ CТJOJ(yAнtHІUyk ACC:t. :ІСМЛН. И СІІКУ ІJаИWЛН у УІ"(>р11!ИІІі;, у ГQрах1>
н АОЛІtнах·ь уrорськwх'Ь. (49.) ... >Кс ccd :ІЗкарпатськ-k м.-rежі., (к:зшнюt
бунnІ у rіrнуИ""Іо сва.1h cyn. и:n. тамошиа.оrо 11рос:тоrо наrюАа. н:~ь натик·ь

Прt'ДJ(УІІ'Ь ІШКОАОМ'Ь уrтьа И :tа.ХОДОМ1о АО YropІJJИIIW ІІу.1'Ь IOЖIIOK3.p11:ilJ r·ькі;

•·opw,

не затаемнu дока:.у<' и вмсutАчус

mn.

фаю-ь, ожь

ct-d.

кра\ю.Uо~

~~~:'ь~'ta~~~cf;i~.2 7,~fic~~~~?;.;· t~~k,~.~P,~~~~~~~-:0 ~~~~~." ;:~~.а;~;~~:~~
р. 1254- -1270, ·r. С у Аруrуй ІІОЛОUІІІІt ІСІІ"!ІЖС ІІі.J(іІ. ІП1Х!ІДІІ1Іо("ІІ. И'rЬ МаІіЖt'
ПШІ'tІ>Ісшrоrо зб~оrтіа крамол-ь 11 ІІіІ.rслсщи бr:rь нагnаrькм. чІІrтn .\.1<" І"ІІ
uі;діти, ОЖ"Jо Кf"'аІ>ІОЛІ>Т ІІаробІІЛІІ ІІІоІХО 11ЬІ. ~~JO.)

1 Al<'ksaпdcr Brmka16: Dir ungarl.iiІІ<lisciІCІІ Н.UІІІІ'ІІ<"П.
Sonderabdrurk aus"Uпкarisrhc.fahrbUrh~r'',B. І. Bcrlin 1921: ,,Uic ІІtucn hi~Іori~rhcn
Fonchungcn haben аЬсr cinw;~ntlfrci bcwit'Sen, cl<ІIJ (Ііс ungarl:.~ndi~rhcn
Rurhcncn kcinc UrЬcwohncr ihrcr jet.ziкcn Wohnstaltcn sind. Sic Ію;і('(kІtt·ІІ
die Stidseitc dcs nordUstliciІcn Karpathcn.~;~:rbietм rinig:c .Jahrhundrrtc narl1
dст UПRari~chcn I..andnahmc, und wenn Ьt.і ihnen Arrhaismrn :tu lindcn
sind, so weiscn diese lн:.Chstcns іІІ das 17 . .Jh. zuri.Jck. (215· · 216.) - Лuf
Gruпcl der venchicdencп Urkunden, k~tl. DІmaІionsbriefc, UrЬarialsc-hriftcn,
Steucrгcgister, Conscгiptioncs dical~ u. а. kann festgestellt wcrdcn, dal] dic

~b~~a:~~~~~d~~~~~~:~he~:~~~'r:ьe~~e~~~-J~tJ;~t~;~'~:~t";n~:~:

schen Кarpathen. Man hat sie аЬ FronЬauern ([.ciЬci,~~:enr) seit dr':" ІЗ . .fhг.
;o;u vcnchІcdenen 1'..eiten aus Galizicn, dcr Bukowina und Si.Jdru!Jiand
(Wolhynirn und Prxinlicn) in das unf{ati:«·l•r KarpathtПІttbi~t .~;t:ezogcn. (216.)
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p<L;ti),

слов'янська номенклятура ri~;~ та рік не оцінена доста

точно ані філологічно, ані хронолопчно так, ~,~,&оби безсумнівно
можна сказати, ІЦО мають вони характер руський, чи болгар
ський та як вони старі. Нідсрле критично розбирав аргументи
сторонників обох поглядів. Сам, онираючися на історичних
документах, донуекав приплив схі.дньо<Лов'янськоrо елементу,

ІІОЧИІІа!очи 11ід аварів аж до нападів .татар в ХІІІ. ст., а діста
вався

ош

чсрс.1

переходи

карпатсьКІ,

спускаючнси ,~~;олинамн

ріІ( Уга, Латориuі, Тиси, 11ереходами буковинськими, ссмиrо-

f{~~~:~·~: і ;~с~~~~-~~З~~~:~~~і~тоьл~~~і~.ік.~~ n~~~~к :о~~~==
рік :'1 Галичини до Угор1.uини, свідчать численні археологічні
нахідки, старі наймешuе 1000 літ перед Хр. 1 отже не МОЖt"

бути бесіди про нспсюходимість лісів аж до доби ХІІІ. ст.,

Hi~t~~л;if~~~~ .J~о~~~~~~/~~ч~:і;~~~~-п:~~~~~~~:~. їf:::~~

ком цього не аі.дки,~~;ав Нідерле, так кк А. Петров, історичних
евідотств з ХІ. ст. з анналів Гілдесгаймськнх,~,~,&о син Стефан.;,
УгnрсьІ<огоАн.дрій ІІа::шваєтьсяор. 1031 d ux R uizoгum та 1,1,111
вр. 1131 ІЮЯВЛНf>їЬСJІ о Уграх назва Магсhіа Ruthenorum
у сщtсі Vi~a Chounradi archiepiscopi. Не будь там руського
населення, 11е могли би в докуме•пах nовставати такі записки. 1

Важність цих документарних оіс1ок ІJ!С раз підчеркує Ні.дерлс
у відповіді А. Петрову ІІа його обсзu,інсння uих дат в най но~

вішій nраІ.Іі: "Д(Іевнtйшіи грамоть1 по исторім карпатоК?'сской

~fj~~~~и\'~~~~f:-~·;.~ 1~~Xa1 ~3i.' 7к~. 2~а:т:;. ~;~~~~х сігоdоІІе1·роь ь :\Гаданій найновішій нраuі оn'JІть новтuрJІ€ свій

СКСІПИІJИ3М 1 ІІИt'Ка:\аННіі ;tавніше R праu,і "Когда ВОЗНИКЛИ
русскіи паселенін r1a угорской ~tольноіі зсмл·k", правда лиш
пЇ.'\ІІОСІЮ rтариІІІІ заселення доліrr, rrc пробкраючи нашого пн-

' :-.it·dc•·Jc:
' N icdcrlc:

"Р· ос HitJ
lti!.l.
РІІ~.іІkу slovanskf-IІuo:~kllcІІi

v Podka•·paІskC: Ru~i. N.irodop.

'·,·,].XXIV, і·іч. 40: l'u рfсСІгnі knihy pror. Pclrnva vi<lim skc,:tc dosavadn(
tloшni"·l:i Ьс.-р('Спом ni·ktc·r)it'IL pп1menU ЬуІа jim oli"L"!;C:I1a, аІс nc vkciІ а
~-•·іrш:rІа rrv!in1 па tnm, :і;с ~.рпіvа Aнonymova, p()(llc nii (Юtnmci RusU,
ріШ}\І·І• ~ AlшoSI·n•, Zili сІо jt:lю (Лnonymovy) dnby v Uhr.i('h, jc zpr.l.vou

~~~::;.v•1•:,кfj~~~;...~;~ ~~~~·~1t;ІІj1·шv:r~:~~~:.~n~~ ~f,~J:~мl~~~raSI;~;:;;~~1 z~~~
1щ kuш·i ХІІ.

stol<'ti, kdy Лпonymw ps;:JI, аІе, jak 7. ссІс\ zprivy vysvitl,
tіш. -~ /(:!.льшс UІІ,t;шrrає Ayr.пty, ui,~r; 11om 11срсн•ли ui слu
LІ'•ш· нсслоu'•rкьІ<і ім.·•rа ріІ<, гір.
імt•rщ ·rpauь~<i, ілірсь~<і, І<І':льтгьІІі а
ІLаrІіП.ІLГрсJr:арііігьІІі. Лuі нарІІАІІ не ЖІІЛІІІЩ uій області аж АО ХІІ. а00
ХІІІ. t'Т. І..:олLІЖ ІІІ' МОЖна ДІІІІЗ:ІЗТИ Їt"tLfLtaшr• UНЧІІСЛСНИК кapo;liD II<L

d-l<i Jobu pf"t.'(l

IJ•:

ІJііі оо(іла('ті в ХІІ. або ХІІf.('т., 1ак urtxl"l,tІtть. rмо ІІсрснnт~~ ІІССІІое'ІІІІСЬІ<Оі
НІLІОЛІ"ІLЇІ ('Л0JІ 1 ІІІІаМІІ t'Та!.ОСІІ ,'t&IILiiLІІ<> • .10КІІ :JtaA3Іii ІІарnАИ f&>,f ЖНЛК.

r>Lжo· І.ІJt' ІІ<'рt\\ ХІІ. пплігrим.
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тання у всій йuro ширині. Він категорично говорить, ІJ!О не
лиш нема ніяких слідів, але також й натяків на одночасне
масове nоселення pycьt<oro народа за Карпати. Qсй проuес

ві.Іtбувавсп незаміпю та руський елемент протікав сюди зза
Карпат лнш бiro!-.f декількох віків. Він признав, ІJ!О поди
могли нро1mкати можливо і о VII.-VIII.ІшJi схіІщі елов'яне
а не руські, бо

uc

ім11 лиш новоли роuшрялося межи масами

від руської КІІЇвсьІюї ;tсржuви і UІІ стіхін могла сюди зайти
ІІС раніше ХІІ. -·.ХІІІ. віІ<а. (Ор. cit. стор. ХІ.)

В тімжс шорі заявлІІf; да..\ьше, Ц!О нри. шшішнім ноложсІІНі
цілком нсможлиRО зложJпи на основі документів історію
"руr.ької'' колонізації пі:шішої І<арнатс~око-русt.кої тсріторії.
Ясно лиш, І.[!О пк й у других гірських краях, зпочатку було
КОЛОІІіЗОDЗІІС руСІ.КІІМ елемеНТОМ .\ИШ ІІідгірJІ і ІІИЖІІЇ, більше
широкі долини рік; лиш пізніше ІІаселсюІJІ craлn пробикатись

~о~~;;иунуХ~і.~Х~ІіІ.тіа.7і~~~;е;:р"и~~:Кму~;~:,.•Іі:~~~=іеrіt:

~=~~:М~~~~>Z~~~~~:.(~а~~~:~~:~~~ ~C:Oc;XVili.~~~x~:~
(Ор.

cit.

стор.

71.)

ІІоrля.д uей зrоджувавсJІ з думкою А. Соболсвськоrо,
висказаною в маленькій статті: Как'Ь давно русскіс живуть

в Карпатах'Ь и за Карпатами? (Живая Старина

lV,

стор.

~~~-:-к~;Р':~ мі;~~~~~~~~~~~;:~ встХfї.Г:., 3:$:0::Оос~;н::

руське в Карпатах і за Карпатами могло статися не раніше
ХІІ. n.
ТаІСИЙ же Іюглнд про Ч!С пізніше поселення південного Під
карпаття оисказує найновіще м3.ДІІрський славіст І. Мел іх
в нраuі "YroptJ!ИHa в часі занІІТrя вітчиии", 3 признає, ІJJO

на основі номснклятурн рік і осад мадяри ш1 області від
Срєма до схі,.щіх К<~.рпат найІuли Іоrослов'ян, які мовою по

дібні були ло східніх сербіІІ або західніх болrаріо, а номсн
кляrуру области на ехі.~~; niІt Тиси а головно в Семигороді
уважає за походження тюрського. Східні елов'яне 110 ra,.~~;ui
Мсліха могли посслш·ися на LІЇІІДСІших склонах Карпат лшнс
у

XI.-Xll. n.

а головІЮ в ХІІІ.

n.

,/J;ля ІІЗШОЇ нраuі однаК ІІИТіlІІІІЯ часу ІІСрИісt!ОІ'О ІІОССЛСІШЯ

U•~~ ~~~~~~~~~~іuЛ~~~~~=~ ~а;rнf::::::~::т~,еs~~~ 57З_!_У/і·
ВІtТJІГ

:J

uіві праuі був ПОАаниА

Jl:

=

Василем Гаджсrою на еrорі11ках

ча<"Ошtсу: .,ПоАкарпатс:ка. Ру<"ь", річник ІХ, (1931) c:rop. 40--48, !Ю-96,
140-144. - Сам Л. Петров віАнос:итьсн крктично АО 8НІЮАЇІІ Меліu
(ДрсоаІІііwі• І'рамотw,

вістка~ ЛІІОІІіма.

75-79),

1,110
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опер сьоі

арrумектк

rолонно ІІА

ІІС так важне, як рцшс питання, знідtш русини нрийщли

і АС Іюсслилиrи а I,Ue важніwе, як уклцалася пізніша колоні
:tаціи, головиn від часу спустшІІСІІНЯ першим напцом татар,
а також снустошснням через домашні війни куруuія. та .\а
банців нри кінuі XVII. сголі1-rн.
Перше питаннн, хоч tІС пнсшні розв'язане І,UО до часу, все
тахи допуt'ка~ нрипуІ,U«"ННІІ, ІJ!О персхід через Карnати мусів
іти вt·імн дОП)'ІШими дорогами чере:. переходи нарпатські
:1 пішючІІ на півдсш. а також зі сходу ноt захід, як то вже
аа:ша~ин нроф. Нідерлс. І,І!о такиіі був ншІрнм, то видно лиш
а

ІІишшньоrо

загально

nринятого

Іtоrляду,

ІJlO

укр.

rовори

нівденно-карнатсьІ\і творять одну uіліr.ть а rовnрами північно
кар':Іатськими. Чи та_куж ':Іілість мусіли вони тnорІtтІІ й в даи
ниНІ, На

t!C

l'ПЖКО

ОІДІЮUІ('

111,

ІІС \ІаЮЧИ ІІа

IJC

ІІІЯКИХ

МОВНИХ

евідотсто а ХІ. ·ХІІІ. 11.
Вже більше nености оtюсить нізніші віки, uсоблиоu 110
нападі 1·атар а ·rакnж по вимсртю роду ~еоролівськоrо Арпади

вич ів, кол11 то значіння дворянства :.росло а королі мадярські
з нової ;tипапіі Анжу обдаровували АВОрви великими маєт

ками.' Велику оGлапь саме в був. жунах Земллинській та
Уж;шп.кі:ї . \Їет:ш італійський rі.д Друrстів,~ На о6АаС1'НХ UIIX

;k:Іs~r ~jk~~~:;. ~d~u ~;:~ u~~~~~м~j~~~~\.. ііІ. Р~~ь:~з":~~р. ~~fю~
•

ЕАси·ь С.:окьІрпиuькwй С.:ирохмак1о: Утuю3шша,г.а.:.дуС"Во и nро

ШАu<'1"Ь южно-карІ1а1rькьІХ"Ь руснІІуІІ1•: "У слЦуІОІJ!УМD XIV. (І 300- ·1400)
t'ТОЛtТJ~ С.:t'СЬ НЗШ"Ь КраЙ УЖ(' ІІ('ЛІІКІІМІІ дарабаМИ NІ'ЖИ ШІІІаМИ рОЗАарс.:ІІ'Ь
11 рnмLлt'ІІ'Ь бwу. И:t1· СІfХ'Ь тоудt.І ІJ!И ІІУt'ТNХ'Ь, бсзлюдиwх'Іо .АІІраб)'І"Ь

rтaЛJI('JI ІІУЗІІLіішІ; ІНІ.ІІ<таа., ІЮ10М~' t'ІІрf;ч-ь, llkt.

ced

УА'\. КОрол~Н за rвоі;

('ИМ\1 ХЩ!!ОІJаГІ~МІІ дарабаМІt "ІЇА3(>t'ІІНіо 11311W ПОАароааиt, JІ('І
бс:мюд••t. ;и.'млt залю,щт.nІІ3ТІІ ІІачали (стор. :і:{).
Ма~еовиuа у ШарОШІІ
І:і(і1 knролtоп.ю.Ііі бtртоК'Ь. Тоудw король фамемt :Uудар'Ь lf.:J"Ь
Овола ІtоАариу З('мtІюшrt.ІІу и Ужансьtt;у tt;раІІню, ІІУ3ІІtІІшу І)'М('нуrьk)'
.l)'Мt:ІІІ)' р. ІЗ:lЗ корuАь ymprr.~ewй 1\ароль ЛІІЖООНІІr~кNІІ ІІЗD ТіІАІІІІЧ!ИНЬІ
І ІШМ'Ь ІІрІІЙUІОfШUJ.І.у, І!СfІІІОjЮАІІО фріІІІЦf;к'ЬКОNf (d1 МсrІ<ІІІО) ДруГЄТОРІІ,
.1t.A0D11 t'МУІІЬІХ1> І1РУІ't"ІУВ'Ь nc.:pc.:Aay. МуюtаЧу('ЬК)' АОNСІІЇУ у XIV. ('ТО
хі.тїу уп1рська корnлиuа, Елнсавста, ХО<'иоаала, а 110 ІІЮЙ дустали t-1.
ФеАууь 11 Василь, rhlllbl Кориа1а (Зб). И Cllkt. хоть не букаа.Іош, 1111
ЧИСЛОМ'Ь NOЖCNC АОКіІ.:ІаТІІ 11 NаЙЖС DlolpaXU8al'И- WlOCЬMC 8.ЬІWUІ(' Ка:tаЛИ,
:111CAYfW

.10 р.

- ОЖ'І> .:JаС'СМ'НІ(' НаІ!ЮІlІ кра11 11 уєі; 3 IIIIN1o СDІІ3аиі; роб<пь1 11 MYKhT, Л\сЬІ
рубати

11

ПQВІ~nшатІІ, ІІрташі;, nactю~ у ораиІщ'h nбt'pкym и nе~ро61rти,

.-І•ла, xwжt, Gy.11fllKЬІ, хлі.ІІьІ, гrо,,ольІ 11 r. А. ІJОІІаклалонаn~, зачалос•

,Асржалn ужt• у XIV. rrnлt1ii. 11 ІІfЮАОІІжалосІІ у rлtдуюІJJІІХD XV.
11 .4алс. Jja UИ np:ayAa JtCII lli\JIIa MOIJa, МОЖСС'ІІ ПОСУАИТИ И:П. ТОrо фаК1а,
ІІЖ'Іо ІІа Маковиuи <'АІІІІ уrорс.:ька грамnта р. 11J4.aa. j'ІІІАОМD HNCHYt' r>4

11

r·ел'Ь, 't. t', АНІІПо :.!6-ми Щ"ІІШt', ЧІІ ііІІ:'Ь ПУ3ІІtИІІІt'

f'l• 1618 бWАО (у ОрИ!. ХІІ6а

::s;~· ;~~~U~i. ~t:~:~ !!to С'СЛ~ ~T~I=~;~~d'~7::';j;; 1::1f~t~~U;~~
ІІІVТОвt бмлн. На J)'MC'IIf<'biiYЙ краИІІИ p.J454. бЬІЛО :іб, а ПО УиПІЗ.р<'ІоК)'Й

p.J451. ССЛ'Ь21.-· У ЧІІІІаАtуС'LКуП дQМСНІf; р. \454.бЬІЛО R, а у мунка.чуС't.•
К'f~ :lб. у y6of.X1o VI'ДIIfl :И t І',\1• Т. <', НЧ.ІН }o('M'L 4•а ІJ;ІПІо II)'ЗHtЙ:UIIfX'I•,,
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nочаласJІ нова rосподарка, а то нищення лісів та nриводження

колоністів 110 праву волоському на схід віА Уга а по праву
нім:еuьком:у на захід. 1 Напрям колонізації ішов ЗАОЛу, а пів
АНИ на північ, бо на долішніх частих земля була придатніша
11ід управу зад.ля ії нижчого положення а північні підбсскіk

ські околиці заселяютьси найпізніше, бо коло XVI. в. Найно
віші праuі ;lpa Басила Гаджсtи,• ІJJO відноситьса до істuрії
uсркви руської та й населення ру<'ького, зводить всі докумеІІ
тарІІі дані за поодинокі оселі так з доби Арпадовичів JІК й 110

іх вимсрті а Аальше зrадана нраuа А. І'оАинки, оперта на
найдавніших конскрин.uіих податкових
Іюnерджують загальнІ

nи<'Іювки

XVI: і XVII.

нопередюх

столітrя,

учених

мадяр

СІ.ких а головно Чанкі.

В історії ІІаселении uіеї обла(: ПІ сталисядеакі події, І,t!;О спри
••инювали{'я

до

Нt"ПОС'тійІюети

населенни

жити

(:ЛЦом"Jо чоrо засвtАчеиwм":Іо и доо<а:щиwм·ь "'Уt'ИМ\' у;jІІІІІ
рСЧІІ И

3.8.

в

одному

мо-L H>pi.mн-L

npaJІAy АtрЖати, ОЖ'Іо ::ІаС~~СИіС АЮАІо•ІІІ И ГЄ'~МІІ ГЬОm ШЩIUJl>

:с:: ~=:ао:;:~~~~ Тtv~\~;:л;c;t'~~y:,~y~.~~xv·.··~. ~~~~~~

и~. -· И3'1> ·rut'O факта, шrо ІІа Макоuиuи •• на G1·роп"уrькуи ІфаИІІ k
у ІІ~рw.wх":Іо дгеІІтоеwх"Ь ГОАаХ"Jо XIV. etJCa уж.- маиж~ тулько rсЛ"Іо на"''"
~ИАОСІІ, Пі 200 ГОАаNИ (1619) 1101ПІоІу, ІІаІІротиу ЖЄ' ІІа І)'ІоІСІІУfЬКуіf,
унrогоролськуй

н

мункачуокуй

краіtиІІХ'Ь

н

nерьх0ІІИІІ8Х'Ь

attн

третю

чаL'ТЬ 11~ нахо,,ІІмс ту~ьІСwх-.. t·c~-.., ку~ькwх~ 200 рокамн пузніЖuІt~ та'І'Т•
Lj'-!лo, ... ry~o~r:нr~oкa р. 1623, ма~а 97, уІІrоrородська р. 1625 уже 9.'), а мун

ка•Іуська р.

1451

у::~оуrі.м'Ь 124 •·сл1о, т. ~. у трьок-.. усАИО 6'-!A<J 216 ссю.,
11~4- f'· АІІUП• !Jj і;.)('Ь 6І>ІАО, таІС1о же )25 (216-91) Є'С~а Иf'ЖИ

1625

K<JAK
14~4 11 J62:i бІоІ.\11 будоІІаІLі; (ту у UUфjiOX t 111{/WJ ІІОАІЩІ(Іl, ІІfІЦАІ. ptiJ.) ·- МQ
Жt'МЄ' ІІС/10 ПШІJПИ, НЄ'АІІШ1о аА: 'ІИfА(І""' ІІЬІраХОваПІ Собі, ОЖ'Ь а) 3аСЄ'АСІІіС
наШUІ'О кр;uа иашwМІІ Прt:АКа~о~и )'А'Ь качала ХІV.-І'О ІtІ;ка держало и ІІро-

~~~:Х~ХVіі . 3:к~0 (І~ ~~~~ р~) ;~~~:~е ~~::~;;:~~~~;~~-;;;,~;~~~

rьхwй край аасслснwА бь1у; lf 6) uж'Ь ccrc :Jare~t·JІJe ·rак'Ь ИІU~u, жг у.t-ь
СІІНШа (де иtмu.t уже на по~nDІІНі ХНІ. J<-f.JCa, 200 роІСами ІІсрсд·~о на•.ш
:JnncACІІ'\; 6ЬІАИ) ІІа аосток ЧЄ'рс:n. Шарt>Ш1о до ПОАО!ІИІІW (:13ПЦІІоt) :JЄ'"ІП
~ІfИа. май rустос бw~о :Jа.І.:Слсше, бо JІ ІІаАrкорш«ІІ :~ачало, а у друrуІі
(аосточнуА) ПОЛОІІJІІІt 3СNІІ~ИИІІ, у УНІ"}' 11 Jkpery 1,1!11 Пі За трсnщоу ІІУ:J
ІІtІішЬІХ1о t·c~u хІм:біло (37- 39). --- Крім того, Dr. Franti!ck Gabriel:
Knlonisarc dru,ц~Іovskt'ho parutvl u7.horod~kehu. Науо<. зr"'РІІИК ron. Пpn

tut.тa ІХ., СТОfІ·

142,

Ііб--9.

1 Л. Петров-..: /tревІІtИwіІІ rрамОl'ЬІ, пор. 47, :.а.м. :1.
• Др. Василій І'а.джсrа: І) Дода.Т1(и к ис:торіи Руt:JІІЮІІ 11 r•у•·ькн~;;
uсрквсІІ 11 Марамороші; (НаухОІІЬІЙ Збориик тnв. Прогdта 11 УжІ"Ород-L

~y.'J2 ~t;;:> ~~~: ~~~rt~:Ї~ІЇІ~УJ;[З~~~к~А 3> у.1~:~~
:~ІІ.И~~);~ 1 ·;~?1\V~ r12~И~92~)~К8С~4) д!:;:т:иr~~ ~~~~;І;~~~~~~:
~';'..м.Vii~\fiii,A:IX, 6kj. ~1> 3К~:.л.."Ф::~Р <~~~:;u~:;r;м~~~~o~~
(ПоАJІарnатска Ру~ь. р6чкикVІІ-VІІІ. -Оu.•неиі ui npaui А. ПІ'тровом
::~га.мніА npaui: ДрепніАшіІІ грамотм, crop. ХІ\', :\ІІ~І. 4 .• і rтор. 71.

11 iioro
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місuі. Були це в першій мірі причини соuіильного ладу. Многі
з давніших хроністів зазначуrоть, ІJJO населення українське

непостійне

vaga ~cns Ruthenica, І!,!.О часто міияе свої

uc

місця. Було
наслідком колонізаuійноі системи, по котрій
колоністи на час 10 років були віль11і від нодатків. Минала
uя своGілна доGа, онуска11 •щсто село й колоніст та нсрсно
сикся на ішІН' місце. R якнх розміріlх було ІJС педсн,. і як далеко
ві,\так нсресслJІЛН<:ІІ !!Ї люде, нам нr. nіломо. ІJравдонодібно
ішоu там, де його не пізнали, на маєток іш1юго напа. 1
/і;руІ·ою таКОЮ ПрИЧИНОЮ, Ч!О ШІЛІІНУЛІІ ІІа зміну ІЮІІУЛНІJЇЇ
нк також й етносу, особливо на низинах, пuчиш1ючи uід Уrочі

аж по Татри, були пійнп куруцін з мtбашjами, то е сторон
ників семигородського КІІJІзя Текслія з німецьким цісарем
вр. 1672-1684, а відтак nН~ни Ракоuіи 11. 11 р.І70З-1711. Війни

ці спустошили край й населснюІ до небувалих мір. ВелИІса
часть населення згинула, так І.ЦО треба було наново скрінити
його новими колоністами.' Не лиw традиuія удержується
й до ІІИІІЇ про прнхі.п. верховниеького населення на доли, но

Іtааіть маємо й документарні ,~tані, прим. заnиски сn'яІценнка

rp.
а

n

Кі!.т. з І{оритнян біля Ужгороду Миколи Теодоровича,•
найновіших часах потверджають uc архівні матеріили,

анкористані проф. Др. Ф. fабріелсм в статті: Pohyb obyva-

telstva v byvaiC uiskC Zup~ v prvnf polovici 18. stolet( (Науко
вwй Зборник 100. ,,Просві>та" в Ужгороді> ХІ, 1935).
Третяпричина булодвиrненни населенняздолішнjх околиuь

на долішн10 зсмлrо угорську 110 вигнаrші турків з Уrорr.uини, то Е
по заключенні Сатмарськоrо мира в р.

1711.

во~~~~Ф~і~:~~:гом~~: :C:.4::.rJ~Yд~~:хч:~~аж~:З:~~·171t5
зовсім іннІІн't нарі.Іt, як в р.

1720. Стрічаються така села,

в котрих межи рокам11 1715 ·1720 тричІ мінялося насслСІІШІ.
Нині 1J ІІіМ ЖИЮ11о MaAЯjJJI, аа111·ра IJOIIH ІІЖС Їдугь геть; ЇХ

МіСІJС :ІС\1111Мі!.І01·ь ІІІІІаGи, а З<! рік і UЇ UІІССЛЯЮТЬСИ. На ЇХ МіСІJС
пояn.'І.яюп.ся хорІІатrt або серби, слоnаки або румуни, но чи
оrта.\ІІ ІЮІІІt там, чи ні, того ми ІІС знаємо, бо неренне літом
1720 р. rкінчиnсл".•
I,IJo ІJСЙ рух мirpauii на ,~tолішшо землю ущрську триоаІІ

1 Л. llt:чюu: /tрt:tшІ.іішік rр;~моrм, <"t"Op. U5--311.
І /І,р. Фран1·иtІІСІС rабріель: ГоrІІОJІарське ПОЛ(.І)І(енІІ lІіІАІС· Руси
ио:t ІІочатLLУ XVIII rт . .,ПОАІСарнаІrка Руt:ь", р. Х., стор. б·-12.
' М11кола Лелека•.: МаІ-еріклц АО ІсторіІ ІІультурІrоrо жнrтк а 11.
Рvсиидруrій ІІОл. XVIII. і nuч. ХІХ. nn,, стор. 17, атакож: Л. Петроn'Ь:
І(реАhлЬІ уІрорусскоІt рhчи D'l>

1773 r, 110

uфІІuіалr.ttЬІN'Ь А!WНЬІWІ>. За

писюt ш:торико-филолоrцчесІtаrо фа11ультста ІІ~шерат. C.-IJeтepбyprcl(aro
vшtвсрсІПСТа, чаСТJ> CV, о1о Пстсрбурrk 1911, стор. 159-ІбО.
• Л. lleтpon'l>: ПреАілw yrpopyecкoit рtчи, 11р. cit. ст. 159.
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й дальше, о uім потверджа~ студія А. Ша ша о Шенбориськім

панстві Мукачівсько-Чинадіївсt.кім, де в р.

1744 зменшилося

1·акnж число жителія городів Берегсасу га Ва рі ІШ одну десяту
1 11\СТИНу.І

До упустошснпн. mрішньо-угорськихзсмсль,заселених укра
їнською людністю, причинидися І)!С й соuіяльні причини а то
ведикі тягарі Іюво~tші та голод. А. ІЛаш на осtюві рсляuій
унраоитсліп Мукачівсько-Чиналіїк(·ькш·n маєтку ось як прСА
спшдкfІ ноложення селянства бідn 1743 року: .,В послідміх
чотирьох

роках

номерли

сотки

нассдСfІНЯ

з

прнчини

rододу,

або утікали, або ішли в міліuію. Всякі пошссті, як мор, не
урожай, хвороти скота, град, повені наві•uали домінію, не
говорячи вже о авс1рійській насдідственній війні. Хибило

тоді межи піддашшми І ООО вітаів родини, приблизно оди а
третина сільського населення."'
Подібні соuіяльні відносини малюе и був. жупі Ужанській

проф. Ф. (абріель при кінuі

XVII. ст.' а 11аслідки їх були
XVII. і в нсршій

видні у великім руху населення при кінuі

половині XVIII. ст., ryo иаглJІ.ДІю 11рс,..,ставлено я назваtrій
вже вИІуе статті: Pohyb obyvatclstva ...

Не дивно отже,

IJ!O

на опустілі місuя. стигалосн пізиіще

нове fІасслеиня з Галичини а живі традиuії о uім були ще

: ;а1~~~о'::~ет~~;~ ~~;~::~;і язк к~~uсяві~VііІ.пg~~ч~~~;'ХіХ~
століrrя.•

Якаж була соuіяль11а структура uьoro населення бігом віків?
Лиш скупі вістки маємо з найдавніших діб про вщuу верству,
а то дуже нечисленну,

11!0

мала мавтки •юза етнографІчною

областю на Словаччині або на

МадярІJ!ІІНі. А.

Годинка

своминав в нсршій половині ХІІІ. в. икоrось русина Василя,

дістав мавтки коло llаркаи.и, та дpyroro Мала.дика, І.UО
дістав маєnси n жупі Нітринській. Іlочинаючи від І<оломана,

1,1!0

Q!O володів rалиuІ.ким книзівством окодо р.

1 ;"J;p.

1213,

жителі сіл

АнАрій Шаш: Нарш;: соWальІІUІ А госпоАЗ,рськоі історіі Шси-

~~~~~~~\. ~ті~~~~~· 3 ~;:::і~~~~о-Пч;:~~:вс1ь~~.і г:ор~)~2.іА rтоловІfИі
а

;"J;p.

А. Шаш: ор.

cit.

стор.

1:.!0.

ke ~o1~c?XJJi.~~~:ti.G~~~;~~~~~~~~~~~~.1J~':r:'y:".:r:~~:
~!~ ..~~~· gQ. :J,к~!·х~іJ~т~~і~/ ~:fo~;~a~::C':~~~~~:al~~~e=;~
З) До.цаnш АО исторіі паrр&ІІНІІИWХ ОАИОСИИ nt.АJІарпаторуських у

XVIII.

ст. "ПоАКарпатсма РусІ>" ІХ, ст.

165,
' Hcrman Ign.9, 11;
Bidcrmann:
Die ungarischcn Ruthcnen.ueInnsbruc.k
1862, 67,
11,
72, 85---86.

І, стор.
стор.
ках сіл rуuульських, АС при кінuі

XVIII.

МОЛОАі ЛІОАС 3 J'алІІЧИКИ і ту ЖСИИЛИСJІ.
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Я гам монстатуnав
в метри
ст. у DСЛІfІІ"ім чис:лі прихоАили

Велике і Мале Руське роду І:)отка в жуні І:)арш стали щш

дворними угорських короліВ аж до ФердинаНАа Габсбурсь
коrо. Якийсь шлихтич русин Хсдур в жупі Красна вр. 1217
боронить ІІСрсд божим судом свовї свободи. З цього Годин ка
робит1. заключсІши, 1130 русини ( ue синонім нинішньої назви

україшJЇLІ 110 моні) нриходили на Yropr.uинy 1.uc нсред при
ходом мош·олів, але розходилиси на різні сторони УгорІJ!инн. 1
Відтак ми нізнавмо одного визначного дворинина зі своїми
придвірниками а uc Федора Корятооича при кінuі XIV. 11.
та на початку XV. а uим і його придвірникіи Пана, Ференца

і Гелелс,' Петра і Станис.лава, від котрих вийшов шляхо1ський рід марамороський lІстроваїв та Долгаїв. Рід uсй, а
може й інші нам мало відомі, відтак помадирЧJився та пришш
кальиінськс віроісІrооідашrн.~
I<pit.! uього ІІрІІ кінuі XIV. в. з'ивлянтьси у східІІЇ\1 Мара
мор<)ШІ

IIOD<l

шляхта руму11ськоrо Іюходжеюtя,

ика культурно

:1жиласн а місuеоим елементом (грамота даровизни Грушіn
<"ЬКfІМУ монастирю :1 р. 1104) 4 <1. від воєн туреuьких nоJІвлнвтІ.ся
я Марамороші та 11 Уtочі численна дрібна сільська шляхта.
IIJO за заслуги воf>нні (.)Держала свободу. Вона своїм житгям
ІІС різниласи нічим від nростих селян, а 11 культурі свого на
роду не nідограла ніякоі ІІажніІІІоі ролі. Також порідко ІІахо
дІІлисн са6адоші, то 6 иілІ,ні иід ІІаНІЦJІНИ, і я іюпих жунах,
но вони були маєсково бідні.~
Культурний елемент серед

украінського

ІІаселсшtя чсрс:1

довгі віки рснрсзентували на Пtдкарnатській Русі ІІОІШ та
ляки, котрі однак були нідчине11і пашJ!ині а до XVIII. столі11·и
і не різнилися своїм ІюложсІІним кід селян. Л11ш довго 110

нрищrгrі унії u,ерковноі майже 11р11 кіиuі

XVIII.

в. наслідком

образовании

осрства

репрезенту~

11

латинських

ІІІКо.\ах

ця

ІІ<І.рід український культурно, но к лруrій nоловині ХІХ. 11.
:шов дснаuіона.\Ї:Jу~.-тhся.
І Елt"Іі ь СокІоІfІІІИUЬКІ~k (.;ироJtМ~ІІ·ь: )'ruю:~шша ... t Іt>р. J2. it
1акож 1\р. ІІа•·. І"аАЖСІ"<І: До..ІііТКІІ к исторін Ру1·шюо 11 руrькю,
u•·ркоС"іі n УжаІІ<·коИ жуnі;. НаукоnЬІЙ ЗборІІнк тtJІІ .•• llj101"D-h1a" в Уж
ІОроАt 11 (1!.12:1). стор. :14.
Тамжt·. c·rop. :-14: також;\. ІІсІ·JІОНЬ: ДрсІІttt"шіІІ ІраJоюІt.І, с10р. lf:l.l .

*

.. l;u:!..:PІ?a~~:::~;~.~~~\Jti~, ~;.ь 7~~7'1
І Л. ІІстров-ь: Дрсвиt"шіІІ rpaмutw,

crop.

КuрІІтшІич
І

Jj:

11

Марама,мн11.

"І"рамо1а ВІ>ІА.ана UІІ•

ІІМСНИ fJyмwІt"Ь И ІІІІС3ІІ3, оі;роІІТІЮ Румьшом"Ь ... •• Но &тоn. РуИhІІІ"Ь бІ~Лl•
щ·uur11·ь r~ )ІkTHt.lt.I"Ь карІІаторусским-ь І"ОІІОІІ<Іt.І"Ь. а. можеть fiwrь, ІІ/)ІІ·

ІІа.tлt·жаль к·ь тtм·ь bilinцut-s. кmОfІЬІС ІіІК1· tоfіМЧІІЬІ Р"Ь rм-hwаІtНЬІХ"Ь Ш"fJ'!'•
ХІІДНЬІХ1о

ІІОЛО<."іІ.Х1 •• "'

'ЕАrІІ·ь СокwрІІІІІJЬІ>ЬІіі C•rpuxJ.І:Іtlt"h: УІUІІЮІІНІІа

... op.t·it.

оор.

~~~.-~;;_~~ ь~,:· j,~;;,~~~~ с лс,jL~~~~~~~:::.л~~~-··;. 1 ~1і~~Хіf}(І9З~f.'л•хц
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Не мало ВІtлив<~.в ІШ Іюuдииокі rовори нівденноп1 ІJідкар
ІІ~'ІТ~ і чужий етнічно елемент. Були
НІМW, словаки 1·а

uc румуни (волохи),

.мадяри,

полнки.

З румунами нині стикаютьсн ру<'"иІІи ІІОз.доuж Ти(·н ·ra ії
горішнього допливу ріки Вишави в Марамороші, <1. то uід
границІ. Буковини на piui Рускопі аж до Гальмина (Halmei)
R Уrочі. ІІовиqJе Сиго1·а 11бились uонн клином й поза Тису,
а то селами Долішш.ою і СерсдІІLОІО Апшою, СолО11lИ!ІОЮ
і Білоuсркuою, ІJ!О лежатt. на облапі Чс\. Ренубм•ки. :J uим
1·о стніч1шм е..\емснтом стрінулися русНІш 11 ХІ\'. столітті
н. Марамuроші, Уrочі та нід Мукачсно~. 1 В uім то 11іці най

перше сnоминаютьсІІ румуюt, яІ<і нід проuодом сного воєводи
Боrдана в роках мсж~І 1342--1346 ІІшсину.\и МарамороІІІ і пс
ресе.лилІtся до Молдавіі.: В МукачівсLкім нанстRі агLІдУf<Іься
окреме ноевідство волоське 8 р. 1364, Іl!О обійма.\о п·.,а: До
робріІ.тово, Мідишtцю, Арданово, ЗоІгати, Заuидояо, І<оро
ІІсuь, Лалоuо, Ко.\одноf.:, і Станово. Jje Іюєвід<·тио крайнин
ське неретривало аж до •ючаl'ку Х\'1. сrо,,і1т,., 1 Ясно, ІJ!О

в уім воевідсnі була uолш·Lка АЮАІІЇ<'п. а ІІС лшп t·ам воєвода,
о тім <:RЇІtЧИМІ G й ниніІІІІІі румуш·1.кі іменіІ. й nрізвюnа жи
телів uих сіл.• Чи<'.\СІІІІі ,\ОІІіlІ!Її 1\ЩЮ-'інські иа мараморосьхі
t"l~\il МІЮЖаТLО'І U

XJ\/.

11. ;1 DЛіІ.І"НИКUМИ

f;

румуни, З ЧОГО

виводить Шдерман, І,І!О <·аме 1оді uіла західня частL Мара
мороша нобіч нівдсшюі зданалас я буп1 :ш<:елсна румунами.;,
Веапосередньо но 11ідході ВО€Водн ООrдана з Мараморота
одержав uоєвода Драrуш :1а заслуrn коло відзисканнк Мол
лавtї села яже перед тим :tаселені румуш1ми н Марамороші:

Со,\Отвину, КоtІаІІІнІ.оао, І'сІрЇІfЧОІЮІ і11ші. Вр.І373нах:одиться
села: Дoure, Кереuькі, Урмезішю, Крuчуноьо 11 носіданні
румуш·ькнх фамілій. В р. 1496 Вартщомеfі Драrфі носіда11
Валоне вра:І з Колочавою, Ренінним 1 Кслсчшюм а наслідники
Драrа мали І,Uе u XVJ. гr. иелиІ<у чаСІ1• Марамороша.• ІJроф.

Кадлеu на80дІпь :ш. ди11ломатарсм Мkалія

•nc

старші дати,

І.І!О відІюснтht'Я до колшtіааuі• румуніІІІІ МарамороІІІ і, іІ. то рік
КОJІ'с•І Kacllct·: \'с.Іс.і.і а vala!skO: ]>11t\'o> \' lrmi• ІІ s]o\'il!!~kYt"l>
;с ulн:nk:(cl1. Praha 1!.116, ПОJІ. :!:.!6 -23:.!, :!:і4.
'Dr. Karcl Kadlf"c: пр. сіІ. стор. 117 -1:!0.
3 Vr. Karrl Ka.dlcc ор. rit. стор. :l40 -24:1.
' 8 )1"8,4atrнx селах чапі nрі:.ІшІ.ІJа: ЛІІАрt"ЛЛіІ.
, Bidcrmann каже: Wiahrf'cІ<I аш Гruhf'rf'r Zcil 11ur еі11 l'a:~r .o:u (;uпstІ:II
rumanisciІcr Familicn au~I:{CSif'IIІc· kjtl. DonaІioncn UЬer Marmarosc:r Bo:-

' ]),·.

~iтzun~n

Ьckannt

sind. mchr..-n sirh diese in dcr

zwciІcn НаІГ1е

des

~~;:a~~u~~ь;,s ~:?~dJ1i~h~~ll tf:~k~l" ~:m.:~5m~~f'~aь;:·.o~~:h:~~hf'1~~
нnd wo <Іа ctwa nocl1 ein l"rci<•r RаuПІ ubriк war, dort
15. Jht~ ICst~n 11u!J. Dic UІІjtari~chcn RuІІІІ"ІІІ'ІІ І. (ІІ:Ц
• Diclc·rmartn: ор. гі•. НЗ, .\nnt. 1.

2З

faf!tt"n solcl1c im

1317 на основі незахованоі кепезької грамоти АЛК Драrомира
сина Драtоша на села ,1\юлово і Ньіреш, а найс:тарша захо
вана rра~юта І<еІІезьІ<а Е з р. J:i2G на село Сурдок і Барuан. 1
РумуиСІ>Ішй слсмr.нт розІuирtшси дальше 11а захі.п; аж на Мо
раву. БулІt то румуш·ь1сі пастирі, І.UО внnасаючи стада по
полошІнах Іtос:увалися Іюtюлі аж АО Моршsи та :ш.лишn.ли по
собі слід в но~снклятурі гір
11

ІІОМСІІІU\.ІІТурІ

МОЛОЧНИХ

( Менчул. Marypa, Кічера,_rрунь),
U ІІОМСШ(ЛЯтурІ СІ.\ та
ynat-y наtіноnіше нроф. бука-

nродуктш та

піл1... На цю ІЮСЛЇАІІЮ звернув

~~~~~~~~~0в1~~~~сf~~т~~ І~ .".:~0:с7,:,~~~~~~~~фі:нс:~ї=а~~~~~~

вивів далсrюідучі висно11ки про сrtльнс поширсин румунського

елементу по:Jдовж Карпат так на

півдні, як і

tta

nівночі

n теперіншій
такої

Пол~>~мі~ а ночаток кладе на ХІ -ХІІ вік. ІІротив
раню.ої появи румуніи в області Карнат виступив

наАновішс мадярський славіст Іштван Кнєжа.' Грамоти з ар
хіву родинного tрафа Старая в Михn.ловuях з років 1337-1414

ё~~~~~~~ьтсья :;;J !ус::~: 'До==~~і, п~~~;:ЛІІ~Хj~=~

ковuі, І<орумлн, €сенів, Убля, Кострини по більшій частині

як елемент нссnокійний. 4
Нині uci!: елемент на uій області невідомий, він скоро за
симілюяася з сильнішим місuевим елементом українським і то
не лиш там, ле він був в дуже незначнім числі, ІЮ навіть

і в Марамороші, де чисельність румунського елементу і по
нинішнім даним (nигляд лиuя, прізои•nа) мусїла бути й в дав
нині значніша. Інтересно однак, І.ЦО наймолодша верства ко

лопізаuійна в Марамороші, а то ГУ!!ули, ІЛО прийшли сюди
а північних частин Карнат: Покуrпа і Буковини, виказу~ куди

більше румунсЬКИХ елеМСНТЇn

11

ЛСІ(СІІUЇ іі також і у 'J'ОНСТІІUЇ,

як частина старобила rюздовж Тиси, 11очинаючи Dlд Мара

моrюша аж ло був. Крайнянеького воєвілсnа на схід nід Му
качсuа. За ui румунізм11 докладніше буду мати нагоду інде
заговорити. Нині лиш сном'лну, І.QО в Марамороші у рідких
випадках задержався так званий ротаuизм (бурш місто 6ульш),

2 1
dc
Nicolac Draganu. Acadcmia Rnmina, Sludii Ji rcrcctlri ХХІ, Bucurqti 1933, nop..':188.
1 Istv.in Kniczsa: P~cudorumancn in Pannonicn und in dcn Nordkarpathcn. - Archivum Europac Ccntro-OrienІalis. І. Budapcst 1935, стор.
97-220, а також ч. 11. Budapcst 1936, nop. 84--178.
t А. ПстрnІІ"Ь: /tрсвніАші• rрамотw, rтор. 39-41. ДраІаJІУ на
основі тоnоніміки Зсиплина ІІаКОАИПо там румунс•кі слі.аи ажс на noчanry ІЗ. стол. (1211) ор. cir. З2б. а в Ужаиwині nри кінqі ІЗ. стол. (1290),

~ ~~~~[і~ ~:a~~~Jj~ {)t_~~·v ~ ~ Ьаzа Іupunimiti Ііа onomІUticci

ор. rіІ. Збб.

24

дзвінкість приголосних уJиазвуІJі на місuс тихих: tолесо, rpeilдa),

дуже задпіі!: відтінок даонього

w,

особлиnо по заАІІІ·ОІІЇ!~ІІГ

бінних к, х і гортаннім г руки, рогь1, :сшжа.
З млдярами мусіли в давнині жителі украінського язнка
стиІсатися 11е лиш на стrюграфічнім пограниччі поздовж Тиси
від околиuu Ccnлrmua-l'aлt.:vншa аж 1\О Чопу а відтак далuше
на захід аж до Нооого Міста пі;\ ІІІатром. ІІо nідтворити уі

давні етногр<tфічні а·ршшuі пині тяжко. В історії зустрічав
моск з рухом: мадпрської колонізаuії з пЇВ/\ШІ па нівніч, а то
по бнтві під Магачем 1525. р. Проф. А. Петров D
томі

vr.

своїх МатсріJІЛів до історії Угорської Руси а ві..,так

''

повім

~~P~e~~~iDo~~~ь::~i0:д~~b~cf;ї;.a··I~:;P~~~.ik(lbe:kfk~::~i~
Historicky ХХІХ, 2-3), показу~>, ІfіО в ча('і бурливих війн
з турками по битві під Могачем u XVI. і в XVII. в. часто
населеннв з Долішньої землі, І.J!Об спастися перед гuло,/\ом,
утікало в rористі краї f!a північ. В сшжійніших часах вони
вертали оп'ять ІІазад, але нові біди знов їх виганяли. (Kdy
vznikly гuske osady, стор. 413.) Дворяне, утікаючи на північ,
брали з собою челядь і селян. Саме в тих то століттвх розwи
риасІІ найбільше мадярський елемент на північ і на північний
схід, на краї, котрі по урядовім: лексиконі осад з р. 1773 були

~~ічаа~ь::~:і~~%!ис:~~~=х(){yJi~·. ~~o!~o4J 1~е~=р~~~с:к~
серед селян в У жанській жупі, в Бережанській вр. 1649 на
віть далеко в горах на прим. у Волівці, Тростяниці та інщих
селах (ор. cit. стор. 416).
Треба би Ц&е азІІТи під уваrу і релігійІІі відносини в часі
поширення. кальІаінізму, бо многі сс,\а були і насильно пере
тягаю волеrо свого пана поміІцика ІІа його релігію, на('.ліАком
чого настало і пересунення наuіональІtе о кориСТІ• мадяр
ської національности. Відтак і ІІаслідком змішання. людности
обох народностей потерпіла слабша, ІІс.дсржавна, то є руська,
асимілюючися. до сильнішої. Dислід такоrо нроuесу видний

нині на околицях Бсрсrсасу (нині Берегова), Севлюша, Ужго
роду, південної частини був. ЗсмаІлинської жупи, та дальше

на нівдень в околицях Токаю в Сабо.льчській та Аббауіkькій
жупі.

На мапі народностей в буо. Уrор•.uині за лексиконом урядо
вим з р. 1773., яку видав проф. А. Петров (N3.гodopisn3. тара
Uheг росНе Utednlho lexikonu osad z гoku 1773, Praha 1924),

видно, вк вже в uім
високо поза Тису на

мадярський елемент підсумувся
північ, .а;огяrаючи майже піАніжжв

poui

Карнатів.
А коли городи утратили своf.; :-.начення оборонне і nоволі

25

ночам1 неремінюватисх в торгові та ~місничі міста, тоді
вони ЧJе більше набирали чужого елементу, головно ремісни
чого, і то не лиш німців, але й мадярів. Образ таких відносин
в тодішніх ні.дкарІІатських городах, J,UO були заразом й осіА

ками госнодарських доміній, видимо

110 Ужгороді на основі

етудії нроф. А. І'nдинки. 1 Відтак городи прикили зовсім
мадярсьюІі-і характер, особливо бігом ХІХ. в., коли там осио
н<t.шси школи середні, заводилися уряди і т. д. Передовсім
110 знсссІІні пащунии городи набирають більшого значіння
для селянської маси, бо вона, даІІНіwе залежна від панських
урмників сільських, теnер же приходить 11 живіший зв'изок
з чужим 110 культурі і изику городом. ВіА ІJього часу набира ...

мова І-Іаселеннл І.(!ораз то більщс уридово-адміністра!!Їйню.
сліn, коли і сільська інтсліrенu.іи номадярQ!иласл біmм аю
слідніх 50 літ, тоді і селние за місuево1о інтслігсІІUією нриби
рал.и в уживання І!JО раа то більше м<ЦJІрських <·лів.
Вплив мадярськоі мови, як й кожної іншої чужої, відби

вається нсрсдов('ім u лсксиuі і то нерівно по околиuим. В око
ЛШJЯХ ближчих до мадярськоі етнографічної граниu.і находимо
сильнішиН мадирt·ький вІІлив, ик в околиuях подальших. Цю
моtдн.рську .\сксику загорнув вже в роках

1883.

до словаря

"Русько-м<tдярськurо'" Ласлоu Чопей 1 а проф. Бонкала маfі
збірку uьortJ ма1сріилу лекснкального більше 2000 слів. Най
білr.ше нині уживані ІІ!С прим. такі: варот- город, біров сіл~.оськиіі пароста, optat
держава і державна дорога, бір
ток-- маєток, бtт'іг- хворотоt, бtт'іжний-хоорий, 6ізоІmий -·
нсвний, алдомат
гостина з ниттям, oшx.oJUJ --- мадь. iskola,
.~Іарга --- мадь. marha =худоба, сокач -··· цаІсасJ ~кухар, і мнопJ
інших.

Через малиfх:І.оку мову LІерейІІІ.\О t:юдн також много туреuа.
кою елементу: "і:ж.tш (·гур. iismt) -:: чоGоти, гунл
всрхни
одежа з новною на верху, '9'lй (тур. loha, luha) =то саме,
фі11джа (тyp.jild!.tn)'"" мале горня, кtр6ач. (тур. ktrbaC) і iнwi.:J
В t:нстсмі звуковій або морфологічній не находимо мадяр

=

сьюІх uLІ.\ІІnін, скорше можна його наАти
ваалив Gс('іди іrпrліа·еLІUЇЇ.

n (·иктаксі, а

то чсре:J

' ilpu JU, ІІі.tЮІ IJfiii:OCЦДJfЛJJ рсмісІІИКІІ ДU Yжatopu~a, МUЖІJ8 ІІИЧИ1'8ПІ
., пуАН Дра :\. І'оАинки "Лdal~kok а~ Ungvari v<ir Сі rar1om8nya, k
UnftV;ir v;irN tбrLCncІChcz, Ungv:ir 1917, АС НЗІІОАІПЬСІІ прізанwа 8СІІСН:ос

~~~:~;~вкiu·u~:;k~~~ ~U:br~:=i~йK~г~kn~~i.0 ~.aak':air:oV:Т~~y:i. к:;,о~;:
1ор.

t'it. c·rop.

2.-І).

1 Лаt:ЛІІІІ"L ЧuІJcji; Руt:ькt ... МАДІІрt·каrІІ. t·лuu.apІo 1 І>у,~tаш:шт 188J.

'I>r.

І:rаІІ:r.

CІ:Іit:urop.ii.ist·h•·n

Miklosich; Die tUrkischcn Elemo:-nte in den sUrlosL- uш.l
Sprachcn, Wicn 1884 . DcnkschriГtro drr kais. Akarlrmic d<'r
<"rop. 12, til. 96.

\\oї>~.•wn~chaГtrn ХХХІ\', І.
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Вплив інших слuв'ниськнх моu на ніІtдснно-кщJн<.~тп.кі а·о
вори українські можна замітити головно на :t:.~хідніх частих
nіІІ.Дснно-карпатської oGлa(·m. € ue nпливи словаІJІоКИЙ та по.\ь

ськІІА, котрІ у всдІІКій мірі прнчинилисн до змін так 3вуtюІш:>..
.ІІК і морфологічних далеко ідучих так, І!JО сотворили на осншtі
змішанин цих трьох ел.емснтів новий відмінний ліялск1.
званий ннні схілньU-("ЛОJtаЦЬЮІМ, Так <"АОІШКІІ ик й ІЮАЯКІІ
просяt<ли rлубоко ніиденtІі <"К.\ОНІІ 1\арпон Giro" оолітr., до
ходячи маііже до стнографічшrх гр<шиuь мадИ[І("І,юtх к буtІ.

жу11. ЗсмплиІrській та АббауйсІ.кііі.
Східкьо-словацькій ІІІІНЇІІІІІіJі С"ІІІш·рафічІ-Іііі (ІtЇ.\аt"Іі посu'и

чсно доВ<>Аі бо1·ато наук()ІtоЇ літератури, зібраІЮЇ у ••раІJЇ Іjам
Uсля: Slo"·cnsk<i. rct, В. Гн:.~пока: Словаки чн Русшш (ЗНТШ
ХІ.ІІ), Русини Пришів<"І,коі СІІархіі і іх r·onopн (ЗНТІІІ
XXXV), А. lle1·po1ta: llpc;t;t.\ьІ уrрору<·скоіі рtчн R"І• 1773 r.
ІЮ О~ИЦЇ<LЛЬІІЬІМ'І> ,,ШІІІІ>ІМ J,, ІЮЧі\("111 jj у :1101/ЩІІЇіі ЧССЬКЇіі
нcpep•Gui а віднопю шшішІІХ Ч<.І<"іІІ ТСІІсріІІІІІіх 11 cruтrнx

і нраuях: К ot<i.:r.cc .~lovcn~ko-rш;kC ctno~гafick<~ hгanicc (Ce:;koi
Rcvнc 1923, XVI), N<irodnu~tni lн·ank<· SJo,·ilkІІ а Каграtо
rшш mczi scb011 а s Madary ,. XVIII. ~t. podlc soнCasnych aг
chivnich Udajн (Cesk<i. rc\'UC 1924, Х\·їІ), Piisp~vky k historickC demografii Slo\•cnska ,. XVIII. ·ХІХ. ~toleti, Praha 1928.
lІитанню старого <"У<"ЇАПR<І с\оІІІакік та українuів носв'ятии

МІІОІ'О місuн 11рuф.

R.

Ха.,оуLІСІJЬКИЙ в ХІІІ. главі ••еликої

студії: Staгf Slovcn~ko
Spi~y filuюfickC fakulty univcr:;it)
Komcn~k~lln\'Bгatisl<tvC,i".lll, Bгati~lava 1923, ІІіЛТІІт.: PomCry
шirodnostni. При~нає uін, І.L!О "руеьки,і'" слсмснт пн·аr• ІІрн
кінuі ХІ. і на початку ХІІ. ет. аж до І"Аубшт пщюго межо
вого лkистоm насма Татра- Ма·гра-Фатра, ··а Іl!О ссрсдІІн
Слоttаччииа ~ твором новим, до котрого ааходилн ностунно
ot"i нерані ~його сусідстка: 11імuі, мадяри, р)'<"ІІІІІІ та маGул.
й хорuатн (ор. cit. 276). 1-\о.\ІІ однак колонізацін ()ІІ;ІІІІИрІІА<.І<·н
:.~ж до горішю.ого бігу рік Ва1-у, І"рону, Понралу, J"срнаду,
Ториси і т. д., нриGу•щ~ колоиі:шuійний матсрінл а Кр4ІЇLІ
сусідніх, а то :1 lluльll!i і Руси (ор. cit. 279), німuі Uyлrt ІІС·
дучим ~.\tMCIПUM а Ма..\1\ ІІрИЯЇЛСЇ fl,CI.,\biiiC ІІJШВОДИТІІ К<МО
ІІЇСТЇD, а то а lloльrl!i та :1 Черноної f'yпt (ор. cit. 279
280\.

На11рнм ніМСІJІ>ІСОЇ І\0.\оні~щ,!іі ішоІІ ;t;алмнс ІШ схі.-1 ,,о Снинщ
а За НІІМІІ ТЗКОЖ НОВИЙ <"<~(>еАНhО•{"ЛОІІі\UЬЮІЙ ут11ір, екріLІ.\СІІІІіі
,1\аАЬІІІС

С.\СМСІІТОМ

русьКИМ

та

ІІUЛМ:І,КІІМ.

(:. B~=~c~r;, ЬСІІІІ:І~;u~і::І~І~LІС.::::)jвс:::о~·~ Ір~~:·:r ~іо\~~~~~Ж:~~
ajej micsto ,, rodinc slo"·aшkfchjazyko,·.

Tuгt.

s,·. M:trtin 1906.

Вш признаF:, І.І!О насс.\ения "руське'" rю uій стороні Карп:п

u t"усід<·пІі :1 t"nоімІІ fіратнмІІ R І'а.'\ІІЧІІІІі на.\СЖІІІ1• до мо.ш,,.
Тї

tних жип·лів uих країн. Також уважан ніАкарпатсr.ких руси

ніn нк тих, ІJ!О нриро;що ІІUСуnалиси із-за Карпат на півдею.
(ор. cit, 271). ВідНОСНО ТИХ рупшів, IJ!O ЖИІОТЬ ПОІІІІЖЧе су
UЇЛЬНОЇ території, то там треба мати на увазі колонізаuіrо
стару та тшу, а ••ілнщ'ІІо старобилост11 ІІародностей па за

хіднііі часнші східщ.оі Слоtщччшш, то 110 1\oro думuі русшш
tам не Gy.\11 нерtІЇІ'ні. Вшш, хоть старнюго походженни, хоть
ІJОІІtІІ'ІІ, не перснажали пад ocaAa:o.tlІ

ІІсруrької нарс•Аности.

В ціН думці ІІіднирає ЙОІ'О Мі111ік, І!!О ІІа осноні старпх t·рам:от
аібрав імена найстар111их спиських осад та на uiii оснопt кон
t:І·атупав, rno ніоднп руська осада не tюя:вля:втьси в грамотах
ХІІІ. ст. а нротнпно так 11 rрамотах ХІІ. як fi ХІІІ. ст. снами
наються села, Іf!О нині є виключно словаuькі {ор. cit. 28).
В історичнім розвитку І<алопізаІJії словаuької на схід можемо
тільки копстатувати факт nостуну слопаuькоrо елементу ш1
схіл в був. жупи: ІlІариеьку, Аббауй-торшшську, Земплипську
1·а Ужанську, наслідком чоrо відтак і русини підпадали під

вплив словаІJЬКий, нрибираючи передовсім словацьку арти
куляuію з.і з~еріrан~им І,І!е руської ~ексюш. На цій основ~ утво
рилися

р1зш

сrупНІ

словаІJькими,'

говорІв,

чоrо не

І<ОТрІ

тепер

називають

хотів 11ризнавати В.

схІдньо

Гиатюк. 1 Крім

суuільної теріторії східш.о-слооаuисих говорів, для котрих rо
лоьними ЗІІакам.и є: нередавсім брак повноголосних форм, дзс
кання іі uоюшнн, сплиненняу-і ь один зкук передній і, та дсяr<і
форми: І. особа 1Jacy те11. ет, іт, находwrьси •.ue й острови сло

ваur.кі, а то ь був. ж. Нсреаr.кій: Ноьі Кленовuі, ФрідешоІю,

:~х=~~·з~~:::~ь:::~~~~~: ~~%~~:~~ ~6С~~~~~і~кіа~~і~~~~~~~
Гутах І<оло УжІ'Ороду та в Гуті Полинській на Тур'ї,

n

буя.

ЗемІІЛИІІсІ.кій ж.: Хоча, Брсзничка, Стрnнкоu а Іш oGлacri
був. Шарнеької ж. села: СорочиІІ, Мсстиско, Dокша, Радома,
Окру1·ле, Кожани (по А. Нетрону вони є rлnоаur.ко-руські),
1\уплин, Тнншнеuь, 1Нандал. 3

' \-'. \'it11Y u нраuі: Natctl slovensk.i, Ceskoslovcnski vJu1iv~a ІІІ.
Jazyk. t'ral1a 1934, "Siinx'', стор. 305-306, ділить схі.Аю.о-словаuькі ruoopн
на: а) ІІаріч чи rписькr, з піднаріччІІм І) СІІисько-ліптоосІокни, 2) пш
леuькнм, та З\ оласrивиr.сІІаріччІІм списьки~І, 4) ІІОрмальІІС 11арічча схі.ІІІьо
словаuькс о жуп. ШарисьюІt, ЛббуаІtськіА, а також 110 більшій часті на
t:ЛОІЦІUЬІ<НІ: о<іласті Зе"шлниа і Уш-а. вже 3 АСІІКИМІІ ~исамн русІоХими,

~~~:~:1'~сЇАна/;~;:и~:п:~11~~к~~~~~~~і:а н~~і:і~ с:;: :~~~~~~~
Л('ІВUі-УЖrороА.
1 В. Гнатюк: Словаки чи Ру<':ІІни, стор.

80.-

StatisІkkj

lex.ikon

оЬсІ

І2:c~~~иt:s;os~~~!:; h~:Ч:,~~r;;~~~~;.:;· J:~~':~·go~~i~
. ·-

ПОРУІІ.ІИЛИ('ІІ.

'

А. Пстрок: Прмілw угроруn:кой рtчи, ор.
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cit.

мор.

1:!7,

І:і9.

-

Численні острови на суто словаuькіИ шші області збері
гаються: дякуючи лиш географічним условинам, бо в заховані
межи горами та не є в сильніtІ: стичності зі свої~ш сусід:::~.ми
словаками. Вони е останками' давкішої руської колоні:шції,
ІJ!О ішла ш1. південь й на захід nід Шарюна та Сшнна.
Попри слоnаків заходили сюди також і чссІ.кі гусити а то
від Сниша аж ,.;о Земнлпна, І.Цо nідтак ро:шлилися n слш)ауr.
кій білІ.щості.2
З СуЦЇЛІ.ІІОІО [JOЛLCLICOIO ЛЮ,\ІІіСТЮ мі1· украіІІСЬКИЙ СЛСМеН"І
rю цім fio!!i І<щшат також стрінутщ:JІ, бо IJaмGeлr. нри:JНЗ6,
r.uo захі,.,;ня часть східньu-словшJLКОЇ области аж пu ріку Тnплш

~~:~:~~~cfJa~~~~~:~~o~~~~~~;,'~~ ~~~~~к~:~~~~~~ :Lr;aШ'~?J:~
на ОСІІОВі розбору СНИСЬКИХ СЛОІІЗЦІ,К(ІХ Говорів ДОХОДІІТЬ ДU

заІ<Лючсць, IJ&O або Спиш був заселсІІИЙ люднІстю польською,
котра по сколонізоваtші середІІьоrо Спиша німцями та руси
нами стратила контакт з прочим польсьkИМ тереном: та підпала

сил~оному вnливові словаuько-русьkому, або J,QO існував перс
хідний дімект межи польськоrо мовою та межи мовою слов'ЯІІ

уг)rс;і;нх~ш~~ні~~и ~~~~: к::а~~ів"~~л~:~:~і~~~~~~::~:~:
чувться лиш в малім ступні в говорах на.дпоnрцських на
Снишу саме через стичність з говорами nольсько-словацькими
а відтак чи то ВІІАивом доволі частих польських колоністів,
що їх зустрічати можемо майже в кожнім шариськім селі,
чи радше загальним вnливом східиьо-словацьким. Польський
елемент колонізаційний доходив і в пі:.~ніших часах далеко
на доли аж на пограниччя словз.цько-мадярське, як о цім
докладав А. Петров на основі вісток tютарІІ М. Бела з tю

чатку
З

Dr. Jan
-

XVIII.

ст. 6

німецьким елементом моt·ли стрічатися в давнині
HU.~ek: NiiroІiopi::tnii ІІrапіс.::

,к~. не 7..

Sticber

n1c..:i Slovilky

а Karp:atoru~y, <>р.

ІlJC

cit.

ІІа O('JІoni яз•tкоnик фактів ІІІІІ'ЛОUІІЮІ! Ау~шу, ІJJU

ПІ'j)ед пару сот fiOKi!.Mif ішла ~;олоІІі~аuійІш струя, wo ІІrІ:.ІІ.а люд11ісr~о
РУІ'ЬКУ IJI( j КОЛІІГЬ руську, DЖС тоді ІІОСІІОDа'ІСІІУ j ІОlІОрJІЧУ ІІОАЇбІІО АО
СОІІОріu ІІИІfЇІІІІІІІК :JСМПЛИІІС»КІІК. (Zc StudiiJw Jlad di:~,lcktami \V~t:h-slo
Wiil'kiemi. - l.ud Slowialiзki ІІІ, І. St. Krakilw. 1!133, п-ор. 1111- а тu

сачu і о прімітuі І. За ІСолонізаuію ,.руську" Ліптова /ІІІDІІ с•уАіІu
.J:\n Stanislav: Liptovske ш\retia. Turf. Sv. Martin 1932, стор. 6U -fil, fi5.
-- Nict najmcІ)jlciІ рос!ІуlІПоstі, іе do l.iptova pricl•:\dzali koluлisti z ~or,ka,
Rшka а t. d .... (61.)
• S. Czamlн:l: Slovenskt rel, ор. cit. § '1.7, стор. 44----45.
> S. (.;zamhcl: ~lovensk.i rct, ор. сі!.§ '1.0, 1:10р. '1.9.
• Zdzislaw Sticbcr: ор. cit. стор. ІЗІ.
• Dr. А. Pctrov: Ptlsplvky k IІistorІckCdcmORralїi ~lovcnska v XVIII. аі
ХІХ. stoletl, Praha 1928, стор. 179, 187, 191.
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Іtа області середньої Сло~~аччини

о околицях Лінтова, де

німuі мали права приводити колоністів :t Руси, нк то по
псfс.е.дньо вже було сказано. Коли німuі перейшли на Спиш

:л~м~~;0:··R м~~:;~~,:іт~::~;~ід~:~~ г:л~~fu:'~:кt~~н~~ю~:

ІІІариwі. 8 1 ім же сюлітті псрСХ('"ІJtИТЬ колонізаuін німеuька
до Уtочі ·•а Марамuроша, але Асржиться: лиш городів: Сас
фалу, Ссnлюш, Хуст, Rишкоnо, Тичево, ;J;овrшюле, Сигіт. 1
flкиЙ ПІІ,\1111 .\ІІІІШЛН НЇМІJЇ :1 ТОІ"О часу ІІЗ МОВу ТОДЇWІІЇХ
русиніІІ, годі нині ІуонебуАh еказати, Gн в uім паnримі не
'-!онама ніяких студій. Протюшо, підносяться думки, І,JJO деякі
сt".ла німеuькі на Спиші поруJ,Uилися.t На сході в згаданих

городах німuі скоро нnмадярІJ!Ились

·ra •.ue

без ніяких слідів

на мооу окружаючих українських сіл. Нова німецька коло
ні:~аuіи на тс.реІІі ('Хідньоі части української пзикоnої области
ш·раничсна на шшішню політ••чну Підкарпатську Русь. ~і

'Іо!.сuький с~\смснт заАшои сюди :~а часів Марії Терезії та Йо

t·нфа 11 ., наперед до Шенбореького панства МукачівсІ.ко
Чннадіївського, а відтак n t'еда марамороські. Найстарші
и•,,а німсuьхі біля Мукачева rюходять з 1730-их років: Бере
щнка (І7:Ю), Кучоnа (1728), Коропець (1730), Нове село (1732),
ІІавшнн {1750), далмuс бігом нершої ІюловиІш ХІХ. ст.:

~~:r~=

((il;fi]: .~}~'ілім~свнr;~rі~18,~~l·. ·ifraX~":Т. (~А~:с~~~

коАо Сускоnа.

•nc

(1856),

;'\убн

(1861).

Пудтродя та ІІаланки

ма.ють
сга.ршу німс.цt.ку ,\!одність з був. німецьких вовків
по війпах Pt~.кouiF:RИ:<. Німсuькі села в Марамороші а то Ні
МСUЬІ<а MoKp<t та УстьчорІІа ІІОRСТіl.І\И n р. 1775 1 а ДО ТОІ"о

~а:;~ ·::;з:~:се ,:'~(~~~~:~:iit тr~~~3я=:~~~с~:~~ині:~::т~::о~:
.\ОВІJО при нрощк.\~Івнх завода~. Hi~ui :t околИ!JЬ Мукачева
ТО

ГО.\ОТШО

[)СМІСІІІІІПІ

Та

СІ,\М"ІоКІ

ГЛ('ІІО,І\ОІ{JІ,

К

ОКОЛИQЯХ

~арамор0111а
,\існі робіТІІИІ<ІІ.
Н:~Іtкщmіі ІІІІ.\ІІLІ ні'ІСІJІ·КL•х rщ.,оІІіІ-Іік новіІІІІІХ ч;н·і11 також

1

І>•·· .f:'Іо

H\o,•·k:

:'\:;іо<н:Іорі-.о;і ІнаІІін·

111rzi S],,,.,·,ky

а

Karpatoru~y.

ор.

cit. •-шр. :lH :10.
• R. І"••а·rюк о •·та,, і: .. С.\ОНіІІщ ЧІІ j)усинІІ'" uитуfі ("AOU ма»~рськоІ<>
о·ІІІІ>rрафа І"у••фальnі,
а ІІJІІІЧІШ рсліrіНtшх вНІtІ н'мuі nокидали nрот~
о.:пштську nipy і nриймаАІІ IIODY руську і гак П"авалІІ рvсинамн.
ПлавнІщі

'J.!"

n

і Jірс:юnІІці rоІЮрІtАІІ ІJ.ІС 1-ІІІІІулоrо niкv nu ІІімсІ,Jькн. Ор. r-11. 4!:1. ··- До,11а 111
•pof'~a,

IJ.!O

ІІа (.;11нші дс11кі руrькі сrла мають иімrцькі імсІtа: Ф<мьnарп.

І,рг~шах. ІUамброн, І"одсрмарп.
1

Л. ІІпро11: ІІ~д-hлhІ угрору("ощ" р"kЧІІ, ор.

. \р.

cit, ГТІІJ?:: .і:}, 7U -71 .

Л. ІІІаш: Нар••• соuіІІЛЬІІОі й ІІІСПОАарсьІ(nі історІІ ІІІснборнrмюІ
\ІІІіфуп,,іІ МуІ(ачі ... ьпо-ЧшІаді~;nської n псршШ половиІІі XVIII. го· .
.. НауІ(ОlІІ>ІіІ :Иоршrк 1011. Іlр•н:·оtІіІ 11 УжІ"ОJІІ>.1-k" ІХ. о.-ор. 128 1::14.

"""' 'J'"

"''·"ІІІіпІІ "Фра•окrті1.
:ю

не просліАЖений. Він оrраничуєn.ся rоловно до круrа робіт
.\існнх та деяких ремісничих інструментів. Такі смта, які нині
загально ще уживані: myarup, фрииtтuк, фрішний, луфт, mмiihІR
могуnо поход.ити вже з новіших часів а були ппширсні інп·лі·
І"еtІцією, що принесла їх з городів.
Не вияснений до тепер факт існуuанни ссрбt·Lкоі чи ·1<1М

"орвацької колонізації. Ії в комш1.ктній масі нігде не стрі·
чаемо. Но вс~ таки відомі ту з традиції fiOfAU як купці, що мали

свої буди по rородах (Мукачево, Ужгород) а навіть мали
свої окремі церкви (У;ю·ород). Село Пудгорода мало н<Ізву
Kroattndoif, бо повстало з останків хорвацьких вояків. Чи
нанування еерfіських десnотів Стсфана ЛазарсвІtча та Юрія
Брашювича ІЮ смерті Федора Карповича .\ИІІІИЛО якийсь
слід колонізації сербської, годі нині на ue віднооісти. На
нитання сербсикої колонізації звертає увагу Устатеза групи
rпівзоукіо kt
rk, 1,1!0 відома по східній часТІ1Ні Підкарпат
ської Руси аж по за Сиrіт в слові tlco
•Ісмо, а також часті

>

<

~~~~:~~~~:і І;~:,~~~{::ів:(нІ~ t:~1І1І~~~р)~о.шuях ~ ІІавіть на

+.

ПівАеКІІо-карnатс:ькі украінс:ьІtЇ говори в іс:торИ'ІІІо.у
розвитку.

Українс~окі нівдешю-карнатські говори перейшли майже ті
самі стадії розвитку так нід оглидом звуковим і формальним,
мк і дру1·і roDO{IИ українські а передовсім найближчі пів
ІІічно-карnатсью. Різниuі між ними полягають на збереженні
більшої архаїчности, як в совnрах nівнічно-карпатсt.ких а тнм
Gільшс в поріанаяні з другими говорами.
І. Старс І мае на цілій майже області монофтонг і, котрий
на.мrталізуР. попередні 11риголосні: l'/ito, men'ti а лиш на най

дальших кінчинах Спиша за Папрадам та в островах ІІів
.l.снноrо Спи ша

но губнпх поJІDЛяпься

перед

і

ІІсувІІ~ і:

miti.Jto, РіІіт'а а навіть у ви:ІDуuі як jit: па dubjit. 1
2. Звук t диспалиталізуuався, но в зависимості иід

положення
нерсіІ:wов різні стадії розnитку: а) Ло м'яких шип'ячих при
юлосних та 110 j (j) - t лябіялізувалnся, коли за тим настуна11
(·клад твердий, то е з давІІіми а, о, u: l.onta,lolto. Виїмку тнормть
•·оnори лемківс~окі а то nсрховинські, де t по шип'ячих в де

котрих словах збсрігаєтLся: iltrю, як то в в словаuькім. Кромі
ІJ,ьоrо у двох околицях далеко від себе вЩалсних (горішній

. \atiipeuь
'

та ріка Рускава в Румунії) особливо по {місто е

Наголос ГІ(ЛаАу ооначаІ'Ч(} ІІрІІщІвіоІОІІJ .\іНЇF'І<> нгр1·д 10\<Іt"ІІІОІ

І(алои).

:JІ

\00-

поnвляєтLся- а:

lal!o, tap!yha.

-б) В закритих складах перед

м'якими складами перейшло е в нове І а відтак в і, nалк
талізуrочи попередню шелестівку: .~'іт, perst'iin', spas'in'a. -

в) В закритих rкладах нсред твердими складами через лябік
лі:.:~.цію до о, нсрсіішло спілмю з ІІИМ таку саму судьбу, то €
па.\О 'u, ІЇ і: *vt_zf;,
щ'u_z, n'uJ. -- vii_z, niis, vfz, пїs.- г) У виз
nу ні n :.акін•Існпі іменників роду ніякого заміс·п. старого е в на

>

ростку -ьjе м;::н:мо -'а:

nastin'a, z!il'a,

лиНІ аа ~юрфологічнс JІВИІ,І!е а тоІІІІлив

І!JО декотрі уважають

n, t

nніо (Стоuький,

[)y:Jyl\).

3. <..:тарс і (11) nересунуло сnою артикуляuію nзад та стало
зпуком нсрсдпьо-ссрсднім, 110 не на uілій області, бо почи
наючи оід долІІни ріки Уга, а на Верховині nід rорішньоt"О
біt у рію1 )Кдснііnки збсріrаЕ>тLсп у декотрих положсtшях
даtша артикуЛІІІ!ЇІІ і: not.f)'ti, brtatovi а на піодсино-західніх
частих Зсмнлина ІJС і зм'якчуt> поnередні зубні приголосні
І: t:hod'tit'i. 1 В недавній давниІІі область цього явиt.uа була
ншрша, бо простяt·аласІІ від околиuі Собранець, 1 де нині вже
говори нословачсні а останки давніх відношень в цім огляді
в 11 говорі сіл Валяшкооець та Гліві•nа, в uім nосліднім лиш
у старої генерації.
4. Старе ЬІ зберігав свою давн1о артикуЛJІцію майже на
цілій області піnденно-карпатській за анімкою говорів гуцуль

d.

ських та окол11uі ужгородської, де цей звук псресунув свою
артикули~,&ію до переду та зрівІІЯFІСЯ з новою артикуляцією
і >у: dьrm, swn, m/ЬІtу, r{ЬІtу, r/Ь1.Ьа. На північ nід Ужгороду
находимо в кільканаwrrьох селах нову відміну w а то ЛJІбіялі
зовану, наслідІсом чого місто w чуемо вузьке о або і u: sь·rn,dьim,
m1>Іti. Спорадично поnаляється uc лябіялізовапс w по губних
ПfШІ"ОАОСІІИХ і ІІа іІІІТІИХ ОКОЛШJПХ.

5.

Звук етнмол. о

11

закрит11х скла;щх Gсз огля.ду на то, чи

FІіІІ ШlІ'ОЛОІТІСІІІІіі ЧІІІІСІІ<lГОЛОШ<:ІІІІіі піднав ваЖНИМ ІІСрСМЇНаМ,
JІІ<і на вііі області виказуtотL шші лиш мопофтощ·и: Іt, іі, ьr, і:
"ІІІІ.ІЬ
ІІІІ.J, nii.r, ІІW.r, nis. Виімку стаrювлятr. чотири сниські

>

села :Jаuадка,

Пора•І,

Слоuіш<и,

де

рефлексом закритого

старого о € таюІіі сампй звук, ІІК старого закритого е в таких
Ж(' ІІОЛОЖеІІНЯХ 1 ТО € М 1 11КОІ'О ЧИ 1'аМ ІІрСЙОТОDаІІОІ'О U >'и,

ju:

кjrm'

(<

.!<kопь),

mjuj

(<"'тоі).

1 ДІІІІІІ tоІОІU стуАіІf}: L'Іч<ір СС-"а Иа.о.вшкоосuь був. 3еиІи.инської жупІІ.
І1 Тов. ім. Ш. у Львові, 1·. ХСІ Х.
1 Можнn \ІС СУАІІ1ІІ ІІа ОСІІові приміпси Л. Духновича в йоrо: Со
JІРОЩjt'ІІІІ-ій rpaммallf!J-i pyccкnro взЬІка -·- t;yAa 18.')3, стор. 29, АС ГОDОрнть,
IJ.!U u Уш"Варськім коо,сітаті u се ... ах І',..іпіІ1!і, РибІІИUІІ, Рсмети і АруnІх
inlinitivus АІ&v.ів кінчип.св: ІІа -1, т, 11 рсдуІІ!Іів: і, J,QO палпалі:Jувало
ПОІІСрсАІІЇЙ ІІрИІ'ОЛОС.ІНЙ.

3.

32

б. Звук

u так а нсрпісноrо u нк і з (І :.~берігаєтм::п з то1о різ

ниuею, І.ІJО на деяких околицях rюивливться під наголосом
перед складами з голо\ІІими :.~аднього риду тироюІЙ відтінок
акустично близькиіІ: до о: U. Крім того у формах часу тепе

рішнього діесліn кляс11 на
процесом другоm роду

u,

-ovati

>

цей звук

u

був захоплений

1.00 повстало зі старого закритого

"та н~рсnшло. в далм~1й стадії

n

і, іі, та

w (на

Спишу):

kupuju

kиfІІи, kupщu, kupщu, 1\ в деяких словах появ.\ІІЕіП·СR також

на МІсці старого

u

і:

poltidtu, kl'il..

7. 3Іtук а зGеріга€ найпослідовніше соою давню вартістІ>,
ЧИ ТО 110 м'ЯКИХ, ЧІІ ІЮ ТІІСJІ.ІІ.•ІХ І!рИГО.\ОСННХ. ВиіМКОЮ ~ІUЖутL
бути лиш незначні nІІІІЗ/\КИ в чиt'лівниках, де місто а rюя
ВЛЯ€ТМ'н чапо ,,уже передній nідтінок а, ІІJО відтак ІІаІІіп.
псрсміІІRfПІоСЯ на :шук нередній ІІСЯСІІОЇ барви d, е, і: dvac'iit
duace(, tfvacit', На rюграни•Ічі слоnаur.кім кін диспалят<І.Лі
зуЕіТІ•СJІ, ночинаючи від долини ріки Уга, павіть у горішній
її часті. Гуцульський r·овір однак зберігав м'икс а дуже рідко
а воно псрсхоли·r,, там в !!JІХ rюложrнних на м'яке і: !'tlpka,
;:,' tiba, rnn'Іito, v;:,/ily і т. /t.
8. Г.,ухі ''• ь пср~йшлн гаку <:аму падію, як на цілім про
сторі схіІtньо-rлов'янськім, то е в СІІЛІ.ІШХ позиціях стали пов
ними звука~ш о, t а" слабих Іl!Сзали: .ron
*J~nr., dm'
*dьпь,

<

<

k~~j;:i~~~:~~~;:~~· ~~:~:у~~:~r1І~~ч~~тс:І~~r::fn~~л~~;~~:~
виrтr·t.ких 11 сtюраІtн•ню і на долах у визвуuі слів, сказаних
в емфазі: tакь, dulu., ajh. Т<' r<tмc іноді можна спостерігат11
11 \средшІі слів, де ь тnорнп. з нnпсрсднім nриголосним r
склад: rtat.kov, kt&rot.
9. В пrnлу•Існні з нлиnкими дали о, ь 3Іtуки rюаші о, е, ко,\11
вони егоJJЛІІ нсрсд нмшкнми: ptoynwj, htortfwj, serp а на захід
від Уга іноді ar: karlma, ІюrdьІj. Такс t
ь 110 шин'ич~tх

<

псрсІt

ТАср,~~;ими

r.:кладамн

з

заднhокзичними:

о,

а,

u, w

nе

рейшло на Q: .tt(liJtЬІj, ltornwj. По пливких в групах trot, tlьl дали
сполукн trwt рідко lwrl та а ti1>l
tlмt рідко twlt: drtwvo, chrьrbttl

>

рjдко dtьlfi!(J, chtьrrbrt; - .fіІН;:,/а, blьtchta ріАко J/wl;:,a, btwlclш.
10. Старі СІІОЛУЧСШІП lort, to[t, ltrJ, te[t даЛИ ІІОСЛЇ/tОDІІО
форми ноАнnrолоrні: horodta, boltoto, berte;:,.a, molokІo, а грут1
olt Іtалн ro, Jo: І{о;:,ит, ltokof, або ra, la: ralo, lakomw.j.

ort,

ІІригuло<·ні.
І. l'yGш р, Ь,

v, m, J

СТfJі\ТІ1ЛІІ ІІ<~рсд .,..'июнш rоло<.:ІШМІІ

давню м'икі<.:ть а між гуGними а м'якнми голос1шми ІІІнво

рився nставочний j або мі<.:То ІІЬОГtJ (, n cpcnt.: pjaf, bju, uju,
Г11blu. Артику,\яuін u гуGrю-аубна у назвууі а також

mn' {aso,

:в

у середині слів та у ии:щу•Jі 110 •·олосних нереміни~:>тьоІ на
а.ртикуляu.ію губио-губну: та!', da11, nos{)tJ. Інтерсено одна..:,
ruo 11 деяких сторонах давня артикуляuія rубно-зубна по rоло
сіuках :1бсріrається: dav, mav, daunto (Иршава-Довrс). На аа
хідній області назвучнс v або як приймсюшк Р с:~нді нерс
ходить на ch або h: ch poly, hmtrli.
2. Зубний d ІІсрсд даонімн м'нкими не даtІ одинокот
р~ф.\СКt·у ;і у всіх ІІОЛОЖСНННХ; lje ТЇ.\ЬКІІ СТ<І.ЛОСИ ДОЛаМИ ШІ
області на схід оідЛаториuі: chto;iu, IІDr,ro;iu, mtdvitt,yj. На захід

tІЇ.\ uію околиці находимо натомістr. рефлекс афрйка1·

l'lt'odi.'u, biudi.'u, urodi.'ai.
,\ОІ.ЛО лиш один рсфлекt·

di:

Натомість t ІІСj)С/\ м'нкимп '' даонині
l: byl', svІil'ka. Помітно одІ·аак, шо

до uьoro І.І.Jе праруськоrо нроuссу затяпtсно також іі н ·rепе

рішності слово

(Jai.ko,

котре fiC рідко чуєrьсn на цілім східнім

нрос.:торі від Ужrороду аж nоза Сиrіт нк: l'Іafko, l'af.t. М'які
СІІОраДИЧНО на UЇЛЇЙ області ІІЇDдеІІІЮ-К<!.рІІаТСІоКИЙ а

{, fi

оеобливо на Гуuуль•uині переходи·rь

на

k', .t!,':

k'Іi.rto, .~'lf!y,

k'i~!~G~~iм~~;~Д~,to~ ~~~,·~~~~ими rолосиими а то і< І та
ііотованю.щ

ja, ju

дали

налиталізовані sІino,

-!lila

три

стушtі палиталізаuіі,

а то пів

о околиuі серсдньоrо ПідкарнаТ1·м

nід ріки Тонлі аж 110 Латориuю, на захІд від ТоІІлі а навіть на

нівночі, ночинаючи вже рікою О11давою дальше на захід,
налІтальність uих приrолосних в зrадаttнх nоложсІtН.ІІХ до
ходить ьжс до cтynrtя м'яких шин'ячих !'{іпо, .i't!la, а ЗІЮІ'

на схід иід .:\аториuі і на БережаttськіА Верховині поширена
артикуляuія корональtю-,,орзальиа r'Jfno, z'tl'a. На самім краю
східніх І'ОІtорів а то 11 t·ooopax rуuульrьких у визвуu,і перед
коАишнім ь та перед Uотuваними rолосними находимо при

'>tіри цілковитої диспалиталізаuіr: de.r hu!_l, kriz, .rud!a і т. д.
·1-. Африкат с на ІІСАІІкій області карнатськіі'1 ніднаи дис
ІІ<..І.\ЯТ<Ілі:1аuіі а то R наростку -есь на захід І\ід Ціроки та
11 пшорах гуuульо.ких. Частинно захо11ии цей нроuес і r
11 ІІЩ.юетку -ус'а на тім же самім нросторі.
5. ІІливкий r збсріга~ майже на цілій області м'нкіс1·ь так
у Іtи:юу•Jі нк і в середаші t·лін.: rwb/ar', vir'ch. Лиш на найдаль
ІІІІІХ кінчtтах захІдrІіх І"ІJворів а не рідко в близькім сусідСlІJі

mІJopiтt словаuьких tІршшляf:"Іr.сн тснденцін до диспалнт;~лі
:шuіі: РІD.ІІЬІr, pti.raІ·.
Іlливкий

l

на uілііі оСіласті rюбі•І м'икоm кідтінка задержу~

ІJ.!С "13К :tпаНу артtІКу.\НІJЇІО а,\І,JІСО.\ИІШ)",

IJ.!O f>ЇШІ.ІІЕТІ>Пі/ І·ерсд

ІІLОМу: mal,'a, {!іfІІ, або ПІсрлу на облапі західній: І.
б. Шшt'ичі .1,.;; ІІа ui.,iii оGлап·і крім І'ууу.\ЬІ.UИНІІ отверділи
і\ t:ІІ.СUЇJТЛЬІІ~ 1ВСрді ІІЇдТЇІІКИ IIOJIDAJIIIJТI,("JI на Області 1\ЇД Л!іТО
рЩ!)

ІІа

:1<\ХІД

<І

11

,\І"ИКИХ

ІІ(J.\ОЖ('ІJІІЯХ
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ПОЯR.\ИЮТІ,("И

ІІОІІИ

І

ІІа

схі.д віА Латориці навіть в mворах марамороських

f'lpka (*J'ap&ka); / 1wlo, tІwto, mtenlwj.
Натомість африкат l зберігає свою

: t' lf (* f

а/),

давню м'нкість майже

на uілій обласn крім говорів запопра.дських та {·хідньо-вер
ховинських: l'aslo, boh/al'. Африкат dZ зберігаі-: 110 бі.\ьшій

частині свою давню м'я:кість: chtodt'u, mtedt'i.
На досить значнім пропорі а то на схід від Латориuі крім
говорів rуuульських та на захід від Уга «ртикулифя: задньо

мзичних

k, h, ch

f!

далLшс взаду, як на області між Уrом

та Латориuею та на ГуuульJ,UИНІ.

В наслідок цього збері

•·аються давні сnолуки: kм, hм, сhЬ2: rІukw, nJohw, rhtwta.
8. Інтервокалічне j на значнім npot"тopi rоворів середніх
номіж Лабірuсм та Боржаоою І.LJсзав у формах ді6слооа часу
тепер. І. особи однини та З. множини:

і в інших категоріях:

hntou (1{en.

mtau, m/au( «

декуди

sin~.) або місrо нього появ

_,иєтьсн інтервока.лічне v (ІІ): mІavu, m,lavu(, .tn/avu, .tnravu(.
9. Групи: *gv + l за малими анімками :.. ~v(dt.v) -· ::.,l!i~d а

а

*kv

~ l переважно задержується

kv!ita

нобіч

cvis!J.

-'~'Г:J"dnx :~=~лdn~:"~ :~і.тdі~~ "fr.~И:"~ft~~~jfi;;=~~~- ~~~~~~~~:
flo > fto >

іо, метатези

k&to > tko > ko, Jxhta!J > chp!a!J.

МорфолОІ'іІІ.
Давні ТИІІИ деклінаuійні по пням у біАLІщх·ті затратилися,
як і в других слов'янських мовах та тенер звелися до 5 типів
декліиаІІійних, як і u українській мові, а то: І. іменники
роду чол., у котрих оснону творять давні -о пні, відтак -й nні,
І,UО полишили веА.икі зміни в деклінації -о пнів та -і Ішів чо
_,овічоrо роду; сюди належа1-.. також іменники роду ніякого
давніх -о пнів та вкінці -п пні.
2. тип ruорить імсшшк11 жін.
роду давніх -а нніn.
З. тrш іменників роІtу жін. давніх -і
r1нів, до котрих долучимки давні -11 nні.
4. пш давніх -/

11ніn роду ніякого.

5. nдшІ іменник жін. роду давніх -r 1шін.

Відносно першого тину деклінаuіtіного, то ту з«мічаєтLоІ
найсильніше зберіганни слідів д:а.вніх закінчень о Ішіи
" dat. і Іос. рІuг. :а. рідше в instr. plur: -um, -fim. -im, -wm:
vtolum, vJoliim, vJolмm, vo!l'im; -ich: .шstidїch; -w (у): ~ vJolw,
.::.. l!ijoma rJoky а також вплив закінчсІІІІІІ Іос. plur. -och з -й
ннів: v l'i..roch. На сході в Марамороші замінІс сильне :JGсрі
І"J.Ння закінчсrtюІ dat. ~ing. -о пнів -и су••ротин загально поши
реного закінченнн -ovy а давніх-іі Ішів: bІ·Jatu, utc'/U. Та!\ С"амо

2.

rue

11 Іас.

sing.

тLІмже частіше закінчення -11 з-и пнів:

,,.

lїs/U.

На ІІілій майже обла~ті 11Ївдеrшо-карн:t1'('ькій нсреnсдеІІ('
rшріонання ~·нюrх нніn :1 тn<'рдимІІ у щ·іх fЮ 1щх, а тон dat. Іо~.

35

~іп,.;:. нcpшuru тину ролу чол. і ніякою, о iпstr. sin~. дапніх ..а.
-і, -й нніn: kon'tovy, kon';om, p!ol'ovy, pJol'om,· gnzdJмn'o~, Ctasfo~.
kr/Ofi['oІJ.. Hr. брак однак nкnлиуь, де різниuі між тосрдими та
м'якш.І ІІІІями І!JС зСіr.ріrаютІ.ся а то на Вr.рховині Бсрежанськііі

ІЮ•Іаrти і Мар;~морщ·•·•сііі а на Гуuуль•nині uc є n nоиній rилі.
:J. }І<іночі -а ниі зб<"ріr·ли І.І!С найбільшу чистоту в закінчен
нях, ІюмннаІочІІ аміни фонетичні в instr. sinA'. -оІJ., -от: ruk/O/!,
rttkom . . \11111 R ~<'n. rlur. слідний r.ильниіі ІШ.\ШІ закінчешrя -о
ІІІІЇІІ ІІа -iV, -i(l, а ТО D ГОDОрах IICfJXOIIIIIIChKIIX Ні\ ІjЇлііі ГfЇAKilf!·

ІІ:\ТСІ.кііі Pyri: itaьt/i ..r/rslriІJ.. На Гу•JУЛІ.Іl\ИІІі :~амічаfімо ИІtлИJІ
:щкінчен~ІИ в тім же відмінку :Уі з давніх жіночих -і ;шів: kJo.syj
ІмсшІики чол. роду-а ІІніn 11рибирають закінчення імеІшикіІІ
роду чол. R dat., instr.,loc. sing тagen. plur. з -о пнів: .rluk/orJ_J,
rluh/om, rlult/ovy,Jl/uk'i~І. Tn f! доказом членованнядекліІІаuіfших
1ІІПЇR ІІІ) родам а ІjЇЛЮІІІИТОГО ІJ!СЗаІІНЯ ПОЧУТТЯ рЇЗННUЇ ПО ІІІІІlМ.
4. Архаїзми зшпні також о деяких околиuих на сході n тім,
І!JО о gcn. sing. давніх -й пнів ж. р. а 1.·акож -п пнів tюл. роду

живе I!JC :~акінчення -е:

s c/lr'kve, l{oho dne. Слово den' n поm. рІ.

нерсбрало :1акінчсння -м з тиnу першого, то в іменників чn.л.
роду тоер.п.их: dva dnь1.
5. /tащщ деклінаuі11 іменників роду ніяJ<. -п пніІt маlіжс

ІJ!СЗЛ:l бе:JСЛЇДІІО а ЇМСІІІІИКІІ !!ИХ ПНіВ ПрИКЛОJІІІЛІІеЯ ДО 1ІІІІУ
-о пнів то1·ож роду: imja, toko imja, tomu imju і т. д.
б. Іменники роду ніяк. давніх -lпнів зберігають в in~tг. рІ.
11:1. сході закінчення -w: zjahn'atw, коли ж на західпіх околицях
ІІіlТОМЇСТІо Mil€MO ЗаКіІІ•ІеНІІН -ату: Z hfus'atamy.
7. Прию.tстІІики зберігають крім Гуuульrnини і ехіА. Верхо-

,,~~ ~~н~:~~~,;і~ж11~~!,~~і~~н;::, 1 :.:~і~~\Іу~:о:r;і~~w;-:"7,~:
Великої Ріки :~берігаRТhСІІ старс нестягнене закінчення при
кметників роду ні11к. на ·ofe: dobroje а n долrнІі ріки Уга ре·

:~укуF.пrя

-oje

на -оі:

diobroj

PІolt.

'). Праtкмстники жіночого роду в gcn. sin~. зберігають о :щ
хі.'1.ІІіх говорuх (лемкіuських) закінчення -oj місто засально па·
нуточого -oji на основі староруського закінчення -ji з -l в gen.
sing. Геm. -ja нніn.
10. lІрикм:С1'ІІІІКІІ чол. і ніяк. роду n t·ooopax лсмківськи"
в Іос.

sing. зрівнали спов закінчr.ннн з instг. sinк., як то в у полІ.

сt.кій мові: z d!obrьun РІапоm, па d!obrwm Pfanovi.
11. В nom. рІ. прикметники у ncix родах мають стигнсні
:tакіпчсння а то лищ -і на схід 11ід рік11 Ціроки а на захід
:Іаt,інчення -J,J: dobri l'Іude, b!il'i r/ukl_, krasn'i pol'a; m alw kton'i.

Закінчення -і м'якчить у псрсважшА частиНІ поnередні зубні

приголосні, як подано було на наведених нримірах.
12. Старі тиnи імсшюї ,,екліваІjЇї прикм:стникіn зберіга-

ІО'ІЬСJІ. лиш арідка в num. ~шк. 1·а рІ. hІotkn, ІІLhІоdпьІ а в цім
останнім ІІсрсдоuсім прпкметники rІрІІсвійні: Vas;•licuw kton'i.

Лиш в народніх пісних або приповідках можна Іl!С стрічати
іменні форми і інших відмінків: od m!ala do vel!yka.
ІЗ. У займенників вказівних, .res', ses' ta, ses{t на значнім про
еторі, а то на захід від Тсресви, витворився Іювий тип деклі
наuіlіний підо впливом займсшtика tot, tot{o: J"oh/o, s'om/и, коли ж

(Їо на сході старий тип

sth!o, semtu

зберігається.

14. В конюtаutї дівслів помічувтьt'я найбільше змін в закін
ченнях часу теперішнього. D нершій мірі піднести треба форми
стипrсні у дієслtn Шl -ati n 2. 3. особі sing. 1·а І. 2. pluг.:
••айсИЛJ.ІіІІІІС на заході, слабше на сході, де nобіч стягнених
у більшості І,ІJе живі нестягнені форми: sрtіІЮІ, spІival, spiv/ame,
Іpiv!alt. В тій же клясі Аієслів в

\licue

1.

особі закінчення -jи уступило

закінt~енню -ат з дієслів атсматичних: тат, trtymaт, а то

ночинаючи від Уга иа захід.
В 3. особі о,щшш і множини
старо-руська м'якість ( зберігається J,Ue на значнім просторі
uід Лабірuя по Велику Ріку крім Бережанської Верховини а на

нрочім

npoc1·opi -t

стuсрдло.

ll

rуuульських nшорах

-t

в

3.

рІ.

вцnадав зовсім у дієслів з тематичним -і: ciІ!Otle. На малій
частині (ІршавІJ!ИШL, Вел. БерезнянІ,Uина) у діfІслів І. кляси
на задньо-піднебінні приголосні: k, h в 1. особі sing. і 3. рІ.

ще зберігаються та цим снособом зберігається давній тип
конІDrаційний uівї громади ді~;слів: pek/U JNktи(. - В І. особі
рІ. витворилося на цілім давнім колонізаційнім просторі, то

": хрім ГуuулЬІ.uини, закінчення-те а на Гуuульщинізакінченни
-то: klademte, klad!emo. В способі приказовім часу тепер. ви
тrюрився новий тип з редукцією старого закінчення -і на -ь,
а то передовсім на ЛемкіnJl!ИНі на захід від Лабірuя, п.ід

впливом 11ерссунсння наголосу на другу від кінuя: chJot!, chJoJtt.
Jjeй тип сnорадttчно виступав і в говорах східніх.
В часі минулім витворилися два Т(ІШІ закінчень: І. західній
:t зберіганням -l в part. ргаеt. 11. а на схід від Лабірця з перс
міною цього -l на -v. До того треба додати, І.UО Ето форма зло
жена із :Jrаданого рагt. та дівслова -jem, ":Yin, -іт: chtodyl ian,

chodf.YV.Jm, chodtyviт. У чотирьох діnслів а то vest!y, plest!y, mest!y,
h1os9 закінчення рагt. ргасt. 11. -v исрсміІІ.ІІЕТЬСЯ на -ch (h)
P')'vituch, pftuch, zamiJшll, izhlш:h а явщuе uc звісне n>ворам до
лІшнім на схід оід Уга. Кл11с.а дівс.лі11 на -nuti в •~асі минулім
JІідкидаЕ наросток -пи-: zamltnJu9, zam!ok, dv{Yhnи9- dvyh.
Час м<~.йбутніt:І: крім зложення hudu , inf.: htиdu lyn!y!J на за
хід від Лабірци мав часто :Jамість інфінітіва - part. pract. 11.,
нк це 6 у нольській мові: b/Udu chJodil. В Марамороші а нсрсдо
Jtсім на Гуuуль1_nині hudu :Jаступ<~.f!Ться чсрс:J ти: ти chody!J•
Форми рагt. prac~. pa!->s. на
З7

-m.:vi

маііжr ІJJC:'I.\11.

ЗВУЧНЯ.

Голосні.
Звук і.

Звук і в українських говорах південно-карпатсьиих 11 різного

~~:::.~~~~:.· р~::п.:,о'Dі~:,в~Іі~~. "/щ~~с~~~о~т:~~rоі ~~":.·; ~/~~J~
місuі етим. е перед м'якими складами: !is(,s'imь,

rtm!in' ,jafmtin',

иCtifif; З) на місuі стим. е в закритих складах в око
ЛИІJИХ нижче означених: pryn' Іlі, pryvti;:;, ііі, па .r'ij і т. д.); 4) на
місuі етим. о в закритих складах в околиuях, означених нижче:

/J/osfil,
рір,

Diz, kin', sil, fю!niІJ., pan/im

і т. д.;

5)

з давнього і (н}, як збере

ження давньоі звуковоі вартости в околиuях, означених нижче:

/JЇІJ.n'Ііса, р!еп'Ііса, carІita; б) з .дав
нього ь1 в говорах перехі,Іщих дn с ловаuьких: dobri ( nom. ~~- m.),

chodtyti, rohtyti, br!atovi, p/anovi,
r 1iba, dim, .fin.

:Звук і на місці е.
Звук і :t старого і (11),з етим.е,о в закритих складах означити

можна в порівнанні з і на місuі старого і, w як

uyx nередньом

рцу високого піднятrн, вузький (high·Гront·narrow) і його озна·

чаt:мо знаком і, колиж бо зuук і з •;, '" Е того самого твореннн,
лшu широкий (high·front·wide), як uc зазначив вже О. Брох
в mІисі говору села Убля: був. Земплинської жупи (У грарусское
нарtчіе села Убли, З), його означавмо знаком і.
Артикулнuійні поміри при помочі штучного nіднебінин, барв·

ної методи, приладу Аткінсона та ( рандrснта, виконані в poui

1929 на трьох особах з різних околиuь,а то: Михайлі Туркові,
уч.VІІІ. кл. rімн. в Ужгороді, селниеького походження, котрого

ї:;e:~:iмБ;~;i,т;ч~VifrJ~.3nO::~:'Y:~~;o~i.~:f::c0!к~Z'~::
ходженнн,котроrо матерня мова-то говір села Ярку коло Ужго·

рода та І ванові Шленеuкім, 1 уч. VІІІ.кл. rімн.в Ужгороді, та~
кож селниеького походжсннн, котрого материн мова
то говір

пе~к~Ш.,6!~~жУ;:Н:р~хс~~=~JJ;РД:~~· .Т,ёт~f~~ко:'С:
Борканюк

·

БtJp.

С"САа Шариськщ·о І>укіІІІJІІ 1юло СтроІІКока, оиказали,

артикряції і

11

елоІІі Рі!!-

JUO місuс
oi.'tpity на піднебінІ-І і іде здоnж ясен аж

до околиuі клів, при чім язик ІІЇАноситм·л від країп ясен n гору
на глуGииу 7 -10 тт :ш.\ежно від мсншот або Giльwom прІt
тиску 11 околиuі третt.ого ЧС"рінноrо. (/J,шш обр. І ··2.) МіряІІШІ
штучним пі.,небішІRМ було скош ро.\мІв:.ше барвною методою
на язиuі (обр. З 4), а нри номочі •ю~•ірін нрила.дом Аткін-

~~~~~ ~~аб~;;~:~~ :r~~~к~~:~і '~i~~~:zї10y~.~·('l~~o~~~ ~~~~~l~

у Т. •· З rnm, у Ш. ··-= 2 rnm а у Б. ="" 5 тт.
Крім цього роблено поміри лиш mту•Іннм ІІЇАІІсбіпням
у селянина з Вишніх НерСІJІ•КИХ БерсжансІ.коі ВсрхоІІИІІИ
Івана Дем'JІН<t а ІІИСЛЇА при тім же елОІІі а також слові vim

був при СІІлмtішііі артикуляuі• такІІіі С"ам:11й, нк у •юнсредніх,
І". 6 ДОТИК НЗІІКОІ. ІІа LІЇАІfС(ЇЇІІІІЇ AOXOAitll АО КЛЇІJ, 31ІЇДКІІ СІІаАаВ
на долину, опираючиСІІ кінuсм на Аолішні зуби; при менше

сильнім притиску дотик доходив до околиuі першого черін
ноrо зуба. Таку саму артикулнuію, як uей послідній випадок,
мало й слово рір. Аж до око.о.щР клів досягав дornx изика на
ніднебіrші і у Стольника, учен. учІtТ. семіrtарії з Сі.о.ЬІJЯ коло
Ирщави, у слові povJim, а rлуGИІtа при третім черіннім доходила
до ІЗ rnm. У Борханюка :'1 ЯсіІІЯ: дотик досяrаn у ('лові рір аж до

других сікачів, у слові povJim до половини клів.
Звук і :'1 І ( n) розпnвсrоднений по uілій області ІІівденно
карпатськііі і сходиться uілковито з таким же і на прочих об
ластях ухраїнськоrо язика. ПриголосІІі зубні, бічне r,l, а також

подекудІІ ссрсдньоІІіднебінні

J, l. перед тим і паля:талізуються,
;,
V!fUr vlfiet
(Рус-Кривий), ch!Jiha nakup(ftye, u chtali, sktЧ{a~ htahi (Ясіня),
tolov/ile, u ntas па doOrtf ftos' stotyt, v/ytli!f. (Новосслиun коло Не
ресниuі), pJUp kohJ&~iu s'fdl!a!f. (Драrово), u polon!yn'i, па l{бЬі dui
taistr/ynЬІ (Рспінний), ne mtoie p!ot..ad dui vtfk'i dtrl.!a!J paJtr«hJa
(Hoдoвий),Jиlizhor'ti па hrJufu (Бушти11), mir'italnylrьl Іn/ir'jaly,lJude
ne chOftily (І<срсuькі), t!Ji!f.ka, kІal.c viin f.tiinc'i (В. РакОІІеuь), chod/yІJ
u l!i.s htahr'i tes/aly, t..altin' tw mln'ti tisty (Страбичово), s'tino, с'Іір,
fi!Ctana (Веряuя), ra([/ily s IJoho, dovir'italy t!Omu, medv;ft! chmurn'{af!.
s'a (Вишні Верецькі), s'tila па kon'Іa (Підполозя:), hladtaly sбh;i
ltip!oie m/ЇJto (Копинуиuі), І,UJ!a J'a ho t..V!idaf, !f.R/a ти povІila, па
haran/Of!Y J_Jr/Jila, ІІ!о mtn' Іі naimyl;ife (І{омаровці), u(Jflcal, v{eriІ
l!isku па vtodu, v!бt..'mef mІoiu t!tij!.ku (Дравuі), vJrln ch!6fif!. datly
svІoho stwna utlyly, ~t..'Іav. ho id s;бhi, pol!ii'il! id c!ar'jUvUi tltlf!.c'i
на початку слів й по голосних перед ним стоїть нескладове
котре, их буде дальше сказано, іноді затрачувалося::

Обр.

1.

Брею (Яро•),

на nі.4нсбіниі

nри

--

,11,отик

артику.uuіІ

l

у rлові РУ!Іо" ·-- • ІІрІІ артнкуЛІІUІЇ
і у слові рf(І.

ка ІІЗику nри артику.u:Wі у у СМІІІі

3. ТуJХЖ, - - ••ло~ Аurику

Обр. 4. Бриа, - - ПАОІ,І,!а АОl"ИКУ
ва .зику nри артику.uuіі у у CЛOJJi

РУ/!

Обр.

• • • • • при артику.u:uіі і у сл08і

1!11,1--.-- nри артикуЛІЦІії і у слові

p(u (м<т)д_а баrона).

,.r".

~~

'~\]
Обр.

5. Typmr, npopi.:l

І

артихул•uіИних орпІНіІ nри аушкум1.1іі 1, ІІUЛОЖt"ІІІІІІ
ІUика вкиі~••с прНАЗАОІІІ ЛтміІІСОІІОІ.

(Дубриничі), і p·rЦdul' ро silti, Jmyi.mo drau( t!it{yn'i (Костриии),
rk!oro von poh!ihla, ionta mocn'ti!a (Раково), .ftarkan' za(fih v!бdu,
" tam .ryO!il),pioky or/tl) nt <.osltah; <.Іal'alj ltf!Цy Mr'ti (Волосинка).
1/id·a (Ублн, О. Бр., Yrpp. нар. с У., ст. 9), chГih, t!tiljka, hlr'lr
1бЬ'і (тамже стор. 77), nedv!it!, .rlino, па ntбz'i, m/isto, sn'ih (Коло
ниуи), .ІV!it'Jm, 1·mijІe sa, do ltisa (Пихні), J/ino, п'ітІwj t'olovtilr, po'''ir(i (Валяшківці), tfi(a, hes'idov/aty, iІisti {В. Радвань), па іІа!!'' і,
па ltol!Ovi, .rбhi, пат h!idw пе htwlo (Суків), t!ittysko, choftily РІіtі,
1' Ііdіо (Рокитівці), da/ liбhi, ja (а v!it!U ( Р. Поруба), sino, svtil'ka (Р:-~
фаївці), m'fh, l/fto, v!itor, t!Jity (Банске), ;;ah!ihlo ті do s'al/enoj
hьІГtІапІсю, ltrfJ/i(i, rоzитІіfі(Вальків), .r'ijJtrne, s'tino, <.'tila, hu'idJuiu
(Рсменіни), tJІit!U ju,jІisfi, .rm'ilo (Кобильниuн), sІіпо, .rvlil'ka, sтir/1,
ІІа mtiscy, п'ІіmЬІj, ponedІilok (ІJ!авник), chlih, spivtaiut, jІit!at, vіІІ·
ёtап'а (Млинарівuі), ГvЩуtі, ht.f'idJuju, po;;mwv/alo chi'ih (Орту
І'ОRа), mJisto, PІovlst (t• AUriтci ле pJovist, і.е ptot!, Іalt p!ot) (ІJеr
ніна), do lisa, hesfdtujut, l'olІoviJc (Вішавка), <.vid!Ql}l'a, poi'id!aly,
ол' ·tmil (Нік.Аьова), BilovІrifl, J'iittmt {Вирліх), i.'vli;;dw, !'v!ilka,
11' ітЬІj (rерляхоо), j!iJti, do l'ti.ra (Обручне), u r/uc'i, prt<. l!i.fЬI
(Ястрс6), i'vit.ryyko .{'v!ityl, rtmch rhvІoide ku tf!i~i, nfllittli (Блажів),
h!ilyt, chfiv. " lJiJoch, tltilj/11 (Ольшавиuя), li~. fllido (Орябина), рп
{Jisach о1ш Іjtl/ila ohtydvi ntohw (Лі-rманова).
В декотрих rС"лах за ІІонрадом ІІа захід, а то к Орябині,
Фолмtарку, і судячи по записам Гнатюка може й В. Липнику,

..щл.ьше u t·елі І'сльумановuях коло І'ельниuі на шлиху між
({отнuнми і Сниською Новою ВесеІU, 11 Слоаінках, По
рачі та Заnадuі по губних перед давнім і наста€ nерсхід
ний звук j, наслідком чоr~ ми чуемо невластивий діф:онr іі,
іноді з кінuсвнм 1: ntІI/rlahІi~. па dtuhiiІ, tobii',lJornЬlj korJovІil (dat.
Іос. ~.), vІitOJ·,povІim v Катііпсу, miira, v. <.imii (Орябина). В сусід

ній Літманові uьoro нвиІ,(!а нема. По анмоrії ІІідпадає цьому
11равнлу І<Ікож іі те і, котре повстало з етим. закритого t, по
тих же нриrолоrпих а іноді і з давньоrо і: ~/11miiv., z!amiir<.,

miid

pr{Yvii~;

kІwrvii. Але й о uім слові

нг

ІІСГ

йоrо

вимов

.\яють. Та сама особа вимовляла раз kЬІrvi а раз kЬІrvІЇ.
/\альше зауважити треба, IJ!O також у випадках і <" і чути
можна чисте монофтонrічне і, J,QO витолкувати можна тим,

І.ЦО в сусідніх селах uьoro явИІJ!а ш~ма (Літманова), або J,QCзa~o.
(Фольварк) а крамі uьoro з оrлнду ІІа п·, І,QО люде з uих око
,\ЩlЬ ходять все по світі.
В недалекім Фольваркудифтонrічнс
іі1 можна чути у вина.дках: па dtubІi1 , kor/ovii', але v/itor, htida.

Як було пер<' А тим заунажено, на кінuі слів чуєtою нк другу
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частину вузьке і а у Фольnарку іноді ч11сте

t:

І!

.:.imjt.

У Вел .

.-\ипнику по записам В. Гнатюка це вузьке t як часть дІtфтnНІ·:І
nоJІВ.ІІ..яється й n середині слів: 06rцд, учьjклі, м.й(с~_1·. Також
старе і в uім селі діфтонгізується: ви6йірат, жйіті. 1

о ~~~=~~~::Я:і~~л~тf~~~:uі:о &~:i:~a~ch~";::io т~1 к3:

ицuі: vi!itor, hiJilmo,piJisok, 110m місто і вmворюЕІтhся також n:
mn'U!ati {Гсльuмановці), hiili chlih, hi!ilmo, spiivJati, dal jsem .r'irш
korovii _{Завадка), miiJ'ac', .rpiiva, viitu dujt, hiili /1/il {Порач),
miid, ЬІЩіtі, nevitLrta {Слоnінки). Іноді :1нов ucтat: чисте і, а то
11 словах: ptisn'a, spivtati.

ue

Не піднадаІ'! під
нравило у І'С""лhцмаиоиuнх ні і :1 стим.
:1акр. t, ні старс і: pr1-pvil, pi:sar'.
Насуьаєт~ося ту1 ниташ1н, чи uсй діфтонrічний характер
і
l <; нродовжснннм ('Тарого паfІу, ЧІІ може ноnстав nід

<

впливом польських сусідніх rоворів на Спиш у. Коли

ue ЯВИІШ'

ограничити на спиські села за Попрадом, то ми можемо
його ~ оглиду на те, 1,1!0 іноді uей діфтонг має другу складову
часть І, уважати як явщuе перехідноrо характеру, пімер
жуваноrо

іа

старинности

сусідніми

польсhкими

rоворами.

В Гельuмановuях знов, Слuвінках, Пора чі й Завадuі, далеких

ue

від сниських говорів аа Понрадом,
явиІ,Uе не стома під
аплиnuм польських говорів. Але з оrлиду, І,ИО воно там є оди
ноке, заходить питаюJR, чи не занесене воно там пізніІUОІо

1юлонізаuією саме з околиць попра.дських.
так t~,

о uім

IJ!o

дійсно воно

ІІОсоідчає історІя колонізацІЇ uього села, ЧJо

tювст<~ла нри кінуі ХІІІ.
:1 долини ріки Дунайuя, як

с:толітти.

uc

Русини

сюди зайшм1

доказуfІ: пудіи Кавулпка.~ Так('
<"аме явище находи1·ь і Зілинський у roaopi села Яаірок но
друrій стороні Карпат, І.(!О межує :J <·елами ~апопрадськими
та Й?ГО IIOIUИJ?eiiiІR, ЯК ВИДНО, ШИЕJІІІС'"
ІІИЧЧl

ь

;"іЛС ЛИІІІ На Поtра

ПОЛЬСЬКІМ.

Нарещті тре~а
многих

I.IJt'

nерехІдних

с:ном'инути,
говорах а

IJ!O

також

і :J

11

r

збері~ється 1J5Г

гоаарах

схІдньо-сло

ваuьких або пословачених, Зберіrаєтьси від Ужгорода почи

наючи в селах сотаu~оких: Корумлі, Гусаку, ІІриконі,Порубuі,

~r,;(П~;~tк~:~~:~і~: han~~:~,;~~i,;:f::·ь~J~· /~~~{~~:~f.Y7i:l:

kroJ,

rikІa,

vlilor,

-'Р'іщІf, .ІІІІіkh,

hn'i.;:dio, .t:'!ido (< rfido)

·ІЗ

{Прикоnа),

ІіkІа, l!iiO (Кошош). iU.t' 11обіч юrо и інших словах маємо
на місuі l рефлекс 't аб{)
rnepдc t: lrs, r!tlr:a, [tlim r/oct (Пст

t!Jirlo,

ровuі), r•Іrra,

r,

lts, mJtsto

(Кору'І.\я),

l,'tlo, !es, mttslo, m!lr'iaf

(По

рубка), !I'S, l!tlo, v/tra, mtera, mtch (І<оліб:"\Ііуі), mJtra, J'ttno (але
Пn!olr:os) (Прикопа), m/r.rto, f.tl!a.o, vJi~m, v!i'tor, mJiera (Конющ),

Це нотвсрджує і ІJамбс "' в сооїм тиорі "SiovenskЗ. ret.",
кажучи, І!JО в типовій (взірцсвій) шариськіn бесіді пряшів
ської околиці а потім на ехі.~~; аж 110 Ужrород появляєrься на
\tieui і рефлекс і а рідше t. 1
Важне і т·~ ніднссти, ІJ!О в околиці на ІІівні•І від Мукачева,
а ·ro аж до Свалявсх.кої І(ітловишr включно, находимо и imper.
~. plur. :~;шінqсrшв -tt', ІJ!О не наляталізуе ноперсдніх приrолос
них: id1if, ;:avrrtJif, pr;:.yvezІi(, nif!ff, idtff mhr'f ta /Ufrwloti( (Соло

чrш),

ho.rt/it zrlor/Ovi, procid;ff molo/r:Jo, llontif, zavt.{.tit

(Чнна.дівво,

Пудr·ородх.). €тоотж('ді€слова різНІІХ КЛJІС і таких, де первісно
було -itc т:1 також -llr. ~!~ f-: очсnІІдrю днспаляталізаuія і
l,
нку стріча~::мо JІ('рсдовсім по .f,
+ t в таrшх слооах як sino, .{.ila
і r·. д. Такої даrсn<І.\ІІІ"алізауіі не находІІМО однах у словах:

<

z

rfirlo,fftlo.
:Jвук і на місuі староrо і.
:JІ•ук 1 на місuі старого етим. і (н) в цорівмані :.s попереднім
Е :.sвуком ·roro самого ряду та піднІІття лише отворе11е (high-

Ji·ont-oл·ide),як

uc зазначив О. Б рох в описі говору ублянськоrо,•

але ІІС паляталізув попередніх ІІриrолоС'них з ви\"мкоrо о~ша
чсних

OKO.\II!J~ •.

По:.влкєrr.ся воно в t·uвopax на схід оід долини ріки Уrадуже
рідко а то у таких винад.ках: І) лк алучник (copula), 2) в на
звуuі час·rо йотоtІане, З) як наслідок ді..\аІtнв аокальної гармоніі
наступного складу; 4) no І у rомрах на схід під Мар. Сиrоту,

.'>)

у ЧУЖИХ СЛСІDО\Х.

І) Звук і JІК злуч11ик ~истуна~ rюбіч у piAJIO в тих самих
око.\ИІjПХ або селах: і

tot

(І)ІІчків), і

kol!y

{1.{.'/tJ{l

p;ufku

(В. Ап

ша), і l/ol ра11 st.'a{l шz .11/Ui, і uf.rrlk tlo ch!мl.i (Буштин), і pJola
,ом zabna{l n.a.l'i, і najla{l sOh!i mir'jJalnylr:lll (Синевир}, і horІorlal
lr:o.tІaru, і tohd.'ЬІ. <.ІЬІjtlufJ'a па tot/o m/iflo [t.r'Іi (Воловий), і d!ui.e
osl:ab, і рі/.ІОІJ. do llim'a (Рспінrшй), і vJin chO(Ji{l (Изки}, .{.abrta~·a

і

pi/J6{l

(Н. Всрсuькі),

pr'jad!eme

і .фiv!ajemt (Н~іпено),

prfyjtlr

і h!udr hl)!v (Роtкrшо), і 11/Ї.{. kamin' і.{. v!o~om (Страбичово). Око
лиuя Всрсuх.ких шtказув однак рішучу персвагу і над у.
2) В назвуuі зберіrаЕ.ІhСІІ і rюбічу вже частіше в словах: iz,
id, il!J, (j)im!y!J, в дальших відмінках заt,менника ony: iz щуту,

,,,

do vor/oQcy, kolr/a iim ka<.tala tak (Бичків), і~ pered ntl'llo, id /ус' lrt
(В. Апша), idut d8ltU, iz tо/оk.'ЬІ, і ttak Ііт J'n pnГиhJ.Ylo (Драгово),
idit u cll!aflu (Новосслпuя коло Нересниuі), ja id;u, id odnбmtu,
і pon'!Us id v{Opkof!Y, p/lulymt ісІІ do d!Omu (Буштин), і;: inntam)'
iz tlifm{y id!ut mil!a{y v!iic'i, iz tІ6іі cll!a!li (СинеR11р), d;oku іт nt:'
prych!odyt, v{ьmІtlиl k ml'l rmІlc' (&ловиtІ), щ•Иіtl, .fo idtt id n'tбmu
Colovtik, і~ 1/ufom (РспішІиИ), і РІ.JІІСlіу ІІо id c/ar'iu, vtwj.fo~ і;: tІбіі
itamЬJ, jak i;:n' 'а/у k'izliЬІ, tak iska;:{atl doi(Jda, idІt id n'llimu (JІзкп),
budnn/r it)(B.Paкoвc!!ь),ivti~k!omin' izvozom (але у;: n'a), Mtar'ka
id!t (Оrрабичnво), tоd!ЬІ jich i;:jtait:mt (jak Upr'j;adtmt}, pot!Omu icll
trtm/t(Heлiпcнo),dt i.r tobtбl} іt~"ІІ (Н. BrreuІ.кi), im!J/y .r'a do n'Іolj()
(Раково).
З) В на(;лідок ділаІІІІІІ ІІО!\fІ.\f,ноі гармоніі ІІСреА настушшм

і та взаІ·а\і перед м'яким ск.ла,r1ом нерсходІІТь ссре,r1ній :шу~<
)'в передній і майже исюдн у східніх го1юрах: vJifГiІJ {uvJirfil!)
(Рспінний),uv'іr/j{(.І. (СтраGи•Іів),ІІrГ:іk.'і (Нанково), f.l .::іті (тамжr

:\також на ІJілій оGласті доліщніrІІІіА Уга на rхід),

iai'iti (~І"ІІ.

~ .• nont. <~.ес. рі.) (Ст. Стужиuя). ВІІлин м'нІ\оm скла;tу ІШ нсрс
міну артІІІ<}'.\ІІQії J'
і :~;шіпшй також R АІ'ІЛІТІІі ріки ТібаІІИ
11 селах Пудrnродя ·І:ісшrІ·ин. Там імснно ІІсrсд Ішстунним (
11 З. sing. у хо•І під наrо.\nсом :.~G.\ІtЖОН!ТЬІ"И до і: hrymf.yl(, n/o.sy 1(.
4) У nи:.вуuі 110 (: dll!ili, tryІli (Страбнчово U у веіх еслах),

а також в ссrсдІші сліu у долішніх говорах на схід nід Си
rоту: lІi.rtyU', bJiCi (В. Руна), ёi/.nty, litІaiuii (Рус-1\ривиfі).
5) В чужих с.ловах: miz!пnwf, r'n!Jin,.fnmi/iia.ltgin'. kІoNJ і т. д.
Ч11м ближче до ріки У1·а а то DЖt' в AoІ"ft нрІtТОІ<:\Х, тим ча

стіщс появляється і на початкуслів а 1·акож "''мучник побіч у.'
Замітне ·ге, коли в українських 1·оворах ІІазвучне і з

j1,

майжr

ВСІО/tИ І,іlСЗЛО, ТО 11 ГОRорах ПЇВДеІІНО·К<ІрІІаТСЬКІІХ Т<І.К і lt каr
ІІаТСІ>КИХ иза1·алі ІJС назuучнс і удержується: ihraly (yhraly).

is' rkaty, imat;·

(у формі

приімснннк .rь

imtat З. sing.), ihla. С:тмо nрапнлnм, •ло
R зложсшІі з дієслов;~ми, І.!jО зачиrІі\ютьсв прн

голосІшм або наиіть у t"іlІІді Іtіста€ ІІСС щютспrчнс і: i:::.IJYrtal)·,
i.r~•ntaty, і~ п:ут і т. д., ue oчcшtJtHO для леrчоі артику,,пуіі елош1,

•.uo

починаєrІ.ся двома або і' трьома нрнrолосними.

Крім ІJьоm нnянляєтьсп і у ии:щууі а то в :.~акінченні

та в закінченні
pluг.

adj.

dat.

всіх родів

inf. -ti,
~. m. -оиі, instr. рІ. -аті, в закі11ченпі nоп1.
(dobri) та н сtІк.лtтиках заіімен. осnб. n dat.

І KoЛHCilllh!JI ІІід UІІМ ОІ"Л8,АОМ :Іа\ІіЧіІf!

0.

l>pox D І"СЛі

)'!Ма КЮК)'ЧІІ;

кТt~~:~~~:=~~:;::.:~\Jіс~~jі~л~.:д;;~::~~)::ч~~~~~t~:у"к~:: \і :'J;;,;
терили !, а t1 тамом случаі; всрі;А;ко І""(І('ІJІІІІІІЛІТІ""ь ЮІІ<1. 11 (.,1")." (О.Іірт•.

Yrpopyr.

нар. І"". УбЛІІ, N • •"17).

~ing.: ті, ti, ;і. Це ившце зачина«rьt·н вже и долині ріки Тур'і,
ІJАО впадає до Уга, та о селах, rцо лежать по обох боках долини
У1"З, нерсходить навітr. на Верховині на долину ріки Жденіївк~І.

При uім треба зауважити, ІJ!О
до ссрсд11ього

)' (r.uo

ue і nливтьси частu на граниuі

у Броха о:шачен<' як ї) а котрt: у мt:н<'

часто ОЗІІаЧі1F.тм·н уі.

І) ТакІІІі ::шук ІІояnлІІвться вже
кunui Жд.:

IІytyi,

l'uti,

Шербовuі: prati, i_ali; в l)ychodtyty1, rototto nr mtol ktyvaty', в Солі:

11

m~ti, kтl>lti; в Старій Стужиuі:

ptl!J', .rtrtwly1;

в КостриІІах:

,;~~~~=~)':'~th~a~~~(~a;.~и:~tz&'~~~бе=~~~~; =;~;~~rai ~с~~~;;~
knмty 1 ; в Невіuькім: ma!J !о itis!J1, pty!J1; о Ярку: robty!J 1•
Дальше в Ублі Брох замічув чисте і: vttsti, n/tsli, m/t.fti, pl.·t.rli,
(ор. cit. пор. 109 і дальше). Мною було :~азначено далЬІU('
на 3Зхід, в І{олоІІиuі: rhodty!J', u І'рабівuі: ~аЬотоп:,tі, n Пудго
родю: moltyty', r!obty1ty 1, cloody 1ty 1 (туr очевидно змша наго.\осу
а то ненаголошеність другого у вплинула на пересунення його

артикуляu.ії) н ІІихнях: chodtyty', robtyty•; n Сухій:
Сукові: listtytyi, в Рокитівuях: .шittyty'.

podill)'ty;:

''

За рікою Лабірuсм находимо вже неону неностійність, Go
:1нук і розчіпляється. В ІІівдсшtіІі нолосі, починаючи від Кайні

на Руську Порубу аж до долини ріки Torrлi під Маковиuю
ло села Матііtоасuь, ue і паляталtзує попереднє t; chod!yli,
і т. д. В ніьнічніІі rюлосі аід Гаваю починаючи до Строn
кава та :Ja Маковиuею на північ находимо хитання між і ик

1·ob:yfi

:1оуком

І·oh!y!J,

нсреднhого

robtyty',

М'яке

ряду

та

)'

як

:Jаукшt

серсдньоrо

рнду:

roh!JІi.

v;ЬІjІі ~ chІwi;ьJ,

lam!afi, dtufi, (.amktnuJi, kupov!ali,
тоіІоІі (Р. Поруба), b!udu Ja kирІаІі (Пискурівuі), chodtyli, roh!yli,
plat!yli (Рафаїnuі), pov!i.rfi, .rvit~yfi, pro.rtyfi, no.r{Yfi (Ва.,ькіа), chod!ifi,
Іohtifi (Ремсніни, ЛавриІІЇІІ), ifi koJ:ifi (І'і:обильниІJЯ), moltyfi ra,
1ob;•fi, .f.Іafi (Р. Воля), hтahtali, mbІyfi (Фіяш). 1
Від Матійовсuь на нівніч та на захід паляталізаuін t нерсд
t'i:

і в іпІіп. •цсза€ (за виїмкою села Цсрніни, де :Jнов виступаР.
м'яке (і:

t!o•jili,

р!уІі), а ашш nнстунаf\ н uім :ш.кінченні тпсрдс f:

1 1\І'jІЧІ:І І>'~І;НІі 11 ПМJІХ :ш.ІJІІ('іІХ U tТЛаХ UІtil ІЮЛ()('ІІ рі,,КО :Jамічу ..:
11 :JаКЇІІ'ІГІШі .1іtі\1ПІІІІІК:і (ЇІІфінітіІІі) І ІІt'рсJІІІЬШ'(} рІІ.t)', nрt>ТІІІІІІО, ІЮ\\<>
\ ІІЬОm :tnyl\ Ct'pt',111b(O\() рАду: 11~ .11/h'/U 'IIJfiOдU/J/11 (І\. а11. Jl, ~~12), 1/tll/a-'U,
}/І( (R J ІЩ\1 tm.nh.Цlll/111 (/\річна. 11. ЗІІ. 11. І іН), ІІа.т~іІ/l\)J "'·lnUIIIU (І І. ( :0ІІАІ\НІ(

n

;.~~~~·.::~іі~.і~~~\~' ~~~~~~~~~~~~·~;;.;~~~i(·U~(:..~.~~~·.~~~·r"i,~~'::,~u:~г~~:~c;~. ~~~~
~~~~:~~Н~':·~~~~~'~ї ~~~~.і~Н /~~;:;~,J~~:.~::.~:: ~~;·:::~:~~~,;~·(чі;~~3; ~~'{І':'і'І'U)~ 1~А~.~

,,oui: іірtІІІІmІ, \fJІШimj (JІІ. 11, Jl:i), алг 11 rугіJІІІім ЛіrtовІ: ~tІ!дhітІІ, мтьіти
Jl, [\\).1'•• ПІ"І'ІJ(:тарІІІІі: /І{Iffllpf/JІІ/, Іlillli<t.\(•f>ttbi<!<>ff/IIIU(:JІІ.ff,\\!J).

(:ІІІ.
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.rvittylfyi, molty•tisa, chodtyiti, hotovJiti, po.ritl!iti (lJ!авннк), .ruitty1ti,
fmarІyti (Рімне), !vittyli (Ортутова), trttba ті vtodu РІіtі, Jto bJudt.i
r~b(Yti s t/OIJ hol(ovoІJ (Вішавка): В~т~к на зах~від Пр~wова і Бар
ІtІвва аж ДО КІНUІІ етноrрафtЧНОІ І ИЗНКОВО1 rраНИЦІ, Т. Є ДО СІЛ

аапопрадських в тих же виnадках внетупає чисте широке і:

m{wti, ktrstliti, tІwli (fе~ихів), chptasti (Обручне), sadtiti (Чірч),
pyat{iti, zvamІali, kmt/lti (Вісланка), robJiti, pr!iti (maje ро n'o"':
pr!iti) (Ястреб), /' ІаsІі (Kиїв),gazdov/ati (Ганіrівuі), mol!iti !'а, b!utz,
t!Іodtiti, rob!iti (Шам), pisJati, chvalliti, krestati, Urp/iti, k~ьU/ati
(Блажів), rob/iti, clzod!iti (Ольwавиuя), tyt/ati, rоЬІіІі, ltstati, hнttiti
ІЛітманоиа).
Північна нідбескідська околиця, як я вже замітив, ниt.:a:Jyt-:
кuлисаншІ, бо находимо там і звук передньо-ссрсдніА та Ji се

ре.дній. ВЛадuмирunі ti: zapyJІati, uw(ahn/uli,в Бехерові: chod:_;•!J',
Буківuі Шар.: lup!y!J 1 але й chod{y{Y, в Свr1днику Ст.: hr!a!J1,
Іant'ovta!J', kopta!Ji, у Вирліху: vьнjty 1 , 1 о Нікльовій натомість

11

чу вмо вже й чистий середній звук -у: n/ajty, uwilw!,)'.
2) В dat. sing., Іос. sing. m. -ovi. Це явиІJ.!е також Іюши

ряється від долини рі~и

Yra

на захід. Занримітиtt я його вже

1 в долині ріки Ждсніавки в Нережан. Верховині в сrлі Буків~о~і

і Шербовuі:

kon'ovi,

daІJ

pop!ovi; daj volovi iUti (Шербовець).
але рідше), daІJ hnatovi (Книrинин) hЬІ

ja nutu volІovi (Кострини,
m111h yzrob!y!J kтJwla jІolzo stЬІnovi, jtdr~tomu juhasІovi (Дубриничі),
kazlaІJ kІumovi, ka<.taІJ Petr/ovi (Невіuьке), s[ynovi, kon'Іovi, f!ilovi,
дa<_dovi, sш'Іidovi (Убля, Брох. ор. cit. стор. 84·-89), ttwdovi (Коа
басова), kon'Jovi (Суха) .~u lal/ovi, gu Barko~ijtovi (Р. Поруба),
ос.Іоvі (Вальків), dal iisti voltovi (Шом), о Madejultovi (Ястреб),
r-IІJ!OPІovi, kon'Іovi, dn'Іoui (Блажів), voiІovi, па hrabІovi (Орябина),

pirar'j;ovi, vo/tovi

(Завадка).

З) В :JакінченtІі

instr. plur.

-аті, -ті.

Полоса

!,ІЬОІ1І

ННЩЦа така, .ІІК ІІІUІІСрСДНІХ ВИІІаДКІВ, Т. Е. ІІU'ІИІІаІОЧlІ від рІКИ

а наиіть від Береж. Верховини (Буковеuь), но послідов
ности 1t цім :\акінченні 11е наход11мо так, ик й при закінченні
-ovi. Так и Ужку занримітив 11 ра:\ -ті в слові k' tin'mi
але
."\pyrnй pa:s :sнots пиІ"О~tір був ішuиіі а іменна визвучнс і ІІерс
ходило в середиШ звук у: .rьmІamy, d!ьm'amy і т, д.
Лиш дальше долн11ами tta :шхід від Yra, а тu в Ублі, зааначуІі
І.>рох ІJсюдІІ tt uім закінченні аш:шучне і: stilami, nohІami, listшni.
kІІіn'ті і т. д. (rлци ор. cit. § 44- 56), vtlifmi, ktlin'mi, kamtill'ami.
k·Usfmi rktorami (Валншкіuці), v.:ilmi (Пюші), car'j.rami, m-kvІam
(Р. llupyбa), але побіч тоrо chw.t.Іamy•, dr~'•amyi; tfu!tami, gazdм
n'Jami, k'.'in'mi, te(/Q(mi (Gлажіи). В Орябині uсй :шук оп'ять ·ro
ІІСресуІtаю·ьсn ближче і~О середнього: tfмn'Іam_yi, aІ'kv;amyi, fm·

Yra,

f7

ltamyІ, hu.s'aІJamy!, і

vtamyi,

то :Jберіrаип.ся як •шстс широке і:

twlІІ.tma sad/ami. і mojІima dub/ami.
До тепер наведені приміри, передовсім з области між
У гом і Лабtрuсм, потuерджаютL помtченнв О. Броха, зроблене
в селі Ублі а то, ІJ!О і 1101 місuі староm і (и) появлJІвТЬ<'ІІ в нс
наmлошсних складах (на кінuі складів передовсім). Наколи
наголосопі умовинина IJC rюзволяють а то при браку наголосу,
тn серС'дніИ звуку переходить в і. J..!e занримічеtю було мною
в долині річкиТібавив селах Пу/\І'ОрnдІІ -Бсюпин. Там при

міром в словах chodyty. mbyty наголос наде на rючаткшІІІЙ склад
(сІІо, ro), п наt·лі,І\ок чого обІІдtsа ПІІПсрсдні у виrоворюютьсн
ик і, або уІ: chtodyiti, rJobyiti.
В пшорах :1ахідніх зустрічаємоси :1 палита.лізаuі*'ІU приго
,\ОСІІІfХ :tуСіного nта бічно

l

перед старю.t і а то в дсклінаuійних

формах :.а/іменника особового третьnі особи однини і множини
та в часі минулім в множині: ІІа 11рим. ~ п'іт, ~ п'іта, па n'ich;
cl10d!ili, robІili. € то праІІдоnо~tібно запозичення :1 я:.ика елоЗвук і :1 rпrм. аакfНІІ·оrо о.
;3Іtук і :1 rтим. :аащ). о t: опелідом загаЛLНО :1вісного 11ерезоуку

в украінсt.кій мопі, ІІ!О почався в ІІаслі;tок ІJ!е:аненнІІ глухих.
Старс (етим.) о в :tакрнтих ('КЛадах бігом віків на оІtній частині
укр.ашської ІІзикоиої области незалежно ві;t наголосу дало
МОНОфТОІІІ'І!: U, 'ц, іі, Ьі,у, і а R ІІЇDІJіЧІШХ 'ІаСТІШаХ діфтонrn,

il

МОНОфТОНГИ ЛІІІІІ

U 113І'ОЛОІІІСІІИХ

СКЛадаХ. 1

:3иук і ИВЛИ€ТL('Я най6ЇЛЬІІІС ПОІІІИрСІІІІМ рефлеКСОМ: СтароnІ
о п :1акритих складах, хоч на окраїнах

области,

;tc

украінської я:tикової

нриро;щі нерешкоди боронили шrрівнаншо моно

ф1·щн·•~ і, находимо П другі монофто11111, а то: u, 'u, fi, Ьt, та
діфтош· ju 110 губшtх, бічш1х, за;tньонЇ,/\нсбішшх і гортаннім.

До uiE>i оtіластн налrжІІТІ. т<~.кож іі оtіл<~.стL на піпдень ві/\
К<1рІІаТ, <І І1ІІ1ІСТІ,СЯ ІІОІШ В:1ДОПЖ І)сскідів, ІЮЧШШЮЧИ від
У11ка -Маті('ОJІІІ Лишшка в rюліні ріки lloнpa;ta, лоза кен
рою Іtа аахід нuходи\1о рефлекс •о

>

м за 11иімкою села Літ

манопн, .1\Г, ЧІІІІС 3 ОГЛЯАУ ІІа блІІЖЧЇ :JНОСИІІІІ В даRІІИНЇ :1 ГіІ·
ЛИІJЬКІ1МІІ ССЛUМІІ (Чорна Во;tа), ШlХО/ЩМО ТаКОЖ рефлекс *о> і.
Піпдсшщ грашtуя uьoro JІRІtІJ!a іде :~довж границі східнr.о
СЛОІЩІJІ•Ких rоворіІІ, котрі мають рефлекс *о>и, а імещю сrламІІ: 'Гориска-ІJлажів- ІІІтельбах
Внеланка
Орлоu
Ястрсб -·Київ - Ганіrівuі
Шом
J)оІtОЛJІК -- Градіска-

ні~tтак на піпніч в:1довж хрс61·а Чcproua до: Герляховu

Твu-

'Всеволод l'aІІUOD: ;'і•лсктtJлогічІІа кл;нифікаuі• украІІІСІоКІІХ П>·
1юрів, Киів 1923. Yt~p. Акад. Наук. Стор. l:l, :і~І.

·IR

tt:e,; ~~;;:=:и =--1і;р~:~~іи-:=_ ~~~~~и--К~~!r~й~~Їrт~
tg:~:~i~ М~т;~ф~ї:;;~в:~:а~~~~~а:~~:)~е~~''ff~~:к;

рівuі -- Р. l(aitшo- Берестіп -- Рокитів- Нсхваль-ПолJІнку
Зубне
;1і;tачів -· Машкіnці ·- Пихні ПчолинуПаріrузовуі. На piui ІJірока уривається тяглість uьoro яви~,gа
на південнім Goui Бескидів, Go перервана є аж до Уга

областю рефлекса •о

> u

і зачинається дальше в горішнім

бігу Yra від сіл Заrорб - Ставний Лубний, дальше на
схід селами Вішка ·-· Люта персходячи дальше в ,Іtолину
ріки Жденїївки аж до села Підnолази- В. Грабониuя, де сти

каєтІ.ся з рефлексом о
реуІ.кі

·-

>

fi аж доН. Синевира. Відтак на В. Ве

ВоловеуІ., північним хребтом І)оржавсьkих полоІІин

аж до Репінноrо, Соймів, Синевир-Поляни. ЗвіАси знов лінія
уривається долиною ріки Тересви, в котрій пануе рс!fлекс

*о> u а відтак переходить на областІ. гуuульську на rоршшю
Тиrу та :1ахопл1ое села ПИІJ!С Бичкова а то: Кобилсuьку Поляну
(частинно), Росішку, Косівську Поляну а кінчиться ІІЗ Тре
бушапах-Золотім Потоuі ·- Боtдані та J(распім і Бистрім

на

piui Виwаві (тепер в Румунії).
З11ук і зі старого заt<ритоrо о мав ту прикмсту,

околиuях лаляталізуе попередні зубні:

іно;tі бічне

l.

•.uo в левних

n, І, d piAwe s, z а також

Область uьoro ЯDЩJl3 на :1аході обмежується рі-

~=мс~~а~~~~а~~J~~~~~~~е;ік~аt~:~ік:а~~~:= ?~~~~~~

Bre.ftiJ!. (наз11а села місuевими людьми), n'fs ( < nos), sn'ip, n'fl',
liif!.ko, s(tiy --але sil (В. Рцвань), ltif!.ko, ja pan'tim tak povtidaJ!.
(Суків), lij ( < *loi), t/iin!Jk, poltika ( < polo~a) -Іап'і polІika ш
bJudu m!a!J', 1/if}ko у jJedn'i bor/on't boron'Іak'if!. (Суха)- tї (dat.
sing. •toj)- tak vfn povJidal ti l.ten't, nta flm- (і zal;aly sa n/a tim
blyti), n'i.r, sn'ip (Рокитівuі), n'is, sn'ip, n/a (і vtotli, (і kortovi daltfs(i,
gtaztliy,ptan'iy (tJrpir' .tnyv/ar'i m/u.f'at p;an'tf!. hladtafi) (Р. Поруба),
nta fim fJ/oly (Олька), stьm'il,l ( -.· bwl jІeden kral а m{al tr'joch stьm'il:'},
n'is, .m'ip (Валькіn), sn'ip (Лавринів) - n'is, па tlamli slr/an'i
(Руська Воля) n'is, sn'ip, n'il' --але sil (І,І!авник), potim- PІofim

~і:~: f~~:і~~л;а~:~і~~~)~;:::;н:і(Ч:~rі~~::'~.' ;~;r,!~~'JPJ.U:!;

оп'ять знов зnіАтам же примір на твердість t nср«=:д і <*о: 11 тім
домі, розказавші tаздЬІньі (тамжс).
На тій же самій області і< *о 11 других випадках 11е лаЛJІ
талізув зубних .r, ,t: pja( vJo-tiJJ (В. Радвань), І'i>frazІiyc'i (ІІиску
рівuі)

- k'in', c•iz, vtl, sil',

k'Іis'r'i (Пам.ків). Ту також наведу
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нриміри відсутності

Ltоt..лкталізшsаннк зубних u.им і в долині

ріки ГочавІШ і села Рафаївеw.: vtl, рір, пІ.s (Гавай), plil, піs,
,jf-- а також і друrі vii, ll ti сhІЬІ.tі, па diobrim poly (Вішавка),
.1пір, .fi!, nil- vii, viz (Рафаївuі).

На захід від ріки Топлі і< •о на основі до тенер зібраного
матеріклу не на.мnалізув попередніх зубних: stil, uiz, .rnip (Бі-

;~~в~:~· ~Xrt~~~~~~: ~1~s~:z~/{1~~f,л'J.:f;~) ;;;, (.~f. ~~~~;:(Ш~~)~ип.
vii, ~it (Ганіrівuі), vit, sil, k'in', 1JD.rk'il, k'irca (gen. s. від •kortc),
vid щ·са, ml.sl (Київ}, viy (··· vit), піs, sil, viz (Ястреб, Вісланка)
vt,<;/tmt dtЬІrva s t/ЬІth ltl.siy (Обручне), sпір, vtz;, піs, pl.st, mist,
rhviJt, Vtylavtica (назва села Ольшавиuи). Jk'Іirft ( < skorif) (БлаJnІJ

жі~J·п~~~і~івk~~~~~~~ '~~:;1т~~-;!г~s::іfн~~.::а~",~:~отича1·ь

••средовсім сіл nівнічноі •юлоси, видно, ІllO і U.ІІ nолоса не знаf:

••алnалізаuії зубних nеред і з о. Но іх приміри не заслуговують
11 тім огляді на новис довір'я супротив того, ІJJO мої записи
:1 Бехерова tюказують на палnалізаuію зубних перед і< •о:
111'ір, d'im, n'U:kfa (g. sing.), він (l(pьljtll під .ІІрUАО (У як, В. 11, 119),
нін то Ht .мігучініті (Старіна, В. 11, 120), він, пdтім, збійнік, міх,

(f{uл~:~кJ~~~~)~~26)~· ~~·~txe~J.JJ,· ~~'::':i':,;gi~~кj =~~;:
ІІішли (Бехерів, В. 11, 120}, під небо, дістане ( Комльош - ВараАка,
В. 11, 122), там . . дужt лахів, ід під тот ІЬІгАяд, віи (R жмідат,
кілько вас єст (Вьнuній МНJ)UШів, В. 11, 123), а.ім воятtів, потім,
ituoл Пан БИ с Іltтром, (Кіркw, піАІІ (=-подля) нtzo (Кечківuі,
Н. 11, 124---5), з tаздівства, під гарночхом, пішол, Ja стіл, прижи
,)оАсів, під .4Ііtт (Вапенік, В. 11, 126--·7), потім, по є!Шім міаті,
пішол, Біг, на другЬІй бітt, діАt (Кружльова, В. 11, 128-9, 131),
а потіАС гварит Иваноеи: 110 Jап.лат Иване сто JмтівКЬl (В. Свид

ник, В.

11, 135),

si1l йі повідат: бабо, нt біzай по ті луuьі, дай

потtій, можt 6ЬІ R йі поміг (Бодружал, В.
ІІові mijкo вір, ІІК

s

плотьі дьір (Габура, В.

позір,
КаJІu
Від Лабірuи

11, 142-3),
11, 182), в

11 JVlpcmвi небесиім (Дрічна), дій11ик (Чабіни, В.

IJ, 182).

но ІJіроку nалнта.лізаuін :~убtшх ttcecд і< •о часпшна:

potim,

ІіlІсо, Jahlinlca (r·c.\o), Ttltpiyc'i (Пнхю),sпір, піJ, Jі!,stіl(Яблшка),
:І,,с: пїs, rn'ip, n'il, liІJko (Ниrів, Чабаліuuі); ltivJro mat sпІОРіІ.l
martadyk. n/a п'іl ,idt (тамже)- но: Jil', z vJOz;iy (тамже).
Дальша облас-rь на схід від Уга аж по Тису виказув таку

~~·~:У~~і';~~зіц~~>~л~~~:~ .~?t~~h~~:~i;,~r~~~~~Jn~::n~~u"a~;~{~"hu~

,f•iula,

але

.ri!, dtoz;ir,

.:[.ЇrnJyr'a (Ужок),

rli(l, n'fJ, p!an'im

(ТихиА),

' В П'.\іІХ Шnм, І':щіrівuі, Киів, ВіслаІІІ(а у~ваІО"ПоСІІ АеІІкі rлоеа бе:.
ІІІ·реЗВуІ(}' О
і. ljc ІІІІJ\.ИІІ СЛОІІВUІоІ(ІfХ mворів: 111tJf(, JrroЬ,mu (llJe».І), /JTtІ:.mm'
(! mЇJt) (КІІІК), ІІаі fю/J (8kл:tltl(a).
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па (!ij hor1i (Стаuний), 11'il' (Люта), па fi c/trkvi (lіукоtн:uь Ж,д.),
t;ilko, stil, br/at'i(l, br!alim, v6l!i(l, vбl іт, .rtн'Jit!il} (В. Версuькі), stii,
rГіт, voliis'kr>~i (Тищів), tlim, rat!i.r'(, vбlli~J, n'i.r (Підполози),.r'fі(l, n'ii,
ІІО(Ііm (Изки), .r'c'i11 (
stil), n'il, rahtin'i~J, vбltim (РеніиниА), п'іг,
.m'ip, ltasfi!#ca, bil!e h!otlt(l, li(i), sloltl{l
але UO-{{il}, n/o.riJ.l (Ясінn),
rtol/iJ!, k:on'im, але nis, slil, sil (Косівська Пол11на). Нсвндерж<~

нісп. " uім фонетичнім законі а також А відхили (брак паля
талізаuії) толкувати можна лише тим, IJ!O І<ос. Пол. лежить H<l
краю области нсрсзвуку о> і та ІДО в t·уrідніх говuрах, не nіА
дІленнх більшими географічними перепонами·- а то R J)ичко~tі
ui приголосні тверді, бо с.лідуfІ за ними рефлекс u.
:~акон перезвуІ<у *о~.; не ш:реходит~ ноза граниuі умоnин,
ю

F.

:.акритости

складу,

мt,:

то

fl

нинІ

часто

в

украІнсьюІх

І'оворах східніх й західніх. Наслідком цього українсІ.кі говори
r tівденно-карпатські, як і і нівнічно-карІІатські, ма1о·rь vk, vUz,
t•iiz але vo-{Іok а не vi~·uk; mirt, mІisl, miisl але mo.rtok, а нr.
misttok; snip, .rnUp, .snйp але .mopok а не rnifJІok і ,.. "· ;J друmі
с-торони uю закономірпіп ь nидимо і 11 цім, ІJ!О вюмків з нід
UЬОГО 3a.KOH.tl. нем:-1 а ІІСj)СГОЛQ(' :JаХОІІЛЮЕ іі Іакі С'.\ОВа ЯК:
f'ilrkмj, rk'ir.fe, lшilka
pnltkІ>tj, .rkor!it, kvolko..
:Jиук Ї :1 ('І'ІІМ. :І<І.КjНІ1'0ГО е.
Ту тpct.i<J. нам ро:tрі:tНИТІІ дка іощщчні rtpuuecи: І) коли ~

нсрсд напунним м'11ким ІІриmлосним, за каторим слідував ~.
звужуnалося а відтак перейшло в і. Qe було у таких виnадк<І.Х

fis'(, s'im, z'ila, vn'ila, umin', ialmin', os'in', of'm', kamin'a, r!iin'a,
zU'a і т. д., приміри котрих находІІМо на uідіА області пів·

як:

;\енно-карnатсr.кШ

за

виїмком

випадків по сере,4НЬО·Піднс

fіінних !, і, перед котрими ус і R аахідніх облаrтях пересунуло
свою артикуляцію аж до w, увійшовши u t·oii rносіб в струю
:.аrального 11ереходу і >.V по вичnелених приголосних у авук
задньої артикуляції w: narol/ьm'a (Орибина).
В дальшім треба замітити, ЧJО і < ·~в такім положенні, rю
дібно як і зі старого l, не однаково в різних околиuях палн
rалізуF. нопср<'АНЇ зубні .1, z, ІІJЮ І.ІJО буде бесіда у nідновідмім
місuі дальше.
2) Судьба стим. r u аакри·1 их (·кладах 11сред твердими була
така, ик А на друп1х ООластнх украінrLкої мови. Через СТёlІ\ЇІІІ
1і перейшло воно t·аку маttже саму дорогу ро:щитку, як й стим.

о в закритих складах і дало рефлекси м'nкс

й, і.
•о, противно,
<.. •о, іі ...:.: *о,
хоч й в друrих категоріях naнyti там також 'u < ·~. іі < *е
або fi противно, на області і · · *о ІІаНуІ-! и ІІ<'Іших категорінх

'u (iu},

Наше і не займаfІ точно такоі облаt·пt, як і

к декотрих категоріих псреходитL і на облаt·ть

<

u

рефлекс

'u

<

*t . .U,e ~ область, ик дальше буде при u зазна

чгнс, нідбескідська, ночинаючи від Поnрада аж до Топлі.
Возьмемо під увагу наперед західІІі облаrті. Між рікою
Лабірuем і Топлею та Нарадкою ІІакуючим рефлексом СТІПІІ.
закр. t ft і (і) у nrix категоріях граматичних. т. Fi в середині слів,
11 :І<tІ<інченні часу MlfH. (nt.f <n'is, ІJtZ
vi-t ... ), в dat. і Joc. sin!{.
м'якпх прпкмt.-тнпкіn та :~аіімснників осоGовшt 3. особи однинІ!
й множини: povli'}, pr:.;•u'i.r, mid,lid (U. Радоань), та повідам своІіі
жmhi (Збійне, В. ІІ, 169), perJeuil kortovu, prtyviz, dal ji pin'Іaz'i,
mid, lM (Р. Пopyбa),jn·LYІІ'is.jнtyvlz., z.Іamil сhІЬІtи, mid, l'id (Paфn

<

ЇR11i),prtyn'is,

pr!yuiz:., mid,lid, па n'ii (Валькіь, Лавриків, Ременіш І,

Просач, Кобильниuи, J,{!апник, Рімне),па SІЮjim polu (Ортутооа),
pr'l..n'is, pr!yvi-t, lid,, mid, pmp!i/kn (Білове~а),. oui;ka, pmptilka.
mІt{, pa/inka (Ufap. !Jvкoncyь). ПримІри з ІІІRНІЧІІОі ПОЛОСІ-І ПЩІ

воджу за Dсрхратсr.kим Знадоби 11.: Єден сл пан надвіJ (ЗбіlІ.ІІс.
В. 11, Іб9),у кральівскій кtиьі, та 8/UC дам nanьimnl4 (тамжс 166),
пов~У КО-!)' (тамжс 167), r:npasuj бочку ua тот мід (Чертіжнс,
D. 11, 156), кебw л ся к .wolii ХJМсні мамі дotmaj (тамжс 156),
в ЧертьіжІlім (тамжс 155), і л о нім JІtaj (тамж('" 161), ніцльіz
(тамж(' 155), 11 &J/ rupr.вiJ ШJ тамтот бік (таr.сже 156), но иurан
nіІІJов на полю Jалчька хпік (Дрічна, R. 11, 148), Jалчік утьікнул
(т<~.мже 148), просіл доJвот.інппва (Бодружал, В. JJ, 143), та CJ/
Jо6льік (тамже 144),утьік перед тоj жен~У (тамже 142), і & вшwт
Кf>ІМ втьік (Dnпеник, В. ІІ, 127), !!Ufaн 9' ті ходит (тамже 126),

приньіс му дарунок (тамжс 126), поzор•ІUК пальінкм (Кружльооа,
Н. 11, 134), приньіс zo домів (тамже 132), підеме kрат.івнЬІzлпдати
(1·а~ІЖ<' І:Н), втьік наJад до комина (тамж('" ІЗО), прrиильі 9' ньі
(·rамжс 129), мали єдцу гуаt.у на вЬІживльіІІЛ (тамжс 128), пбгріб
(Кружльова, Гн. Єз. ІХ, 109), ииtФІ втьік (В. Сви;щик, В. 11,
141) і 3Ноа йі повідал (тамже 141), пішол купіті ііі шматм (тамжf'
135), nptmьic лйgе (тамже 139), хто йоzо гроши од11ьіс (тамжс 135),
~о:ажда соло.А«l на свойі 9п«tоі і Jtpнo на свойі купuьі (В. Мирошів,
В. 11, 123), по своІіі npoJtбi (Кечківці, D. 11, 124).
За потоком І(nміІІуем, J,UO йде з нів1ючи чс.:рсJ Lісхеріи,
Комлошу, ЗбоrіrІ до Тшrлі і з стим. закритого t ограничуf!ТЬ{"я
лиш до псrшпх категорій і лиш на декотрі с1~а. Іjими катего
ріями t; формн rlal., lnc.
д· і форми часу мннулого: dav. іі
jisli, !to ji chмhil. па n'ii (Обруч~Іс), momhl йі повілі (Лівів, R. ІІ,
IIGJ, Іrорпльіви.:ті pixmap (тамже 115), ІІt дадут йіrі nimi воду

f.

(Старі_на, В.
r>І/z,

mtid

11, 119), p!on'i.f, lid
z.nmiiJ chyi{,u

(Орябипа),

а

no губних діфтонг іі: prty-

(Западка),

Jtilka

(Літманова).

BnlJ~~(~cl>:T;~~GiP~~n~=·~~i~ ~(~ у;.;~~~~:;~;:іл:~;:rін';·одна•юво. В нсршій мірі с1·им.

/(о ріки

t u

словах

wd, ltd

не переходить в і.

Оірокн, до сі.\ Пчолпна-Парігу:~івІJі у псіх других

;~кТ:г~:=хер~=::Вае:И:~с~~~~у~~~і:С~і~~к=х~;~~=н~
pryutk, Jnyn'Jis.

Граниuею uьoro явища в село ~(овбасово

--

Убля-Руський Грабовець-Пудгороди а дальше переходитІ.
на південь на села пословачспі: pryvtlz, Іt(/ik (Колбасово, To-

~Л;{п%%~1J?;~~:t&';'izu/)~· (~3=~~)1.ь)~a'f/t~lpo~~~·fa~

(inf. vez9= ulisf) (Корумля!'йгосh: Weit. SLнd., 46), hn'ft, mit,
vid, vk (Фалькушовuс, Broch: Studien, 69).
На схід від горішнього Уга область рефлексу і

аається з областю і

<

<

•е покри

•о. Крім uього в долині ropimньoro біrу

ріки Боржави і Тересви до Нсресниuі а також в се..\ах:
АпшиUJІ, Вишки Апша, Луг, Бичків, В. Руна лиш в певних
категurія.х зустрічаєrьсJІ і з •е, а то в часі минулім а також
в словах mid, lid. На горішнім Giry ріки Уга враз з нобічпими
ріками е не переходить в і в словах ml'd, led: pryvtiz, ртуп' tis (Во

chJyl.u, zapltl/.l plit, pryvff'J kor/ovu, jn !!Ше, па n'i.n,
Ub!e izrJ/ty (Ставний), n'is ( < ncS!J), (Jitka (Ти
vtelir, d!a'}. іі jІisg, imi.JII. za ktonlar la pryvlil.l domliІJ. (Люта),
idty iiii'ij ( = id n'ij), na n'tlm, па n'ti (В. в~рсuькі), lid, mid, zІaraz

.\осянка), zam/Їf.l
па n'f (Ужок), ja
хий),

f'/Вї':~g~~;:і,о~~~:;,:,;~ /т:=::З~)~оr:;g,}~~:,:;(~~~:
же

36), і ущитко на ті}.( приросм (тамже 36), fid, mid, fnYrJtiz,

па п'іт, ut'Іik (Ясіня, Бичків, В. Руна, В. Аnша, Косівська По
ляна, Калини). Натомість в катеrоріJІХ Аеклінаційних особових

займ~нників етим. закр. е в долині rорішньоі Т~ресви і у В. Апші
та Бичкові n~реходить в 'u.

<

Нарешті і
*е в захритих словах лише в неоних катс•·о
ріях граматичних, а то в часі минулім від:
а також в сло11ах: *med&, *led& на області горішньої

nes9>, vezg, vesg,

rntsty,

Боржави аж до села Заднього а ві.Атак на схід віІt Довгого
в Лиnеuькій ПолRНі та Липші - отже на области іі < *о та
ll <*о (Лиnша): ртуп' tis, pryvliz, ртуv/ЇІJ., zam/Ї'J, mid, Гіd- але iiif.

(iitka, j1ij, fUtka.
Зя.ук і ~І а МЇСІJі ЬJ,
Зьук і на місuі ьz поянляf:тьси лиш в голорах персхідних
до с.ловаuькнх або на острш1ах між с.ловаuькими говорами
в окрузі собранеуькім u селах, ЧJО лежать під Вигорлятом, а то

в Корумлі, Гусаку, Колібабu•х, Порубu.і, Прикопі, Конюші
і Хліві•.uу, далuшс о східнім ІІІариші: .Ремспішtх, Просачі та
в західнім Шариші: Шомі та Rисланuі, n островах: Гr-.льuма
tювuя:х, Словінках, Порачі та Завадуі.
В окрузі СобрансІJЬКім не всюди находимо чнстий froпt лиш
на граНІІQЇ mixcd і front. В Прикопі виступав Гront в nom.
5~

~ing. 111. adj. poyni, Іиё'11і, Joti. Найбільше кощ:еквснтно ІщстунаЕі
цей передкіА звук на місці ЬІ в Ременінах, Просачі та Кобиль
ниці у молодшої 1·снераuії: kridlo, riba, dim (s komitUJ ide dim),
molodi parobok, kriui {tr/J (Ремсніни), riba (Просач), 1UJ пеЬі svifat
huizdi. riba. dim, rin {І<обильниuя, молода генерація). Подібне
:.устрічаємо і u Шомі: dua litdn'i, ribi, і Віслаtщі: J tej Jlrani,
ll

Заоадuі:

рі.), hirmi,

zubi (nom.

/JOJlir'. в Пора чі: din'a, .rir, D

Сло

вінках: rin, rir, в Гельмановuнх: riba, dichali, /JOJ!.ni (поm. sіщ;:·.
ma.~c.). Це і носить Іl!С сліди наnружсности, ику мало ЬІ.
В селах nідужгоро.п.смаІх находимо ••ерсміну ЬІ - •• і н :ш
ІСінченних нрикметникіn n МІЮЖИІІі: rlobrich, dobrim, dobrimrt
(ДоманинІJі, /J.paи!ti, КорІІ"ІНІІнr). Ije також ІІІtлии t·.щваuький.
:JІІ':fК j HU \І Їt'І,lЇ U.

На :шхідніІі ніuденшІ-карІІан·І.І(іИ оGл.асті t(:лоначчині) :~у

сrрічаємоси а зnуком і, котрий поветаn на місuі старою

u.

ІІоява iiorn nграничуБтьсн нередавсім лшu на кілька слів kl!il,
pofІidnl', 'І а на діЕІслоJІа кляси -ol!Qti в indic., imperat. pra~.
Крім uього і областІ. цього ІІІНІІJ!а оІ·раничена. Персголос
и
і u oGox згаданих с\овах klil, pofІidnl' ІІідомий долино10
ІuріІІІІІt.ою Лабірuя (Біла, Суків, І'авай) <1. також у пів.п.енних

>

частинах

au Лабірgсм а у Валькоnі лиш poltidnr.'

Подібне НІШІJ!С Б іі tta схілній області 11 околщ..1і Всрсu•·
ких. Там fІТНІ'ІІСИС до ••ерсголосу u :-.;ім'я І\Ласис Jurlco, Jun.'j
а зnучип. nоио ·rам: JirkІtJ, 11а Jir'ja (Бистрніt, В. Bcpcut.кi).
Псрсго.\о<· u > і 11 Ч<І.('і тенерішнім діf!слів КЛІІ<'И -ol!Qti обій
маЕ:: пблш:ть, tючинаючн від Літмановоі на С1шшу аж до рікн
Uіроки fl Зсмнлині і то наралельио там, АС ІІаходимо перс

І"ІІАОс аакр. с1·им.

D

>

дачоn а nідтак \)анrкс

і аа виімкою опровін Машківuі і Ді
Даnидін

на

нівдснt. <1. на півночі

•·орішній біt· річкн Ладомирки, ІJ!О КІІаАає коло Синлинка до
Удави а FІід1·ак к наnрямі на захіА села: Грабавчик-Рімне

Церніна Ортутuна: t!ak'Іiiu, .t,ahamІii viz, Jtan/O!!- Іс/Оп'і n',<aj
zaham/iiu ІІЇZ (Пихні), lcuptiju - kирІіииІ (В. Яблінка), btsit!/iju,
hl'silf/iiul (Вілаtи), дякіш, дарі1о (ЗбіАнс, В. 11, 166--7 - а на
стор. 91, приведені А друrі приміри: бtcьith.ie, з'уніють ( .. зоно
ІІЗТи "' навкучити), gaztfiju, hod!iju (Воліuа), bt.t'idІiiut, gftban
1а zvit!tije, naka-tІiir (Суха), nl' !Ьlk'Щ sбЬі, lc'tiju( s'a але А kІuju(
.1'а, nDltiju (Суків), viu ii'J' dovartfiie (Рокитівуі), t!ak'Jiiu, gazt!Jiju
(l'anaй), btJ'!it!ij іЬl .шtoir (Вішавка),Іс'І'е/ r/oJa
nt hІodm jaztali.
ІаІс zahrahliir {Р. ІІоруба), даzt(ІііІІ (РозІІик), bl'.r'it!iiiu, brJ'it!Іijm,·,
1 ЯLІИІ.Ut' Ut' ІН' 'ІУЖt' іі ІUІЮр<ІМ Лt'~ІКіІІt:ІоІШМ lІl'а.лІІ'ІІШі, •к !,lt: lljJIIIIOДИrJ,
І. Dt·рхратсІ.квіІ:
к.\Іоіч, каnІ·льіх.
І'ОІІір І'3.ЛИЦКІІХ ЛІ'МІ(іІІ,

t'ipix,

llpu

.\ь"іІ• І!Ю:.!. :lfіірІІІІІ< фім.щ. ft'O(!JiІ Н. Т. і'І. ІІІ.\' .. rтор. і2.

gazdtiju

(Вальків), nol'Іiju,

tlak'fi!u, hesitl,riiu

(Лuврннів),

hesirNjuf

(ІJ!авник), tanc{tjut mol!odЬІ par!ihci ( м.,инарівuі, Рі мне ·
но
старша генераuів: гоnорнТІ. tanctuiu, tfalcІuju- ue толку€ться тнм,

I.QO

се.\0 ІІЗХОДИТЬСЯ ІІа ОКраю IJLOГO ЯВИQ&З),

(Ториска),

eupamiiiy,

tfalc'Jiju, brsitftijl'

хкап'йtти, Jьеідійr, иочіііу, вартійе, радіііут-

~:к~~/;~,сn1~~~~"а~~;~ a:~f~~~~=~~~~~·r'tf::бs;.7Гн~ IfPtf~~;~;~:

дap!Ut, накп:пие {Лп·макова, Гн. ·rамжсбІ} 1 моі :шпиrи :\ВІдтам:
htJidІiju, поtЩи, Jшp{iju, hud!iju, piГnJiju.
На <Jбластях, де поширений переголщ· •п
й, ІJ, нахо,щмо
місто і у випадках ОЩ!,!С наведеНІtх форм11: brxidІйju, kup iiju ...

>

ЬеІ'іd!ьІjи, kupJwju і ui факпt прю.Іушуютr. шtс шукати певнщ·о
зв'язку між обома пеrс:шука,.ш. НанІс ЯR\11!!(', коли б Mlt ІІС
мали дру1·их рсфлсксш :~гаданш·о

11

іі

>

ЬІ у тих ІІИІІадках,

легко можна би нояснити впли1юм аJщлш·іі кошоrаuії ді(·:с\іu
на -iti <"-ІІі, ко·rрі 11 1·rпсріпшім часі маюп. формн лиш -iju на
uіл.ій згаданій облаЄ"ті а тнм також і па oG.\ucтi, де находимо
форми: noliiju
nohwj11. А ІJ(1jІJta шх·лідніх фор~t муспт1. на('
від цієї Аумюt nідnсстн. Ан· іі аюL\огія Іюміж нерезвуком

закр. стим. о ма" свої трудНОІJjЇ. Лежать 1юни саме в uім, І.QО

~жя;нен~'Т';~·а;р0а:л~=·~ін;~~~~~і,••~н:І: ~е~;л~к~~~=е~:~~:Он~ г;~:~.і
українськім. Крім uьосо воно в Є"nш·обі нрямім часу теперіш
нього ІН' находитьІ·я :~овсім в ::.акритім скла;tі.
Коли ог.\янемосн :Іа ІІодібними формамн 11 інших слон' ни
ських мовах, m їх найдемо в мові старочеській і то линІ
в ХІ\'· -Х\'. століттях: praczjt, 1 але оніеля DОНІІ Q!е:ІЛІІ, бо
існуючі побіч них форми ••а -uju іх R(ІТІкну.нІ. 2
На грунті чІ"ськім уі форми повстали, як n :~а.мітuі під 2)
було наведено, дорогою neperoлot·y а м'нких Іших о на е в

а -Іt на

inf:,

-і к часі тf'nеріІІІнім і нанротІ І твердого kupuju, dikuju
prar.iuJiu пі:\нішс ртм!jі, inf. pmclvati.
перейшлн лшr1 частинно, І" гарі -т•, -щ· ;tержалиси

-iu,

t: м'нкий час теперішній:

Зміни ui
нобіч них.
Такого нерсгоАщ') м'якого u.--i ІІ(' :ша~:: історім украінп.коі
моRи взагалі а н тім також і nіменно-картt:rські ПІворн. Д\н
тnго тим самим сносnбом не можна цього ІІІІІІІ.І.!а оG'ясшпн.

' .J.

Gcba UІ'J: Ні~ШІ'іІ·k.і rnlu\·nkc tro.kt·lю ja.t:)•k;І l. Pral1a IIJ!N. ~:! 10.
IJ. 1 rop. 2Н.: 1\·:ну prac·ijc· j!<I>U \" роІ. а ІНІ. ~kln.1ku ХІ\', а takf ІНІ za(.
Х\'. 5tol ....
GcbauІ·t·, ор. І'іt. І'І<.ІjІ. :.!74.: Zvla~1,;. tujo'St clulci.iІa ~ІalJika pfipr ...
ІюvіІ slovt·~, jako jcst fmщІjt
·; ~luvc:sa Ult<.І nttla ~v)·ш і·ш('m ph-IІiii~ktr
(u- ) iu --і. аІс· ta ncpronikla 1'tpl11l: а роkшІ Uyla. [ШІІІіkІа,jІ· zasc· zн'-'•·n;r,.

'J.

Tojest:

ЬуІо

.о;с takf staІ·f
!!t:Ье pІ·acijt·

pratuft ·-; z toho vyvinulo sc praпujt·, ·- аІс vr't./11" tul1u drit·lo
pracuje ; pak prac1ujc · zmCn(·Ію \" prnrijc·, а lІуІо tr·dy vctllІ·
n rra('ujc : rюtnm prarijc z;шikJ,, а ,_,,ralo ,,ІІnш praruj,·.

ІJриходиться лиш взяти на увагу іншу думку, а то з:J.tю~и
ченпя цієї форми від чеського елементу, котри•і в тих частих

осів ІJ часі війн гуситсью1х і то до<"нть числешю, Нро янлин
чеської мови на говори підкарпатські тих самих околщ1ь
я мав вже наrоду говоrити з Н<lnІд~І м'RГЧепня зубних t!, l
і бічного l » г01юрі налишків•ькім. 1 По flа\Іблю n XV. і XVI.
столі"пю лшшtли "їскроnці" чеські на східньословаuькій
обл;н:ті ДОСИТІ• (їfЛЬІІІІіі ВІІЛНLІ А ІІОМСІІКЛЯТурі Сіл переДОВСіМ
на Сншну.:: Від

тогото чесмщго

елементу могли

би бути

нереняті і ui форми -iju дієслів на -ovali а і місто u зіІішлося
саме з процесом перезвуку•о>і, який в XVI.
Х\'11. століпю
міг початися на ІJііі обл<~.с·rі і то вже зі стадіі u, яка в тім часі
ту панунал:1.. ЗіfіІІюнпшся з цим nроцесом, форми на -iju, -u.fu
в·rJІгнсні були ні~ йп\'() RІІМІВ і о кіпu~nім результаті дали -i]u.
Але форми на: tijU 1 Ь!jІІ робЛЯТІ> ТОІ.КОМУ ПОЯСНСНІІІО ПІЖКОСТЇ.
Супротшt цього, r.цо та кляса діF-слів шt західніх областях,

де рефлексом старого закритого о є U. або Ь!, в способі прямім
і пrнказооім часу тсперішпього маF. такnж форми на: -iiju,
-ь1jи, -iij, -wj: btsidiij!І, btf'idw.ju, bt!'idiij, bti'idwj, мусимо ue
лвшле ІІТІІГНути у зв'язь з переголосом о на і, iJ, ЬІ а імен но його
СІ'адії u, J,I!O зійшлосn з u часу теперішнього, котре було ту
І!!С в праслов'янськім. Трудність лише лежить в тім, І.J!О ue
u не находилося в закритім складі n indic. ргаеs. а лиш
n способі нриказовім.
D 1акиlі сносіб хоче
явище пояснити й
V іга у з1·аданій

вже праuі:

J.

ue

Vysledky dosavadnich Ьаd<іпі о vokalismu kaгpato
hovorll, стор. 40- 41.

ukгajiпskVC'h

3 в ук

У•

Звуку означує Брох як звук середнього ряду силhио перt:
сунсниА впсрс.Jt вже на rраниuі переднього ряду, підюnтя
радше середив ик високе, через
дуже близький АО t. 3

ue

ІІоміри, роблені на трьох особах всіми методами, про нкі
була мова понередньо, виказали у Т. (Золотарьова) в слові

PYf!.

допш на ніднебіtші від nepшoro чсрінного

n глубині б тт

(другими разами від другого черінноrо) супротиn 9 тт
при і (а 5тт при е), через те nслІtка близькість з Іtим (обр. 1),
на язику дотик від другого черінного, але щирІtІИЙ від t, бо у
звук вуЖЧІІЙ, УІ'ОЛ І,UСЛСПІІИЙ 3,5 тт суnротив 7 тт nри t(обр.3).
Положення язика по помірам мірилом Лткінсоноnим подібне

56

до і ззаду а спадав саме в околиu.і першого черінноrо, тnорячи
нижче шдшптя як нрн і (oGp. G). Уrол І.Qелепний З,5 тт (при

і З тт а нри е 7 тт). --У Б. (Ярок) в uім самім слові дотик на
піАнебіннІ починався від другого чсріІІНОГО вузьким пасмом
на 2 тт rлубоко (абр. 4), ••а язику таtсож віА Аругаго черінного
ширше як при е (обр. З). Угол JІ!С.ЛГ.ІІниJ.І: виносив 7 тт (при
е 10 тт). Положення язика 110 вимірам мірилом Атк.інсоновим
в виt_це, як при е, а то в <:срсдній і передній частин. - У ІІІ.
(Шар. Буковеuь) у в слоиі pyua дотик на ІІіднебінні від пер

шого черіttІЮІ'О у висоті пад З. черінним
при

r),

4 тт (супроти І тт

дотикизика також від першого черінноrо ширши~ ик

Обр. б. Турок, 11рорі:1 артикуля~о~іИLІИХ органів при арn~куляuії,)', положення
R:'ІІІК3 НІІЧі(К'ІІІ' rtpHлa)ln\1 .'\;tІІіІІС:ОІІ:І.

нри е, угол t,L&елепний 3 тт (nри t 5 тт), висота віддалення
rуб 8 тт (nри t 11 тт), довжина отвору уст З4 тт (nри t
З8 тт). Положенняязика по вимірам мірилом Аткінсшювим:
изик піднесений вщuе, як при t, сnадав в діл на nершім чсрін
нім. У Стольника з Сільwи АОТИК на пі.днебію1і від першого
чсрінноm а у Дем'ина від третього.
Звук) характеристичний дли украінської мови і її говорів,
•.uo вирІзняв її від других слоо'инськнх мов, зберігавтьс.11 на
уілій півдснно-карп. області правда в неодиаковій силі та
п неоднакових положеннях. Звук у зберігаєтьс.11: І) на місуі
давнього і (н); 2) рідко на місуі давнього ЬІ; З) в групах
hy,

9,

перед групою приголосних па поча1'КУ слів.
І. Зnук у н.о. місuі даВІІ[оГО і (н) наІібільшс поширений на

chy; 4)

східніх оGластих uід ріки Рускопи

починаючи: sluhlovy, fnychod!Jly, sto(yt, у{ d!tmю, dtyvyts'a
chodtyv. try dn/ьt, lyf!J!.l koztu, s'vЦyl
(Дратво), РІаlус'а, polonyn/a, kмrnJyc'a, IJ/yn{W (Синевир), rfity,
hl{Yna, dof.Yly (Воловий), Hryc', uvtydyt, i,yvollyty, u,ir .rtoly м n'E.r,

Jl{y, v!ytlily, kuptyty

(Буwтин),

(НооосслнU.ІІ коло Нсресниuі),
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і'а !}І

voltamy, k~Іrtryna, ptol!ynolc, za/cliyka(v
chtod_y(, rtoby(, rоЬ(Л mtr'italr!)lk. (Кереuькі), па
Jyil!al, ~ЬІуrаt(Имстичеао), m/шytrob()!)l (В. Лучки),
ІІІ.tfnyk., han'b!JI! J'a proJ/yty, b/Udttt ту psalttyrju.lyt!aty -<;а 1!J1 n/O~'Y
(Ляхувuі), ~ahly!,! tys!)lk. do {/imfi, ttmn!yk (Ворочово), u f.liaznfycy,
hon'Jly, i{robtyl,! vtl!yku. ho.rttynu. (Дубриничі), рб'}Шцаlу do T!ychoho,
fnyJlty, krOJty,;:. пут (Ужок), pry.r'Іalnyk, ;:. lІii/my, lcmttyty (Тихий),
Фitrlyk., Jty.fka, ~ nolty, k!onylc, дІа;:;dо'!)' (Люта).
prodtam

(Репінний), ~а

(Изки), в~rtzntyk.~r,

І/ ·auy!}l, .ryd(yt,

На захід від долиш1 Уга звук у не зберігається у всіх тих
ІІозиuіях, які були ва••сдсні. Він там с, поширений в меншііі

мірі з огляду на те, IJ&O там збсріrаn-ьrи часто старе і. Випадю І
:•бrрігання старого і бул11 nGroвopcнi вже при звуuі і. Тут
,\ишс зазначу, ЧJО звуку в деяких пnложеппях є поширений

на uілу область західюо аж до Спишу. Увага Броха відносно

:•бсрігання uьoro звука в селі Ублі, а то нід наголосом, з малим••
Ішїмками ма€ свою стійність А на цілу
Приміри 6ул11 АИЧИ('Л('ІІЇ ІІа ПОр. 47.

nблаrть західнк•.

Но з другої сторони rІІричІІняюп. оба звуки у та і не мало

1руАІІЩІJіВ задля тоt·о, ІJJO іноді у дуже близьке і, хоч зовсім
ІІИМ 11с to. Через 1,&(' і І>рох І<ІlЛИбавсм особливо ІЮ l точно
означити якісн. :шука чи від1·інок середнього ряду

,·,

чи перед

нього ІІІІtршшіі aGo nу:н.кrІй: lЩyj, voCima але ulїuf, v6f}lїca, ,1\с ї
означа~ неточно означений звук нсредньоrо ряду. Брох від·
мовляс;;тьt·м роз'яснити різні фактори, котрі грають рnлю при uі~І
1ІКИІ.ІJЇ. 1
Вже нри uбткорснні звука 1 зазІІаЧ('НО Gуло, ІJ!О нівнічна
Іш.,оса шдбсскідська збсріrа~:~у і 11е нід наголосом, як то прим.
11 :~акінченні inlin. або practcr. в множині: liJt{yly, lcrtru!)l.

Madta!)l,

О'!)' !-f.l"t

chod)ly kt/tUty, vin ltkal ~а

n~ty і оп/у nt'

prychodtyly

(НікльоuаJ, f"ІІІоdуІ (Внрліх), ponlylt J/tya /illy (Блажів), fІudt I't1
hoiІaly ta yfik.·aty do k.osl/ty.a (ОльшавІІUЯ). На уваrу заслуrову~
пюлука г 1 1 нсредшкім 11 нриімеІІНІІку pry. В uім слові у за-

;~~~~~~: a~:;~r;~"p:;~~~~~~~7;~r:',&~rкi:)~ip,;J;:~~~~д;,::?;

(Р. Поруба),рф!lу do j;ednoi ktortmw (В. Свидник) ,prІJvjdl,pr!yvjІk
(Шам), prtyujU~ (Київ), pryn/t.fr. (Орябн••а). В Шом1 побіч того
1акож в !,&ім випадку маf:мо і 11ереднього ряду: pr:in'iJ, pr!ivi::.
pri dr:a~'i.
1. Зuук у новrтаІt на міс:uі t.І наслідком ІІсресунення: арти
І.;уляuії внерсд. € ІJС ЯRИІ.l!е відоме лиш деяким областям
ІІівдсшю-карnатrІ,юtм. /І.о uif.:i области належить ГуцулІ.' О. J)pux: УІрuрун·кнt· ІІаІІЬ'Ііс r~ла Убли. ор. сіІ. стор. І І . .,СNh.к•·
Ішн. ІJа~ІІІ~r фактnрм, t;oтnpt.Іr ІІГраю·п, (ЮАЬ 11р11 wrnІ>І •вАtНіІt. • н~ М0'1'·"
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lllИHa :! nерСХЇДНПМП ДЇНАСІаа"ІІІ, ІЮЧІІІІЗЮЧІІ uід ВИШНЬОЇ
Апші і Бичкова в паnримі на схід, долина ріки Рускови n ру·

~::а~ь~;ри~;.рлм~~іl~r~~~~~~.и п~~г~~~t~::~~. ~~а~~~~~%~.~
раиинці, Довге, Коритимнс а ночасти Доманинці, Оноковuі
1 Оріховиwо, персхідні говори собрансuькі, села округу Снін
сьхого: Паріrузівці, Тслсnовuі, Чукалоnuі, Пчолинне, Нижн•t•
та Вишню Яблінку, остроuи Банскс і Давидово, Порач,
Зава.дку, Слоnіпки, Гсльuманunці. Приміри да.\hІІІ<' стор. 7:~.
В полосі rуuульській звукутак походженни :1іяк іі зЬІвдуже
широкий, зближений до t і його зазІІачуемо чсрс::1 у. Помір
штучним підІІебінням у Баркашока з Ясіня виказуnав дотІщ
на піднебінні nід третього черіІІноrо. В runopax. персхідних

цього вже не стрічаємо:

n'imtyj, slipf.Yj, v!tt'chnyj, kud!y, .rnoP!Y"·
chalfY, kollf, .rtylnyj, ty/г.ra, tl~chyj (ЯсінІІ), rtyba, ryhy.
syr(Yi, ifYlo, ~d, JfYia (Косівська Полнна), v:~syl, I_V".fy'l,!.
kup!ft.f (Боrдан).
исщу,

З. Звуку збсрі•·он;:тьсн н снолук.ах 110 k, ll,Гil на мku.i даnньоЛJ
с!Іw: Область ноширеннн uьoru ;щука у данім сполуч·

kw, hw,

::~~=~ь~~~~~·;;; ~~ t~~~~~~~ 7:с~~ч~r~~~~~6;::ir~~~::~~
і обіймає села перехідні до гуuульських говоріu (Сср. А11ша,

Бичків, Луг ... ) а також і говори гуцульські, друга ~·ж рікою
Латорицсю а Уrом n ruлонних лінінх. Точнtті іі границі
будуть 1юка:шні нри обговорюванні групи:

І"hу,

ki, hi,

І"hі: сhІуі.а,

rtuky

ІlащкоІtСUЬ, Шсрбовеu,ь),

kw,

ІІЬІ.

chw, ky, hy,

(Кичірний, Перехрес-ний, Буковсцt.,

РІ osky1
od K!Yjtva (Копинувці), /ry tІoky, l'tlІ,Jkyj 111 ajJtrІ
(В. Лучки), n1avylky, oslІ"OIІky, hluclцy!, doroiІІyj (Страбичоао), vynmrkly, dtoky, pohrynemt, chІyt.a (ЛJІхунuі), Z.thrak:y, von І.І" сІ9ч.і••і (Нс
~tіуьке), Ь/ahlyj, dvaj!t f.tbrakiy, kalkry (Ворочоно), lІ~~ tioky, /,ychy!
t"I'.Jllyty (Раково), ch;yf.a, r/oky, r'ohy, do dІ"іиhусІІ (Дубрнничі), doдty,
t/,ut'ky, n!oi'Y, rІo/g, Clлt' й rmki, rІоІІі
tio ІІС нід наголщ·1щ (С1.
\.гужиuм), vu~klyj, d!OІІhyj (Ужок), hladk!Ji, pohiynul, chryhit (Пуд
городи), ch{)ia (Руський Грабовець).
4-. За ІІОJІВУ у перед грунто приголосних tJyлo сказаш'
ІІJІИ і стор. 44.

Vel!Ykyj

В·ЬІ.ІtІ·ЬІj (ІІоляна),

(Плоский),

а вук

Звук_

w.

w uc один а найбілмuс харакІ·сриспІЧІІІІХ. анукін не

лнш швденно-карпатсьКІrх, але карпатських говорів вза1·алі.
Саме R uих околиуях ::1адержакея він до тепер, ко.\и ж бо Іtа
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ІІІШІІХ областях украінськш мови він за малсІІІ.кими виїм
ками І,UСЗ. Звук цсtі ІШ області нашій не одноrо походжеІІІІН
і 11е все е продоnжсш1ям ІІраслов'инськоrоьІ. Він €: 1) рефлексом
старого Ьl так 11 серС.ІІ.ІІІІі сліп нк ~ n закінченнях дскліпаційних;
нродоnЖ(';ІІІІНМ <·тарого (:nолучешrn kw, ІІЬІ, ckw; З) на місuі

2)

сrю.\учсю. r.
.., R староукр.

і; 4) р("флсксnм і но!, f. а іноді l; 5) рефлексом
гру1шх l&rt, ІтМ, tl&t; 6) рефлексом етим. о в за

критих ск.\а.ІІ,ах;

8)

7)

:tастунщ; кожне старс і з виїмко1о по С;

в рідких оинадках паслідком ассимілнці• t

>

І>l.

IJc різне й неоднакове nоходження ЬlІІС олнакооо nоншрсне,

кожне з них ограничене певною обласпо, ІJ!О nрийдеться нам
обговорити nри кожнім виnадку окремо. Заки однак будемо
обговорюnати nоширсини nоодиноких випадків, застановимоси
наnеред нал якістю шшюго ЗІІУІСа.
Іjьому пптаншо ІІПСІІІІЧСІю nжс більше уваги, І Іро шо ширше
11 мої і\ статті: О <іоmпё!С diftonA"ickC vfslovnosti IІlcisky ЬІ v ukrajin~kfciІ n:i.fcl"iciІ PodkarpatskC Rusi а v)'ch. Slovcnska (Casopis

pro mщІ. f•loloJ:t"ii, XVI. І -2, стор. 151- 5). Супротив твср
ДЖСІІІІЯ А.І<очуGшІсt.кого однфтошічнім характері підкар•Іат
сь.коt·о ь1 ІІИЮ\заn я ·rам GезосиооrІість такоrо твердженни і на
основі наміріІІ доказав характер монофтонrічний.
Півдеююкарпатсь.ке Ьl мав КІЛhка відrінків, икі констатував
О. Брох и гонорі села УGлі,а то: І) high mixed narгow,т. в ссрсд
ньоr·о ряду, високо•·о підНJПїJІ ненапружене лиш більше в заду,
nодіGнс до московського hl а чути його головно в ненаrоло·

шен ій по:щції; 2) hil.':h back narrow, т.в заднь.ого рцувисокоrо
підпятrи ; З) mid back narrow заднь.оrо ряду ссредньоrо підшrтrя. 1
lji відтінки w КОІІстатував і н на uілій обласrі півдснно
карttатrькііі з тіІ'tю різницею, Q!O коли в rоворах на схід від
Yra находІІмо дійсно всі три відтіrІки, то чим дальше на :шхід,
І им Gіль.ше затрачується тиn треті~. а то mid back narrow, .Qей
11.\асне nідтінок оистунае по губних р, h, v, m а також в схіАніх

1шюрах

110 k, h, ck а люн споради•шо по інших ІІрІІrолосних.
Зауnажснl!n О. Броха ІJ!О АО впливу наrолосу (старс "'

11ід наголосом

mid-back-narrow,

не нід наголосоч білLІІІС

ІІ:ш.лу як hiA"h-mixcd-narrow) не все можна Gуло нотвсрttити,
пшорах ІІа схіл ni.'t Уга міцІями можна було находити
11Їдтіпки w Gсз оrляду на наІ"Олос. На нрим. mJмlo, n'imJwj,
ІГірtмj, ЬtW/фн, durnІwj, d!ohnнj, vn/tw (ВсрЯІJІІ), btWk{tW, kryvt&~j, vоl/ЬІ
.vz vtolw (НоІюсслиuІІ коло Нсрсениuі), .н.т, mlмtys'a (Ворочооо).
Прнмірн зіброші мною на схід віА ріки Уга у більшості

Go n

' І.-олнпLІШІІ ;шук<І ·~ ~•іж IІigiІ-bark а mi<l Ьа1·k сноrн:ріІ<ІІІ г.Jкож
.)tJ~t·J· \"іІ:І

11

11І<ІІіі р<!:ІLІі.щі: vy~JrІJky ІJosav&Jnir]І

karpaІoukr.-jiІІ,kY("IJ

v

Нrщ··

l~І:Ю

:іІ,

lІo\·oru ...

Vyrfli·нl

('10[1. 14.
бU

zpr~va

І.

bad;l.nJ

s1a1nlho

О VOkaJisшu

re~l.

ю>mn.

виказуютr. кілтінок mid-back-narrow, т. А не w, котре І)рох
в Slavische Pl1nnetik, стор. 166, описав як харс:~ктери<тичrrс .для

бойкік (жrtтеліrІ піnнічних склопіn Карпат)' а котр" означии
знаком &І, чого і МІІ Gуд"мо уживати.
Обговорювані nідтіпки ь1 були о:-rначсні за акустІІ'ІНІІМН
спостережешrпмн. Поміrп фізикальні, роGлсні мною при но
мочі вже зr·адаюtх метод, а описані в статті ,.0 domn1ЯC

diftongickC vfslovnosti
по rубних, Go ЛІНІ! по

hl<i~ky

були оrраничеrrі лиш на

w",

"'

ннх а зrлядно між ними можна захn

пнти при помочі штучного ІІіднсбішш обрн('ІІ дотику.

R тім

самім слоnі ,.hаhЬІ" зоук '"у Турка з Золотармшоt n Моlра
морDІІJИНі і ІПлеІІеuкuго ::а ІПар. БукіRІJІІ різнинеп ЛІІІІІ тим,
середне підшrттп у Шлепсукого було санr.нішс :~<~.::ана

JUO

чене

--

дотик па зад•Іім тuердім ніднсбінні

n

околиці

5

4

черінноrо зуба а у Турка аж до nочатку третього черіашого
(обр. 7--ІЗ).- · Згаданийдотик у Турка оказуиао биаrа ACI.UO
вище підшІттІІ, хоч акустично означую його ІІК 1;.1. Поміри, роіі

лені штучним піднебіпням на селянпні з Dишніх Dереuьких,
АаАИ обриси дотику лІІшt: в околиuі послі;щьоrо, т. А n'ятого
черінного зуба. Це зноn снідотстоо на глубокістr. .артикуляції.
Для ілrостраuії пл и 11 кос т и відтіІІкіn uьогu зnука ПОАам
примір11 мною записані, починаючи RЇА ріки Рускави АО Yra
а відтак на захід до Татр:

ht-Іk/&І,

rtohy'" (Русь. Поляна), rtulr.&r, k&~ІІс/&І,
uwd molodJwch., CfystNj, tottw dtuhьz, z har{anw (Дубове), kry-

V/&Іi,yz hмІс/&І, h!Щt,y<. !1/ОіЬt (Новоселицн к. Нсрссниці), рап/м,
uolJ&~, d!ьuz'a, Флhа, rtl>Zb&І, mJ&~.fy, tot{&І, dtьm'6v. (Золотарr.ово),

dva

d;uh&І, рап/&І (Урмсзіово), nytk/&І,

panJ&J,

1/f.:hІJ., па

ttAch.

rt&Іbath,

t .tfбv.twmydJмn'amy (Берсзово),s'иd/м, и/мls'і, vшtolc~tj, vtмnJs (Дра
гово),l'Щм,

vol/61, pan/01

(Нанково), huralctм, hм!.J, n'fm/&~j, ЬlЬІсh/а,

hrJwvo,p/e17!Ьlj (Синевир),

dav. d!i(om

mulr.t&І, ch.Jr.~ia,

durnfwj

(Рспін

ний), Btrrzntykм, Ь&Іv., rІиІсм, nІоhм, m&Іtt (Березники), rhlмia, rtukм,
hмv., kr!&~ty, (Лисичіu),d 1 ІІЬ&І, rtulr.м, hot/&І, molodІьti, d!obrь~my l!a.r'(an!J·
(Имстичово),тtмg, Ьмv, rtиkN, сhІмf.а, r{мha,k/rмg(Ciлcuь),chtw

ta, velJykl>lj, (Сасфалу),
k!iin'my, tOJjlc!мch ruk, па

d;Oylмtj

hJorod, d!81}hІ>Іch hortodiiv, l'Іorm.zmy
h.tun'ach ( Ростока коло Ирншви),
durntwj, d;ohrьlj, voltЬІ (Всрнuн), drю
па btilwch h{u.r'atath (БуконСІJr. бер.),

h{ilьu:h

т{м/о, п'іпщ.:j, .rlipпt~j, Ьмk!м,
рJорм., k!rмti, m/&~ti, sptмr/ok

hukltyvмj, mtмju,

volJN,

lis!м (Н. Всрсуькі), mt~tty, hІм.rlrьtj, .r/ІJІpala

1 Всі clrn llojk~n erтeichl das alt~ у nacl1 labialen untl velarl"B dk ltinІ~rsk:
innersle Artikulation und clamil den guнural5tcn Klang, dic ich йЬсr!Іаuрt
fUr d~n Vokal di~~ Unprung3 l>eobacht~t hаЬе; df'r Vokal ІіШt sich als
eirtcr der hinterrn Rf"iiІe, mittlrrcr Hбhf' Ьestimmrn. (). ІІПХ"h, ор. сіІ. ІбG.

fil

(lІолюш.), m/l>І!J', otмmn'a, mrн, ом, nl/ьiu 1·'а, V/liІit (але також і

І•Іwjе), ttЬІ.tdm' (Голубинний), rJwba, n'Іimwj, dtobrnj, таІІЬІі, kor/wto,
І{ЬІ,{/а, hr'ьtм, r'jаЬІЬІj, ktatdЬІi (Страбичово), dtьm'a,

mw,

.n.~rlщ·

оо

()(ір. 7. Турок, --АОТИК ІІ.:.ІНІШ на

Обр.

ІІі.днСбіІІНіПрІІартІІІ()'оМІІІіЇІ>ІfСЛОJІі
hnbІ.t, ·····при артикулнuіі ry rлrпr1i

пWrсбінІІі nри артнкуЛІЦІіі ь1 у САОві
ІІІІЬ~,. ·----при артнІ()'А.Уіі, у rм111і

rmn.

8.

БptJa, - - АОТИК ІІІЗJІХа на

~'·

<)ІіІ•·

!!. lll.mWIJJIUІІ (Букоосuь Шар.),
.ІОІІІК ~3ИК;\ ІІіІ ІІідНС"fііНІІі ПрИ артН·
"fАІІUіІ ЬІ у І' ЛОВі Ьа/JІ~,
іІрт11КУАИІJіІ

r

• • • • • "flll

у f"A<Inl flntl.

(3ни~,&ьово), hЬІrl!aMa, юhd!ЬІ, obJwrvo, kerv/avЬІj, blьu:hta, tJw.s'tk''
( Копинувuі), JЬІn, lЬІ, dlilm, rІмЬа, n'im/t.\j, ть\lо, vьі (Ліиuі), с'і
ІІЬІj, pomtalЬІ, т[УІЬІj, mtt.ilo, dtьm'a, ga-{dtwn'a, mliltlo, mtЬІlo, poml>І

,. 11{)1, ротtЬІі (Раково),

gJaz:.dw, tohd!w, tw, z:.d!ochlьaj, тШ (Люта).
Наведені приміри доХОАJПL до долішньої области долини

ріки Уга з притока ми, де артикулиuія

w С"ильно зміняється,

а то

но губних р, Ь, v, 111 сильно .\ІІбівлізується і набирає того за
барвленнІІ, 11ке мав о. Через ue і ми значили uc ЬІ знаком &І.

Область uьoro r..i зачинається від села /І,убровки, т.

*'

бувшnі

граниuі жупної між б. жуІІою Бгрежанською а Ужанськшо.

Uбр.

11.

Бре1а, - - пло~ Аотику

11а •3юсу прм артмку.... І.Рі lіІ у слові

ЬаЬ~'І (NПО,4а барвна), • - • • · nри
арmкуNІЦіі ~у ГАm!Іі

06р.

mr.

Обр. 12. Ш.uшwrW, - - '~""

,J,отмку ма uмку при артмкуА.ЦІії 1>1

у С"АОІІі lюhw (мno,J,a барана),----!ІрИ арпt:куАІЩіі t у C'A{)8j 11/t,

IJ. ТурІЖ, 11рuріз арtнКуАІІ~іЙММХ QрrаІІів і ПОАОЖСННІ І:шка ІІрІІ
артикуАІІ~іІ

111,

аи~о~і~н~ ІІрнАа..а:ом ЛтІ(іНс{)На.

В (СЛах на :шхід иід Дуброики за ииімкшо сіл, де '" :юмсім
І.uезлn, ue дІІбЇJL\Їзооане r..i переноситься майже на неі поло
ження 1>1, так ІІJО там існує одностайний звук &і, означений

Брохом анаком "'• котреnіннайшов в селі Корумлі, де ІІануfі
ІІерсхідний словаuькn-український діялскт.' Ту треба nиклю-

' О. Broch; Wcit~n: Studit:n v011 d("r
grenzt'. Kristiania 18!19, ('Т('Jр. 6. !І 10.

~lovaki.••·IІ·kl<"'inrussi:м·IІt'ІІ SpraгiІ

чити положепня w по k, h, ch, бо тут воно 11срсходить на у:
(ky, hy, clrJ) а також в :1акінчепні прикметників в nom. sing. m.,
де ьr з виїмкою по губних персхо.~tить на у. Натомісn. треба
піднести ноьс Іюложсннн r.'t, ІJ!О повстало наслідком отвср
діІІня

,t, J, nn

котрих і персйшло на

N.'

d!ьin'a, Ь!ь'Іlа, tьі, mtьi,

rr.ir/ovьij, s~>'rn, тІьіЬа, v/ylhi, n'im{l')ii (/І,убровка), mь'rlo, vr,i (Лінuі),
tьrdtьi, тьі, hт.іІJ., (Худльово), hfr,ilo, mr,i, vьі, btorotf,;r (Ляхувuі),
(ту :-~01округлсння не так сильно nистунало з причини близьІшго

c;:~;~~~~o3~i~~~',',i,:·J;.~y~~ef~/~)/'~:,:,~'A;,~;.~~~ь::~;z~:~:

ml'.i, Ui, V&i, v/Dll>i (Комаровuі), tohdtьi, rtьіЬьі, .rьin, u t&ich, mJr:rti
(але mЬІіи!), do johJo chtyl&i, bol'k!orlli (НевіuІ.ке}, fl>iti (Ярок).
Якщце uc, ограничене Ерохом до села Корумлі і означуване
як нродукт змішання діялектів словаuько-українських, втра
ча€ стііІність такого пояснешн1 1 бо саме ue лабіплізоване .,,;
ІІОІІІІtрене передоnсім в несловауьких селах, починаІочи віА
Дубровки- -Лінuів аж до Корумлі і ниетупав за малими виїм
ками (nom. ~. adj. m. g.) у всіх положеннях, а спорадично
й на інших областях на схід від Уга.
IJlo участь губ туr сильна, ue кожний обсерватор замітити

мус11ть. Но сила участи губ nри артикуляuії і\Ї в інша, як nри
артнкуляuії о, о чім перес»ідчився на намірах, роблених зачор
неним саджою папером. При артикуляuії ьі губи чинить отвІр
вужчий як при о, де він більше округлий.
Починаючи від Ворочова 11а північ, зустрічаємося оп'ятr.
з ІJИМИ від1'інкамн, !!Кі зустрічав Нрох в говорі села Убл11, а то
з тснденuією до заuкруrленнІІ по губних а в прочих випадках
ТНПОRС КОЛИСё"І.ІІІІ.ІІ МІЖ

думку

high-l1ack

high-back

а

mid-back, ОДНаК На МОЮ
tw, rJьtha, n'imtwj,

f!' пануючим. Ось приміри:

lukІatiЬlj, mJьфs'a, sьm, тм, им(Борочово),п'іт{wj, hrtubwj,plalщy

uwj,

.fІЬJіа, /Jьlty, i.tЬJto, molodJЬJj,

st/arnj,

hltrлha, krtь•la (Дубриничі), mtЬІdlo,

pU!dlЬІj, kr{amЬJj, yrdi'Іa,

ит/ьЇ!!, htь·шajef,

(І<острtши), тtмиsа(Заrорб), j{ahlЬlko, po!Юlynw,

tw, rJ/o/ЬJ
hol'lc!orw, maltwj,

maltin'kЬІi (Сгаtщий), Іоl'ЬІ
Стужщхп), tіЬІm,

lJ/olw, rtukw, chJwta, ga{d/ьm'a
mtwdlo, tnhto twin'a, yrdt'ta (Ужок).

(Стара

Дальше на :~ахід аж до Татр находимо той rам тип Ьl

back)

у тих самих ноложеннях а також по А,

h, ch,

(high-

та на місці

старого о в закрит11х складах па Сnишу: І",'ЬІЬа, dьm'i,

tiwru,
utolw, .rіІЬІ.tа (Кошош - 1.:тара r-енера
rtwlo, .rьm, dЬІm, utwmn'a, hltupwj, n'imtwj
(lІудгородя), сІіlіи/ьІ, htw.Фa, mtirn (Руська Бистра), LІW, sьm
(РусІ.кий Грабовеuь), l'Іornwi, v/ьthfod, z d!oltн, V/olw, (КолuниUR),

prtilmнl, sttarь~j, maltьrj,
uія), fltozdol"ЬІ, mJьrdlo,
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l'ervttnw,l'tornw, vtwhrali, тtьиіІо, slьazta, ckьmliynw, clrьrrhtel (Ост
рожниuя), d!akotrwj, nadw!JoІJ, mw, vьа, is stwpanca (Звала), molodtw,
chltoptJ., l.Іmw, pid К!adohnwm, stwplu (Пихні), rtwha, dtЬUІ'a, ga~
dtЬUІ'a, vtwv"ka, snop!w, P4Sl/'Ьtr', mn, в словах на місuі: lr&t, tl&t:
dr{'ЬilJtJ, РІ'ЬІr!l, S/'Ьil.ta, blwch!a --на rраниuі mixed (Валишківuі),
V{'Ьtrely, c'iltwi (Брестів), rІwhka, sJmu mij, l'Іornw toly (В. Ра.д
вань), kІal.dЬlj, d!oh!Ь!j, natf/ЬJjde, шп, do hromJadЬJ, sl/arw hJahЬl
(Суха), mw UЬJhnJalw h!'ЬІ~, пат htidЬІ nt htwlo (Суків), t:!fl'Ьij,
lJtJndrto(!nЬlj chlih, mol!odьtj, па leMerlьtj vtll'ur (Рокитівці), mwti sa,
chJьti.a, dvi chlьtiw, rukw, та/ІЬJ slol{ьt, molodtw d!uhw (Вишня Яб
лінка), n'imJьrj, d!ohrьrj, ;:,dortoUЬJj, lиl.Jwj, pan!w, haran/w, rtwbw,
dtoyhЬІ ptola (Полата), dtoh!Ь! V/o;:,w, n'Jimwi, Vtwkrip (назва села),
chJwrhet, sltw.tw, ohJЬІrva (Вішавка), krJwlo, m}ьtdlo, UЬJ (Церніна),
dlJQ krІatьt, ktolo v}odw po.z.mьrvІalo, moltodьl, .Щаrьr (Ортутоьа),
JvaflІinьt, dJo toj iІenw, rukov[)'nьІ, tam bwl Andrij spf.)twj (Млина
рівuі), S'ЬІІІ, dwm (Рімне), n'timЬІj, l'tornwj, dturnЬІj, Іn/wdlo (Dіло
всжа), rtЬІЬЬІ, dьun, sьm, sl/arьti, moltodЬІj, iakJomwj (ІJ.!аоник),
dtobrwj llJovek, d!obrьt l!udr, pobJolnЬJ lІиШ, ptastwr', k/'rwlo, mtwdlo
(Руська Воля), fЬ!Ьа, dЬІm, mЬІ, do ІkіоlЬІ, d!obrwj g/a;:,da (Кобиль
ниuя), krІwlo, m/ЬІdlo, PIO(!nьtj, um/ЬІlisa (Вальків), Ь!ііьl kr!upw,
iІadw, PЬІskur{i(!t:i (назва села), p4Siwr' (Пискурівuі), dtwn'a
moltodЬІj, ttulrш.j, vJwj(i р!rнlЬІr (Руська Поруба), dwm, шп, r/ЬJbЬl
(Київ,ЯстрсG), s toj strtamx, l'tornьЧ., moptodwj,kJadЬІ,krtwpo, m/ЬІd~о,
mw ve.ttnne d!wrva s Ішh lJisip (Обручне), rtwba, d!ьm'a, dwm, SЬUІ,
шr, pJaslwr, mtwli, s/wltk,a, d;:,'v!i.tdьa, mtwd/o (fерляхів - ту за
мітити треба, JJjO в цім селі w сильно nсредне), jednw ;:,eli;:,nw
dom·, іеЬЬІ pr!yiol, kІаіdьІj (Нікльова), ІЬІ, Ь!ЬІtі, l'Jornwj, lp/u.rholj,
n'Іimw.j, mw!, r/wba, st}wrion' (Блажів ), rJwba, dw.m, ga.tdtwn' а, d!оЬrьц,·
ga;:,da, vlwhlad, d;:,vtk,dw, l'tornwj, p!wr!l', k!wrmil (Ольшавиuя),
mw or'jab!inci, ja bwp, h!odw, l!ornЬІ, dwm, rtwba, lJornЬІ cholto!n'i
(Орибина), Kto!ut chfl/, iJebw vin v{ЬІhral, па try strJanЬJ, Ilo mJalJ
bok/alwm а chudJohnЬІm d!aval, ;:,о sk{а/ЬІ па skІalu (Літманоnа). В найдальще на захід висуненім еелі ОстурІІЇ констатував

J. Vira

ЬІ близьке до серсдньоrоу (ним ооначенс ї}, нке своею

широкіспо іноді робить вражіння. звука е.

Ije тІшнольськоrоу,
(Vysledky dosav. badoinf, ор. cit. 14,
Hloiskoslovf osturilskeho hovoru
Sbor. Mat. Siovenskej VIII,
пор. 90.) Подіб11е ЯВИІJ!І:' находимо також в найдальше на
котре nерейшло до Остурні.

Pk...tlnвl:d. ш\fcN
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схід ІІОложсних селах долини ріки Рускої, що впадає до Ви
шоnи, а то n Рускові, Кривім та Полнні. Там w затрачуе свою
задню артикуляuію, ІJсрссувактьсн АО нсреІtу до границі у
а при·гім стає широким бли::~ькс до е, подібно як то в говорах
гуuулІ.ських, де w зовсім :JійшлосІІ а у. Лнш 110 губних та k. І1,
ch чути артикуляuію ближчу АО hl, н:ку означа !О через у 1 : hy2Jr.y!.

1)'2hyt,

dy~m,

ga<.diy 2 n'a

а також на місuі етим. о в закритих

ск.\аА<~.х: I!J'r, OI!J 2n (vy'n), l!J2l, vy2d, p.fld stoltom, <.V(J2r, сhІ?)'~І·t
(Кршшй), u_j'ddtana, ov(J 1 n, yl1Іezby 2.r, chІy"ta (Русков<~).
Відносно географічного rющиренщr авука "'· то на мЇ\їJЇ
nраслов'ннсr.коІ'О w воно зберіrаеться на uілій nівденно-к<Ір
nатській області, nnчннаючи оід ріки Терсеви иж ІЮ Остурню.
Виїмку становнп. ненеличка область ІІа південний схід nід

Ужгороду, а то: Стрипа, Лази, І.Jиrановці, Горяне, Довге, ІJул
mрб, Дpauui, Коритняне, Баранинuі а 1ючасти і Доманинuі,
де
w nерехолитr. у звук середній у, далr.ше острови: Даuи
дово Банске, та Рафаївuі, І_уn лежатh на язиковій rраниuі
СЛОВаІjЬКО-украІнеькій.

ue

На uій самій області наширене також ьr з ;о,· і: ohwj!y,y<.ьzi!J,
dobГЬJ.j,

molodwj.
Зnук ЬІ 1111 і. і, ё,

ІІересунсння артнкуляuії у нсіх Іюложеннях і до ЬІ ІЮ :t, J'
І:і явщuем дуже ІюширеІшм і обнимав значну область, а то від

ріки ЛаториІJі аж до західнІ.ої етнографічної граниuі, т. є до
села Осгурні. І"раІІИІJН uь01·о ІІВЩJ.!а біжить від Нолосянк~І
на піuдсний схід 110 лініа водІюго ділу Латориці, Тихого,

]"yp"J аж досела У клина. Від lІоляІІІІ, лишаючи села: Солочин,

~;J~~==a~~ ;:т%"fl~~~~:~~:;;:ио~. ~~:~~:~Ь~;Р~~о~~

де уього явщца не стрічаЕІМо на uiit області,~ ("ела: Ужок, Во
лосянка, Луг і Середнє коло Ужгороду, де ми находнмо фонеми
i:Jlo, iyd, Iyja. I!Jo АО артикулнuії. то схоже воно з 111 праt·ло
в'кнсІ.кого Іюходжснни і ра:юм з ним на області між Ужго
родом а Ссрс.л,ІІfіМ лабіялазу€Ться або переходить на нівдсtІЬ
від ІJЇЕІЇ области на звук сереАнНі---у: tІw!J, !twja, twd(КичірниА,~
Тихий,~ Поляна, Нсліпено, Чинадієво, 2 ІІІслестово), lьui!dm,

itwto, Jtwja

(Кошшувuі),

pterJwj

(Жукова).

В лолині ріки Уга

персходить на w також і з l, n деклінаuійних закінченнях а та
кож і в слові Jis(. € то також нересунсння артикулиуії і до
w, а з другої сторони вплив а11алогії твердих ІІнів: dva noi.Іw

(Оноковuі,Невіuьке),rи.lw
Угрор. нар.с. У., ст.82),

(gcn. sing., nom. рІ.)-Убли(Брох
tovari.fw 1 (тамже ст. 86), Jws((Кострини,

1 У І>роха ьrзазначене через_~.- 1 У u,юt п·.~ах ьr nof,tнey всіх ІІОАОжсш••:оt.
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Убли, Стара Стужи~). Фонема fьts( в долині Уга дальше на

північ не ДОСRІ'Зе, В саміА Старій Стужиuі артикулнuів тоrо w

>

не нена, бо іноді чути там: лябі.ІІЛізований звук і
U. Від до
лини у жанеької іде
нвщuс дальше на захід аж до Остурні.

uc

Прим.:

tovarly!w, n/а!ЬІ [Jиdt,
.tІЬІ!f (Колониця), htiil!ЬІ.j, l!щ'и,'(Звала),пат 1/w.tkwm daly, MoJk/alt
ртуІlу ta naJ iurvtyly, mol/otJЬJj, sttarfЬІi (Сукіn), dtajtt hJro!w., lm'i!,l
hJo.fwj (Суха), fІЬІіа (Р. Поруба), .ttщ'ut, mol!ot!ЬJ, slJariьl (Писку
рівuі), i/hllo s' Іаtі (Вішаика), PftrfЬІj, frмti, і.ІЬІЮ (Вальків, Лав
римів), rvІafkЬІ PІidut z.a.lt/avu .f/lnti (МлиІІарівІJі), ІІОі'І>Ісі (t!ср
ніна), t!rper kop{ajmt toho, Jto па d!ruhim hJoku ІІtZЬ!І (В. Сьидник),
sІиі.ІЬІ!У (Нікльова), hr/OfЬJ, lovarJyfw (Вирліх), fJьJja, .tьиl (Ястрсб,
iw.d, .tw.to,

І:wja,

Jtw.ti

(Колбасово),

Киїu), .tІьrto, 1./ЬІІі (Орлів), /.ЬІdti!,lica (Обручне), tp•tЬІtko, .f!,l/uiмy,

i.ьulti!,lica (Ольшавиuя),

Jift}y kolJisЬІ d!omu, f/ЬVJO, iьut, ,twd {Блажів),
za ntafьJm stadom, {ostrw n/oiьl, od Іtj

fЬJj, l.Іwlo, Ішt, ntafьl sJadЬІ,

th!ЬІіЬl (Орвбина).
По африкаті

l

ПО!ІОМІЄ'СJ.СЯ

w місто

і лиw на дуже незнач11ій

західній стноrрафі•шій області, почиІщючи від Поп~у на
захід в селах: Камінuі, Орябині, Фольварку, Літманов1, Крем:
паху 1 : stтti!ьl, Pltlьl,

l/thl,

mьtj!ulw, lьЩаtі,

d!ol}h.oj

nJoCьr, d/o!,lh:ЬІ.

n/olьt (Орибина),lьт(УІі, volol!ЬІli, lJwstьrj, spirюj{ulьl (Літманова).
Це явюцемає аналогію і в других слов'янських мовах. В наА
ближqім сусідсПІі в західньо-слов'инських мовах, а то в поль-

~~jо~, :r~ ~~~~~і~ ~~~~ iiJ~і~, ~!;~и~f:"~,~~~:Т:ік~ 'Xfv: ~~:

вже знають по !, l, і тверде у а в ХVІ-столітrі uводи1·ьсп uc
Благослаnом як правило rраматичне. 8 В Іtижньо-сорбськім ма
емо !с саме по

f, .[: Jyja, hdt,-p. 4

В східнr.о-болrарськім 110

!• і,

КІІТfН артикулюються сильно ссрсдньо-палпально, чут1rу МІсто

і: .fj/4, i}trf а навітL il.to. ~ Білоруська мова маR псрсвсдену
тuер.п;ість у всіх шиn'нчих: жwуь, шwю, чшта. 8
На області rta схід від Латориці находимо приміри пересу
нення артикуляuіїудо "' нn шип'вчих І, і в закінченнях нри
кмстників masc. gcn. під впливом твердих з::tкінчень: mo/JodfЩ,
sl!arJмf, а навіть uc ІІсреходить до займенника присвійного па!,

: ~е~~~~
~~~dr'fk і J~f~\:i~hende~f:~~~e ~0:~::~~~1.'8: Г::Jі/~:
GOttingen 1924
. ."14.

ЛuН.,

стор

• lbidem стор. S7-58.
lbidcm crop. 57.
• lbidem 55.

1

о.· і~l.Р~ 0Ё.0 е~·К~~і~~ Бь~~= Іf;сІ.кіЬР:.:-_ї~.ВrС:р. 1 Ш:
67

rю/, тадоасіх:Jакінчень м'иких: ptis's'ьzj, f!.S'wi, vlertain'wj (Вернuн)
з ьz ближчим до у, чим до загально марамороськоrо &~; luf.Jwj,
d!и/.ьІ.і, але m!enlyj, mol!otlyj (Нижній Бистрий), nta!ьtch lrnta[y (але
у дівсловах у; do/of.Іyty) (Бедсвлн), d/Of#ьtj, dalfьzj, dtu/.ьl.j, mo/Іof.wi
(Заріча).
Знук

Коли 110 J,
луки kw, hьz,

ЬІ н снолуuі

Z переміна
chw (gw) у

з

k, g, h, ch,

і на ЬІ є нроuесом новим, ro сІю
південно-карпатських говорах, но

дібно 11к й в північно-карпатськ••х, проянлnютt. велику коцсср
Іtативність. Поминаючи rуuульську область а також й говори

нерсхідні аж

110

ріку Тсрссву, нроча південно-карпатська об

но більшій частині даиній стан сполучень k, ( f!.),
ЬІ наслідком сильної задньо-ІІіднсбіююї артикуляuії uих
звуків, ко·rрі вже в найдавніших пам'ятІІНках ХІІ. ст. (Г:.1л.
,\аt·ть

:JGcpi•·af:

clt, h з

Еванг.) перейшли ІJ більше персдню артикуляuію.
По k, h, ch :Jвук ЬІ :Jаймае дві більші області: східню між
ріками Терсевою та Латориuсю та західню між горішнім
У гом а Остурнею. Коли на східній границі ріка 1 ереева
творить невну границю, то західня гра•тuл, І.J!О біжить 110

Латориці, не всюди сходиться з нею. Так беручи за точку
виходу Бсскіди, граІІИІ.!В буде іти через села: Тиwів, Жде
ні€ВО, ПідІЮЛО:JR, Свалнnа відтак на nівдень здовж долиш1
Латориці чере:t села: Сускоnо, ЧиІІадієво, Колчина, винввІІІИ

Страбичово. Східньою границею західньоі области в села:
Ставний, Ст. Стужиuя, долина річки Улички з селами Нnво
еелиuя, Збой, Улич, відтак через верхи на nівдень: Кленова,
Руський Воловий, Колоницн, Стриrовці, Шміtовuі, Р. Би

стрий, ВаАJІшківuі. Від uієї лінії всн Аальша область цьоrп
ввю.uа іде аж до кінuи західІІьої етнографічно! rраниці.

Почнемо примірами uід рі1ш Рускови:

chty2 f.a, rtuky 2 , nJohy 2
nJoltN (Ду
tak6lj Ьщ.t r'jad(Hoвoceлиuя),lu/ulr.І61, drю fJllalr.ьІ (Буwтин),
buralr./&І (Бедевлн), hluchJ6lj, ЛІиk&І ne je (Драгово), Bere<,n/yk6l, ntohN
(Березники), rюІJkІм, prod/afi drtиhl>Іm рап/йт (Н. Синевир), pa.rtшh!м, kol!y ;:.hJwnt .r'n'i(h) (Воловий), kwptyt, c'ipk/61, h'irk!мj, ;:.httН
nula iom/u chudtoba (В. Всреuькі), pu!k/61, tabrans'k!J!j (Жденієво),
IІ'irkrмj, ;:.tu!ttfs'k"'j (Підnолозн), tiiljktм, nytk/61, mІісhм, u chrмtu
(Нелінсно), burakt&І (Лалово), таЩп'kЬІj, dr!uhw.j raz, poll!wb~y
(Ставний), r!ukt.J, nJohw, m/исhЬІ (Заrорб), buJ'ktw, chtwta, rtohЬl
(Ст. Стужиuя), ch/Ьlia, rJukrн (Улич, Ковбасово), Ло сh!ЬІЬу( tdi
Ь ІІkІJt (ОстрОЖІІИUІІІ), trompa/r.ІЬl, ll paru chІьt,ioch (Ко.\ОНИІJІІ),
(Рус-Полина), t!iljktм (В. Руна), kЬІІІС/ІJІ, bІJtklм, chtмf.a,
бове),
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.rtruhJw, dua тtokw, chtwta (Валвwківuі), vюu littat_f knlyhь& (С}'ІСів)
сh,ІЩа, rtohw, тtш:lrw, utelo j.est ttaX-шh, !Ю lntyrю ne n!ally (Р. По
руба), s tal/arkw roJbjat per!ohw (Пискурівці), chtwl.a, тtuchw, rtukw,
n/ohw (Вальків, Лавриків), jю rluskw (Кобильниuи), soЬ!itkw, Іт~
d!akьt, pusl!yly do chwi., pojimJajut sa za rtukw ( Млинарівuі), nahJ~kьz
(Рімне), dJ.ykwj (Біловежа), vtelkwj dill (tерЛяхів), Ito іі ch!wbit,
r1 dмcet drJuhwт r/oku (Обручне), ll{o!or~- do iІednej mr~-takw, ІоІ kwj
l)uhiy. do z/eтli (Ястрr.б), Ktwifr~-, .t.am{tl}tl chІwf.u, bJwkw (Киів),
Щalkw, do chtwi;w, rJohw, <.ah!iirkw, dohwh!aUЬJj (Ольwавнuя), br!'Ьlt
lr;wj, dua rJohw (Блажів), JakJwju, l!tиhw, ohrJamlcw, тw rospravjJame
ро rJuskw, d,ofPiwj (Орябина), p!ilslr;wj, iedna boh/ьm'i, F}tl!iJa oh!ydtІi
no/w (Літманова).

··ю~е нс:м:е йн~1аз~~;~.,1 Уn~~е.х~::~ук~~ь:а01:~~і~f;і~; ~-:т~=
ріклів Всрхратсr.коrо (заrадки і прислів'я, І.J!О відносяться до
:1ахідньої облаt"ТИ: з uьozo кwшкьz торочлт (Тварожеu, Зи.
І

71),

од той груІvкьІ, од xwжu до хижи, кw~

.\Іооnа, Зи.

лІСЬІй

11, 172),

omfr&,

cJf

11,

торочат (І(руж

такwй сьт (Леrнива, Зи.

11, І 73),

ХЬІ,« ві~у за 6ороду (хЬІтаті), а до zлиНКN Боz дш, wсше ХЬІЖU по
летит (Бехерів, Зи.

11, 174-5),

нozw (ВараАка, Зи.

11, 176),

Орліх, З11.

11, 177),

шmwpi скок.м, принюс мм три

шmwpi ріжкьІ, деа 6рішкь1 (ВЬІш.

друzмй сл жьеі~е (Вапенік, Зн.

11, 178),

дікw сеіІtьі (Кружльова),

JQ'1l.JIOm дочкьz ( = дошкw}, тшш.й еіА

(Бодружал, Зи.

ш .маш ани рукЬ1 ани ноzЬІ (Чертіжне,

З11.

11, 180),

11, 179),

Оо Митрл дьіека ХЬІmра,

6акw (Габура, Зн.

Jiiij

два рокь1,

nonaxaj

та-

11, IRI-2).

Звук ЬІ R сполуках: trьt, tl"Ьt, trьt, tlьt, tьrt.
На місuі і!> и сполуках trьl, tlr,t, tnt, tlьt а іноді на місці tr,тt,
находимо -w, котре у більшосrі говорів находиться по r, l
а в малій частині говорів, а то найдальще висунених ІІа захід
находимо м неред r, /.
З оглму на те, ІJ!О uc явюве буде обговорене окремо, на
кг ду лиш кілька нримірів: dr!мua, brJмvo (Буштин, Нанкова,
Керецькі, Свалява, Загати, Ракощин, Ограбичово, Тишів,
І(иІІерний, Тихий, Сулr., Волосинка), dr!ЬІОО (Пнхні, Вішавка,

Вальків), itablЬІko (Синевир, Новосслиuи, Загаl.'и, Полина, Ра-

;~~~~: в~;~~::~~~Y~f:O:~~k. s11У.Z.:~~~~віі~~:ио~~::;
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ниuи, В. Радва1rь, Р. ІІоруба, Вальків, Кобильниuи, ІJ.!авник),
(Дубриничі, Страбичово, ПудrороАJІ, Пихні, Острож

h/wckta

ниуя:). В областях захід•Ііх, ик було сказано,

w стоїть перед

r, /: dtwrva (І(урімка, Ястреб, Обручне), .J/Wl{w (Біловежа, Лет реб,
Обручне). /'pyri приміри при групі lrl>l, tlьt, tn.t, tlьt, tьrt, ttJt,
tьrf,fьlt.
З11ук w на місuі стим. закритого о.
Зоук ЬІ ІШ місuі стим. о в закрmих складах виступав з одніtії
сторони о шtіідальwе на захід висунених областнх, а то по
чавши від Якуб'ян, Сулина сн., дальше в Орибині, Кремпаху,
Камінuі, Фолr.оарку, В. Липпику (Літманова мав •о>і): dvacel

п~:{о~;:~~~=l~~р;ь'зп ::~:;а~:~::::~~·~~=!:~!?~;::::,:'{,:;
каІІІЖWв бют до єдной

zopw, ішов дзяО cnoJa lЬlp, нюс на собі пядtсят

к;:м~~~~~~~j"(во~).3;~, 1(~~:,з~~;.л;::ь (З~~ifr~ ~o~:r~~:~;:
w лиш

означав в своїх записах

через

u,

як й звук середній.

~~:{~;л~~.у ~;.т~~і;~с:::U}~~~:~j~о~и~~~~(:в~"~~нВ:::;
ор. cit. 57), вин, ncuкuj, Биг, nomp (ОрJІбина, ор. cit. 59), вин,
небишчик, пишлі, вц_Уса, снопи} (Якуб'яни, ор. cit. 63), покий, вин,

рильа, вuJ (Кре~ошах, ор.

cit. 64).

3 другої сторони находимо останки w як рефлексу етим.
о n закритпх ск.\адах о селах східнього Марамороша 11 Ру(·
КрюІім та ІІолюІі, <~.ле ·ro ЛИІІІ n дсякІtх словах та по губних:
l!J'tn, {1!}'2r, vytz, vytf, vyІd, руІd, ch~.Jt. llo інших приголосних
о--и:

nu.r, .JІІU/J, voltu.

але й

pup,

тиj (тиj l!Y'~). Появау1 ІІа місuі

етнм. закр. о R гоnорі uих сіл в'яжеться з нодібІІОю поиоою

ro-

~~~~i ;.~~:;;.~:~~(~н·;~!~~.~~~~;::і ~~о~і~;~я~~~~:м11°р=І~;;~

Ет. ЗG. Н. Т. ім. ІІІ~uч., 1. XXVI, стор. ХІІІ).
Накіпеur. зв~fШУТІІ треGа yuary на uдпо <:лово: vьІЦу <*оЦу.
де "' ~о: рсфАеКСО:\.1 етим. о в закритім складі. IJc слово з псрс
го,,щ<J:\.1 *n w тюІІшрене не лиш на області персзвуку о- -!>1,

>

т. к на

G.

Сниші, але також і на других облаС'rях мовж Верхо

вишt від ріки Uіроки, аж до б. Марамороша вклrоч•ю, т. "
так на оtілаt·ті рефлексу о>и, ик також о> і, іі. На захід від
Уга довuдІІлоси мені чути такий рефлекс а "'о в Пуд1uродю,
Р. Бистрій, Колшrиuі, Острожниuі, Париrузівуих, СтаІІJині. На

сході в цілім Марамороші, де ІІЗ місuі старого о

D закрmих

складах панує персдовсім u, або й, і, находимо також такі
11риміри: Вериuя, Драrово: не лиш vtwtD', але й vІwts'i. Те саме
у Бсдевлі.- На північ від Ужгорода, де w в лябіил.ізоване (=&І)

чуF.мо майже нормальне n: votty, !Юikw (НевіуLке, OpixoDHІJR).
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Не меюuе інтересна буде також фонема .с

Vtwhli,

яку я чув

в меАалекім селі Дубриничах, де панує на місuі старого
о в закритих склцах u. Ця фонема іде в парі з ивиІІdем, обго
ворюваним при фонемах иьЩу,
останки

давно

загально

uwts'i. -

пануючого

Можливо, J,I!O

ue

є

переходу старого о в за

критих складах в ЬІ на цих областІІХ.
- У многих селах захіА
нІх в Шариші находимо то саме: jaltЬІr;ka, назм села Vwriu;h

( Vw!n'ij) < Orlilc

а також VІьІrІіІ• мі('тО

Orlou

над Попрадом.

Звук ЬІ на місuі старого і.
Звук w на місuі етим. і (к) в кожнім положенні появ.мrєтьсн
як nродукт артикуляuіr румунського ВІІливу в однім селі біля
Мармароськоrо Сиrоту, а то у Вишній Руні: dwl/ьmlca, dw(Ja,
priiltwme do Swhtota, ja ne pwy horJil}ka~., ja hudu htauwtІн .r'a, .r pantamw jak тоі houor/ЬtlЬІ- па lctaidUm slІoui Utpouistw. Про
рідке

uc

Ь0~е~~~с ~~~::~~~~ ~:~~:r~:&:rтR~~~:e~.c~~~~~~~:i~:

1883, стор. 8, ІЗ, не подаючи однак докладно місuв uього
явюца а оrраничуючися до назви "Maгmoгosche Mundart",
І.UО очевИАІЮ має ширше значіння і розтJІгаЄ't·ьсяна uіл.у бувwу
Марамороську жуnу, на області якої находимо кілька дjя
лектичних угруповань. Ближче означення находимо на стор.
34, де подані пісні з околиці Сиrота, І,ПО також не є точне.
Також в йоrо"Знадобах"І,стор.l4,явиІ,Пе ue розширене на
Рус-lІоляну, Кривий, Русково, Велику Руну {мае бути Вишня

Руна), 1,1!0 також не зовсім відповідав правді,

Go

в прочих

названих словах uьoro ЯВЩІJа не стрічавмо в uій мірі, як
в В. Руні. 1 МатеріRА, ик каже там же в примітці, зібраний
з одного села --але икоru, не подає. Примір згаданоru нере

ходу і в ЬІ нодає і

1::.

СаGов у своіі-і "Христnматі-ї uерк. слав.

11 yrpo-pyc. лит. памитников (Унгвар 1893), стор. 214
саІшй Ст. Мариною: "И:1 Ровенской-ДолиньІ."

та ~Р:~~:~~~~й(нr:;~ч~Іі,з':~~~~е м~;У~ ~:а~~~~к'>::~~ж;е~~~
м'якше (Zwischen л бЬІв
ich war und я бив - ich schlug
ist in der Aussprachc ein Unterschied wahг.шnchmen, da in бив

~~t uz=~~~e~:a.чu~diihd~~~;fi~~PD:~e~=~~~n~~~il~i~~~t ~it~:~
ZUSammen, asl. Х'--'ДНТН, ІІІt.ІUШНЦ4, KAtt111t., ЩІ&ЗДІt.ІІНК .... ,ІІОІ\08.НІІ.І ...
lauten: ходwти, пшtнЬІ~, клЬІІt, празнЬІw: ... ) Подібне читаЕмо і на

U
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стороні 8 rівї ж самої етапі: Ober die Mundart der Marmar.

Ruthenen.

llle

одну примітку треба додати Щносtю поиои w о rоворі

t

t

В. Руни ІЮ на місuі етим. і (н). З оrлJІАу на те, 1~0 по в де
нких слш1ах на місuі середІІLоm у поивлиєтьси передив і: ul!itw,
lJistЬІj, Jr.ontilІ>І, pereti/a/W jn ne fililj, НС DСІОДІІ 110 {ІЮJІВЛПЄТЬСJІ Ь1
а можна скмати і рідко. Так nриміром о inf. діf'слів І. кл.
з ruртатщм нсрс.д -{)1 чув и pil(y', bilf.y', але .rlІ"ЬІl{ЬІ. Мабуть
о uім поrліднім винадку ділала вокальня rармопіи
- виріо
нання до сусідньоrо ЬJ. Подібно та сама нричин:1 з<~.ходІІда
й у фонемі roshlntьrtЬt,- У Верхратсt.коrо натомість находимо
КОНСеКВСІІТНО Ьl і 110 (, ЛЬіmаЮЧЬІй, 6ilt2IOI/bi/Ї .•• (ст. 18), рdбдлчьа,
КdпдЛІІЬІ, ЛdАtЛІІЧЬІ (<'Т. 23), рtЧЬІ (31), J4ЖtчЬt (32).
Звук ЬІ ЧС'рс:"І •н·симіляuіІо.
Н<н:лідком .п;ілання ассимілпuії іноді w пояnлнєтьсн на місці
інших зпуків в ненаrолоwенім складі перед складом наrоло
шеним. В Ужа~tськіі:t долині ЬІ на місІJЇ давньоrо & n слові •tц:dw,

котре всюди інде псJ?сі:tщло в о
tohdw, но в околиuі на
ніоніч від Ужrоро.п;ум1сто о маємQ Ьt: twhd!w (Перечин). В до
лині ріки Лабірuя ropiwньoro знов ассимілювться е перед
складом з ьz до Ьt: і:ьlЬ!ЬІ місто l.ebьr, ІсwЬ/ьІ місто Ісеt!tЬьІ (ІсwЬ!ЬІ.
ті tot m!Jn /ет ras !і mol/oy) (Збудьська Біла) --а також в до

лині ріки

Yra.
:Зміни :•І•ука

w.

На оGласті нівденко-карnатськШ спостерігаємо однак такі
самі зміни, які nже відбулися абQ 1t відбуваються на цілій
області української мови. € ue тенденція ДQ пересунення:

~;и::,:і~і~~::!тід~:0м:;~:~~а:,~~тиuь.~~~а;:~к~ь~r; 0,;;z~jу
у селах Рус-І{ривім та Рус-Поляні (нині о Румунії), де

w збли

жаючиси до у стае широким, о наслідок ЧQfQ ми маємо інQді.

акустичне вражіння: е: ifn, dfm. Дальшим вислідом в npoueci
:JМІНИ артикуляuії uьoro звука було uілковитс злитrя: йоrо з се
реднім звуком у в області гуцульській, де на відміну від ін

ших областей пану€ rлс широке підНЯ1ТJІ з закраскою звука
е: -!)""r, ty'n, dfm, dyn'a (Лсіня, Боt,..,ан, Рахова). Ця область
прилнrає суuільно до области 11ершої і Іючаткооої зміш1 арти
кулnuії шt. ріці Рускові. Дальше на захід иід Бичкова - І<ра

чун~оа
у

ВСІХ

·- до Тсресон находимn uже чистий середІІіА звук у
ІІОЛОЖСІШЯХ.

Н<І. захід від Терсени находимо також подібне JШИІ,І!е, ике
<~.бооrраtшчається на І!Оодинокі місuсвоеті, або й займав білuші
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області, при чім або обнимає всі по.ложснн• давньоrо ЬІ або

лиш декхі категорії.
Uілковите злиrrJІ з артикулицією у у всіх положеннJІх нахо--

::~:сідС:,а: с:і ~=~~=~~йі Д~~~~вr.~~Р:ф~ів:~. ~~~у~=
певні категорії оrраничсІІС uc явщuс, а то ІІа nom. sing. adj.
masc. g. в селах підужrородських, сусідніх з областю uілко-

витurо злитrJІ. в uc села положсні в долиІІі ріки Yra ві.D,
Уж города аж до Ворочова, дальше в сусідствІ Середнього
а 1·акож в був. Зсмплищuині в селах вишче Сніни: Паріrу

аіиuі, Тслеповці, Вишня і Нижня Яблінка. Крім uі€ї катс
Іuрії треба замітити також пересунення артикуляu,ії до переду
і в друrих положеннях крім по rубних саме в згаданій око.лиuі:

·

·

·

· · ·

: n'imtмi, luktavмj

(Во

лодої 1·енераu.ії також
ке),

clr'kU~p~!yj,
оманинuі),

dtohryi,

·
і. sГ.~tn~ C/,;,,?myj (Opi-

;~:r~~}· (0~~r;::rJ.~)~'';ies~;f~dZ~ь~i:ь,~;· n~~;~:. sі;:Щ:М~.'і('81~
fo~~j~~~:~e:;{/;,:gj;i~~;~?,~oнn~i~:::.ь~~::~.;j(Д~~~~::~~J;ь;,

molodtyj,

htardyj -

sьzr!Jj,
ІЮ -'ГіРІ~іj (Бачава).
З огляду на те, що нереt"унсннІІ артикуляІJЇї ь.1 до у в закін

ttеНЮІХ прикметників 11с всюди наступило

-

по rубних і1юді

остає ЬІ або &і -- можна заключати, IJ!O u.e в явище молодшого
ІюходжешІя. Навіть різняться дві rенераuії саме тим, 1,1!0
старша зберігає по губних м а молодша вже ні. Яка причина
гакого нересунеиня? Чи може <~усідство j? В такім шшалку

й в друrих околиuІІх це моr.\о би наступити. Но а другої
сторони іноді в дальших відмінках w ще зберігає пюю арти
куляuію, як в dat. inst. Іос. plur., де j нсрсд м нема.
Друга а може й uажніша причина лежала би у вирівнанні

до тих винадків, деу е зовсім нормальне, а то є у нрикметшІків
:іакінчених на: kyj, hyj, chyj.
Повільне _приближовання артику~яції ьt до у в за_кіІІченн~х
нрикметниюв

можна

спостерІгати

1 дальше

.g,

на

схІд

аж

шд

Мукачево, куди простягається область
~. с~.
I.Jc ІJОиснсшІя однак не дастьrя приложити до околиці ІІО·
вишчс Сніни до сіл: Парю-узівuіn, Гостовиuі, Тсленоасuь, Чу
каловець та Яблінки Виш. і Н., де по

k, h, ch

чуємо ьt, а де

в прикметників у всіх nідмінках па місuі 1.1 чуемо у: molod[yj,
dtohryj, sltaryj, .rlah!.Yi, n'im!yj а також moltot!yj, sttary lІudt, molnd(Y
Пояснити ue явИІ.J!С впливом словаu,ьких rоворів 11е можна,
бо вони є дадhІІІС віддалсні від долини ріки Ц1роки, де на-

fude.

73

ходитьси словаuькі села, а знов же о ближчім сусідС"ві сло
вацьких говорів тіеїж долини, а ue в селах: Пихні, Валиш~
ківuі, Стщuин ЬІ зберігаєтьси. Ту приходить о увагу евенту~
альна пізна колонізавія цівї области. Інша річ о островах між
словаrjr.кими селами, пк в Бано<ім та Давидові, Порачі, За~
вадuі, С:лоnінках, або uілковитім пограниччі, ик Рафаївуя:х uбо rшвіть в околиrJі Ужгороду, де стичність 3 пословаченими
ру(·rшами живіша, там першим ступнем до вирівнаннJІ 3 су~
сіднімrr говорами словаuькнми в затрата грубости артикуляуії

'''

і йогn пересунеfrня принайменше до грани уі звука у.

Зrrук ьr о словах: bЬlty, vЬlmja,
В зв'язку з лябіJt\ізаuією звука

w на u в

слові

bw!)l,

uw

та його переміни.

w належить

а то в часі миrtулім в І.

2.

поставити і зміну

і З. особі однини

роду чол. В говорах між рікою Угом а Латориuею а навіть
ІІJС далмнс на схід чути о часі минулім в І. 2. З. особі однини

р. м. від діF:слоnа

bw!J

F.ТЬСЯ і дістає закраску

фонему

u,

томість перед наступним

bwul'·

Звук

однак в повне

l

w перед !.l

u не

лябіялізу~

переходить. На~

о роді ж. і ніяк. або в множині

чистий звук w 3ІІОR вертає. В говорах нцужанських
а також говорах сусідуючих з говорами пословачеиими або
сотаuькими на місці '" виступав чистий звук u павіть в inf. та
прочих особах ·ra родах одrrини А множини ЧLІСУ МІІІІ.: hladlфj

Ьи~t (Пудrородя), n!abul (Рафаївuі), Іinlak ne mto.te buti, bul (Про
сач), ja bul, mw ЬІи{і (Кобильниuя), а tЬl Ьи~t (Київ). В говорах
за Лабірцем на захід, ,n;e / на кінці складів в часі минулім не
нерехоАить на {1, ue u в слові bul, buli могло поrшtритиси
з околиць словацuких.
Внлииом ля:біклізаuії {І на w старазси

rюяснити Др. І. Зілшrський

rrpouec

переходу bw~t на Ьи~t у всіх

українських говорах.' Думаю, r.no ту не відгравав рішучої ролі
момент артикуляuійІfий, як радше фонолоrічний. Звук u ,п;і
паnся сюди з іш11их форм для Іrідрізнення значіння двохфонем

даnнього bw!J, r.uo зі зміноrо артикуляuії Ь! >у стало висловrо
ватисІІ як by!J, але зараз же й 3rrучало однаково з фонемою
Ьyg<•bili.

ІІоАіtЇІІІІЙ rrepcxiд w на u находимо u 1·лові: l!Ьimja, яке в де
яких околицих 3вуч11ть як vu(j}mja. В uім винадку зміну зву
кову спричинила р<І.,і\ше артикуляуія. І.Jю фонему зустрічаємо
н говорах дn.\ішшх n Мармароші аж до Ужаю.uини. З uим

' Др. ІІІаІІ ЗілиJІса.киН: (\t:ШО ~ фош~тики умраrнса.ких І"ОВОрів • .,Січ'',
АльмаtІ8Х D ІІВМІІТІо 40-оих р<:ІКОІІИJІ ОСJІОМН.ІІ товарНС1118 ,.Січ" у 8і.Іtні.
ЛЬJІіи 1908, стор. 275.- Проф. Т. L~hr-Splawiilski ІІОІСJUt! цс.ІІанwс
Аіланюtм закону фuнетqчноn:~ та аналоrії фopwlf 6ш/u. (Drohiazgi z morfologii malornskicj, Lw6w 1925, гтор. 1-9.)
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ЯВИІ,І,Jем однак

неможна ототожнювати дуже

Підкарnапі nрефікса

(v)un'a!J

місто V/Ьlbra!J,

rюширеного на

u або vu місто VN: (v)ubraty, (v)upysaty,
vtwpysaty, vtьm'aty. Це є двоякий спосіб

~~t~~фі~~~=а~=~лі~р~ди:о:~:і {~~о~ "с:а~~;г:йвп~:РІ:~:~~~~

слов'янських. пам'ятниках нрефіксовашrя при помочі "VЬІ"
рідке і оrраничаєrься лиш на деякі пам'ятники. Прсфіксоваюrя
при помочі

(v)u

зберіглося і АО нині в півАеннослnн.'янських

моnах та в горішньо-лужиуькім: wuro.(i.І

Звук е.

Звук ~ появлявт~ся в укр.
На МІСUІ етИМОЛОГІЧІІОГО

t

ronopax ІІівденно карпатських так

ЯК Й

t

З Ь В СИЛЬНИХ ІІОЛОЖеННJІХ та

в групі *tьrt, *trlt. Артикуляція його в зависимості від його
положенюr, іноді й околиuі, неоднакова. Нормальне t між
твердими приголосними Брох означив я:к mid-front-wide, 1 т. Е
перСАНього ряду середнього нідняттв.
потвердили й мої
поміри згаданими вже мстодами у тих самих. осіб з різних
сторш Підкарпатськоі Руси. У Турха в слові {tma дотик
по боках піднсбішtя починався від nepwot-u черіююго в глубині

IJe

5mm(при і

9mm!)

-диви обр.

5. Так само і на я:~икув слові те

зазначений дотик боками вузt.кою плшуею иід половини пер

шого чсрінноrо (обр.

8.). У гол ІЦСлспний = 7 тт. Проріз обр.8.

УБре3и дотик на піднебінні слабий, так само й на язику. На
піднебінні зачинан.ся uін від другого черіиноrо, на язику від

третього. Уrол ІJ!Слепний =

10 тт (обр. б.). У Шлспеuкоrо

в слові тt дотик на піднебінні від другого черінноrо вузькою
СМУГОЮ (обр. 7.) 1 ТО СЗМО Й ІІЗ ЯЗИКУ (обр. 10.). УГОЛ Jj!СЛеІІНИЙ
"'· 5 тт. НормалІоний звук t, якого би він походження й не
був, зберіrавться: на значнім просторі південно-карнатськім

за виїмкою Гуuуль!JАИНИ та ЛсмківІуини чисто лише перел
твердими складами або у визвуuі без огляду на те, чи

" t~a~
голошений чи ненаголощений dtobre rtano PІant, pan ktate: dai
btnf.t, lektaje, wn/t (Бичків), vttstlo, CІtJnwj l!tg'in', p!errd, I'OJkr/tІ
(В. А1нuа), ltrtdtar'i, mi<,JtrnЬlj, 1/t!t, dtтe~{{anwj (Нон.оtеЛИІJЯ коло
Нсресниуі), hJmhom, ctтkU(ІJ)n()'k (Драruво), tf/tlwj, dt je (Н. Сине
вир), ltb!t, ІJilt, budtt!, Jritba (lm!Щ)' (В. Вереuькі), {Jip!t, sludJtna,
sl!a~lt, m/wyme, ptertd (Имстичсво), ntdialtko, b,udt, ktalttt, kltptal'
(В. Лучки), ktиmt, Ptlrto, l!ttt<,, tthlt (Невіцt.кс), nt tr/tba, ftaltr,
1

Vondrik W.:

Vcrкleichendc

Slavische

Gвmmatik.

стор. ЗІб.
1 О. Брох.: Yrpopyccкor: нар'kчіс сс.о.а Убли, ор.
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cit.

2. AuH. 11.

с-тор.

12, § -1.

Н.,

lem, ieh!w, P/tlre (Убли), ІUtkl/eko, pryutd/e, do pJekla (Р. Поруба),
sJela, lІekat, to 1U! tvJoje (Нікльова), і!ОІ} s sJda па sJelo, IJedvo, d!olm,
od nteho (Орябина), C/trko{J, ktosec, Ьщи:а (Зава.дка).
Звук е f:l одним :J найбіл~ше змімчивих звуків в українській
мові взагалі а також і в іІ діJІЛсктах. БіnJм часу шднав він
многим :Jмінам в завиrимості від його окружсннн. 1 Етимоло
гічне е 11 ноложенні нсрсА м'яким ІІриголосІІим, коли в настун

нім еклалі Gyu голосниіі нерсднього рм у, ІІК вже було сказано,
нсрсйшло n і: Jisl, f'im, vt.І'iila, klamin', hol!/in'a, tos'in' Іolin';
е 110 м'яких нршuлоr1шх на кі11uі слів и на ростку: -ьjе пере
ходить на а: ІІa.rІin'tt, f.yl'ttt, iit!tin'a; З) е u ноложснні по м'якім

2)

пригnлщ·нім перед коЛІІСІ. твердим приголосним переходило

в о: ionJa, l'Іornьtj, i./бІJlLІj, і.ІбІJnа;
rкладах

нсред

твсрАИМ

4)

етимологічне е в закритих

приголосним

переголосовується

на

'и, іі, і: pryn'u.f, pryniis, pryn'is; 5) перед шtступним м'яким скла
АОМ Gсз огляду на те, •НІ склад ~ закритий чи отворений, так
rтимолопtчнс t як й е з ь а також наслідкnм вnкальної гармонії
r. е1·а~ nузt.КІІМ: Ііlа, ko.ft:'c' ; б) на деяких околиuих, а то на Гу
ІJУЛІ>І.І!ІІІІі, стаЕ наrлідком зміни артикулнuійної основи дуже
ІІІІІрокнм.

Вшщдюt uІІчислсні нід І

4

обгоtюрюиані були або будуть

ІІід відновідннми зnуками, .:to яких t Аі"щло дороrою особли
вих фонСl"ІІЧІІИХ :'Іі1.КоІІіR 1а історичних нроuссІв. Серед HltX
особлююго значіннн набнрае пpouer нерсtuлосу стим. е о за
критих складах, бо нсодІІ<1КОВІІМИ рефлексами розділяв об
ласть нів.дешю-карнатсt.ку на чотири нолоси. Рефлекси того
t і ЇХ І СОГрафЇЧІІС ІІШІІІ1JІСІІІ.іJІ оGІ'ОІЮр!ОІОТЬСІІ ІІЇА ВідноВід
НИМИ зRуками ('u, іі, і).
Варіянтом зRука е е ІІУЗhКе t, кнтрс Іюuстш: :1 кожного е,
накuлн ІЮІЮ стоїть перед м'яким складом.
Звужснни

е

на ё.

а ,7:~;~~с; ~~:=r.~~~~ix"~:"~iв~~~~r: tт':;.rioki:p~~~к~c;;p:~

АОвсім
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південнім боuі ІІа області майже від р. Тонлі аж

по ріку Терссву, т. в відповідаючій в часті галиІjьким лемкам
та в Wлост1 галиІJЬКІІМ бойкам. На ус JІВІІІ.І!е звернув вже увагу
О. Огоновський о своїй студії: Studieп

ruthcпi~chcn

Spracltc, 110

' Л11. UІах)ІаІ<•ІІ ,,:
Slawistyc·zny ll. KrakiІІv

aul' dcm Gebicte

dег

обговорював його з другнми випад

ками псрrходу е nу, називаючІІ
Умрмшскан
І!Ю!І. rmf'l.

Qeti перехід "Wandlung des
грамма1има

141- -1."11.
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t\рwмскпn.

Rocznik

Констатує ue JІВИJИе 1. ВерхратськиІ-і
в оnисі говору околиuі Yrepcuь коло Ліска на галиuькій

e-Lautes in Tieftone". 1

ЛемківІ,ІJині, 1 в говорі замішанuів, рідше в говорі галиuьких
демків 3 а також і в говорах піценно-карпатських з наго
лосом движимим і недвижимим.• На нього звертає увагу

і Др. І. Сввнuіuький в описі говору села Бітли 5 а також
Рабіївна в описі (юйківського говору та Княжинський в зга

даній вже студії.• Но правдиве освітлення yr.oro звука пода11
нам О. Брох u сuоїх студіях 11ро говір села Убля.' НіІt озна
чив його у nідношенні до е як звук е аакритий нсредньоrо рнду
середнього підняття (mid-front-narrow). Умовюш nереходу
е в l rхожі з такими <·амими, як у московських говорах (Угро
русское нарі;чіе села Убля, стор. 12, 43, § 24), то значить
перед настунним м'яким ~~кладом, 01 1·акож наслідком рсt·рс

СИDІІОЇ вакальної t·армонії, т. ан. е вирівНІОР.Тьrя або •·армо-

:~~:ьяс~j~~і;~tр~;~::~. ~ ~~а?у~~і~~:н~~ .1·Р~~::~~. uв. Р;,~·.~

~~:::о~8."дГ::.~.і}7 ,r;/t~~;e~~ьk~p~;~· :·~~~;.і~~і ~~~Г;: ~~d~J:ia 1~{;~:
АСІWІ), din',

teptlr', .tmirf( Рус-Кршsий), tiN,pit' ti, cІir'ko'} (В. Руна),
u vU/iri, u tfim sifti, do ІrІІІоjі(Новоеслиuя коло Hcpecниui),litu/ir',
tlp!lr', din', рі11', ri;r'k6Іj, smir'/(l'pyІІІrno), ЬаЬ/іс', Ne/grovlc' (Дра
rово), lflrn'a, .Щirn'a, tipІir', lilvtir', dtin', ріп', ohtln', .ti.r', olic',
lr.onfic', vtl/ir'ja, ptiпlhl' (МІ' реп!), i,ird, ІІіr(ІіІу, ~ /JІilr.ti (aлepeklo),
.rtr/lmla, mJir'va, .ІV(п/Jиl, .tirsf, tuird (але tverdJЬІj), sІirfin', tlr!iln'a,
dviri (Нанкоtю), N'egrovic', lip!irІ, letvirti, cІlr'kof!, vb Javor!Uvic'
(Н. t:инсвир), l/irn'om, і.Ііп'с'і, c!lr'kof!, do c!ir'kuy, Cetvtir' (Рипін
ний), kostic', vlr't(ch), tlp!lr' (И:1ки), ot/ir', vir'ch, letv/ir' dir'
(Н. Раковсuь), liplir', 11111/іІ', kup/ir' (ВсряQJІ), ute .І'ayzmtir'klo,
oh!in', kшnin!if"', Іr.ощіс', ztimlu (Имстичово), zІimlu,siOr!in'lr.yj, оІ/іс',
dni.r' ( К ушІНtІВUі), d;ivir', cilr' kolj., vir' ch (але ver.fok), J{af.ln', mitІ'/i,
dl.r', dvir', nr m'll' (impcrat. від mtlaly), r•ii'iir, ІіrІІnl'ІІ (СтраGІt'J)r. І::. OgontJw~ki: 1itutltt"ІІ aul"tlt•tп (;t·bi<'tr drr rutltcnisrh•·Іt :-iprariІt',
l.c·mhcrR 1860, t"Іup. 37.
1 lwan Wt'rrhratskyj: Dit- Muntlart dt·r Gcgcntl vor1 Ul1rrri 1wi
l.isko. Лrrhiv f. $]. Phil. ХХ\', rror. 4t»J.
а ІваІІВсрхратrкtІН: І"оuір:JаміtІІащtів. :ІаІІІІІ""Кн Н. Т. ім.ІІІ.у.\ьІЮUі
ІІІ, с1. lбU.

cc:u~~~~ ~~f~7.PJt'.~-~-~~~~ l~в i90:f, ~~;.~~34~ Лс\Ікіо. :Ібірш•к фільол.

:

~

..

2

1~·k ~і~Г:~~~~-ь;і7.А:.іоІ~~f.~~:.::~~~:.;~·о~: і~і~~~~;~~~ 1 ~-стор. 120.
' ОІаГ BruciІ: Zuш Klt:inrussischen in Un~tarn, Лn·lt. Г. ~1. Phil. XVII,
:-1.23, ХІХ.§ 1. -· YІ-popyrrtюt• ІtарtчіІ• rt•лa Ублн, СІІб. 18!>9. <"ТОfІ. ЗН. 4:J.
)і

чово), u si(Ji, Jmirl, tiplir' (l'айдош), ltirn'a, ;:hnl{a, siOl!lc', sirsl,
;:mJir'kafs'a, kitf (Ляхувuі), па щІjі, ot/lc' (Комаровuі), prynis'
!І/оdи, m!ir'va (Горяне), vir;:', mol;olic' (І<оритняне), z:.lmlJa (Не
ніu•·ке), vJil'ur, do vt"l'era, Іrifii (НовоссЛІІІJЛ коло Перечина),
tiptir', trlvJir', kІфІіr' (РакошІ), щщіс, vir'ch, tetvtir', Іrp!lr', v!lr'ba
(але і verba), оІіс' (Дубршшчі), din', chl!Opic', smir(, sJimlnic',
p,:iпtin', ;:Jirn'a (Суль), vir'ch, rir'kol,!, trtr,ir', dіІІіОf, dl.r'iil (Стара
СтужІІQJІ), ko.rtlr', do ArdJilu, din' (Ужок).
На захід оід У1·а ue яоиІ,І.Jе розширяється аж до лінії Бар
дієва. Но замітити треба, І!JО нроuес відвужуваннн відбувається
не все зараз по •uезиениі умовин звужовання, т. в м'JІІ(О('ТИ
І!аС"ІУІІІЮГО складу. Часто зустрічати будемо вина.дки, де
склад nеред r ІІЖС отпсрдіu, 110 вуз~.окkть зберігається силою

привички.

Ue

будемо зустрічати п селах ШІ.іtдальщс на захід

доІ~~~~ ~~~~~10 ~)а*~:~~0~и на захід й ІІіuдснь, зустрінемося

псюди з тим же RВИJJ.\eM. В першій мірі наведу nриміри з села
Ублі:

vir(Jili, tlrpІili, vJir'ba, lІlr'pali (записи мої)- dJrhj.la, hiri;:'i, tilvir' (Dpox, Угрр. 11ар. с Убли, ст. 43, 46), v/lr'ba, m!ldt.'a
(Колониця), іІаrіс', J'elvflr', mti"l'a (Пудrородя), V/lr'ba, telvJir',
c/ir'ko!f., t/irn'a (ІІюші), mll', lelv/lr', v/lr'ha, Ypir' (Звала), letv/iІ',
v!ir'ha, vir'clt (ОстрожІІИUJІ, u двnх послідніх селах м'якість r
АСАІJИ замітна), din', gnis', itarlc' (Сунів), ІерІіr, lelvtir', jtaric',
оlІіс' (Суха), v!il'ur, ltepir (Рокитівuі), hnls', llir'ch, {l p!lkli,
din', d!lvial, dtls'al. (Руська Поруба). В тШжс самій Порубі
:сGсріrаt.тм·я іІІоді і, xn•• умовини зміняються, то € м'який
склад шсрдвс: j.:aric, tilvir, vіІ·Ьа; vlr'ba, virrh (Рафаїоuі), Jmir(,
j,ari,·, kltнic, i'Jrtvir, virch, v!irlm, але k/Uptt", ktoшr (ВалькіD), 1
m!Mi.'n (Ргмгніш1), rli11', vJirb'tt, vir'ch (вузькість нс:шачна), але
i:etva (КuGидІ•ІІЩJИ), din', vJir'ba, ІІіlа, m!idt.'a (.І,l!авник), ро
.rtolІil'ku, dv!lri (Млииаріuuі), m!ll'e, lmls', dln', vlr'ba, vlr'ch,
litlv!r', але do letverka (Рімне), па vlrch, dln', vІІт'Ьа, ttlplr, virclt
(Іjсрніна), dln', l!lper, vlr'ch, v!hba, але lern'a (Ортутова), virrh

(fеG"с:і=~·Аальше на захід як також й на ••івночі uьoro яви•.uа

вже не стрічаємо: іІаrес,

Jr.;upec, mlІ.Jnec (Біловежа), chl!opec, dvІeri
(Нікльова), d;en', t;ern'ak, lctosec, dJevjaІ, dJe/'at (Ольшавиuя),
sf/ern'a, v/er'ch, hІornrc (Блажів), vtrch, ver'bi (n. рІ.), lr.tosec, ktontr,
1

8
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d!tujal, dft/'al, dtn (Шом), drмri, dtn' (Ганіrівuі),/о/tс, kІortc (Київ),
ІоІип', j{artc, kJostc, ktuptc (Обру'Іне), JoUc (Орибина).
Крім цих винмків, ~о виступають під даними вrорі умови·
нами, находимо також і інші. Так, в слові itlf/t кінuеве t
персходить на ьузькс і, а навіть і (І'і), мабугь в наслідок
м'якости N та Іl!С й наголосу: yl'l' Іі (Всриuн, Поляна, та вза
галі на цілій області м'якого

J'l'

та ву:~ького

t). 1

Другий винадок - то нерсхід t у вузький відrінок в instг.
~ing. займеюшка опа перед {1: ni{l (ny{l). Фонема ця виступає на
області на південь від полоІШІІСькоrо ІІасма, починаючи nід
Тересви аж но Латориuю: iz ni{l (Золотарьооо, 11мсти'Іt'во,

Стf~=~ 0~8:~=~:~u:в~~-,п~рт~а~~~~~81~~ду
ваним зnуком

І-Іа

tt

нереА лябіялі:ю-

(t)

стоїть одинцем. Напротив

нонередн~ лябіялізоване о

в напрвмі

1t

є СІюсібне ділати

звуження,

як

ue

~;~~J;Yl~fjД~б~ ;;Jі~~~~::;.~ч~0 ~~ ~:';,! J:бi~:~~~~:p:~t;f~

я не находжу. Приміром :щ Латориuею на захід все оимоІІ
лиють ЯСНО: poj h/t(t. Остаtі дві МОЖЛИІЮСТЇ, або € IJC ВПАИВ
аналоrіі другого і r-вс1п. четвертого відмінка, де nриходить
вузьке і: nljt, або Іюходить з ·rого часу, коли за t слідував j:
niju, в наслідок чого ПОІШЛІІося м'який склад а тим самим
умавина для нерсходу t
І, а ue t-: більше правдоподібне.!
З()всім серед інших умоnин в~ІСТ}'ІІа€ рід вузького !в говорах

гуuулr.с-t.ких та рікІf Pyc-кonІt.ljc nуз•.ке і є походження зовсім
іншоrо. Імешю ПІ.\ОСІШЙ а ІІС(Ісдоnсім з А а рідше з ja 110
м'яких нрІtrолосюrх 11среходить у вузьке і: por'itldok, tr'ilsttmo,
pj!Ua, s'Іimn't, v}oll, kolidJa, mtis'lc', htuf'l'l, k'Jlmju ( < (атіи),
!' !lpka, l' Jisto (Ясіня), i'll, zbii '!і, nastin'i, poros' Іі, Іtlti ( І<осіво.ка
ПолJІна). У mвnpax ріюt Руt·кошt І!С ІІВИІ!!С 01·раничсн(" .\ИІІІ
до

числіnннкіn:

іменників

роду

pjil, dtviff,

dr1'І( (Рус-Кривий,

ніRК()СfІ

1.;

на

ztili, Jlimn'i.

Рускова) та

ЛІ{аІап'і, nаІІіп'і

(Рус-Кривпn, J?ускоиа).
Вузький 11ідтінок f' 11 •·шю~мх на захід uід Терсеви і був
лиш варіJІнтом нормального t
в гуцульських говорах, як
було видно на нримірах, мае аначіння фонолоrічне
·

в порівнанні з і аа Тересвою на захід фонемшо.

' Явич.~с І.(С нахЦАІІмо вже в XVII. ст. 10 Учительній €»анІVІії Аоtдо
мнрівсьІІій, ДС ПОІІО виступа~;~ В ІІ8ШІС8ННі: ІІЩІІ. ДИ'ВН МОЮ статnо:
ЛцомІtрбвСІІІ• Учит. Ев.анr.: Наук. :Jбор. тов. Прос. в YжropoAt 11, 98.
1 Не виключене, 1,1&0 на твореНІІІІ форми ".Jil ІІП.ливалоt форма чол. роду
'tJ"''', бо подібний паралелізм 11 у :ІаЙN<"НІІИІІУ вказівні~• W/ 1
f.
·ІЬІfІІ. ЕЬаГоLЛі t.I 1 JІJCЇ заАwсІІІІИКИ в instr. ~а навіть імrюшми: дatdwlt)fl, .І'JІІІТ(І>{І.
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instr. s.

f.

мittчanrІ 11:1: :711.' -!)'fl,

mo/Jil

:Jиук а.
Звук а на області південо-карпатській в нродоожеІІнІІм: І )c1·aа: daty, ma!J, іаrьІі, 2) з прасл . .tt.: pjaf, imja, mjtaso, chvaltaf,
dtJ'af, З) наростка -ьjе у іменників роду ніикогu: nas/fn'a, ztila,
liyJ(a, 4) t по l, t: lasnІok, lamjan{ЬJj, lар!Цу, taltudok, 5) прасл. t
и :ш.крІПІІХ t'К.ладах: lad, mjad, б) 1·руп: tьrt, t&rt: tarki, larnЬJj,
hardьzj і ort, olt: ralo, lakomЬJi, 7) о частиuі да. Відносно арти

poro

І<у.ляuії ur.oгo :Jвука, то в ублянськім говорі означив йoru Брох
(Угрр. нар. с. У.§ 7) як близьке mid-back-widc, т. в середнього

ніднитт11 заднuого ряду. Поміри, роGлені мною у трьох вже
ВЇіtомих осіб нри артикуляuії слова ЬаЬа, дали одІІаковий
результат. Ні на піднебінні при номірі штуч1шм ніднебінням,
ні на я:Jи..:у при уж1tтт:і методи забарвлсІшя німкого дотику

не було. При номірі Ішложення я:Jика приладом Атиінсоновим
у Т. онелід Gyo той, І,UО хребет язика здиигався нсзиачно,
зачінаючи боком четІJсртий і третіtІ іш1ді й другий чсрінний
о незначній оисоті. У Б. зачіпав язик третій і другий, у ІП. чет

вертий і третій. В норінtшнні з артикуляuівю других звуків, як
ІІРІІМ. з е, котре означа€п.ся також як звук середньою підняття,

то підняття я:шка нри а в ІІІІЖЧС, м~ ІІJ?И. е. К:інчик язик~ спа
ла€ низt.ко, онираючися лс1·кu о долІШНІ ('JкачІ на граниЦІ ясен.

Y1u.\ t.uелещщй у Т. 21 тт, у Б. 11 тт, довжина отвору rділи
17--20mm, у ІІІ. yruл ІЦСАСІІІІИЙ 7-·-12mm, ІІІИрина отвору І,ИЇЛИ
ЗВ тт. В порівманні з нормальним украікським а в воно слухоао
грубше. Всі вичпелеІІі рсфлсксІІ а мають однакову артику
ЛRІjію нри нормоL\Мtім ноложенні. Од11ак не ясі ui рсфлехси
занимаютr. однакоnу оGлаrть.

І. НайGі.\t.ІІІУ областt. занимаЕ-: рсфлсКІ· парого а, бо uілу
11івдс11но-карпатську областІ, вра:t з Гуцульr.uиrюю, де І) м'яке
(йотова11е) а 11 кількох виІІадках tІереходить на uузьке і так
як а з(:

jijcu!, pjtinyj, votfintyj, vodtinka, vi~Jl'tlr', але volJar', 2) та
,(a;:dtyen'i, З) по шип'мчих:

у м'яких а ннів ж. р. lп.'t'/n'i, ІІаЬ!і,
t'Іiha,

J'Jipka,

l'Іis.

Наведу лиш кілька нриміріu збсрігаІІНR ст<~.рого м'ихо1·о а:

itaryj, jalmІin', iІahlyko, jarl'tl, hojla{YJ'i, J/iia{Y, ptojaJ, IJ?ia, natfj!fa (Рахів). Да.льruс на захід а збсрігаєтьс11 у r•cix положен
нях: !.ta'fa, htur'ia {Бичків), ctaп'lui don'kla, Jfltvtaty, odnJoho car'ita
(Бушпш), viii ari, l10lovtatyc'a, иШ!уп'Іаі qto (Драrово), m/eia,
mrdvit'dt.a, koleJ/ari (РсІІінний),lа.r, holov/a, mtaiu (Всриuя), ptiJn'a,
mojta famІi[ija (8. Раковеuь), kortwtnyc'a, h!ojkala па r/flda, оі r!Щyna
mal:a ІІа /ll naptudyi (СтраGичово), rltiyla, hra,.,Ja{yi, Jtмja (Дуб-
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рини'Іі),Jюm/Uаnо, daj/U, pl!al'u, jJarlc' (Корнтнине), mJeia, chJy!.a,
VI/12m (ПудrороАR), ;:мт, mJoja ЬІаЬа, !.n'irJ/ar', іІарkо, mttd'ia, od
Ltahirc' а (В. Рцвань), PІisar, kJoftiQr, kJosal, sJadi' а (КобильниWІ},
/Jwja, nц/wvat, ІJ/it!i{J chrJ/opca (Ястрсб), cinovJalka, !lJ{ajka, las,
olprovaditaiul (Орибина).
2. а на місці r (А) обнимав такуж область, з виїмкою Гуцуль
Q!ИНИ1 частиІІно долини ріки Рускови, де натомість маємо І

(pjit, fJ-t'I!J, mn'lso, mtn'lta

і т. д.), а в долині ріки Рускави лиш

в дсІІких виnадках, означених на стор.

79).

Граничною об

ластю uьoro ІІвиІуа буде отже ріка Рускава а відтак Луг

Бичків- В.

Anwa, де м'ике а зберігавтьс11 всюди без оrлцу на
його походження: kn' az', J(ah, m/is' ас' (Рус-Кривий), s' attyj, s'Jato,
jazta!J, tllta (Бичків), idy z jahn'fa!J pos'al/yrj (В. Апша), hІиs'а,
tilJa, Jl'tn'ta (В. Руна), pr'ilal.a, s'Іalo, ltlta, ptac'a (НовоселИWІ
Марм.), ja;:Іa!J, lІasto, pustiьrn'a (Драrово), pr'j{adl.a, mjis'ac' (Ре-
nінний}, dtls'a(, s'tato, fJl:'lal} (Страбичово), u;:'tal} ji sOhti ;:а [on/u,
httadaІJ (Ворочово), ІJZ'Іау, ;:а(, s'аІ/ЬІj (Пнхні),рт'іfаdі'а, m;us'al,
pJalat, l!tla (Р. Поруба), prJos'al, ltuhjat, vin sa m{ЬІjt (Валькіа),
hvtar'jat, lttla, d!tvjat, d!tl'at (Київ), ;:altaly1 roЬy!Ji, doa mil'Іac'f
(Орябииа).
З. Звук а зглІІДНо м'11ке 'а в закінченні nom. sing. іменників
роду ніякого на місці давнього -ьjt обіймав таку саму обласn.

JІК а з{, т. є віА Спиша до rраннць rуuульськоrо rовору та ріки
Рускови: ;:dorO/ІJla, stijnn'a, nasJin'a (Бичків), sJimn'a (Бедевли),
dJuhla, JШtr'ja, str!ula, hov!in'a, pottyla {НаІІково),уrft/іn'а, ;;Да (Н. Синевир), m/i1an'a,
syt!Jin'a (Воловий), z'Іila, nefl/as(a, rospJи(a (В. Bepeu~oкi),;:dor!OІJla,
kllJin'a (ТихиU, І(ичірни11), ;:.Jila, ;:dor/ovja (Ужок), hol/u;:'a, kopal!uГa (І(остр~Іни), oh!ЬІsfa, ;:,dor/OІ:Іla (Раково), us'Jakojt br'jaidl.'Іa
(Ворnчово) .IJ~>ila, iit!Іin' а, ру!! а, s/ijafta (Hcoiuькe),koltos' a,p!oz;:,atla,
ll'tas(a (І(омаровuі), ;:Ііlа, l!irn'a (Лнхувuі), ztila, nastin'a (Стра
би•юво), І:Іf;'V/an'a,ltwC'a, 1IOS'/in'a, z'tila {В. PaкoвcuІ.),JutroІJ/йn'a,
l{lrn'a, ;;dr!avja (Пихні), z!ila, nas/in'a (І(олониwr), PJUdhoroffa, ;:Ііlа
(11 удгородн), bal/in'a, Г /tJfa ( Р. Поруба),;;!і!а, ;:dr/aІJja ( Рафаївці),
nastin'a, t/lrn'a (Кобильниця), vinltan'a, otpu!Jlin'a {Мл~шарівuі),
t{ern'a, budovtan'a (Ортутова), !.Ііlа (Лстреб, Обручне), ІJtf'Jila,
kamJin'a, ;;drtavja {rерлнхів), zdrJavja (Блажіо), vinlovtan'a, pozdrtJD/in'tJ, риЩап'а, chodiІwn'a, i'tila (Орнбина).

z'Іila (Новосслиwr коло Нересниці),

81

Дальші приміри :1 північних нідбескидських сіА приводжу

аа Верхратським Знадоби ІІ,ст.23: обмчінR,тканя(Пітрова),
ІІtсьілR, одьіиR, ІJЬІ.сmрн (Кремпах), кicmR (Бехерів), смсітя (В. Ор
ліх), zpyдR (Габура), JІЬlЧа (Чірч), ріжджа (Курів), насьіня (Кеч
ківuі), zалузR (Липник).
4. а по l місm t находимо лиш спорадично. Мені удалос11
.\иш випадково записати в Рус-Кривім на ріці Рускові кіАька
таких нримірів: lasІaty місто lщaty, lap1ity (-- ltpity}, fl,a.cnufY

~=;~~~~Z:"K~p~~~'rciь~-:~'7'/!1i~~~~~~i;~:~~,:в(g:~z,~r;;,cьt~~
В да.Аьших се.лах 11а ("Хід запису€ Верхратсt.кий: ІШаtок
(М. Луг), часник (В.Ссвлюш), (Знад.І, 16). Да.Аьшс з тим яви

ІllСМ пріча11:мося аж в околиці ріки Лабірu.я а Верхратський
нотун: чало (Бодружал), причапитисR (Габура), печарка (Київ),
(Зш.Ід.ІІ, 23). М11ою було потвердженс uc яощус також в Р. По
рубі, Банскім: lalo місто ltlo -- lolo, да.льшс на заході прим.
в Блажові маємо: lttrю, в Шомі: ltolo; в Сухій : laptikw, lasati,
але l!tlu .1а, lasnJok, Cabtali~'i (Чаба.лівІ,Іі), 1 lщаtі (Краснобрід).
а ІЮ

.t міt.їО

t або о: іаhнЬ (Ортутова), ialudok (ціла долина

~:;X:.~~~·2;)~t:~u':~~~~~=~U вe:::.:l~~~j~·~~~;•OJ?;I~~~O~~

та Снакована Шарнші (Знад. 11,23).Воно на великій області
:~ахідніх говорів, починаточи від Уга, є пануючим в цім слові.
5) а на міС'Qі стим. е в закритих t·клад::ах перед твердими

JiJ:~:~~t·~и~~u~:cт/a~,a:,f;:J~eu1~\fi','ї!!:i~i~~~~.c:o~~~~~~~\~~
ІІU mjud, у Шеланці l'ad, но mtd. Також не бс:1 анливу
с\оваuького будуть фонеми: V/os'am, v;o5'iim, які можна почути
коколиці ріки Уга: vi/.r'iim (Ужок) а ІІаr•іть Латориuі: v/ii's'am

lad,

(Страбичіо).
б) а па місці ;ш.гально-украінськоrо о в групах: *tьrl, *t~>rl,
в •·рунах: lorl, *tolt ІІІІстунае .\ІІІІІС о областях західніх, погра
ничних зі словаuькими, як запозичснІІЯ західньо-слов'янські.
8 пословачсних се.лах на нівні<ІниА захід від Ужгорода

*

уживаt<тьсн

ttarky

на означеним овочів з терни. Накроллюпану

білими плнмам•• ссрсть коров11 називають: tarkaнta; potarhtanw
(Валькіu),
(Блажіu),

hJarlo (Рафаївuі, І.І!авник), g/arlo
ktar/lok (Рсмсніиц, Шом). € то

(Обручне), gtarJ!O
слова принимані

ДОр<>ГОЮ ЗЗІІО~ИЧ('НІІЯ.

1 Інrсрt.rІІО, І,UО НІКУ ІІСрсміну ІІаХОАИМQ j И rаміИ назві села. На ОДІІіА
uсрковній книзі без ·rитулу {мабуть Тріо.аь) ~ записано, JI!O куnлено uю
мн11rу дп села УО!,4.ІОR.,І( •· Д-р І. ПаІrьмеоІІч: Помрайкі заn11ски на
nіА,карпатrьми~~; uер~~;овІІИJІ; кннrах. Часть 11. Наум. ЗбірІІик. тов. ,,ІІро
,.nіта" о УжmроА.і р. ХІІ. (1936), rтор. 35.

Н2

На місuі tort, tolt: zdrJavja, bltana, :oblalr. t: ~.:лоиа, наИчон-·
ті ше уживані на ~ій західній області від Yra аж до Сnи ша,
нерешrrі також дорогою культурного запозичсннв. Про а в зrо1·
даних положенннх буде І.ІЬе бесіда ІІ(Ш обговорюванНІ груп f~І"t,

olt.

t,.rt,Юrt,tolt,ort,

:•

.::.~~~ее~<~ J'ae;~,:~;;,'•;,~~~'~otd~:J,~o~ ~~~;:~н:;іd~~-~::и;іі~

-'Ин~.:ький к

Rocznik-y Slawist. ІХ/2, t'тор. 240, 244 зк'взув з по

шtжеинвм артикулнuіі t до а к таких t·ловах як: vta, dvtiri, rюsnл
місто v,tr, dvtrri, lІtJn/a, но /J.урново еІІрnпсд.ливu :.амітнв, ІJdO а
в словах можених :1 частиuсю da не можна уважати 11 11ів
дсннu-карнатськнх тнорах :\а HBИІllt' фонетичн<' в роді но
ІІижсннв артикуляuії r до 11, йо ту в друп1х випадках а місто
r, як то нривсдено 11 rouopax ніtшічІю-карнатських, не ннступав
(Ввсдсніс~ ор. cit. t·тор. 168, :щм. 1). ЧасТИ\!JІ da у ·rаких мо
Ж<'Ішях

11\/tОМД

:ІаІ';\ЛІ•НО

В

ПШОрах

:llt}'K

t'ЛОВаІ!І•КИХ.

u.

:3иук 11 ПІВОj)ЇИ ІІЇІІДСННО-КарІІі\1't'ЬКІІХ f-: ІІрОДtІИЖеІІНJІМ: J)
нраслов'янськоm u: hudyty. lllrhyj, 2) ••раслов'виськоrо е: rцku.
З) ~ рефлексом стнмолш·ічноrо о, е в закритих
складах: kun', vиz, vun, pup, fІІІІkа, perepjJulka, ja!C'Jurka,pryvifuz,

muku, hudut;

pr_yn'tus; (Уе 11

:'1

СТІ1М. о, ~

u закритих складах поnилося

11 пізнішВі добі на облап·і української мови і маЕ: важне
діRЛсктnлогічнс :.tІшчсІІня, бо може служити крітеріЕ:м діRЛСК·
rол,,гі•шого поділу наших говорів.) -4) на місuі ьж: Ьи!)>, vumja.
Артикулнuія uього
шшоаа

:.t

ОГЛЯду

113.

uв

roвopt сел~:~. Убля по Брохові не од

ЙОГО ІlОЛОЖеНШІ, та на ЙОПІ ІІОХОДЖСІіНJІ:

І)

В ІІсІІаrолошснім ('Кладі ублвІІСьке
high-back-widc, т. е до заднього р•АУ

широхнА

(§ 28

а ор.

зачисляє Брох до
uисшюІ·о ніднnпя

u

cit.). 2) В наrолОJІІСнім складі ик звук,

І.І.JО щшближа€ТІ.оІ до артикуляuії :шука о. Нрох о:'Інача~ йоn1
як ri · а поїть 11іи на місuі ('Пtрого u і р (§ 9, § 28 а ор. cit.).
:і) На місuі староІ'О о о закрИ1 их ('КЛадах ІЮJІВЛІІЕ.їЬСJІ вузький
Іtі.-пінок U: high-back-narrow: ddm, hdh, pdd, nUs (§ 9, § 28 в)
а ТаКОЖ U дpyron1 ПОХОАЖеІІНЯ

ІІіІt ІШЛИНОМ ІІ3ЛЯТадЇ:'ІаUЇІ;

В). 4) М'яке u (у Б ро ха Іі), ІШ' най
t u закритих складах, нсресуоаnьси
а аадньоn1 рнду до ссредньоnІ і його Брох означає як highmixed-wide а іноді й narrow (~ 8, § 11, § 21, нрим. 2), на прим.

pUt, ;tic'i, bJJdut, ( § 28
частІше

нов('таF:

:'1

стим.

Іос:. sin~. від: опа

11

пл

n'Uj.

І оловні типи, описані Брохом

roвopt .села Убля, находимо та~ож і на других областях,

а ТОЮ ОИІМКОІО 1

lfiO

ВОІІИ

ПОШІtреНІ НС

ОАН3КОВО.

Поміри артикулнuійні були роfілсні мною :t тими ('амими

Обр.

14.

Турок, проріз артикул.uіRних орrаніа і ПОЛQЖС"ІИІІ ІІ3ІІU
артику.цuіі е, ІІЮІіреке прк.о.алом Ацінс:оиа.

при

Обр.

15.

Турок, nроріз артикул.qіАних орrаніа і ПОЛQже1ІІІІІ UІІКа

llfiM

артнкуА.Іuіі

(

,_

11, аюсірене nриАа.ІІІ»оІ Атхінс:ока.

'\

u

Обр.Іб. ТуfЮ1l,--АОТМІ<r.ІИІ(а.ІІВ
ІІі,щс:бішtі при aprnt<yAІІgii 11 у С:ЛQІІі

Обр. 17, /i{JIJ/10 --АQУНІ< ЕІНІ!а на
nіАнебінІІі при артикумuіі 11 у с:лав.і.

І"Р·

pvp.

:.rцаними вже особами, при чім у Т. артикульоване було
слово
з •рорь, а те саме у Б. і Ш. На штучнім підне
бінні у Т. доmк нзика був слідний в ОІ(ОЛИІJі четвертого
і п'ІІТОrо черінноrо зуба (абр. Jб), на нзиІ(у при барвній методі

pup

Обр.

20. TyfJOif, npopi.:l

артикуАІІqіАних орrаиів і ІІОложr:ІІИІІ ІІЗИК<t nри
арnІкулІІqіі u.

в ОІ(олиуі п'ятоrо черінноrо (о6р.

18).

lІоложенн"; nриладом

~Т:.!:':~ rи~а;;~:и~:r: ,.::~J (~~~20~ rr:~ст?~Рт~
І(ульованоrо Т.

uв

слові

pup <рор~

зазначена сильним під

несенням за.дньої части нзика а також части середньої, котра

підноситься високо в околиuі п'ятого аж до третього черінноrо.
Відсинзик наrлu спадав в долину. Уrол Іуелспний

85

= 3·5

тт.

У Б. ,,отик ш1 ніднсбінні ·rак само як у Т. в околиці

чсрінноrо~ те саме на язику (обр.
язик

не

шдносився так

само, як нри

t.

17, 19).

виrоко, нижче як

Уrол І.(!СЛСШІиИ

5

тт.

5. і 4.

В п.орівнанні а Т.

nри

-

1

а

скорше так

У ІІІ. дотик на

піднебінні '' околиці n'ятого чrріІІного а те саме на язику.
Поміри мірилом А1кіш:оноnим /ЩЛІІ такиіt самий ІІиrлі.~~:, як
у Б. Уrол І!tелrшІИА · 5 111111.
Персііду тснср різ11і tюходженнн 11. у:ІГМІАІІАЮЧІІ також
•·rрн1оріялL11е поширення кож1юm :1 Ішх.
ЗбсрежснІІя nраt·лов'яш·І,кщ·о 11 та 11 -:.. ~ 11рн:щакою •·хід
нІ.о-rлоn'янських МОІІ, 11ЇRДСІІІІО· та ЗаХЇДІІЬ0·(ЛОК 1 ННСLКИХ З DИ·

v

їмкою ІЮ.\ьськоі. Й нівденно-карnатські говори, нодібнu як

ti українсІ.ка мова, :Jбсрігають іх до ІІИІІі. ;1ля nриміру на
кеду .\ШІІ деякі ІШІtадки :1 кількох сіл, І.ІJо буду·rь рrнре:~енту
ІІа 111 ксі півдешю-карнатсt.кі mвори: za Mdtu, rfi'}t'~Y'"nи mafru,
(Рус-Кривий), rilromu JV'ilu, .:azІufa, .ftiupa(v, hot·ubyi, rЩm, .rkta-

zujuJ, ІIOJU/, J,·.ai.ul (Р:tхоІю), Jilur/1/мj, kud,І>І, .:;а .f!ulu lrnzru, /ol!u,
itdn!u (Драгово), dtumav vi11, tom-'11, ZtІ JІlatn'tu (R. Раковеuь), fiOIrtula, [.ude, ,:;mJЇ/11111, d,utu {СтраСінчовn), Jlu{/1.>1'}, h!udr, .ІmІ"j/u J'a,
f,ahnuf {Ворочоnо), kl·ur', kot.tuch, chlo b(udt, ІJ;;'ІаІJ. polryru {Звала),
pauitajlra, radtuho, pr;oJu, kJoJu (В. Радвань), ut. ро І•.'оіп'і, па
.rlrttdlru, ІІІ,•udrwj, priJihІajul (ІJ!авник), iІurha, lr.ap.'ІІ.rla, krІU/.ok
(ІJерніна), nt rtufaj, dr;uhЬІ раn/ОІІІ, hfмdn/ .rl'uibu (Нікльова),
lo ти polr!ibno, Jo/tomu, rJulru (Занадка), ІtІІhіІJ, koiturh, p!m/iru,
chiOdtи, lz;ubw, pi!liuly (ОльmаRиця), popu.Щyiti, drtиhЬІj, Dun/ajtr,
r•i11 ти hщaryl (Літманnnа).
(>сфАСК(' U :1 CT<I.fJO]'() СТ/ІМ. ІІ, JІКИ~ КОЛІІСЬ му('Їи обіймати
ла.\с!ю білLІІІУ облапІ, півдсшюгn ІІідкарнатrя, ик то свід
•І<НL дсRкі фактн kтори•шоі діИ.\СКl'о.\tJІії :1 ЮІІІЇІІІІІьщ·о Зсмп
.\ІІІІа,• де (ІС'флскt<)~ ІJІ·ш·о n f.: ІІЖС і, абn :1 буn. Ііrргжанськоі
жупн, ,,с рrф.\rКІ'ОМ '10111 о ~: 1і, 2 або лк то пІідчап, іі нинішні

1

ІІро ;~бо:ріІаІІІІІІ ро-ф.\<"К<

)' 11

" 11

шшіІашііt :kмІІЛИІІІ,І.ІІШі .

.\('

1\іІІІУt<

ІІЖІ' рефлrкr j.·co, І'ЛІІ'АІІ MUJU <'ІЗТТІ() "П()КраЙІІі 33.1\ІІГКИ ІІЗ ІІЇ.ДК<Ірnат
І'І•КИХ Ut'рК(}ПІІИХ КІІИІ'іІХ"
"Наук. 300рІІИJІ" ІОВ. Il[Mif'Kiml П УжІUрuАі.,
т. \'). (1!.12!1), rтор. lf!i-- .'і; там ІІіІІІСАСІІІІЙ nр11мір І"•~~Іш.о Іі•о:~~ :t :ІЗІІІІГ~·
ІІІ'rлі Ра,.,оаІІІо ІІіІ рукоІІИrІІііІ €ІІангслії XVII. r1.
' На orv..a•·ri ннкіwнмІm рсфм·к•·у ІЇ ІІаХ<ІАИ~Ю у ІІіКіІ.Х Х\'1.- Х"'ІІІ.
ІІІрамотах имrтнчівськнх norтiiiнu u <о: 1\oтopwx.w.:m)'l t:сІк,от лруntх-ь
iipalriJ~. 1rli в '9'-"·
Жалоба ІІМІ·тнчіоськnrQ 11ана :Jritкa11a :J р. 16.')6, Пt'ро:·

ІІІІ<'іІІІа 11ір1ю :1 р. 1551 (Е, CaGo11: ХрІІсто~>~:аті• .... Унгаар-ь I!J!JЗ, І-І:
t:оСюrн щv~е
·фу•иаuіАІІа rpa"Іo·ra JоаІІіІ<і• :kйкана р. 1671,
(Лрхі11 мукачіоськ11rо моІІапирІІ); ·
І4іІfі&, ~J"'AІ!>IIQ~II""m, грамота имrТІІ·

·1!1 -.'і І);

чіоськоru мnІІЗ('ТІІрІІ з р. 1707 (Архів мукач. моиаст.); иа КтUNІум АВОрнІ,І.Іу
грамо1а ІІрr:!ВІпера Зapi;grюm Грнmрі11 ~ р. 1726 (Архів "ІукачіІІСькnrn
\Іf!ШН'ТІІ()ІІ).

Вб

останки ~ьоrо звука на областих, де він в тих міс.:uнх вже майже
уїлком ЧJСЗ, обіймав дві окремі області з собою не :.в'язані

а перститі областю рефлексіl U <*о н долішніх чон·тмх Пі.п.-

каfЇе~~~~ко~б~і~;~ ехідни починаь1·ьси селами ріки Рус.:кої;

Рус~Полнна, Рус-Кривий, Рускова, перехоАить до Луrу коло
Бичкова, займав всі села коло С(1rоту, т. е Крачуново, Миково,
В. Руну ( _" Рувну), Бнчкіn, частинно Кобилсцьку Полнну,

Вишню Апшу і Апшиuю а вілтак долиною ріки Терсеви аж
до самої •·раниuі до Брустур. Долина Терсеви стuновнть гра
НІІUЮ східню. Північна границ• іде через Брустури, Руськv

Мокру, Нижню Колочаву -Лази, відтак долиною Вслик<;ї

Ріки (Бистрого) від Березова до Хуста, дальше ІІОШІ.Д Тису,
села: Вериuя, Королево н. Т., Чорний Ардув, Сасфалу і І'с-rснЕ.

Південну граиную творить етноrрафічІ-Іа границя з румунським
населенням. Друга область :Jамикається рікою ЛаториІJеІо зі
сходу а на заході доснга~ нині долини ріки Іjіроки черса

~~:~~~~:0: Д~б~;~гоА~і:~з~~:.Р:;~"н~~W~t:~/~~:~'і~

ково. З півночи іде uн граниwс 11асмом помІнинським через
нолонину Рівну та Лютннську Голиuю так, ІJJO села на нів
дснь від uівї лінії лежачі мають рефлекс 11 < о а на нівніч

fl1~:~e~;;::~7о~Н~~~~;л~·u~~ь;·~~аБ:;~~~~рсз села Стару
Західню границю тоорнть села: Руська, Смульник, Острuж
ницІІ, Старина, СтаІJ!ИН, Валишківuі, Пудгороди та села з пе
рехідними говорами: Конюш, Прнкопа, Поруба, Колібабuі,
І'усак, Пстровці, а відтак Доманинuі, Дравuі, Корн·гннне-.
Піnденну граннuю творить етнографічна границя укр<Іінсt.ко
маднрська.

Островом Еі село Ременіни над Т<ш.\Сю, ко1·ре ма4:: характер
нерсхідного говору до словацького з реф.\сксом u <о а також
селаПача і Угорка (між Рожнавою і Смольником), про котрі
нк острови межи словацькими селами згадує Z. SticiJer м
ХІІІ/1--2 томі SЬornik-y Matice Sloven~kej (1935), стор. 151,
І ІрІtмірн з области східньої:

smlp, hUd, pU.p, nU.s, VЬld panJU,
knk, rJUdna mJamka, drJU.bnyj (Руrкова),
pdp, t-~Un, Jtlil (Бичків), ((.I)U.n pU.ItO(.I, Іi.knto,
mШt (=Aopora), pomJiih (В. Руна), kU.n', vU..r;, pUp, dJtviiil hJodUy,
pUilJy, pu.d bJukom (В. Апша), u 1/U.m slf/i, vU.n, ..r;aji/Of! (.1 dvtir, /Jtillof!
(Новоселиuя), trtil, trtic'Ja (Бедевля), JtUl, PUdplJtfa (Пуднлеша),
ptlsiJay, ptii/O(.I, chvolst (Буштии), kUn', kton'Um, mUj, Un (Золота
рьово), ztahrUd, ntitntyk (чоловік, І,УО оорожитt. в ночі) vUla'tr',
panІU.m (Рус-Кривий),

U.tJar', vU...r;, kJU(ko,

щlfko,
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kur (gen. рІ.), (Драrово), pan!U (gen. рІ.), barІanUm (Урм~іово),
k!Ulko, t!Ulko, ptl!l!o, smJilrls'l, perebtйr, Sts'( htodUF}, kdn' (Нанкова),
ktШІr.o, ttrillr.o, Ctullr.r1~, SrnegettU~ -- назви nерхів (Вериuя), nU.t,
m11, A,d(u(•) (Чорний Ардув).
Приміри з области західньоі: tоzvt1r(Плоский),и/UtІr.у(Порош
ково),

smerektUs'kyj, VUl!fynlr.y, ийп, snUp (Раково), kUn', ulil (ПузюІ·
{pract. від bos!)'), klin' (Жукова), uriz. (Кальник),
sto rJokiJF}, uUn, dask!Ulko, па t{Um mti.s'li (Купинувці), L'achUF}t:fi,
а І# tUm .fi!ti dtui.e chudtobniJm, /r.JUnlyk (Лахувuі), btU!!e, fltUrkaназва поли (Худ.льово), n!arUd, rUh, pU!toF}, pІJdroslJy (Комаровці),
yz.b/liy (Дубровка), mUcnJyj, Urlta, ut1n, pdJto'} (Дравuі), uUl, pUp,
vUz., nUl' (Kopитнинe),plJUlnyk (Оноковuі),рrіd, ov!Un,l'ort{lif!. kum
(Нсвіuькс), duoch f.ebralцd(F}), dz.urinlф (nот. plur.), ptid, kUn', ne
mUh, u tUj skal!i (Ворочово), pUp, kUn', utr1tu'i (Дубриничі), kUn',
pU.p, mrlst, pйsl, uUl (Кострини), p12/m; s kІIJn'my,Jjaurir, rJ/oliJm, iU.n
(Стара Стужиuя), ptdjtku prohІorюm (Ули'І), kr1n', PІtljdtme (І<ол
басово), lr.Un', uril, uriz., mdst, z.urin, mІIJcno, z.a jednu рйf!, htodynw,
z. v/ьt!n'oho Іr.йrк' {а {Колониuя), kйsl, tt1i drtatue, uril iz.btU~ (Острож
ниuя), lr.Un', uUl, nUs, uUz., PІI1f!noli, p12/І01Jitm, і d/af!. urin, tЬІ.сh duOt:h
swn!U(f!), pUЩIJrca і.ІЬІ.tа (Валашківці), па t/Um z/amlr.u, uril, pUp
{Лудrородя), vtUr'na pril {Руський Грабовсuь).
ковці), z.ЬUch

Також зустрічаємо рефлекtс и<о о селах, ІJ!О nорять острови

сере.4 словацької етнографічної території: lr.Un', snlip, nUs (Гельц
мановці), mUsl, tlliz. (Словінки), nU.J, pU.mi den', id!eme do .NovІUis'i
(Порач), nul<nol, bиlc<bolr. (Пача, Уrорна, Z. Sticber: Wic!i

ruska w Ccшcrt:e, Zb. Mat. Slov. ХІП. стор. 151).
Спорадично находимо цей рсфл<'І<С також на інших об
ластях. Так на аахідніх областях, де наrrує натомkт~о рефлекс
і е~.бо "'• находимо лиш о поодиноких словах рефлекс u. На
захід uід Іlряшооа в Шомі, Блажооі, Ольшавиuі, Обручнім,
ОрибшІі: U!Jca; UO!Jir. utapil/IЇf!CU (Ольшавиuя).
Те саме замічає й Верхратський: медведьі увиьі барз заrу
бляю·r (Лукаво, Верхр.Знд. 11,144), а трівало тому пуА годінw

~:р:~~~е~і; ~~б)l.l~,;;Z..~~e .):еу~дсу~~~wс~~~ У~::~~~~
(Pakostov)

називають:

Paktusl'if!.

Ь: Ременінах і Прuсачі, де

словацький вплив зачинав брати зовсім верх, чувмо !Іа місці
заJ(ритоrо етим. о персважно: vuz, uun, kun', nw, PІudtme (в де
JІКИХ словах однак зберігавтьси в Ременінах о: no.J, .Jnop).
В східніх областях, особливо на області рефлексу іі, зустрі

чавмо

r.uc

рефлекс

u <"'о,

найчастіше в односкладових при-
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йменииках: od, pod, ро, do; ui АВа посліди і лиш в зложеннях,
бо тоді о може приняти положении закрите. Весь майже
матерім опираю на запис:1х Всрхратського та Гнатюка, ріІtІІІt'
АОдожую своїми записами.

В прийменнику *оdь: ~дdmu · -- можешенуддати, за кого хочеш

~~~;:к~:~~Р~Ж:: ?"із~,~~·(З~:і!уазо~~~~~:!п~~:.~~~~~~і

належать до говору перехідного, де побіч рефлексу іі(у Верхр. іі)

::::"::р:~к~:. ~4~)~) ;І:о~~(С~~~З:и~~.'\fw. "Е~З.l~~нзкз)~
=~ай~~т~і:т.:г~=~~і (W,т~~~~=~~=: ~~:~. lj~.5~:· ;~)1:0:
jдкw вм грошинабрали (ДунковИІJЯ, Верх. Зи. І,

145),

журІоси,

;к ~~~ :~й;да~л(Л;::~о~f:: l."3.1'І~~8~'о)~и:Зьк ~~1:ле;
(::Хуково, Гн. Е. З. 1V, 73), вітер завійав уд мени (КушниUJІ,
lV, 88), оби му бораАа утпала (Кушниuв, Гr1. Е. З.
lV, 91), jmmi треба принести АОАУ (Вучково, Гн. Е. З. IV, 76)

Г1-1. Е. З.

а язмкм noyдpiJ08atІ (Страбичово,

Bef.x.

З11. І, ІЗО), ть1ма клю-

~~';"(~~м;:о;~~~~е,(:.е~·а::.· Ве~~?'з.~~r ~g~).н~г~:
браfся, ож ві:ін АОСТаие царськО( в) донuьі уд левицьі молока
~амж~, В. Зи. І, 158), тот далекоуттбдь видить (тамже, Верх.

~~~)~\~~~\~~~:~ ~~;:;(37р1ч~~~о ~~~Z·7.ж~й~~J.x(J~~йj:
В приІіменнику

•porl";

не ІІбзрилеш дома пуд стріхоУ (Дунко

ВИUJІ, Верх. Зи. І, 146), і як она пуд берегом рьІЛа (Влаrово,
Верх. Зн. І, 150), ньіколи йому ся бwло І!)Юн.яти (тамже, Верх.
Зи. І, 150), nyдuя..rl&JІ на крила (тамжс, Верх. Зи. І, 150), n~

котлом (Солочин, Гн. Е. З.

lV,

З4), І сам нушоУ nуд йидсн

мііст (тамже, Гн. Е. 3. lV, Зб), ноклаУ nymnuc (Луково, Гн. Е. 3.
lV, 72), путписф'сьп (Лукоnо, Гн. Е. З. lV, 74), rgd берегом
(Влаrово, Верх. 3н. І, 150), пуд l.JIІ~i· {Н. ІІІард, Верх. Зн. І, 151).
В приІtмеинику ро: '9'ШЛU у порожш.і (Со,\оЧtІН, Ги. Е. З. IV,

34), а ·rот nyшoj шзріу пуд

стріха)' (ДуІІКовиuи, Верх. Зи. І,

146),

та nytuoj яn1ел (Пу:1някоnu•, Верх. Зи. І, 135), та ta:Jдa nyшf!i
назад (тамже, Верх. Зи. І, lЗб), uм не пушлам ти х.льіб істи
(Лучки, Верх. Зи. І, 132), бо доти дийаволи пуйдут на обіт
(Вучкоnо, Гн. Е. З. IV, 77), щчасливо жили, доки йім сьа ни
nyptІaлu жили (тамжс, І'н. Е. З. lV, 80). Мої :1аписи: plidlia'l)'M, piJdhІol!Jna (Осой).
Б приймешшку do: сине не дуйдеш, бо там не такі муАрі, та
не дуйшли; аж бись t!Yriшoj, та туй майиw йидну скльаннчку

~~ ;)~· Гн. Е. 3. lV, 76), аАбись дуст~ і· (тамже, Гн. Е. З.
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Рефлекt· и<о находимо на згаданих оtіластих й в пооди
ноких слонах: за злодія, нпо H)'Чt'j заламнУ ся до ХЬІЖИ худоб

ного чоло••іка (Дубрівка, Верх. Зн. І,

(....,.

урлови) (Солочин, Гн. Е.

(тамжс Гн. Е. З. І V,
Верх. Зи. І,

128),

78),

149), та уддаf ,JЛAOflu
3. lV, 37), унтам буf у вароши

ПОС'пІІІан всьі шість голув (Страбичово,

ШІЙ Буг прІІ~М('

(8.

Лучки, Верх. Зн. І,

135),

~~%). .~~:Р:.~ьв~~~~~~:~~ ~х;;~(·:а~~~~(В~~~J.~іГ~~·Е~~хіJ.н79~:
буу тулькпа тульхо дній (тамжс, І'н. Е. З. IV, 78), і не ІІЛакаУ
6ульше (тамже, І'н. Е. З.ІV, 7В). Крім того в Сускові чув Rl!Ufla
на */odьje. В Лютій, де рефлексом

n .. і, чув н: hiin', hiin', ne Ьіі.!
lji явщnа зовсім природні. Іх можна уважати ик останки

давно накуючого 11:1 великій області ІІівденно-карпатськиіі
рефлекса и<о, икі \ЮЖГ ніддержуютьсJІ 1,&!~ у свідомос1·і
й Gли~ьюtм (·усідt'ТІЮМ uих рефлексів НLІ областих, де вони

•.І.!.Г вповні живі. а нодібними .яви..uами зустрічавмаси нині
n п10орах лемкіnських й по (юuі галиuькім. Численні докази
топ• приводить Верхратській у еноШ пу діі: ,.Про говор га
.\ІІІJКІІХ .\t"MKiU 1.

:J" у 1\ 'u.
)..І'иКІІЙ ІІЇдТЇНОК 11, НКИЙ МІ! о:JІІ<І'ІLІtіМО черса

'11,

€ не ЛИІІІ

''Р(ІДОІІжешtям старш·о 'u таjр, но також рефлексом етим. е, о
в :шкр1пих склалах нсрсд твсрлими прІІПІЛО<~ними. По J, і., l,
Jt 11 наслідок затрати лавньої м'ЯК()(їИ на деяких оtїластях
чуf<t.Н> там твердий uідтінок ц. По 1-убних, задньо-ІІЇДІІсбіиних
(гортшших) тос но ІІла&шім 1 11срсд '11 рuзиrІвається нерсхідний

зоук j: VІiu!.l <. *vedln, m'juІ.J. <
k'iun' < *konь, r'iuk < •rokn.

•mt'tlт., І•Ііи/

Наперед rrідчсрКІІ)'11І мущу,

< •,•oln,

ЬІіиЬ

<

*hоЬт.,

'l'o вжг ІІіІ кінuі t·воіх екскурсііі

В t·срІІНі (20 ·22) 1931 ІІ<ІЙІUОИ К ДІІ lCI!Cp ІІСІІі,Лому ІІОАВУ На
області ІІіІІдснно-карнаlп.кііі, ;1 то рсфлскt· 'u (ju) на місці

~;;:і ~~~:.:~Г(н~~ t,1i~~:~,~~ ~~:~;м:::, "ё~,~~~іь:~~і ~0ов~к~сі;
а 11 селах Іlорач, С.\Іmішш НLІ схід від Заиадки находимо лиш
останки, ограничені на нtицинокі слооа. Натомість у прочих

слонах ue 'u отверділо. <.:ела ui, сховаІtі між горами, абері
гають мабуть давну старину побіч і&-Іших старинних яви..u
як рефлекс it<lпo rубних, 1,1!0 лучить їх з говорами запопрад
ськимн на
' ІІН6ІІ

і

спиські~

МаІ'урі

(за Попрадом). 2 В Завадw. за-

Brpxpa •·rьІоІіі: ор. ril. CТOfJ. :l:J: <І)'e'UR, ІЮІ!)ІІІ, ружІШіі, fl)')nwpa

···1·
' llpu ЦІ' АІІІІИ

иою па пю: Фонетика rонору rrлa ЗаU,о\ІІи на nіцекиім

Сшнщ ІІа Слоn.1ЧЧІШі. ~Ьornlk
''"'І'· НІ
112.

Matirr Slnvrn.,krj, r. XIV.,
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t.

І.

(1936),

нисав .11 численні

r1риміри uьoro ивиw;а, котрі й наводжу:

v'iUz < •voz6, v'jUl < •volь, z v'iUlmi, но (11/Jj, urkv'jrill (gen. рІ.
< ceтkov, mn'Ui < •moj, •m'jйsl < •mostlo, 111'jri~ < •moh/6, hah'jUІІ,
chlop'jU~t (gen. рІ.), n'rit, n'Ul', ten'U11 (gen. plur.), rlrim, gJaz(/rJІІ.
sfr1l, pto(rJm, (Uj (gen. і dat. sing.)- z fr2j ntoli, ku (rJj nІoli, vto(riІІ,
vІufrim, pІolUr~, stelU" (gen. рІ.), r'jUk < •rok, r'jrJ~, r'jtUuno pole, ра~
r'i;tlbka (gen. sing. <Partohok), kr'j!Ukva, Ptor'jU~, maltirirJ" (gen. рІ.),
k'jtln', ptok'jrij ( < pokoj), .rk'iUm'i ( < Jkorn'i), k'jtUnca, k'jtriruu,
k'jtUшum і в дальших відмінках, h'j!Ur/yj, dІrif([l)jrJj noli, nІol'jUІІ,
k'j!Um:'IЇ". З uих примірів бачимо, І,UО 11ерехідний звук і ПО.ІІВЛІІ~
єтьси по всіх приrолосних з виїмкою зубних, котрі пере.Іt цим
'и паляталізуютм:и.

Замітніше,

•no назвуконе о

•·акож ••Р•• неретлосі
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u діспн·.

і і ми чуємо там замість •ont. > jrin. Зате замість OlІCfl чуємо
там ІЇf!.СtІ без назвучноrо j.
В Пора чі чув .11 uей відтінок 'u ЛІІІІІ 11 ..:лові: po(Um. В прочих
випадках u: vii/, kUn', vUz. В Словінках: Іvar'irif!, r·'jU~, r'jtik,

впрочім л~:~ш:
М'яке

'u

vUz, klin',

mйrt.

поширене також як рефлекt· стим. закритого е нu

uих областих, де рефлексом закритоrо •о з'ивлавтьса u або ак
напаслід було сказано 'и а в деяких кате1·оріях також й на
облаСТЯХ рефлсксін •о > і, ЬІ. ll наслідОК ЦЬОrо МИ баЧИМО, IJ!O

нроu~<" перезвуку закритого ·~_ІІа. оGла~тих рефлексу і, ЬІ '-!!с
не сюнчениn,

Go

вс всІ ка1·сгорІі слtв доюнчили свою еволюuно

а напрямі до і. В cnoлyui з губними та плавним r витворюєтм.:н
перехідний :tвук і, trn середньо-пі.~tнсбіиних м'якkтr. u затра~
чується.

Подібно ІlК й при рефлексі

u

<о рефлекс

'u <

е обіймає д11і

суцільні але віддІлені від себе області: ехідню

n західню.

Границі східньої области покриваютr.си в uілості з rраниuям11
u <о з виїмкою північної частини ріки Тересви, а також
В. Апші, Бичкова, В. Руни, де не всі катеrоріі слів з стим. за~
критим е маtuтІ. рефлекс 'u, но і: lid, mid, pryn'iJ, pryvi.z, pryvil}.

(Подібне ЯВИІ,Qе на

piui Гюржаві на області рсфлекса й<е, о.)

На заході ніІ.ходимо знов дві нео.о;наковІ області. Нсрша

tш_х криєтьси ~областю рефлскса и<о, обіймаючи вt·і кате~
горіі слІв аж до области долішш.ого Уга, де в кількох ("С.ЛіІ.х

:1

нодібно, як А в пословачених І'оворах зсмплинських, шарись~
ких тай ..:письких, находимо н формах конюrауійних в часі

минулім від слів

ne.sg, vezg -

n'is, viz.

На друrіА облаС'Гі

uc

рефлекс 'и (u) появляється лиш в певних категоріях слів, а
находимо на області рефлексів закритого о> і, ЬІ або й е >і.
ВідНОСНО ІІСрІІІОЇ СХ1ДНЬОЇ облаСТИ, 1'0 ЯВНІ!!<" Іjе ІІОЧИНаЄТІоСИ
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11ід сіл, положеиих в долині ~іки Рускови, а то Рус-Пол~rнк.
Рус-Кривого та Рускови, де всt катеrорії слів з етим. закритим

t мають рефлекс 'и: pryn' tUs, pryvjtUz:, popltUh, ;:amn'tUh, mn'Ud, ltdd,
побіч

па

med, ltd, ja.fl'JUrka,
n'Uj, па nJa!Ui.

rщ.bar'itU,

ntUchtr1 (gcn.

рІ.),

jl2j,yd n'Uj,

Околнuн Сиго·rа, т. е. села; Луг, Бичків, І{рачуново, В. Руна,
В. А11111а :шаюп. нср~авук и<t лиш в дскліна1jЇ.йних категоріях,
так о .'tСП. рі. м'яких -о tшів, займениикін опа, sts'a, та в кількох
слоuах інших: d!ajme jiJj, !Іо hьz mьz s'Uj tl!il,llinc'i podarovtalьt, Jis'f,
z:'!aiU, t.Іinc'U, ja!l'!Urka (В. Руна), но: lid, mid, prьm'tis, рrьІV/і;:,
prwvfy (В. Руна); па ~'Uj ric'i, day jUj isty (Бичків), па n'l2j
(В. Лшuа).
Спорадично зустрічаемо 'u в пасмі nі,дбескідськім між

Сондником та Шловежою під Бардіввом. У В. Свиднику за
значуR Верхратський: по810л их до долинЬІ (Зи. 11, 135),
в Бехерові: гдс бЬІ та такий хльіб великмй пюк, J[l( сн :хток (Зн.
нвщuе находить Гнатюк в Кружльовій: йак
а rазда юос кота у міху (Е. З. ]Х, 112). По
дібне і н занисав в Біловежі: !l't1tka, ja!t't1rka. - В інших

11, 121). Таке ж
npumoc тота дому

~:~~~~~~х t:ьІ~: ~~й з~'і.:с~і;а~~1ї"~fл~:rж~~~~~:~~:~~
r~~~~UИ<;Ї~І~І~В ~~1І1J~:;~~И;ез~ B:~~~:ь~:ii~~H~~;:a~;~o(j~n.

та дснюtх слів як: JlJetka, mtd, lcd, де t або не шдлягае пере
звукові, або нід uнлиnом слоnаuьким переходІіТЬ о ja, 'а: mjad,

lad: prl)'l'ifl<., но prJyп'i.r, {rерлІІхіо), іа prJyvjUt ko;n'a, prl)'vjU;:
.rп!орьz ·- 110 !l/t'ika (Шом, Ганіrівuі, Київ), prJyvjUz m/andli, zlamfU!! сh/ьІl.и, z.JaplU~, {Ястрсб), prtyvjUz: - но med, ltd, (Орлів),
lUd, mjUd(noGiч ltd, med),prJyщ·Uy, prf)'viUz (Oбpyчнc),flUk, chpjUk,
prtyviUz, prf)'n'UJ - но ltd, mtd (Блажіо), prf)'viUz:, prtyп'Us {І{а
мінка). Зат1· дальші села за По11радом, nк Орябина, Літмакова

<

оп'нл. пиказують рефлекс 'і
t; lid, miid, pri)'Viiz, prf)'n'is (Орн
fінна, Літманuпа). Але В. Липник, як виказує Гнатюк, в uім

оглнді нідпа.д<LF: nід словоt~о~ький вплив, виказуючи відтінок

якогось вузt.коru е, котре Гнатюк зазначув через r: прію.(с,
прі}rз. В Остурні однак е в uих випадках піднадає nід поль
ський инлиn, Go в uім шшадку мавr.ю рефлекс •о > О, то в зву
жене о, нк то зазначуе у своій студіі Josef Vfra: Hl<i.skoslovf
oslurt'tskCho hovoru, Sbornlk Matice Slovenskej VIII, ст. 78.
ЗnуІ< u и uих nиІІадках Б зпуком наляталізова1шм і в арти
куляuії він пересунсний нпсред. Micue його артикуляuії се
реди€ піднебіння.

В Колочаві -- Лаз, котра лежІПь в сусідстві говору з пе
рсmлосом t > іі а ВіДАілсна від прнмоrо сусідства говорів
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:1 е >'и

(iu)

лісами та горами на

20 km,

рефлексом закри

того старого е по губних не в м'JІКе чи там преіІотоване
'u-ju, але лиш u: isp!Uk Ьаr/апа, іа и!.Іе V/otfu v/wпUs, ja kor!ovu
Jлyv!U(v.),
s'іпо, zuUr

vJwuU11

п'а

brat11

chІal.lu, але

•.ue:

IUk. IJe очеви,..,но новиП процес
j у сусіднім говорі :t рефлексом й.

vJwplr1 plrit, izhr'j!Ub

пі.А вnливом затрати

Окремим ивщuем треба уважати рефлекс
області на

veler

u <

е на уілій

:taxi,.., оід Уга по середньо-піднсбіннім l. На
v{el'Ur, vel(irn'a, па vel'Urku. Замітив и ue

місуі

ми чувмо:

в Ро

киrівuнх, Сукові, Р. Порубі, МлИІtарівuнх, Ястрсбі а Верх
ратський нотув у Вапеннику, Лівові, Чірчу.
Накінеut. знов зазначу, Іj!О е зберігалося не лише у словах:

ktf, rmtf,

але й в морфологічних категорінх а то в

заЯменннка особ. ж. опа, вка.1івноrо

ta

tlat.

Іос.

sing·

на областях або сусідніх

зі словаu.ькими говорами, або зовсім західиіми:

jej, па
tfa11 j'je (Ястреб), s tej
dal

іет

tei cerkuy (Рафаївu.і}, tfal іеі (Шом}, па п'еj,
strani (Вісланка}, бо єй обіІ!,Яе телл (Уик, Верх. Зи. 11, 119}.
Про ue диви також деклінаuіи займенників: pry п'Um, па s!Jn'Uj,
па п'Uj, tfa11 j(ij jis!J (Бичків}, па л'(іj, tfa11 j(ij (В. Anwa}, но по
дібно як в В. Руні: lid, mid, pryп'is, pryvi;:., а те саме й повиаие
Нересниuі. За тим виїмком находимо оп'nь. дальше на тій

u <о, лиш 'u < е: [Utf (Руська Мокра}, vfliz,
vUlar'j!U (Дубове}, mп'Ud, [Ud (Новоселиuи І<ОЛО
[ud, mjt1d, t'Іtltlca, pryn'!Us, pryvjІiih, tkaltй(tv{elUr (Бе
деолк), uf!Uk, un'йs, іІІіі, pryvj!llh (Драгово), korol/11s'ka, па п'(іт,
chlJopc'(ifJ, car'j/UfJ, Ьоhаl{ІЇІІ (НаІІково). Виїмку творить однак село
Лип ша, де tІаходимо рефлекс і< е: mid, lid,zamiІІ, pryvi;:.,pryп'is,
нn ('(itka. IJe стоіть n зn'изку а сусіднім селnм Липсuькою По.ли
саміП області, І.UО

п'U.r,

rua.

(Іt1tka,

НсресІІиuі),

Іюю а дальше З ДоnГИМ, ДС rсфдеКСОМ •о аакрИТОП> Р. й, а реф
ЛеКСОМ закритого •е Р. і у nІшадках:

mid,

але (fйtka,

day

pryn'tis, pryv/iz, zam/il}, lid,

jйj, m{ojй(i).

Друга обласп. ІІЇдІюаsідае, як було вже сказано, з пешrими
незначними оrраничешtІІми області перс.1вуку о

> u.

ІІочи

наєтьсІІ вона від сходу селами, І.ІJО лежа·rь но за ,..,олиною
Латориuі а типІстьє-я аж /tO ріки ІJіроки:

v щoj!Um, zavjtUJ} (Ку
ІІІІновuі), (fulka, vtel'(ir (Каі-І:д<tново, Чсрлсtrьово), car'itliІJ prktar'i,
pryvjІUJj, ta jUj kaztaJ} ( Комароиуі) 1 kra[JiirP'kyj .QІЛ, ptak joh/o pon'Jiu
(Дравuі), IUtkapl'li[n,k (ОнС>ковuі), spjUk, {amiUfJ, pryп'Us, pryvjU.::.,
9З

па n'Uj daJ.l jUj (Коритнине), ja ko!ar pfUJ.l, ja cky!.u ;;amftUJ.І, ІоІ pt.r
u(tJk, pryviUJ.І (Ворочово), pryvjtUk, idi (Раково), ІtUtka, pryn'Us
(Дубрнничі), ІJ{tl'Ur (Пастілки),рrуп'tІls(Кострини), (Utlra, !!Utka,
pryvjtU;;, pryn'UJ (Стара Стужиuя), ~avj{UJ.l, ~apftUJ.l, n' tUs, ~amjtUJ.І-
але побіч тnro не в :JЛОЖСІІИХ дієсловах n'i.r, PfiІJ, vi;;, viІJ (Убля,
hpox: Yrpp. нар., ст. 109),але в граматичrшх формах, а то і loc.
sin~. :Іайменників особових і нка.1і111юrо srs', str' Іtі жін. р. та Іо(".
~inR. masc.
все 'и: jUj, s'Uj, mojUj mOium (Ублп, Брох: Угрр.
нар., ст. 97- -99), па n'Ui, daJ.l jUj, (dtlca, Il'Utka (Пудt·оролн, Р. Гра
бовсuь, Опрожниuя), f!Utlra, Il'!Uika (Звала, нрочі категорії іі:
da11 jйі, па siim Ьос'і), pтyvitU;;, u(Uk(Улич). --Натомість 11 таких
rшналках, JІК форми часу мин. від: vrsg, vt;;ly, nrsly, uteiy, ttахо
димо рефлекс і: ртуvі;;, uflk, pryviІJ, pryvi~ в селах на 33.хід віл
Уга: Колбасово, .Руніна, Tonoмt, Р. І'рабовеuь, Пудгород11,

Х.\ЇВИІ,І!С а навіть і в Заоа;ші: pryvji~.

pryn'is, ІJ!О лучиться

:1 областю сусідньою, де tшходимо нереваж•ю рефлекс і<

ot

t,

и згаданих лієелоnах і на області ехідньо-еловаuькій, чи там

ІІОСЛО&аЧt"ІІІІХ І OROpЇR.

Лябіялізшшюtй :щук і

~ нuявляється як рефлекс старого,

о, t в говорах
ПІUАешtо-карпатсt.ких,
виступаючи
на суuільнШ області між рікою Боржа11ою а зглядно хребтом

:аакритоrо

гірським, t.Ijo іде з півночи на південь rю лівім Goui Боржаоtt
та ріІ.:Оf(J,\аториuею,замкнений від ttівночи nасмом полониІІ
еьКІІХ гір, на :sахідніх областях находитt.ся він лиш островами.
Ар·ткуляuіАно означають йоrо як зкук високоrо нідняттІІ,
переднього рилу, оу:и.кий заокруглений (hi~ф-fгoпt-naгrow
rottnd). Uей х<tрактсриrтичний звук, rrитомиn також украін
<·ьким піuиічrшм гonnpa:o.~, зберігся tta Аоста великій області
:о.~іж uблаетю східш.опJ та західttього рефлексу u
о а на
ІІЇОАеІІh niA рефлексу і. За:шачити треба, ІJJO початок uіЕ<ї
оfіласті на нішючі сІІrаБ ноза насмо полоttинське аж до
ВолоnоІ·u, Нижньш"О Синсuира і І{олочави-Горба. Сnоення

<

UІІХ сіл з областю,

J.!.!O

ЛСЖІІТL на ІІів,..,ень від високих Боржав

п.ких нолонин, нонснюється старими дорогами, ІJЬО ішли саме
•mлоишr<tмІt від Волового на Лиси•tів-Довrе а крім тоrо на
явІІІl!,С рсфс,\кrу й <о, t о !JitX селах треба дивитиси як на оста
нок ивщuа, 1.1!0 колись розІtшря.\ОСІІ і и насмі нідбескідськім
а також й на північній стороні І{арнат. Свілотстоом uьoro може
с\ужити:

І)

І·•юrтерt'Жt"Нюt

галІІQІокогn

94

гра,штика

початку

ХІХ. ст., Івана МоІ·ильниuькоt·о, J,QO рефлекс і< •о
подібний до франuуськоm u,t 2) відтак помсжні назви під
бескі.дських сіл, записані IJ!C в 1863··-66-тих роках минулого
С..їолітrІІ як відповідь на анкету Fr. Pesty-ro, де nрим. в Ростоuі

:.аnисано: Javiirnik, Bat.U vtrJok, в РсІІіннім: Beljiivcova, в ПрІІ
СЛОІІі llhп"niiski; u Подобовwrх: Mi.rktrй, Gtcй, в Новосслиuі:

Zfи~"J;:.~/riil!{i; в Изках: :(orulii.rki; в Голятині: /дchiivka, ВrаГраниW персзвуку •о > іІ, іду•ш від нівІЮЧІt, можна новеt"ТІІ
так: Колочава-Горб НижніU СИІІевир, Стригальна, Воло
Ішй, Лозинський, відтак на піuдсю. через еела: Бистр11А,

Липеuьку Поляну, /І,овгс, Заднє, В, Раковеuь, Рокосов,
8. КопанІо, Сеялюш, Чуму, Сірму, Шащиар, Еrреш, Ардовсuь
і дальше на південь, як свідчить о тім tтатrи Івана Бережа
ни на, 11іслана Орлавві вр. 1827, к долішню землю, комітати
УrоuькиU, Сукмарський
Сатмарський і Сабольчський. 3 Від
півночи нерсходить це JІRИІJ!е через полонщш Боржави на

;:РС~~==:~ ~=Р~~:~в~і.д::~,і~~і:;~~дн:~.~~~.~~~ t~~'і~'к~У~:Р"~
І'анковиu•о на Уклин нід Грабониuю, uідтак на нів.дснь через
Поляну, ДеwковІІgю, Со.\очин, ГолубіннІІЙ, Сусково, Обаву,
Шелеставо t)очас·ш й Пу:шякіяuі, здовж ріки Латориuі через

Розвиrово, Н. Давидково,

IJ. Лучк&І, Страбичово, і tоронду

до етно&·рафіЧІІІІХ гранІіЦЬ мадярrмшх. На західній язиковій
nбласті ноявляєтr.rя '.!ей ;)вук й також n рефлекс старого за
критоnІ о островами в селах: І) Звалі нід самим Бескідом над
•·орішньою Іjірокою; 2) Ko6u.RЬ1шui над Топлеrо; 3) в О~ша
виuі, Н. Репашах над Торнссю. Звука цього в літсратурю1х
нам' ятках давніх століть не нсредавали, мабутьзадлннсдост<lчі

кириличного знаку. Замітно однак, ІJJO в кількох грамотах,
а то в даровій грамоті Улоншша з р. 1654, о жалобі мстичіп
ського пана Зсйкана з р. 1656, в одній грамоті 1707 р. (вrі
вони о Архіві мук. мощк1.) находш.ю все 11аписання: тuл10о.

Чи це нсрсдача й, чи мож<"' літературний сносіб писання 110
взарам

галиut.ким,

де

часто

находимо

написанни:

тwлко.

годі ріІІІІІти. Також в грамоті ісромонаха Никефора, ісумена
мстичівt·ькоrо, :1 р. 1749 находимо нодібІІИА спосІб писання
11 іншім t·лооі: оу в~шн111м поли Jар~uк~.ш•. Но, як вид1ю, буквою

'

Михайло

Ноашнс

Фільольnrічш

••paui

І~t.<~ІІЗ

МоrидьІrиuьхот.

~xv.i•л~:i;P)9i07Ac·:~~~Шs3."AaF: Іс-юр. фідоr. гсхuі• Н. Т. ім. ІІІ. у Ль11011 і,

. . ~. ~q 2~7с;т~;: !!~id,ai9~2~~~ 2 r,2;~шІ
1

,,a1.vy.

Praha,

Ccska ak.ademiІ"

И. С. Саішuиuхій: Матсріа.о.ЬІ по игторіІІІНІ~ІЮЖІІСІІіІІ J(apna1гlinй

Руси І. Льаів

19fJ6,

!"""Т(Ір.

'ifl.
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u передавав автор також ЬІ та

rii, та через

ue

uей запис не преА

стаалІІє нам певної філолоrічної вартосtи.І
В ХІХ. столітті зазначили uей звук Іван Бережанни
у зrадаr1іА статті до Орла11, передаючи йоrо латинськими eu

на спосіб фрапuуський, або б, іі на спосіб МадJІрський. 1 За
мітив його й Л учкай та порівпав йоrо до уrорського іі а фран
uусІ.коrо u. 3 Зазначували його й Верхратський та І'натюк
т:J.кож ІІС однаковим способом чере:~ б, ЗІІаки, вкі в фонетичній
азбуuі оз11ачають інший :Jвук. Гнатюк (Е. З. ІІІ, стор. Х.)
зазна чує, ІJ!О воно виговорюєrІ.ся як пімеuhке або мадярське іі.
Коли звук і
о зм'ягчує майже осе зубні приrолосні, то

іі

<

<

о не ма~ сили паляталізуючої на

ui

nриrолоскі. При

оолосІІі зубні в сполуці з й є тверді.
Наводячи приміри uього явщуа, подам в першій мірі свої
заr~иси а як допоинсння записи Всрхратськоrо й Гнатюка: stiil,

viii, bliillt,І!iilko, rЛЩаr', spiid s/on&'a, pan/iim (Н. Синевир),~аr/ііЬk6l,
Іudt.z s'Jijul vfir/a lrytarю (Горб), V/iis'lm las!fil!, dJvac'allJitriiJІ, rJti!la,
niif., iistr'ja, kolJiitka, miirt, spiid, pmd vor/iit, snйp,prtйbjes'a, ~atliin,
v/iila fщyndza, v/iilcha, kiin', h!iinha, h!iii.ha (Воловий), n!iit:hfi, uщiir,
k!iislolka (Н. Бистрий), Qmii~/w, iz Bere;;n(yka (Березники),
ProchJiidnмj, LaІJrlii(ІJ.), mo;:,!йl

(Кереuькі), stиlбJІ,

hiidupeтti!ne,

kІiilko (Липеuька Поляна), l.yd!iis'kмj,

mukaltUs'kNj, h!fi/.!wj, radii.J(, siil, niis, viii, uskiil ys voza, vjjz (В. Раковеuь), piideme s'is!Y
(Чома), hiirk/6lj, rІiifla, dol!fi, Biih pomtiih (Имстичево),рйzn'!Uе
(Осой), stal, niis, vaz" k!iislka, v!iis'fm, r{okii{l!) (Заріча), stiil,
Viii, k!iiz'ba (ЗаrатJІ), kйn', ріір (Лалово), V/iis'am, dtiijdu, piiilu,
'0/iitkiil, oІviin (Страбичово), mйі sмn, tliin, pfl!/Of! (В. Лучки),
kШІ' (Нов. Давидково), vtiilsy (Підrородh), por/iill, iyd!iim, viii
(Сусково), Jli!, Sas/iil}ka, vol!ii!!, pJotiik (Свалява), stiil, b!iilfe, rйk,
miii, ptotiik, v!olii!!, Ozpfiir, potUm (Лолпна), kiin', viiljC'/a, domii
1 Д-р І'. І"rро1L("І>КІІИ и ,_,а·пі: Jazyk PodkarpatskC: Rwi, Н. Litcr<irлl jazyk l'odkarpalskё Ru.,i. -- CcSknsl. vlastiv&la ІІІ, ІІа crop. 485,
rІрІІІоІ. І. € fЮІОНJІиіі у..ажа·m наІІиІ"аІІІІІІ ТскіuL·І>кого руІ(опису з XVII.
СТ. О 1111011~, UJiJIOIJІII ~а фnІІСМИ 1 IJJO ВЇАІІОВЇАа!ОТЬ ШІІІіWІІіи: fJ ti1111, hodiifa,

Ч,JО може бут11 зоІІСім ІІравилмLо. НатомістІ> ІІаnиt:акІІІІ: lрюмr., мюдl., тож&
В РіІКОШІІІІСl>І(іИ СоLШИІ(У wарИСl>І(Ш'О ІЮХІІАЖСНІІІІ МОЖ!Іа CKOpll!C уваЖаТИ
за ІІrрс:Jиук о · 'u (іи), ЧОL'О доІ';а3 маою ІJ!С ІІИІІі в говорі ЗаІІІМІ(И ІІОАО

~і:,ш~u~~~і~~:,\~~;:~'~~,~~.~~~~:і~~Заn~.~~~~'SЬо~~~"Ма~:'Sі~.в ХІ\J/Ї~
~-тil~'~r~~ri 8~~3p~Pi725°~o:··~~~a~~~~~~~~r;;,к~~A~~~:.•.u:, ~:a::~~~t:~~. ~Н~У~~
Збор.

ron.

Просuі1а в УжrороАі ІХ. стор.

80).

: ~~i.~:~~:~::~G~~~~~~~i~v~;u~:~n~~d~~- Jsзo, стор.
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j.

(Неліпено),

viin,

(СтроАно),

vii<;, vtiJim,

nй.r,

snii/J,

vйt, v/йl'lr.o,

s/ontii/.1, lііІ.І C'torniiІ,І mІiis'i
lr.only, hІorodiilj, l.'оkІііІІ
niin, біільш..,, онііІІ, ипііл

ІШп', па l''OІ71iim

(Крайня-Мартонка),

Rіівuьі, no'д.ut,

(Пузнякоиuі, Верх. Зн. І, ІЗЗ

-7), віін, попттіім, піішла (/J.ун
145), dо.мО, moniip, віівuьі (Ільниuн, Верх.
148), j,) fдІІіій Rодьі, niin, 11іі11, дo.wiitJ, кіісm11, вііRчарь (Bлat·ono,
Верх. ан. І, 150), грОш, онііІІ, дiicmmtt, вiiR/!,1/J\t, tІоміінстна (Нищ
ній Шард, Верх. Зн. І, 51)
1аіі нйать кo.tOj куtІіп, (Дуп1но,
І'н.Е. З. ІІІ, 2\З),)'RO'йutqi' tютиху (Стройно, 1'11. Е. З. 111, \52),

ковиuн, Верх., Зн. І,
Зн. І,

нб11 сьа зрадуnау (CrpoUнo, І'н. Е.

3.

ІІІ,

150),

rаздііjство (Со

лочин, І'н. Е. З. ІІІ, 97). На оG.\асті ріки ООржави в І<ушниuі,
Заднім а також у Бучкові Гнатюк uьnm nвшnа 11~ зазначує,
а ІІсре.даfо: йш·о 11рnмо ч~рсз і: зfІір, 6ік,иіч(Заднл, Е.
ніч1ар,

в;изір,

monip.

ni11

(КушшtUІІ, Е.

pymaкij, він, nіп (Вучково, Е.
За виїмки

від

yt.oro

:3.

3.

3.111, 137 ·8),

ІІІ,

150),

кал•.віиьіt·,

ІІІ, 11~-J).

:щукшюrо ааюта

r~tл:к~~Л~(~і 0~~і~нііt находнмо

uc

бу."•

t3cri;щ

ІІfНІ

нпщ!,!с ли ІІІ маленькими

островами n числі одноrо або двох сіл. В був. жупі Земнлин
сьюR під 1:амим lіескідом на t·раниці рефлексів u, і < о
в одююкім селі Звалі -а есло І!С СІІОМІІІІаєтr.сн вже в XIV. сто

ліrrі1 /JііІІn·іса, h!iilfrнi,
tІй.r,

kfin',

viii іzhІііІІ.
fJiidu, .rniip, miiJI (Звала).

па Ійт Ьбс'і, па

kolriim

Ьбс'і,

Другий острів, це <'ело Ко

Gильниuн у бік дороги Рсмснін-fіральтовціо:

Jliip,

v~,

v.ii11c'a)

Кобильниuя). При

nii.r, miij, viil, lr.iin',
артикуляції nii.r, jalii/#ca за-

~і-~·~~~~ ~~~. "Ucc:~,;e в,,;а2~:~з~в~~~ід~;і~~%~ю;:~~~;:~~~:~~

< Jesf. Третій острів. ue села Ольща
Pcnawi нід горами І>раниско ноближчс Левочі:

чене однак до слоnа !ЬІs(

вицІІ та Н.

viitІ (
*llolr.}, J'tii/1, .riil, sniip, diiidna ( ~ do dn'a), trЩI}ka
(трилипок ком;шиuі), nJariilr., Іс!ііи'і, рІШ!і, Pfotiim, od hrtaliiІІ, day
brtatiint, .t~dІiiІJir.a, PiiJнiil назва·- сусідІІього села (Ольшавиuя).
Ijcii: звук іі ноявляєтьс11 також 1~ І<обильниuі на мicrji дав

kiin', viiz,

нього

u

у

формах

кошоrацШних

часу

тснерішнього

кляси

-ovali: lolovІUt l'ЬІ/ollr.Jiii ті Іо, ja btJ'idІiiju Citysto ро rfu.rlr.ЬІ. ГлІІДи
про uc в морфології та нри звуках і, u, ЬІ, • *11 на облаt'ТІІХ
на захід ьід ріки Uіроки, стор. 54 56, ЗОЗ.
Звук й F. також рефлексом старого, закр11 roro t не ред тв<'р
дими складами. В артикуляції не різнитьt'ІІ uілком вiJt ІЇ

<

о

1 Др. І:ІаrІrлій І'аджІ·rа: /\омпт Au І-ІСІо&іk І')'С'ІІІІUu •• РУІ'ІоКІІХ

~сg~~о~t~У~ч:J~,·~н~м'Vі'('[~ііі'з ~~~~~~~.~:,: fіор•шк rои. Іlpnrr•tra
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за виїмкою тих ІШшt.дків, комІ

ue

й м'якчить нонереАНі при

голосні, котрими можуть бути лиш зубні. В тих положеннн:х й
пересувається в артикулиуіі НСЗІіачно впере;t.
Із загального правила м'якчс1шn попередніх зубних при

голосних рефлексами C'Taporo замюІеІюго е > і, 'u, рефлекс
й ІЮЧИІІаЕ оимІІкапІСП і вирівюоватиси до твердого іі < *о,
котре, н:к було вже сказано, утратило силу м'икчеІши. Область
поширення рефлексу й < е в ос1юві криєтьС'я з областю

:і::а::·д~и~~~~••~т~~о;::ш~0~;:: л::е:ь':rажпв~~:~~. ~і~і~;~
uьoro звука находимо в певних категоріях слів і (гляди стор. 51

).

Також й в островах на західніn області ніодснно-карпат
ськиіt не всюди найдемо. Ж.иє він ЧJС лиш у Звалі. llриміри;

mjiid, {au/iiz, pryn'Jiis, ulJyte/iiІJ. (Свалява), pryu/iiІJ., pryn'tiis, fliitka,
med, /ed (Поляна), u s'iim rtk'i, u n'йj pryvtii~, (но med, led), па
n'iim, па n'iij, f'!iitka (Стройно), па n'iim, k'tiitka ( < ftiitka), uteliir,
pryvjfih, ;:amliih (Страбичово), lші, тп'Ші, pryn'liis (Лалово, За
гати), па niim, па n'iiІJ. (Ростока), па п'йт, па niij, upl1U4, duat:'at
ftиpn'Jajii~, sйfi kJas'c'i kon{ic' (Имсти•ово), (Jiitka, lйd, mn'!iid, pryv/iiz, ;:apllйch (Зарі•а), u{elfir, liid, mn'iJd, ifiІJ., tiitka (В. Раковеuь),
fйtlca, ійІJ., id mo{jiiІJ. сhЬІіі- 110 pryn'Ji.s, pryvl/ІJ., lid, mid (Довге),
(Jiitka, iilj. (d4JijtІn iilj. is9'), u moj{iilj. сhЬІ{J- но; pryn'Jis, ;:ат{іІJ.,
ltd, mid (Кереuькі), IJйtka, da'!- ja(j), moj!ii(i), fl'Щtka (Липеuька
Поляна), па s'iim Ьі&:'і, liid, pJoliilc (Н. Бистрий), pryvJii{~), pryn/iis, ;:amlfiІJ., (Jiitka, ffiitka, jafliirka, па niij, па sйm Ь&:'і, па siij
,·torOn'Іi (ВоловиА), miid, liid, pryufйl! (Н. Синевир), ру .rii{l t'imOfJf
но

(Коло•ава-Горб).

Наведу

ЧJе

кілька

11римірів,

записаних

Верхратським: уnидьіла ож іій волоси урізано (В. Лучки,
Верх. Зи. І, 132), .п;асть йііj сто срібер1щх (lІузю~:ковuі, Верх.
Зи. І, 135), а чер«ьіів не бЬІЛо вже (тамже, Верх. Зн. І, 137),

двадuять і вйсьім сьіл (сііл) (Ільниuи, Верх. Зн. І,

148),

та Аііг

і тот {тамже, Верх. Зн. І, 149), пудскакуючиуmіік за sбвgлми
домОв (Влагооо, Верх.Зн. І, 150), тко буде уніі.м за царя, в иашіім
краJ.І:і (ВишніJ.І: Illap.n;, Верх. Зи. І, 152), кум noнfic АО циганина
плугоас жсльізо {Страбичооо, Верх. Зн. І, 128). Гнатюк uього
рефлексу не зазначує окремим ~шахом, записує ueA звук ик і:
на сьім соітьі (СтроJ.!:ио, Гн. Е. а. ІІІ, 65), не поможеш ти
мені на сьім (Вучкоnо, Гн. Е. З. lV, 79).

Но стрі•аютьсn на uій області й виїмки uього фонстичноm
правила, які, нраnда, поямяютьси ик зовсім природні JІВИІJ!а

<

у селах окрайних, сусідніх з рефлексом 'u
е. Це замітив
Верхратський 11 ІІузняковuях, де говір є під оглІІ.Дом ре-
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флексу u, й < о, t перехідним, а навіть ХІtлитьси нині :ювсім
майже u більшості до u, а Гнатюк знов зазначує рефлекс 'u

у Бучкові: а вt'>н noюor віJтuю собі (ПузнІІкоаuі, Верх. Зн. І,
І 35), чоловік юос у млин віко кьшдириuьі, npumoc домLіn
(В. Лучки, Верх. Зи. І, ІЗІ), Христос люг за кііш (Страбичово,
Верх. Зи. І, ІЗІ), omgю нюс воду (Вуqково, Гн. Е. З. lV, 76),
жебим йім води приньус (тамже, Гн. Е. З. lV, 77) а також
а Н. Бистрім: ltid, potiik. На острові західпіму n Звалі зберіrси

uей звуtс в більшім числі категорій граматичних, а то в се
редині слів: (fiitka, !'iitka, в деклінаuіі займенниtсів особових
(З. особа оди.) та займенника utсазівного srf', s'a: daf!. ійі, па
niim, па siim ЬОсі - але /ed, mtd. Також поивмвтьс• uей звук
на місuі *t в слові fii.f( < frslь. ІJи посліди• фонема поn

мвтьси і в Кобильниuі та Ольшавиuі і Н. Репа шах. В uих
послідміх двох селах по й витворюєс• ІJJC перехідний звук і,
гак 1,1!0 місто frsf чуємо там fйjrt. В інших категоріях n uих
nослідміх трьох селах мені uього звука іі < t нr .Іtовслос:н
чути.

Зрідка в околиці Имстичова під впливом або лябі11лізаuії
насrупного {t, або прим о аналоrії псреходю ь па іі також і<,...:
tlйf!.ka. Те саме RВИІ,ІJе замітив я і в Нелілині: ciiІJka, в Соло
чині: (Щfiis', lo/ovJiik. Подібно в Страби•юві і В. Лучках.

Крім uього підпадає! такому переголосові u хоч чуже, хоч
нервісне, ІІаколи воно найшлосх в закритім склаАі:

(Заріча), kіі;;'п'а (В. РаковсrJь), klйl (Сусково-диви

J.

kiichn' а
Vira:

Vysl. ор. cit. 42). ІІадібний nерехід старого Іl ІІа і в говорах
земплинських і шарисІ.ких,
· Також маємо nриміри пере·
голосу нового о<& в закритих складах: l6'kйf(H. Давидково).
На к..іиuі додати мушу, ~о в околиuі Ставного -Волосвнки
Ужка а також Вереuьких по rубних чуєтьсЯ' малу лябіRЛізаuію

і< о у старої гснераuії:

pov/iiv, ІІіі1х'Іа (Ужок), рйр (Волосянка),

hord!olliif!, dom/йf!, rozb!iiinykfiІJ (Ставний).

u-U.
На окремий відтінок звука u nоходженнв старого з ІІраслоІJ.
11 та ( ;;;) р звериув увагу nроф. БроХ в оnисі діRЛекrу села Ублі.

Це

u, кке він означав U, граничить з одніеі сторони зи а з другої

з вузьким б (mid-back-narrow). ПоІІВЛявтьсп воно лише nід
наголосом перед неnалІІТЗ..Льними складами (0, Брох: Угрр.
пар. с. У., ст. 15, § 9, ст. 71, § 40, ст. З9, § 23, 4 у): mlicha, але
mUs'i. Появу uього звука констатував він також в сусідніх

r.елах Кленовій та Руськ..іи Воловім. Той звук однак в ха.рак
геристичним й дли околиuі ширшоі. З пиімкою сіл: Малий Бе
резний, Великий Березний та Забродь, зиук uсй живий J,Ме
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и селах: У лич і, Стрнчаві, КннtИІtнІІі, 1\омашині, Солі аж по
1\острнни; на піпА<'tІЬ іде він на Руський Грабовеuь, Пуk
городи, Нистру, на захід на села Дуброву, Шміtовuі, Стри

говuі, і І<олоннuю:
(КняІ-июш).

D с:-елі

ltltdt, ktiipyf, v/Ucha, btaviisa, ll/liska, m/йcha
І<опрннах анук uей ис:-ний у жінок. У му

ІJ!ІІІІ він в с:-тадії •леаання, мабуть через частішу стичність
а .\юдьмІІ ("у<·і;щіх сіл, де І.JІ•ОГО nвщ(lа нем<~.. І<олн

n звернувся

буи а :~а•Іитrщ /\О МУІlJШІИ, ЧІt не roвopnтL у ІІИХ ·гак, ик всу

сіднім •·елі Сnлі: kІlime, то він І!Ьому а<~.перечІfв і виnовідав
с\Шю з нормальним непонижсиим

u.

ur

І Ірикликана зараз жен

І!ІІІІІа (ЙОГО жінка) ВИІІОDЇЛа ljC СЛОВО З ІЮНИЖСНИМ U так, ЯК
в Сnлі. На uc відІювів зараз муІJJИІІа, ІJJO жінки сидить дома
і нікудІІ не буnають. }Кеюуина uя дальше виповідала u ІJО·
нижеІю и словах: v/litiІo, m/titha, Гtйdе, ;;.ak!tityna, daj ти шtбіи
,,ІІkІІ,

duh,

d;uhrя, но flиhja,

u ttUm

d1иЬі. Кол11

11

казав виповістн

МУJ,UИІІЇ СЛОВО {udr, так ПИІІОВЇD ЗНОВ ІІеПОІІИЖеІю: dQbrf fudt.
Іjю різ•шuю 11 арт11куляuії uьщо звука між Солею а Забрnдю
і Бсрсз1шм ілюструвала мені стара жінка в Солі, уроджсна
однак в І{остринах, так: МІоl kai.rmt: ]!tilo а оп/у: ]Іиlо, mЬІ kta.i.tmr: ]Іиrktt, Janlc!il а ІІn\1 ]Іиrkll, ]Іanku. Замітнс, JJJO в слові
)furkti j ІІСІ!а!'ОЛОІІІСНС: tl І!ЇД RfІЛИИОМ ІІроrрССИВНОЇ аССНМЇЛЯ.QіЇ
нсрсйщло на nонижене u. Да.лLші nриміри з околиuL німенно

західІІіх :щннсав н

11 lІулrорnлю: sttidnlyk, ;:nkйrlyli, в Бистрій:

ІtrІІІn. В селі БсІІЯНІНі, Іl!О лежить на схід за ropoto
оід І Іудrородя, UІ.oro пІІшца п не: стріqав. Заnиси зі Шміrовеu•··
СтриrоІІСUІ· і ;\уброои ІЮХоАПТІ. від учитслJІ ь Шміtовuнх,

b:tidr, ltitirky,
Іютрий

u ·rих селах КОІІстатуD<НІ: ktnrka, kor!Onka місто Іс/итkа,

В Ули чі констаrува11 я, ІJ!О uco відтінок широкоrо
1·а nонижекого u появли~ttІ.си не лише на місuі cтaporu u абn
{І ніл натлосом: in bІtidu. dtUhw, Ьitltt, .ФіІІ/Іl, volo{Іti (voloeб},
kшkn аі knh,ul
а.\С dmntli, rltuJu, m/uJu, іноді і без наt-олuсу, але

kortunka.

rfJit•'ШІf. roJ/iul
110 також 11 аі старого закритого е, о: ja voftйk,
pjuk, /l(.uk старі (моАuдші ІІfіІс), pryvjйh, ja pfuh kй!, Kohasu
(на:ша t:сла). Історично •юявляється цей звук n запнеі на
вкАадІtііі €rІ<ІнrГ.\іІ 11 Улнqі р. 1746 .\.: І:""Н•І.t. 1
Такс (";tщ• НІІІІШС зустріча11 я на області другій •·соrрафічно

незn'11занііі а описаною нами, а то в окuлиuі між Середнім
а Мукачеком n селах: КалІ>ІІИку, Орливі, Бенедикувuях,
Черл~ньооі, Іючон·ти І{айдаІюnі: htiirlca, ]tйrlcu, c/Ukru, kІйrkti,
mtiirha, /.':iifa
на:ша с('ла fСуль), diib, dritky (Черлсньово).
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:jвук о.

Звук о в говорах південно-карпатських t: неоднакового
находження.. ПоRВNІвтьси він: І) я.к продовжсини праслов'вн
ського о в кезакритих складах: toko, selto, vozty~, ch.odІyty,
у формах дальших відмінків таких слів як •voZ6, *mostr., *роdь,

*no.ra-vtoza, mtosta,pod!a, nJosa і т.д.- -з причини незакрито(·ти
складів; 2) на місuі давн~ооrо r.в сильних. положеннІІХ: son, moch,
pisok а також ь в слабих положснних від наголосом: od!oper,
odtofm;; З) в назвуціна місці півдеІІно-та західньо-слnв'инськоrо
іе: Іоzпо, tolin', 'os'in', ot; 4) із е no ІІІИІІ'ичих (l, Jl, .t, 1) та

()бр.

:2J.

Турrж, npopi3 аР"ГИКУЛІІІ.lійІІІІК орrаІІіD j ІІОАОЖf'ИН• ІІ:ІНJІ8
артикул•uіі о.

по j: lolJo, lolovtik, plo[Ja, ion{a, johto, jom/u; 5)
чол. і ніяк. роду в dat., instr. sing. місто -euy,
lr.on'touy, kon'tom, nol.tof{Y, noitom, nastin'om, {imjom

ІІ[)И

у м'иких о пнів
-ет> ·019', -от:
т.\ в instr. sin~.

tr.rt, tьrt, lьrlt,
pJopnwj, krOJ!, j;abloko;

м'я.ких а та і nнiu: dьm'O!,l, pjas'fбp; б) в групі

іноді А

7)
8)

tr1>t,

l[ІJt; lJornЬІj,

lJort,

l.Іo!_Іlt>Jj,

в групі lort, to/t, tlll у повноголосі: Ьотоd!а, molotly~, molokto;
на місuі •ort, *oll 3 інтонаuіс:tю nідІюСtюю: ro<:;um.

Всі ці о, хоч нсоднакового Іюходженни, під оглидом арти
кулиційним знають два головні типи: о нормально отворепе
та о вузІ.ке, котре за Брахом будемо означати знаком О. Від
ношсншІ обох о означив Брох 110 говору села Ублн нк: mid-

back-wide

(задНІ•ОГО рму, середнього підниття

отворепе)

mid-back-naгrow (заднього риду, ссрt=дпьnm підпнтти, вузІ.к(').
ІІомірн артикулиціАні, роблені мною на трьох особах, дали
ось икі висліди: У Т. в слові "hom" дотику на штучнім ніднс

біині не було. Положення Аого, міряне при помочі нриладу
АткіІІС"она.дало образ здвигнении я:зика в окмиuі н'итш"<J і чет
вертого черінного а відтак наглий спад в долину, опираючи
кінцем ІІа нижніх ІJ!CЛCttax (ot"ip. 21). Угол ІJ.!('Леnнш'і rtЮЮ('ІІІ'
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тт а І!,ІіЛІ. між обома губами

43 nun,

при оузІ.кім

23

тт,

висота оіддалсmJЯ губ нри о отворенім виносила 10 тт а при
о вузuкім 4 тт.
У Б. на штучнім нідІІсбішІі незначний
дотик в околиuі п'итого черінпого а на JІзику за н'пим че
рінним (о()р. 19). Помір АткінсоноІшм приладом дав таtеий:
самий результат, як у Т. Угол Іуслепний 8 тт, довжина Іllіли
між губами 27· -32 тт, ІШСО"Іа 5 тт. У Ш. о тім самім слові

дотик на щтучнім ІІіднебінні був незначний в околиuі n'JIТOro
черінного а так само і на язику. Угол І.І.Jел~пний а то при вузь
кім відтінку 5 тт, ниеота отвору уст 7 тт, ІІІИрина лиш 12 тт.
На ви~азні нідтіІІКИ о отвореного та О (вузького) показав
вперше Б рах та указав на зависимїсть поя:ви О вЦ діланни

палнталізаuії й

ue

лябіялізаuіі

попередніх

складів.

Подріб1ю

оnисав 11іи
нвю.uе в описі ублпнського говору в § 23, 4 ~.
§ 25, 2, та 26 о. По йою поміченним в селі Ублі о став вузьким:
І) перед лалпальним складом: dobrwi -dObr'i, yUz, (lD.ta --Іас.
убz'і (§ 23, 4 fi); 2) пер~ складом зі звуко~ u або перед (l нк

дійство лабім.ізаuіі:

dobni, r&:.Um, dбmdvyj, .tldrю (§ 25, 2); З) в на

слідок рсгрссивноі вакальної гармонії, u ноадинокім слові
або й 11 кількох, ІІаколи вони належать до того самого такту
у фразі: :_adбchtбrOІJdtІ. Зараз за тим. примічуе Б рах, І.І.JО певні
праВtІЛіl МОЖІЩ ІІОСТ:ІІІООИТИ ЛІ! ІІІ В ЮЛЬКОХ ВИІ!а.дІ(ЗХ,де ІІОЯВЛJІ·

ються: форми rювноruлосні, другі І1ИІІадки представлнють много
труднЩ"ІІІ (§ 26). 3ap<l:1 ж~ дальшестарається Бр ох установити
ос::т. які нравила: а) де в однім слові або в однім такті у фразі,
о (під впливом паАІІТалізації або наслідком ля:біилізаuії звука u)
пср~ходить в О, там всі о нерг.ходятr. в О, наколи їх н~ ро:tд.іля:е

від б склад

:1 іншим голосним: m8rdz'i, dб chdlбdJ:u (§ 26 h);

персхід о в 6 в тім же такті і фразі замітний, в більше або
менше сильнім ступні, через звук 1: бtіс'. tiOrбbl( (§ 26 с); но
є і виімюt: Іас. sing. lcolls'i.
На О("ІJtші моїх номічснь можу сказати, І.UО RВИІJ!е онисане
Брохом, розширявтьс.н: вже від Бичкова
В . .Руни аж під
Бардіів. Правда, не всюди так послідовно, я:к тезамітив Бр ох,
можливо однак, І.І.JО моє вухо деколи остро uьoro не замічало.
Персйду тепер по черзі села від сходу на захід. Бичків:
lcUn' - ko11' 'а, 110 kdn'i, .Іostryj - І8stri, kotrtyi -·- lc6trti, tбsin' но
1}/osmy. Не чув 11 звуженнн D в словах: [Jokot, nocho(, oli. Мож:

6)

ливо ус толкувати пограниччнм з говорами гуuульськими,котрІ

такоm я:nщuа не знають. ll Бедевлі ue .ІІВИІJ!С набирає шир
ших розмірів. Коли в Бичкові перед ІІалнтальним: складом,
де находилося: м'яке а, не нас:упало звуження, то в Ведеалі

воно замічавтьсн: РІоlе- РІ0lа. Й вплив регресивної ассиміля:uіі
ту також помітний: molokJo ---у m016c'Ji. Навіть вузькість о по
суваєтьс::я: uілком до границь звука u, так IJ!O чуRТься:: tr1bti,
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.rUЬti

<

lбhii, .ІОЬ/і, l!Ukбf,

n:UchOf.

Дубоос :tH<a€ :1ьуження: й в на

слідок ре•·ресивної ассимілІІuії: Ібfіп', .Ібs'іп', l!Okбf, ntбrhбf.
Урме:tіоьо, Звуження: виразне ли•u перед складом з і: k'б11'і,
але kon'ta, k6rt61JЇ,J6s'i11'. Те саме й в ЗолотарІ.оьі: kUn', kоІІ'/а,
ktбn'i, роГа; дал.Lшс: lttбrs'c', ltJбrs'c'б!f, kJбn'um.- Березо в о: Joko

- Келечин: J6s'in', [J6k6f, nJOchO(, k;бn'i, але ko11'1a
Jolin'. --Вслнтин: ktбn'i і kбп'Іа, molбfbta, іб!іп',Ібlіп'а,
molok1o - 1f тбlбс'tі. ··-Чорний Ардув: {6tin', Jбs'i.n',

;оСу па ;бс'і.

а також
16s'іп',

ltбkбf, п,Ібсhбf.

t;бji, miбji,

·ТІ" саме у В. Копані.

bolJoto ·

1,1

Имстичово: k;бn'i,

Ьбl;бfі; під наrолосом також псреА м'я

кими складами з 'а, 'о:

pJ6{a, РІ6Гот, но pofta, poftarn.- В Сас
фалові oko ·-па ІJ/бс'І', ktin' -Іkбп'і, 110 kton'Іa, ktбtri, {l тбlбс'{і.
Те саме в Лукові. -В. BcpeUІ·ki: kiбn'i, t/Oji, d!бbri, kбn'ta,
Іс;Оп'іт, kбrtбui, тбr;б~'і, s/oncr -stбnc'a. - Tt: саме в Буківuі:
u h0rt6t!i,J6s'in', Ібfіп', kбr/бut, dam tubJi.- Медведьоu.uі: dJ61,1h6ji
rиk(Y, u6ltбs'a, kІ6n'i, 6r{ich(тy майже: urich), ибr{бп'і.- Стройно:
riOr!бn'i, sJOnc'a, stбnc'бm. - Пузн яковuі: kiбtri, ltбkбf, Ібlіп, Jбsin',
но ІJ/ostny.
Н. Давидково: l/бkiif, uІбkі.іі.--Жуково: u{6l'i,
d!бbri, ufбstri,lJбkiif, Jбlin'.
Орлнва: ІJ/бstri nбlti, l'Ібrn'f mtiehy,
mtбji .r{tstrw. ·- Комаровuі, Воькооиі: dtбbri, ktбtтi, lt6k6t.Дpaвui: Ібstri, ntбсІІі(, /б{іп', tvбU, kortбui. Но в и..овах bJosi,
krto.f'i, по:(Іі звуження 11 І!С заміти». - Невіuьке: J6tin', Ібlіп'а,
ltбk6f.
Волuсянка: kJ6n'i, І6(іп', <. J6lin'a, па Ібс'і.-Ужок: jak
ібЬtі тп'а. · Персчи11: Ібstri, kІ6tri, Іб~іп', [Jбk6f. -В. Яблінка:
kt6n'i--kon'Іa, v6s'fn', VІОГіп', па n!бz'i. -Чабінн: kбn'i--k/on'a,
iбfin', але lokwf, n/O€kЬlf, u mбltбc'i, 11 Ьбl!6fі. -· Стебниk: tбs'in',
але mІoji, kІоп'а. · -ІбJ'іп', l!бkбf.-Ладомирово: и !6zlri, іІбkбf,
nJбchO(, но kJon'i. -· Буковеуь Шар.: kJ6n'Є, но kton'a, Jбsin'- v os/trg, oko-Jбl'i, bol/oto -1,1 bбlJ6(i, s/бЬі.- Палата: k6n'i. ·Дубова: k;бn'i, но kІon'a, Іб!'іп', ltбkot (хоч t твер.це). -- Бехе
рів: m{6ji k16n'i, НО moko kJon'a. -·В f ерля:хові ue ІІВНЧJС вже
ле.цви помітне ро Ьбl;бtі, dva kon'i, s loko kІon'a. -- Зате в селі
Ольшавиuі вузІ.кість ЧJС замітна: dua kJ6n'i, !бІ'іп', vJ6ktf, n/6cMf, botj./Olo- V Ьб{ltбtі, {l rnб{lt6k'i. -в Гельuмановуя:х, Сло
вінк ах, Пора чі та Завадuі uьoro явиQ&а вже не находимо.
Перед складом з

u

або безпоредньо перед "lj: Бичків:<. rи

Іr.tб~.--Бедевли: vt6yk,pt6{lnNj.-ЗoлoтapLoвo:
випа.цkи непевні, бn чуR

11:

па

p!ofu,

ІШ

па ktoп'u,

mUj kJOn'u. Ці
k!on'um. З .цруrої

сторонн оп'ять: ch!бi.u-

m/ucha - mJiichu,

ІJ{б/.и-

-chodyl,

hJбrs'fбy. --Березова:

vtoz.yf, nohta --

n!бІш,

rиk/б{l, k!бn'U(y)

.{

gen.

pluг., k!бn'Um, р!бГи, vtйl.u, kбr{бvu.-8. Версuькі: kбm/u, тбj,Іи,
kor!бvu,

dt8br6y

ібn!б!), 11n dt8bтu .tlбnu.

Буковеuь:

-

perebrtalJ

rбЬjб/11,

jOm

11,

.{tn/t kбrІбvtІ, 11/0lub, .{ lбІJ h!Un'бf.l. - Стройно: v6rJ6nu,
krtasnUmu s:·бnc'u.- И:мстичооо: kІ6n'u, d;6bru la.rf.- Ве

лятин: ruktбy, поІt!б{І, pJбymtlj.- Мсдосдьовuі:

dt6Ww rulc;a,

dtб~tiІU rJUku, d!Of!hбІJ. rukІ6!!, tиl/ІІ rJU.tu (б персходить до положення

авука

u),

ttбii kr!asnбji dtьm'i, vшJokбmu

k;бn'u, jбmtu, mojІUmu,

mtбmu, тбj/11і.

l'oltovy.-

-

Комаровuі:

Невіuькс: nohtбp.

-

В. Лблінка: ktбn'u, molodJбmu.- Чабіни: .tбt#ЬІj, itбytбmu, па
ktбn'u,

m!f)ju 11иku.

/J/б~nwi, <.!бl(uf.

<.

Шар. Буковсць: и<.'іаl

m!Oju r;uku, dJO~IІІni,

Ладомирово: lб~l!бmu

-·

dubtovi, u

mбlJбku,

mІоібІJ rІukO!j, vІб.tu.- Шарбів: fJ/бІJnЬlj, diбІJhwi ·-но исности

повної н~ма, наслідком чого хиташtя між p!o~nwf, d/Of!hЬlj.
В Дубовім мабуть ні.д впливом настушюго v нема вузІокости:
ptovnwj, dІovltwi. -В Б~х~рові, подібно як і в /\убовім (не
ред ~·: p!ounwi) вуаr.коrти 11~ред ~нема.-- В fерл11х ові різниця
МЇЖ О ··-б ІІСЗ<І.МЇТІІа.
Накінець спи11юси лиш иа о у назвуці на місuі західнr.о
та піІІдено-•лов'янського je, бо воно має й діJІЛектичне зна
чішtя саме на пограниччі \.\овацько-українським.

Іlояьу о у назвуці місто

je

уважали признакою схі.дньо

слов'Rнських ,_юв. 1 Воно дІйсно так і в, бо назвучне je
понnлІІється лиш на пограшrччі словацькім. До таких слів
на.\сжать: osin', olin', o<_Lro, odrn. З них знов не всі однаково
:tберігають на.звучне о. До найбільше опертих в зберіганні

згаданого о належить слово: o.rin'. Йоrо чується n поrраничних
селах

ІІК

Рафаївuі,

Кобилмшуя,

Київ,

Ястрсб,

Вісланка,

Обручне, fерл11хів, Орябшш, Блажіо. Назвучне іе в цім слові

Jустрічаn я лиш u ГанніоЦJІх, в Шарюuі: іІеі'іп'. --Слово Jolin'
належить саме до uих, котрі вже підпали впливові західю.о
слои'янському, то б словацькому. Назвучне

je

в цім випадку

itelen' ночув 11 вже в селах: Р. Поруба, Рафаївuі, Кобильниці,
ГсшіrівuІІх,
а

к~ІЇІІі,

Ястрсбю,

Верхратський нотуе

Вісланuі,

ue

й 1t

Обручнім,

КомлоПІІ (З11ад.

В Приконі біли СоGраиеu.ь зустрічаемо

u.e

БлаЖОІІЇ,

11, 17).

слово без йотації:

Jelrn'. САшю о<_ето дуже рідко ужиоаІІе ІІа південнім Підкар
натrі, ІЮ осс таки uідомс правдоподібно з книг. Воно збері' А. СоGо.ЛІ"ІІ('І; ііі: .\о·ІаJіІІ 110 Іо!С1Оріи русrкаІ~J ІІ~ЬІК3. и~.'t- чeтaepl<Jt".
Москна

1!1()7,

•тор.

:іІ.
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гавться з назвучини о ю1.віть в Кобильниuі та в 1Ірикопі.

Зате однак слово

odcn

поширене в найбільше з назвучним

і то майже на uілій області аж ло Марамороша, але
й там чути його в суміш з odrn. Назвучне о в uім слшJі почув
11 лиш на piui Тереблі, а то в Драгові та Буштині а відтак
лалмпс на схід о околиці Снгота та Ш\ ГуuульІJJині.
З номіж нрим:ірів на о місто t по шш1'кчих :щслуговуют~.о

je: jedtn

на увагу

lona, lolo,

котрі :lберіrаютh іІІОАЇ на захіАJІіх областях

свої данні звуки: i.rna, ltlo.
Про :1бсріганнн форм jо/ІІо, jomtи, ,Іtальшс dat. loc. ~inR. ·ovy,
instг. s. ·ОІІІ в роді оrол. та ('среднім, -о~ ІJ instг. s. fеm.нід вплІІ·
вом аналогії буде бесіда нри морфоло•·іі. За о в групах: tьrt,

Іьlt, trьt, ІlМ, lorl,Іolt,tlit буде бесіда при обговорюванні uих грун.
Зміни о в закритих складах обговорювані були прп :1вуках:
r.І.

i,rJ,ii,

Нескладотворні:

і,

IJ·

ІІівденно-карпатські говори знають також звуки j, {1, J,QO
стоять між голосними а І.tриголосrшмн і е нескладотаорними.
Перший звук j, нк й в прочих українських говорах а також
й слов'ннсuких мовах полвл.ІІt.ТЬС.ІІ в сполученнях з голосними
тах перед нк И ІІU них а також на початку слів (назвуці), та

у визвуuі, по губних р, Ь, v, m, по nриголоснім r як перехідний
звук (Gieitlaut) а рідко і по гортанних.
В положенні nеред голосними вистуnаf! це j як рід при
голосного на місці м'яких .голос~их по губних: bju, pju, pje, bje,
тjata, vjanu; piisn'a, Ьііdа, vlittr, mJira; vjUl, kїйп', pjUk, vjUz лиш
в деяких околицях, ик було вказано на стор. 4З, в положенні
інтсрвокалічнім: m/aju, znJaju, mlaje, zntaje, stoj!al, kraj- ~cn.
krtaju, dat. kraitovy, по голосних на місці давнього jь, і: dobrwj,
syn'yj, zlod'ij, krai, daj, dajte і т. д. в назвуuі jist{y, jiтtyg, jfo(l, по
приголоснім r' мк звук персхідний vlr'iba, tipir'i, pastwr't, ko.rar't.
Замітнішою однак рисою півАенио-карнатс,,ких говорів 10

те, І.І!О інтервокалічне і назвучне і на значнім просторі І.lJСзае.
Є то винадкп морфологічні а то І. siпg., З. рІuг. ргаеs., де
місто-jи, -ju( находимо по І. І нях, закінчених на голосний: -u, -u(,
або новий інтернокалічний звук {1, або й v: zn/au, zn/al:fU, ,zn/avu,
znta~t', znla{lиt', ,zn/avut', mJau, nt/tЦ!U, mtavu. Явю.uе це оGіймае
досить значну область, бо nід Лабірuл до Уга, nереваж110
в З. pluг, а віА Уга на схіА до В. Р1.ки :~а виїмкою говорів
верховинських. Про ue блІІжчс при діеслоnах.
Місuями :tустріча~-:мо ааграту інтерооІ\а...\ічноnJ і також в де·
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клінаuіt іменників роду чол., :щкінчсних ІІа -і (давне -і) а на

томістr. rюяву 1:1 або

rtoou (

v: mtavu m/alo hniOVІІ, ne mtavu an'i jednJoh"
(. lrraju), але мkяць тоі маІ'!: r; maju

krІavu

roju), r 1/oho

(Ужок).

В кошоtаuії ;tЇ~сліtІ :1 темюІІЧІІІІМ і, котре в говорах східніх
~ в тих nІша;tках ~вуком передкьо-середнім у, інтервокалічне

1 аатрачуєтr.ся: do!yty, d!tiu, ti/Oy!, d!oyt' ... IJe можемо замітити
Т;tКОЖ і у займеІІІІнків приснійних: mtoa, fll!oa, .rv/oa, moty&h,
lvtoyciІ, JV/oych. Явиrлс ue поширене персдонсім в лолині ріки

Гюf::::• :г;::=~~о~~б~а:~~аз ~;~:~~а І:с~~:~;~а~атеріІІАу
не наводжу. Про уе ближче у відповідних частинах морфолоrії.
Не чуже ue яви~е в поодиноких випадках й в других
(·ловах: naal!y sбh!i filk!ari!a (Кереuькі), dakЬІj місто dajakЬІj.
В назвуuі r.ueзae воtю в слоnі jisty так. чьо майже на uiлiit
області піІІденио-карпатськіА ми зустрічаємося з фонемою isg.

Внрочім як 3лучник і зглядноу, або ІІазвукове і, у в слові il!y
зберіt·ає свою вокалічиу вартість і рідко переходить в неrкла
дотворне

j: ja id!u,

tьly

oUn.

,_

Звук 1:1 арrнкулr.ованнй Gілябіяльно незвичайно розшнреншї
11 говорах ніnденно-карнатських подібно, як А в дpyrnx говорах
українськоі мови. Він поямяється на місці l, I.!JO замикало
склад: chody!,l, roЬyf!, po!,lnЬlj, io[llЬlj, k'i!,lko, fiyk<- (область морфа·

лоrічних явИІJ! ограничена на говорІ-І на схід від Лабірuя, а
двох послідних сліn лиш на деикі менші округи
Лабореuь·
lfipoкa), па місuі v: ri~:~nwj, f!lera, f!/ylllk, у 11as, (lja(;nty, J[ljatЬ!j.

але нри uих rюслідніх словах рідко І! збсрігаєтьси, rак І.UО
ІtaйGiлJ.tuf" nонmрсшІми фоtІсмами суrь: ja(;/a~. J'at/ьІj, u гово
рах 11 околнuі Пршнева шt мirui кожного f перед rо.\осними:
rl. о, U, Ь!: !,l/йt}ka,

V/Of!W.

Натомість відмінно від других украікських говорів рідко
нерсходить прийменник v або назвучне u на білябіильне !:1· Ми

чуемо маfіже пес: u {Jis'i, uvOiЩ, u chtally, ulty~. иСІи~, иl{JtJliт.д.
Явище нерсходу u иа GілябіІІАьне І! розповсюднене так
сильно в 1·оворах українських, розширене ту у меншій мірі,
головно на сході (І'ууульчьині): 1:1 n{eho, f! n{eji.
Проте:Jи

п'ри вокалічнім наз;а,уuі..

Протези при аокалічиїм назву:u;і уиаи.ідили многі слов'ин
ські мови з праслов'янського. Цими протезами могли буги
або .і (і) перед t, і, а або v перед о, 11. Вже в uерковно-
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слов'янськім можпа споеrереГІ'И противне стремлішш. а то до

затрати протези

v

перед о,

u,

але в житті ноодшююІх сло

в'янських мов оп'ять почало відживат(J стрсмлішш до при

ниманни протез перед уими rологІіИМІІ. 1 В uім ош1адку і І'О
вори української мови .щють свідотство на дуже часті нротг:ш,
а то вк t1 або

h

перед о,

u, .а.~

Такі ж протсан можемо спостеріrатн і в украіІІських го
ворах піІІДеннu-карпатськюс На ОСІІОві зібраного матеріялу
можна нам нині констатувати, І!JО протези v, h nеред о, 11
не пояDАиютьсп на uілій області ніо~\епно-карnатськііt. Мало

знають її І'Ооори на з.1.хід від Лабірuя, то " rо•юри лем
ківські, а говорн на схід від Лабірн11 мають нротези нри
в'изані лиш до нсвних слів. Найбільше поширсні прnтези на
ходимо на області між }\абі.рІJем а Латориuсю, за Лато
риuею на схід ЯВЩІJС ue ограничене до меншої міри.

ІІерейдемо теnер

поодинокі факти.

Слова:

оКо,

ucho на

області на захід від Лабірuя протези v маіtжс не знають,
бо люu один нримір такий находив 11 в селі Шомі аж за
Пр11wсвом. Натомість 3 пратезою v отже: 11oko, voCi, vucho,
vucha находимо між Лабірuем аж по Латорнuю Констатував
11 ui С'.\Ова в Паригузівuях, У лнчі, ~Малім и Вел. Березнім,
Перечині, на Тур'янській долині, у Ворочові, Доманинuях,
Ярку, в~. Лучках а відтак спорцично и ДОЛИІІі ріки Те-

~~=~ Б~зн~~!т~~ь~~:~т~;;в~: д:~стс~~~~бі~ t~Рёв~~н~~~
Бодружалі на :1ахід від

•\абірu11

а відтак за Латорнuею на

схід •• селах; Пудгородь, Арданово, Сnалява, Скотарськс,
Білки, Довге, Вел. Ком'яти, Чорний Ардув, Хуст, Сокирниuя:,

Н}fе~::в~11'оs~~:}'~~о~~~:~аємо деику відмінність. Воцо або

не мав ніякої протези, або діста€ 11ротезу v або h. Область
без протезІІ ІІОКриваЄl'ЬСІJ майже з такоюж областю, де було
оКо, ucho. З пратезою v находимо приб.\изно 1ам, де було
volco, tІucho. На схід від Латориці накадимо область :J прn
тезою h uтжс: hoslnмj. Qe г.лово в такім виді констатував я
в Білках відтаtі лиш в С<'лах нерховинr.ьких від ВолоС'янкп
аж до Скотарськоrо.
Територіильне поширення слu1щ

orich

не •·одиться

IJ!O

до

nротез з попередніми С'ловами. Воно ПОІІВЛІІЄТLСR бе:1 прnтези

1 Dr. Wt'І14!:CI W(I>Hlr;ik:
Aufl.,nop.2JІ-:.!16.

Verglcichentle

Dr. St. Smal-':itockyj-Th.

G3.t'ІІІІ'І:

Slavi~cltt'

Grammatik, :.!.

Gtammatik ІІеt· ruthenischeІІ (ukrainiscltгІІ) Sprarlи·, Wi('tl 1913, п'Qр. 84--К>, § 23. 4.
Jan
ZilyЦski: Opis ГmІ>'І\'<"1:11)' kr.yk:t tІkrajirl\kiгц•• Krakrl\v 19:1:.!. ('TOJI.
108-109, ~ 45. :і.
1

lfli

'•айжс на цілій

обла<'ті

ніnденно-карІІатськіtі.

Виїмку ста

trов.лнть денкі села між Лабірuем а І.Jірокою, де nОІІВЛІІЄТЬСІІ
нротсза v а також села nсрхоnиш·ькі МІЖ Стаnним а Скотар
•·ьким і дсІ>уди на І'уuу.\І>ІJ.!ІШЇ, 11 котрих находимо протезу

/1

(horiciІ).
Слоnо u~kyj нонвля€ться майже все з протезами

v, h.

З про

,·езою v nід Лабірu11 на схід до Латориuі а відтак в шюлиці
Ссв.люша та ~Іарамороша аж по ГуuульІJ.!ИНУ включно. З про
І·езою h від Латориu1 по Боржаву (Пудrородь, J(уштаІювицІІ,
Арданово, Скотарськиf.і, В. Лучки Білки, Заріча, В. Ком'нти).
Відnовідно до областей rюширеннн протези v перед о мали

ti

ми також чекати такоїж протези перед рефлексами етим.

;Іакритого о: u, іі, і,

'"· В дійсності ця протеза перед згада

ІІими рефлексами ноширена далеко більше, nк це було по
казане на приnсдсннх вгорі словах, бож відома вона і на

області :аа Латориuсю на схід: vUlko, viilko, vflko, vьЩу, і за
:\абірuем на захід от nоза Попрц: VЬІrliv. Але і в тих по
.\оженшІх можна кшІстатуватІt хитання відповідно до слів.
lfacтo :щмітити можемо, IJJO рефлекс u <о не має протези v

(iUl.!), 'Ііrї -о. Ol•ci). Але й брак можемо собі пояснити також
і тим, •l!o ночаткове v вимовлялося білибіяльно а тим скоріше
могло ассимілюоатиси до наступноrо u, чого доказ маємо і
11 ЇІІІІПІХ ПОЛОЖСНІfJІХ j ТО В середИІІі а на КіНUЇ СЛЇВ. Л I.IJC
більшим аргументом ДЛJІ такого твердження може служити
і та обстаІІИіІа, 11.10 перед рефлексами і, U, w nротеза все остае:
t•itc'ta (vic'ta), l'id, v!i.rim, vis', vrйl'cha, vьщу. Малі виїмки однак
і ту иайлутм:и а то неред іі: Ійstr'ja (&ловий), йd vor{йl,
(Н. БисІрІІй), але тамже інтересно, І!!О в дpyrnx випадках
нротеаа v :Іберігаєтьси: l!Ійlс'і iid .rt/Іa.

На кінuі :~амітити мушу і те, •во на схід від Латориці
аустрічаЕ!мосн :J ЯВИІ.ІJем затрати початкових v, h, хоч вони
нротезами в тіснім змислі слова 11е були. На Верховині від
Волівуя на <·хід до Волового чуємо ospІodar', orfoch, orobJic'
~1істо liOspoJa,·', hor!och, horobJ/c'. Час теперішній від v,(.' ta{Y зву

'ІИТЬ ІЮ більшій частині на області ВІА Латориuі на схід
аж до Ясіня як: O~'mu. Подібне яои!J!е зустрічаємо і в rо
Іюрах нокутс-т.ких •·уu.ульських і буковинських.'

') Wc••·r1Lr1!.L•kl І .. l<"Ll!C.І до LоворубуковннrІіп-руt·коrо. Jagi~ F~L
,.,·Jн·iГI.rc"fІ.424.

ІОВ

Приrолос:ні.
І'овори ніnденнО-ІС<LрnатсІ.кі Іt<І Іjілім СІЮІМ нросторі ні,,
Ta:rr до джерел Тиси виказуюп. в основі той сам стан при
голосних, ІlJO fi другі гоuоrн українсІ.кі, 11с глядячи на місu<"
fi спосіб артикуАяuіі. 3 другої сторшш, подібно, ЯІ\ uc мн

виділ11 й у вокалізмі, нриrолосІІі нашої области у своїм істо
ричнім розвитку прсдставляютІ. у мнопах 1шш1дках стадії даІІ
ніwі. Саме через те архаїзм у звучні в:шга,\Ї усилюєтr.ся. Наш
матсріил не да€ поваюго образу змін нраtголосІшх у ucix

подрібtюспІх, які ми можемо зустріч:lТІІ на uій області, осо
бливо у стичності груп приголоснаах, які часто огранича
ються й на дуже Не:Jначиу околІtUЮ, іноді Еі індіІІідуа.\ІоІІИМІІ
яuщuами.

В

угрупоnанні

нанюго

матеріялу tюсrупати

будс\.tо

звичайному поділові притлосних, а то на rубні: р, Ь, 11,

1:
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зубні: {, d, .1·, .(:, dz.., с n; ссрсдІІЬОR3ИЧІІі: J, .!, j (j}, {, JC, di.;
нливКІ: бічне І, дрижачс '• задньоЯЗІtчні: k, .t:. ch; гортанне: h.
Алr.тернаuія між твсрди:.ш і м'nк11ми нриrолосними :шіt·на
не лиш з щ·лнду на наступини

голосний

м'пкиU ЗІІуК, ал<·

також з

розвиток

приголосшtх,

оІ'ЛRд)'

на kторични"

абсрігашІн м'якости

{ (fl)

'"'

на всл11кій чао·ині UЇІ:ії оGласrн.

Лльтсрнаuія uя однак не бува€ на одній області, як нрнм.
при

l,

котре, як сказано, н деяких око.\НІJЯХ м'яке,

n

11 АСЯКИх

тверде.

l'убні: р, Ь,

v (!), f, m.

Губно-І·убні І'• Ь 1\ продовженням Іlр<lслоІІ'пІкькнх р,
і щ·таюп. ІІсамінннмн 11 жнпі говорів ІІівденно-карпат•ьких.
Слова: paJty, pup, ріір, рор, рір, pero, polt, ЬаЬа, .taba, ЬуІу, hЬlty.
budu, robota, boloto, Ьиеh · f.: звичайнимІІ на uілій області ніn
деtшо-карпатсr.кій.
Губно-зубний звук о fi :J одніеї сторони нроJ1шажt·шrнм
нраслов'янського 11: Jlava, voda, wdu, oodyty, з другоі СТОJІОІІІІ
є результатом переміни плнвкnm l, Іl!О замикало склад: pot'nІИ.j,
tоІІtІИ.j, ciJodyt•, ,·obyl•, tІO.!.)'V. На11сдсні нримірн на 11 <і " однак
виїмками іа aaraлr.нn ІІОШІІрсноrо на uім місці ,·уGно-І·убного
11 кількох околІІuях :1 соGою не :ш'я-

(1, які однак Іюявлнютr.оІ
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:~ешнх, но икі там обнІІмають більшу скількість слів. На ріці
Боржаnі n околиuі Дnnroгo та Иршав11
я:nиІJ!С Е звичайним.

ue

Точного ро:~граничешtи u~>ого ЯВИІІJа однак з причини нс.до

(:тачі матері1rлу ІІГ подаю. но ограничусидоконстатоnання його
11 До11Гім: rhod.'JIV. І·о~'VІІ. ~ .'\укові: paniit•. chodyv, и Ростоці
коло Иршапп:

chrJf('JIV, pyv,

Іrщkwv

rukov, nn 11'fiv.

в Имстичеві

однак и :1ошнсаn лиш губно-губнf' ll·
Другою такою областю ~ Верховина У жанська і Бере
жансt.ка n насмі підбсскі.ІtсІ>кім ni.Іt Ужка аж .Іt<> Жденівва,
Зашки мої і тут ограничені на .Іtna гсла, а то Ужок та Буко

пець:

<.,ap!tiv, uiivc'ia,

povщv,

<.,am!iv,

і<.

v/iivmy, jtdtn vtiiv, stJfv

(Ужок); chnd!Jv, clr'ktov, gen. рі.: dtьmїv, ЬаЬ!іv, poptiv (Буко
веІJЬ). На західній області зустрічаємо ue губно-зубне u
и остроnах, а то 11 Гс.\І•Qмановuях: dovhy 1, pounyi, а відтак 11 око
.\иuі І»лажrша на міс!JЇ /: tlto~·hЬІi . .fr,Іitvo.ptovnЬІj (Б.,ажіn). Но пе

рехід uьщ·о

v в cнipati'r.f дуже легкий і саме в тих околицих та

11 Завадні

на Снитуй nоширений. Силм1ішс тертя: воЗАуха при
губнu-зу6ІІій артикуляції v Іютягае за собою появу СІІЇрантаf:
d!ojhi ptoltl. Чаеrо в тім самім слоні нри скорій бесІді тяжко ви
різнити, чи то F: v, чиf; ми чуємо раз: d!ouhi nІoli, а раз: doffhi
ntoli, ІІа tuj d!ovjuj 11/ol'i і також diofiuj 11oli (Завадка). З подіб
ІІІІМІІ Я:ВИІJ!<tМІІ ми мнжсмо ау<·трічатиея: й на Спиші та за
хіднім ІІІарІІші.
Крім rубно-зубного v виступае на цілій області губно

t)'бнс 11· Воно ІІОЯ:ВЛІІЄТЬСК на місuі rубно-зубtюrо

v

інших

слов'nнських мов по голосних: pr!attdo, {avdal('JI, kr(Yllda, на по
чаткуслів перед приrолосt-шми: ІJl{tra, {ll•orok, ІJ<.,'af!J, lliazta!Y.
на міСІJі І з праслов. 1.l межи приголосними (t&ll) pto{lnЬІj,

dtoj!hьtj, .iio{ltЬІj, на місці L в закіttченні part. praet. 11.
а околІtЦІІХ на схід від Лабірuя: та в деяких селах за Папра

dJo{lhyj,

дом: dav. pros!y{l, terp'iv. і т. д. (11ро це ближче при обговорю
ІІіІІІІІі чису минулого), накіН('ІJЬ виступае воно рідше також

ІІа місuі

u: ІJ'fi/Uk, ІІ{'JІІІ)'!}'.{lі!у/.у, na(ll!J{Y, 11 nas.

За nерсміну u - tJ., v
ll
u диви пptr 11
11· За nерсміну
/1, ch диви при h, rh .
.Нк иідміна губно-зубного дзвінкого u вистуnав також
губно-зубний ІtриголосниИ
Появлиється: він передовсім
в словах, нерснитих з чужих мов: Fed!ir а грецько1·о Theodo1,
дорш·ою uсркоонослов'янської мони, Jiaroon (кк слово біблій
ного ноходжсння), jйтl/uch (з 11імсuького Fahгtuch), .{!arba
( нім. 1°:trbe), ftana (- ІІЇм. Fahne),jainyj (=-нім. fein), _f1tyftyk
( нім. FІ·їІh~шсk), у многих слів нсрсшrтих з мадя:р1уинJс

11 ш1

J.

Sa.rfaltU

(ш\зшІ rcлa),.ЛofuJ (мад. fuly1i~""' пливучий),

:ша міри),

ftrtltal на
}iilltr (иашш монети), }iaila (мад. = faj =рід), ftin.fildien ~-горня:), .fttisa ( = мад . .fejsze= сокира).

rf!_'tt (турсu~>ке:

І Іn

НаХОДИМО !"ОЙ ІІрИГО.\0\ІІИіі: у \:ЛОВаХ,

IJ!O

ІІОВСТ<І.ЛИ ЯК Наслі-

~~=~~Нrн~~Кj /u~fu:~"(1~:~~1: ~~t~!/?:;t~~~~~~ lnгytlи~;:
(Рахів). В західніх юворах, ІJ!О граничать зі словаuькими, ви
ступав той звук місто v псре.д тихІtми 11риrолосними та n у ви
звуuі: 1.10jk, brafta (=нім. Hraut), tlifka, ~en. plur.: vol'uj, .{ten'uj.
n!ol'цf, ptol"uf(Зaвaдкa),flїk (Блажік). Находимо Uoro на місuі

р: .fiш:h {Обручне), дальаuі приміри з Верхратсhкого Зи. 11,
ст. 48: фліt:ка- nли<"Ка (Лсrnяоа), фmах= птах (Бехерів,І<еч-

~~і:іJ~~!а*я~~~~r:~~-l,к~~;~~Р:О:(~ф;~а)·;ч~~~~~~0(В~ Р8а~
ковеuь), форскати

--

nорскати (Иршаоа).

Губно-губний носовий

m

є щюдоьжсІшям 11раслов'янського

m: ma~JІ, mІaju, mtмty, mterty, umfi!y а також іноді повrтае він
" наслідок ассимілнuії v + n -=- r/l'mnмj < rivnмj, RІim"t (назва
t·сла), Ь + n: polrttmnwj (В. BcpcuJ.oкi), chamnt,yk (Нанково).

Велике значіння для діRЛсктичноІ·о укладу ма" дисналяталі
заuія губних. У великій частині говорів павіть західміх перед
м'якими голосними витнорюІПм.:яІю губних. р, Ь, v (f!},m перс
хідний звук /, так зване l СІІентстичІ·ІС. ІІоJІві uього l признає

проф. Пастрнек характеристичну ••ризнаку українських rо
ворів.1 ЯвиІJ!е uc обнимае uілу східню область за виїмкою
деяких rуu,ульських говорів і то лиш в певних категоріях
(Ясіня) а також говорів ріки Рускови. На заході сягав аоно

(~i~~~::a).1J0 ~~::;'~:~а~ 1 ~~~Ьіі'~~~0о ~~~;J;~а;ь~с :ж~;~~

дальших СІІнських. селах Орябина, Літманова, бо Еі то RВИІJ&е
старе.

Ідучи від сходу, ми находимо l epenth. в Рахові: kІuplu,
(Jv.hlu, rtoblu, жtyeplu, .{.dor/o~lal, duhlJenyj, J to~ kr/of!lol}, pryhoto~
lienyi; в Рус-Кривім доводилося мс11і його замітити лиш
в слові: dtrtІJ.[/anЬІ.j; у В. Руні: po.{.doт{OI}la, ltub(u; в В. Апші:
potopltenyk; в Новосслиuі: dere~ltanapaska, в Нанкові: st!O!!Pla,
dert~;ltanka, у Баловім: kon}6ІJ.la, do kon6Jt;la!)', rtoblat; в Репікнім: .{.dortO!!la; у В. Верецьких: koptaly
kt6plu, klep!aty
kltlplu, drimtaty- drtimlu, sptaty- Jplu; в Имстичові: sprat;-

1 .1-'. Pastrnek: Rusini jazyka зlovt"'l\!lkCho. Оrатьи no см.оиноІіці;ні10
ІІОА ред. В. М. ЛамансІ(аГQ, ІІІоІІІ. 11. СПбурn. 1906. ·- Розбираючц на
стор. 63-65 ІІИТіІ.ІІІІR утратц l cpcnth. ь .1амлючснці мажt:: Z toho vkhu
vysvlt.S., f.c ( cpcnth., jmcnovitE st.arё Сі hisLOrickё, jest dosud charaktcristickou zшimkou ruslnskfch n!Гс,І; <'istctny jcho zinik, jeni. vyskytujc se,
tuJim, v nitcNch :d.padnlciІ, v souscdstvl polskCho а slovcrnkChu jazyka,

~~u~ui~ ~~с si~v:~~;v~~~c:~~~:~:~hа s{~~~s~~~~~J~,~~~i~c:J.~~f~J;.:~~;~ti{

c:penth. nikdc

ncpr<Іniklo.

ІІІ

!Іаtу, poпastaІJ!ta!J; в Страби чові: cir'lrt6ІJ(6ІJ, morkІ6{ll6y,

lerltelr{ymle в Дравuях: rJOhtu,
klJip!u, {.am(JUy chtyi.u, koptatyi-ktople, ltup!of; в Ракові: krO'!laпtЬІj, {.dor/Oyla; в Ст. Стужиuі: cir'kІ6ІJl0y.
kf/6yl0ІJ; о Ужку: Ьщ!JіІJ/4, polcrtiІJ.la, kup!yty - kJuplu, (uby!J!щЬ!и, J/ьфаlу -- J/t>~plu, po.Щavyty
poJla~Jlteпьtj.
:За захід від Yra, пк Gуло сказано, збсріrається l epcnth. ш1
nЬli

<

lervlJeпЬІi; в Комаровuях:

.Іtyp!u; о Ворачові:

~~~~~~~~в(~~~~~~~. ~~;fj[~бе"р'іr::zс~ 1 ~ш0~іл%т~=~~р~фі!:і~
області:

;:Jem(u u chьtiЬl nakmнjut d!ilom (ІІихні), ;:а ztem!om, prez
f!otw z!mli (Пискурівuі), t/olu ;:temlu Jkos' (Рафаївuі), па ;:Іemly
dtobri ;:Jemli (Біловежа), chpІal па ;:Іnnlu (Шам),
k'uPiІJ Z!tm!u (Ольшавиuя), ztemla (Орябина).
(Іjерніна), па

В конюrаuіUиих формах діеслів кляси на -а!У. :У!У (<-іІі}.
в часі теnеріШІІім 3бсріrаєтм~я ue l до Варадки,до
110 piui Ондаві: lІUblu, ktop!u,
honlJari:;: hltymo~ (ГІнхІІі), ja l/ilkЬlj loltoufk, і.е ru ltublu,
k'td" r oblu, i.rbw па n'a d!ackto Ial/ovay (Сукіо), .rplu, іа;: borontami
11r ІІаr.'аЬlат (Суха), ttoplu, l!amlu (Р. Поруба), трепати -треплю,
треплещ, трепле (Вапснік, Верх. Зи. 11, 90), дріМІlmи-дрім.лю,
дрімлеш, дрімлt (І)одружал), rtoblu -rtoЬlat, sp!u-splat, s/wplu
.І/h1.plut, ;:dravla, ::.adavl/t'ІІt.~j, ::.robl!mwj, dиеvіІапЬІі, kroy --s kr/oІJlи

-'ity ( <-lli}

річюІІ(амснсut..І'рашtuя йоrо іде

k;~fli rІоЬ!аІ

(Нікм.оnа), грабд,,і (В. Мірошіо), ,и Бот охабллл (Ксчківuі,
Зн.ll, 124}.

R.

Наrомість виr1ада~: U<' l в ІІіІ:lВаІНІХ конюrаuійних формах
н поближжі ronopi11 •лтщuьких о ІІЇІІденній Зсмнлиюуині
а відтак ноза рікою Ондавою та річкою І(амснсuь, притакою
Тонлі коло J)арді€ва--Зборооа:

r{obju, оп'і kІUpjat, on'i rtobjal
jut ro;:tumju (Пискурівuі), ja t/erpju --terpjat, roroztumjat, lІUIJiu -!Іubjat (Вальків, Рус. Вол11), ltubju
(Іfіавник), !ubju, robju, drymju (В. Свидник), robfat (Вkланка),
rtobju svІoju robJotu, .r!wpju, k.topju. {./tmlu. (Ольшаииuя), ltubju,
trrpju (Б.лажіо), .rpati - .rpju, spjat, drimlali- drtimju, dr!imjat, kofJ'rtli
ktopju
kІoptJ, robtili- rlobju, r!objat, terpІiti - t/erpju,
r·rrpjat (ОряGи1щ), vwrabiІati (ЛітмаІюва).
/\альші дшюІшен••я роблю з Всрхратськоrо Зн. 11, 47:
(Рафаіоuі), іа

.: umiu

робю,

,щробтwй

(Іjіrелка),

гребют

ltJ'PЬl

(Старіна),

полапю

(Варадка, Орлів}, о6лїпенwй (Літрова), храме (Курів}, poз.llll.м.t
(Крсмпах), omвopml>lii (Чірч), зробю (Ксчківuі, В. З11. 11, 125-

112

~іво1:~~~~~. о~~ч~і=~о::ев~;;::~І:т~оl~~н~~~~~~~';д к;і:е~о*~~
Так nрим. під оплиоом часто ужнт1аного елопауького ~drlavja
стрічаf:імо украінrькс ~dor/ovia. IJc замітно я в Ужку, І{олбасові,

В. РадuанІ, Сухій, І.І!авнику, Рімнім, Млинарівuях, В. Свид
нику. Натомість в Ніклт.опіі\ та окомтuі z.dr/avfa.
Слово: derevj!anwj Gсз l cpcnth. чув 11 о Колониuі -- tkrevjtanл
gar,t(Іalaj в Пихнях: dcrevjta7ІЬІ .fvtaly, у Вішаоuі, ІJ.!аонику, Нік

льові. та f ерляхові:

derevjJana cerkol}. Так само находимо по Верх

ратськім Зп. 11,174, 178 uКсчківuих: деревJІІІNй гор'ЧОК, деревлНЬ1.м
кяючом - dtubja (Суль), Jrimja (Блажів, але там же находимо
Q!e l cpenth. в словах: r/итрГа, в зн~чіпні ріпи для коров. Але
це слово мабуть нсрешпе а околиuь, ІІ.С 11ід впливом ма.дир.
уживається krumpta для означення бараболь). Такою виїмкою
у схі.дніх говорах в говори гуuульські; Ясіня: ff!ubju, lubju, spju,
k'tlmiu ( = mJlAt.ЛIO}, robji, be{.holJovji, ~dorJovji, rouopи сіл ріки
Рускови: ltubju, t;opiu, spiu, ktubju, terpj/U (Рус-Кривий) liubju
(Рускова). Виїмка uи ограничується лиш категоріями конюrа
ційними дівслів кляс на:

-a!J, :У!>' ( < -iti), -'і!)' ( < -lli). На
l epcnth. зберігаєrьси: dtrevfІanwj.

томість в інших випадках

По m за виїмкою категорій Іюнтоrаuійних, деділав аиалоrія
дівслів з друmми губними (р, Ь, v), висту11ав часто іІІШИЙ
перехідний звук, а то ноеооо-зубний n. Найчастіше появля:єтьса
він в асс. sing. займеюшка особоnого ja --у формі енклітичній
тп'а, при чім m асснмілюється з n і наслідком uього одержувмо

фонему:

n'a.

Це JІВИІІJе поширене по uілій області півІІ.еиtю

карпатсuкій, на 11айдальшім заході виступав однак з меншою
rилою: zemn'antьrj,

mn'ud, t'!imn'a, timn'a, mn'aiso-- однак /J!amjaf
( Рус-Криuий), ~miJJQІJ і~ ~еnт' /OIJ (Рускова), u,іmІІ'і, І1 ітп' І, s·Jimn'l,
Іітп'І, па mn'ti, z.emn'Ji, odyn la~ ~етп'Іі, mn'Іiso, mn'il!)', mn'tlta
(Рахова), та(' ~/ttnn'u u ltis'i (Кваси), .т'timn'l, k'Jimnё (Ясіня),
s'timn'a (Бнчкіо), s'Іimn'a, mn'Ud (Тсрссва), s'Іinm'a (Бедевля),
mn'tтid (Ноооселиуя), v,'ЬІjmn'a~ (/\parouo), па r/limij Zt71111!J (І:Іан
ково),Ііmп'а, п'а (D, Всрецькі), mn'iid, sїтп'а (В. Paкoueuu), mn'iid
(Лалово), ~атn'Іті~ < ~amjІU~ 1 < .,~ametlь (Коритпянс), ztemn'u.,
(Раково), /iimn'a, mІІ'a,Jimn'a (mn'a - jak tбЬІі mn'a) (Стара Сту
жиuн), ІЬІ п'а s!Jkolom паz.ІЬІ/Іаl (Пихні), vin zapys а~ u'a (Суха),
ІаЬо n'a pobyjlt' (Валькіn), 11111'а (Блажіu), mn'aso, fJ omn'ak (Коло
ниuя), vtwmn'tt {ІІудгородя), дораJ АІНJІ noшnJІтt {В. Сви~tник,
1 У llopnчotІi І>Іі<"ТО 11 1'1 UiM ttiШЗAtl)' (; ;:_nmfiЇJІ.

IIJ

В. Зи.

11, 80), до мю1

(В. Мірошів, В. Зи.

11, 80),

(Липник, В. Зи. 11, 80).
Форму асс. sing. від займ. особ. іа без
й у Вапсиіку: лtмсн на .wл гроJuл (В. Зи.
і околиuи).
:~убні:

мwкай ня мім

находимо вже

n

11, 80),

тіа (Орябина

t, d.

lak~~z~~:iь;~ l~x~;,~:;~J:r~~ ;r;,c;;::::"~:~~~ ;·<d~d~~z·i ~~~:

Артикумuія їх відбувається, як показали поміри при словах
tат, dam, на альвсолях та передніх горішніх зубах (сікачах).

При

l

язик дотикав альвсолів ширше JІК nри

d,

у Т. при

t n ши

рині 10 тт а при d в ширині 8 тт, у Б. це відношення
випадає 5 тт: 2·5 тт, у Ш. б тт: 4 тт. Язик при тім зве
дений незначно в ropy і тому дотикаf\ТLСИ по боках ясен.
Перед

м'якими

rолосни:v~и

t, d

м'якшаться, н. пр.:

(ат,

fІisiO, ЬтІаfа, z'talu (voc. sing.), Wta, tUdo, rNdиtlrlu (voc. sing.).
В артикуляuіі слів (ат, hatla було видно на палитоrрамі у Т.
подв••rнсння язика до твердого піднебінии і горішніх аль
веоліn, при чім кінсuь нзика спадав леrко в долину, не дотя
каючи кінuи альвеолів.
В ronopax західніх налJналізаuіи t, d неред і < t ЧJе силь
ніша (а то nидно персдоnсім при s, <. І· і (
l), наслідком
чого дотик язика з твердш·о ніднебіння нерсеувається на м'яке

<

до лоложсІІнн м'якого

k, g.

Такс nсресуtІсння артикулнuії

(,
k', g' вистуІІа€ сnорадично в говорах західміх а також
g' tity < d"tity (Розник), g'ittyska (Рафаївuі), g' tiru < itiru
(Вальків), trtba zak!JkІati g'Іivicu < d'!i!f}cu (Млинарівці), g'tido
(Київ); kltije < J!tijt, k'ttsnЬt rtokьt < ltisnьt (Суха), sk'Іina (Роки
rівці), k'ti.rto, sk'tina (РафаІвці), p,trsk'in, sk'tina (Біловежа).

і, до

і східніх.

На області східній, судичи по заnисам Верхратського та
Гнатюка, вистуnає це ИВИЧJС також лиш спорадично: kiimlca

(!оранда, В. Лучки, В. Зи. І,

35), кьім (В. Лучки, В. Зи. І, 35),
35), кісто (В. Лучки,
35) ; друrі

кімл, кі.мня (Нов. ДавИАково, В. Зи. І,
В. Шард., В. І,

35),

кішитшя (В. Лучки, В. Зн. І,

;Ус~~~~ якс:ю~~и~~4;Іі:~::~. f":~~::Л;а:~::~ вt~:f;

кістом (<тістом) (Е. З. IV, 184).
На ГуuульІJ.!ИИі ( > k', tl > g' ~ ПВИІJ.!СМ дуже поширеним:
k'Іimiu < fimiu < tamju, k'timn'i
tiтn'a, ztakїn'
zafln'; g'!lle(
rlaul (Ясіня), k'ІisW < ti.rto (Рахово) але тамжс sfin!a, (fl/ko,
fiтnt а ·rакож побіч k'tisto, IІisto.
Судьба f, lf ІІ<'Р('Jt і зоисім така, нк у друшх украінt·ьких

<

<
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говорах за Карнатами, <а а ·rим й в східньn-слов'янt'ькій групі,
нn з деякими мnдифікаuіями при d І- j.

Звук

l

+ j на

..,асті зберігає

uілій області дав африкат l, котрий у великій
r_gc свою давню м'ІІКість: bohal', nt1[ (Всряuя),

rlwl'u, plat'u < plalyly, ho/l'u < hosly!J

(Оноковuі),

(Валr.юв), Гvtlї'a (Блажів). Дальші

sutl'u < suily(

приміри при кошоrаціі.

>

Інтересний примір зміни l +і в назвуuі слова ftatko
fta!ko.
Н околиці межи Ужrородом а Середнім а нерідко і дальше
на сході ue ( нерсходить в l'. Можна добре від11утн поло
женив JІзика при

f,

вкий посунувся значно в зад, саме близько

мicwr артикулвuії l'. Наслідком uього, ІJ!О язик широкою ноло
t'ОІО дотикає піднебіннв, твориться •лілина, а виходяча струя

:·:~;: !:fо":у~::мt,:;kТ:.ОКf:Є:Jвко,1'•;~и= ~:~::~вз:~~-~
ділало ассим:іляuійно на артикуляuію

(.

+

Звук d
і дав неоднакові рефлекси. У східніх говорах на
області бувшої жупи Марамороської, Уrочанської та Бере

жанської аж по Латориuю а від півнnчі по пасмо полонинське
(а не бескідськс!) находимо рефлекс і; дальше на захід аж
до останніх етнографічних граниuь відтак на північ від пола
нинеького пасма (округ волівський) пануе рефлекс dt тверде
або м'ике. М'икість uього рефлексу в західНІХ областях, почи
ІІаючи nід Уга, вказує на давнину uього звука, мий мусів іти
в парі з процесом словаuько-пом.ськпм d.l (старше d.l'), або
<·ербським J.

ГраІІИWІ різних uих рефлексів, означена рікою Латориuею
і полонииським пасмом, не може бути rpa11иuero дли всіх кате

горій слів. Слова: yria, meta, mtly переступають ІJJn грnІІИ!!Іn
аж до ріки Уга на захід а до Вескідів на північ.
Наводя:чи приміри для: рефлексу

.t,

замічу,

•no

вони сяrати

будуть поза rраниuю загального його поширення. Будуть то
іменники, утворені 11pl1 помочі наростка -ja: mtdJa
rrudl.a

>

mela,
-ьJа,

прикмеУНики, yrnopcнi при помочі суфіксів:

-ijt, -ьjt: mtdfltd·iJ>mrduitl.yj,

-ij,

>

-ьj,

-ija,

компаратіви, утворені нри по

мочі наростка -jь: molodtЬli>molІolyj; 11рийменник

mtl.} -mtdl.y,
-iti, -iti: chod-Ju > chtof.u., chtodiu.;
yrl'ta, mtl'Іo, stai'a, chtot'u, vtyt'u (Рус-Крииий), vtol.u, rJ(f/.u (Ра
-.;ово, Требушани), vtyf.u., chto.fu, mt/.'ti, medvitl.yi, (Ясіни),уr.ttа,
fJr'jtaio. mtt{v, chtбiu, stytu (Нанкова), pr'itata, mef.ta, chІбf.u (Ново
<·елиuи · Нерссниuя), tl{ylu, (Буштии), mti.ta, stata, v!yfu, moltoi:yj
(BepяWJ), mo/Іo.lyj, mtdvtef.yi (Березники), moltol,yj {Свалява), mtlta,
mtiiV. yrl.to (Синеnир, Воловий, РспіннІІіі, ІІзк11), melty. mt!./ll,
••ас.

тепер. дієслів кляси:

ІІ:ї

yrf.Іa (В. Всрсцькі), l'и{Іуj, tr{Іa, mtf.tц (Страб••чово),l'иІ.Іwj (Су·
сково),

mef.Ja, erl.ta

(Раково),

mel.ta

(ЛяхувrJі).

Від ІІОЛОНИІІСЬКОГО 11асма ДО Бсскідіn 3<1 RИі~ІКОЮ ІІазвани:-.

(Ь~~~сь~л~)', '~;;~1,dt;, ~~·};~~~- j($~.~~~~~~йf~:cf~Y;:.tp,;~:ft~~
(И:Jки), tnol;od.fyj, mtdvІedt_'Jii, сскупдарно також у формі
Іос. ~- fcm. !.l ktotdt'ij' staiy (В. ВсрrІ]ькі).
/J,снкі села доrюоняю :1 Верхратськоrо Зн. І. 77-··В ладити-

medi.ta

.

;::~: .:~:==~~~:r;or~~~~~~~~~ ~1)~:~~:~ м~:~=и?k:К:,~~~
Е. З. lV, 70),
lV, 92, 135);

вижу, мамо, шчо ю.а Jбyжamll (Куwниця, Е. З.
з Дусина наводить Гнатюк подвійні форми:

нараджьу Е. З. ІІІ,
Це

144,

вижу, Е. З.

продовжаеться дальwt: на

lV, 29,

захід

ruptжe Е. З.

lV, 29.

разом з областю

денною, ІJ!О іде ьід Латориuі ІІа захід:

molJodl.yf, studtu

пів

(Під

полозя), sІиdtu,

vl.)di.u, moltod!.yi (Поляна, Сусково, Плоски"),
chtodf.'u, vl.)df.'u, Іyrdt'a (побіч {trf.a), mtdvtidf.'a skora, moltodl.'yi
(Раково), mJidi.'a,yrd!.'Іa, sJadi.'a (Гор•не), moltodt'yj -але mt/.Іa
(Л•хувuі, Ссреднв), mo/Jodf'.yj, so/Jodf'.yj, sJadi'a -но /trl'a, meifa,
l'иf.l)i (Страбичово), m.ldi.'Ja, medvldl.'tala (Настілки), ptиld/.',
medi'Іa, molodl'yj, sІуdі.'и (Тихий), medi.'Іa. утdі.'Іа, stadf.'a. mo/Jodqj (побіч molotiyi), lv/trdf.yi (Ужок).
За Угом на захід зустрічаються: також м'які відтінки аж до
Панраду (судячи по моїм занисам:). В Ублі Брох дуже мало
присвячув уваги цьому звукоnі (§ 19, ст. 25, Угрор. н. с. У.),

кажучи, І.ІJО "di встр\чается так рі>дко, что о нем невозмож11о
вьrсказьrваться", а на стор. 115, § 73 наводІІТЬ одну форму
діЕсліону "budi.u .. з твердим di., а зrляд1ю ІІС з<~.зtІачуючи того
fілижче. На·rнк на м'якість цього звука можна однак найти
n § 19, ~о :1вуки l, d!. ,.ло второй составной части своей

прюrадлсжит оооб•nс к ря:Іtу І', і.'·•. Але по моїм залисам рішучо

d!. Е м'яким, нк й в окружаючих селах: m~dt'Ja, ;{adt'a, Іiardf.'a,
medvJidi.'a, chJor/::. u. Дальше на захід: ;Jadi'a (и l'ti~'i ;Jadi'a),
mldl.'!a (l{омщицн), mit/f.'Іa (Острожниuя, Cyxa),yrd[a (Пи хні),
siad,[a, ІJrtf!.'a, mtM.[a (Р. Поруб<~.}, irrJ[a (Валt.ків), {ardi'a,
J/adi.'a. mJrrli'a (Іfіавнпк, Шловсжа), jн'j!adf.'a (РімІtс), pr'itadl.'a,
/ard.{a (0.\ІоІІ_ІаІШІjЯ, І)л;.Lжіn), m.'tdZ. f1 fllloм, Вн<"лаlІка), m_:odf.'ai
(ОлмпаШІ!JІІ).

В І. особі 0/tНИШІ часу теІІСfJ. th!бd!.'u, ІJ/бdІ.'и (Пудгородн,
Р. Грабовсuь, Dіл<~., Суха, Рафаїоuі, Ва.льків), chodf.'u do t/irkvi.
іа І!·"

'

vtid.(u dobrti

Ту і

(Кобильниuя), vtidi.'ІІ

hortodw

•о м'икІUІІТЬ nоnf'[ІГАній ІІриГО.\(І("ІІІІК.
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(І.!Jавннк), ро-

ІІ/idi'tt (Церніна),

(Шом, Віс.\анка, ОбручtІС, l"срлнхіІІ,

ck!odi.'u

()льшавици, Блажіn).
За Понрадом n спиських

селах

di

отверділо. В Орнбині

11рим. цн тnсрдість d!. персдається і настунному rолосио:о.•у
і< l у імсшшків віддіF.слішшх: 1/aroditьm'a, chodi.Іь•n'o (Ори
бина). Вернемо до нашоПJ rli. на. мicrJi d -1- і: .rtidiu (Літманов;І),
r.IІ!orltu do пї.tп'оі fkolw, yrd.t.av!iti (Орибина).
Отвердіння di иаходим() спора...,ично іі на інших околицих
зrада1юї

области.

(ОстрожниЦJІ),

Так

нрнм.

ltudiu vlast

в

нрикмстнихах:

(Сукін), l'Іudti

par!ibci

prychtud.f..yj

(Млинарівuі),

:•ауважиn fl ;1,ужс незначну намrталізацію. В приіімстшку

mttdi.i
mterl.ti sobtolf. s'a mr:hovtaly,
pomtrdti lІоtЬІ s{abli, також в Ортутоnі: pomtrdi.i 11/orw, n Qср
ніні: mtidi.i vil'kJami. в ІІихнях: m'idi.'i пута, n Радвані заnсім
·гвердо а каnіть настуnне і но d.t. n ('Лові /vfed.t.ro~laboІ"t:r: тnсрднс~.
За Папрадам nестаки находимо винадки м'яко1·о df.'. € то
палnталізаІJія неясtІа. В Р. Порубі:

випадки рідкі, ІІ!О rюnсталн наслідком своерідноі nимови полJ,
ських слів d;:.'ad, d;:.'ura, котрі в ОрнбІtні та околиці вимовляють
нк di.'ad, dt'ura, подібно як місто м'икоr·о .( -- м'яке .t': ;:.'ila

> f.'ila.

Під впливом контамінаuії знукіn: східньосломuьких

dz >

д 1- і та м'икоrо df, питомого дли згадюшх околиць, паn
етав мабуть зубний африІ<ат d;:.'. Лочуn я Аого вР. Грабівці:
mttdf.'a, Іyrd;:.'a, v!id;:."u, в Пихних: chod;:.'u, в ОстрожІrиuі:

ciІtod;:.',

pov!id;:.',

в Лаврикові:

r:hJod;:.'u do C/trkui, в Ременінах:
cerkui. Маііже t/z' чуn я

мfti .(.{tmli jest mtid;:.'a, r:h•od;:.'u do
rакож в Білоnежі: mІid;:.'a, s!odz'a.

pri

Вплив схі.дньо-словаuької звучні на згадані фонеми можна би

110 сусідстві з східньо-словаuькими селами уважати лиш n селах:
Пихних, Лавриноnі, РсмеІІінах. В іtrщих, як Острожниuі або

Р. Грабівці, через стичність на роботах а передовсІм вАмсриuі.

лн:!f{ d~~~~~~~:;"дм~ач~~~;і~кфо~;~:~7ї :t(аи:'~~.t~оїв afi~~~~=
родю. Qc м'яке і.' в згаданих слоuах € пислідом uілкоnитоі
асснміляuіі d до.{ у африкаті d!.'. А rюмаrала ІJЬОму пpoucconi

ішна фонема (або може ішла в парі з ним у зга~tаних cлmtax)
а іменна

lje

doi..'

або

dof'

з давнього dь.{dь.

слово мав зtюn різні рефлекси на області ІІа захід nід
в Колониці, tlot' 11 тій же Колониuі, Гаоuю, Р. IIo-

Уга:

do.{'

pyGi,

Рімнім, 1

dod!.'

в СтариІІі,

do.f' n Уличі, Пудгородю, dod;:.'
do!.df. в J(иїnі, Ястрсбі, на

у Валькові, .. \;tвршюоі, РемсrІінах,

' Ту саму фонему запримічуЕ Вср)(раТСhІСІІіі
ІІИІ{у, Болружа.>.ю, Ikrpшri (ІшІ.до/3!1
п.

11.
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45).

Н. Орліму, В. СаІІ,\·

~~~~~:i~i~i~=~~~~~~~~~?r~~~:'~·J~id:,н~i~a0f;~;:~~и~{~;Z,~
Верхратсr.кий в говорах а наголосом

несталим !>«aftжe не

зверта<; уuаги на рефлекси d .j... і за онімкою кількох nримірів
конюrауії .'І;ЇF.<'.\Їn на стор. 77
78: лципr
лажу, лудити
лужу, МеДІІ'ГІІ - .Yt'JtQ'••• , КІ.Нрі Мі\ЮТЬ реф.\СКС і, бо ЙОГО ;jаfІИСИ
ПОЧИШІІІІТМ'І'І ВЇД Латориuі ІІа схід, ПИЛШІІаЮЧИ облаСІ'Ь МіЖ
Латприuею та Лабірuем (за uиї\Іком олного села на о:ід нід
Лабірuя -Збійного).

ре~л~к~бdа~~іі ~вс;&:в а:сна;:о:і~~і':rі ~~с;р~~м н~а:~::~:у:еr.і%~
м'икостr,: саджа (Луків),11рнджа (Чірч, Пrтрина),.шджі (Луків,
Чабіни),J.ІtджІІ (Пстрииа), чюджші (Варадка), tgджий (Чабіни),
рЬІ.джік (Ком.\оша), п.ііІжу (Варадка), від"Q', роджtю~іі (без Ію
дании .\ІЇСІJЯ).
Згідніст1. між моїми ааrшсами виджу к t'Aouax: rrud.{i, mtdi.J,
lud.t,yj, u котр11х і (н) не нідпадав оmердіншо, ІІК 110 .{, І.ІJО зноn
указуrш.ло 611 на збсрігашrи стариtшости африк:tта di
rJ ,. j,

<

котрий був м'якнИ.

А. ІН ах ма то 11 уважа'>, r~o зо ук di rrepeйшou до українського
з доби :rаr·альrюрусr.кпї у таких ишrадках, які ми находимо
в говорах карпатських, нк: .radia, odtdia, ludqj, mtdia а з добн
заrа.лr.ноукраїн<'ької у формах дієсліІІ sydiu, .radf.enwj під впли

вом d з форм да.лr.ших осіб {І<раткі~ очерк'Ь исторіи !>«а..\о·
русскаrо (укра1rнскаrо) измка. Украинекіn народn в его прош·
АОМ1о 11 ІІЗСТОЯІ.!JСМ'Ь 11. fІстрогра,11о 1916, rтор. ?ОО). Думку

~~~р;т~~~2~): ~~:~:н~~(k1;~~'<'j~?~~J~~;~~~=~: Д~;~. ~=~~

України 1927, стор. 147, § 88), но нроф. І(улr.Gакин і Ляпунов
стоять за старим ноrлядом Соболевсr.кою нро старшість -і
:J d + j (Siavia, ІІІ/4, rтор. 693).

З огляду на приведені факти и:шкuuі, нощирсні н більшості
говорів карпатських изагалі, де африкатdl. і то м'який виступає

у всіх положениях на місці d І· j, то н не лиш у формах
дівслів {І. особа ргаеs. і part. pract. pass.), але і у словотворі
перед м'якими наростками, думка Шахматоnа про первісність

di

у вичи(·лених випадках є правдоподібніша. Ії можна лищ

змодифікувати у uім иапр11мі,
ворах аахідніх.

ryo df.

Зубні:

понвлялося нансре/\ в го

•, z.

Зубні rнірант11 r, z в говорах нівдсшю·к<tршпських f1 нро:s~:}~'~~=~.пft~~;~в~и~~ь~~=. J~:,.~a~oJa, .r'iia!Y•. fmich, S«ct, pas!Y.

Оба звуки ниетупають як тверді й м'які.
ІІН

I.Ji

останні

-

нсред

м'икими:

'а,

закритого о, е

'u,
-

'о та і 3

l

та

roro

і, lldO повстало з стим.

праца з оrраиичсннRМ.

Артикул,..ців. твердого s в слові sатІа, міряна штучним підне
бінннм у :1rаданих трьох осіб, видала ті самі результати. Я:1ик

у сло.і

Обр. 23. Ш.ur161,9(f1JЇ, - - A01"Hto:
~~Зика ІІа підисбінні nри ІІртимумgіі

sama, -----nри артикумqіІ s' у сло
ві s'n..
. . артикулвuіt ,• у r.лові

Uбр.22. Туро1(,--АОТИКа:JІІІtаІІ8

~~~~~~:оа;;;.~:~~.~~~ ~~11~:

nіАисбінні nри артикумІ,Іії

s

,.,",.

Обр.

24. 1'jрок, - - ІІЛОІІ,!а ДОТИКУ
s у словіsата

взика nри артикулвuі1

~~~ry~:::')·~~
кул•uіі

s'

.-.-. -. -. ~р:р:.р:;~~

у с·лоІІі

.•'fm.

кулвgіі

s

у слові

.tfnt.

Uбр. 25. 1/l-'tflt/P(UЇI, - - nлuІJ&&
AOТHitf JІЗИКа nри артикуІІІІUЇL sy CIID-

:~~~:~~::~~f~~~~~; ::;~~~~~~~

дотикаf:! країв горіtшtіх кссн боками аж до tІсрІшfх сікачіu, де

пrr~~ip1~~:;:~;~~~:=~~;)~~~::::~~~~~~;~~~1~~~~~~~· т~~;

самого слова saтJa показали, І,І;JО ширина місuк нсдіткненого ви
носить у ІІІ. і О тт, у Б. ІЗ тт, уТ. І О тт. Кінчttк язика упадаt<,
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дотикаючш·ь долішніх 1·ікачів. Дотик на а.\ІоАсолпх і на горіш
ніх сікачах

оідбуоаетht·п не самим

язиком (обр.

24, 25;.

кінчиком, а И передніVІ

Лртику.\ІІUія :шука.;: шсрдоrо подібна до артикуляuії J, лиш
дотик f'i 1 рохн вужчІІіі а 11р1пі~ і •.uілина nужча. І Іоміри роблені
були прн ІІП\tоІІі елІша .;:ІаІт. У ІІІ. •uіль 11рипадала напрот1ш
обох нраnІІХ сіІшчіLІ, у Б. нри СІJЛІоІІіші~ ІІІІС\ОІІЇ між ІШ.\ОПLІ

ною ••сrн•юrо •·ікача .\ЇІюrо і другою сіка•Іа нраоого, у Т. та11
само. Я:шк СІЮЇМ кіІІІJСМ пі;щсссшtі\ DИІJ..!t' і сам кінчик чС'рС:\
\ІСШІІУ СІІЛУ ДОТИКУ ВІІКа:Jу€ ДСІ!!О бім,шу ІІЛОІJ!У сообі,;щу 11ід
лотику з а.м.nсолям:и.

АрпІкулщJіп м'яких

.r,

z n :"Іависимоеті, нсрсд иЮІМІІ з••укамн:

:\І'якнмн 'а, 'u, чи м'яким і< l, або ЗСlІІМ. :ш.критого t, ш: одІІ:t
кооа. І<рім uьoro за заході :ш рікою Тонлею 1·а на вівночі :щ
Он;щвою па.\яталізаuі•• uих нриrолосннх аміІІЯ" їх якіст1. і вошІ

гам :ІІtучап. як м'.tІІ<і

!',

і.'.

У Т. артнку.,яuін .r, z ш:ред м'якими 'а, 'u та 'і uикa:tyG
значну м'якість uих прнголосІІИХ. Язик дотикап підІІсбіння
боками 11 значній щирині. НаtЮільшс DІІдно ue нрн артику
·'яuії ело1ш. .r'im, мсІІІІІС' 11 словах :'1 м'яким 'а: s'a, .;:'аЬ. Те сам<>
nид110 Іі на язику при МСl'Оді бароній (обр. 22, 24).
Ми норіш1яли артикуляuію елі" s'im, z'ab у Б. на язику

а у ІІІ. на Іtзику та на піднебінні. Різниuя обох артикуляuій
я11ала нам о око. ;lотик у Б. і Ш. по боках був менший, як
у Т. З того й сліду", ІJ!О ступень ІІаляталізаuії не однаковІІЙ
у Т. в tюріопанні з Б. Ш. (обр. 23, 25).
( дійrІІо uю різниuю nідчува€МО акустично. Приголосні .r,
.;: ·І і ( l) акуп'ІІЧІІо не м'які, хоч артикуляuійно малий ступень
nаляталмюсти доказаний. І як вже перед тим було сказано,
областt. ІІЇІІДСНІЮ-ЮІ.рпатську мож11а nоділити на чотири го
ловні JюлосІІ нід оrляJ\о~ ступня іІ сtІщ·обу налиталізаuії .1,
~ нсрrд і < і а на тр11 ІІсрс.Іt м'якш.ш а, u.

Перша nолоса І'Ооорів гуuульсt.ких (за виїмкою Ясіня) та

ronopiІJ rіки Рускшш, ОКОЛИ!,&і Снгота аж ДО Тсрссnи. ПриПІ
.\ОСІІі s, ~ нсред і
l f: ніом'ІІКі u tІавіп. іноді тверді 1: sino,

<

.Іііаtу, Jimn'i, zifi, i.;:Ltly (Рус-Кривий), ~ifi. na.sin'i (Рускоnа),
rino, sinш'i, vesif/i, rti'Ї також sts'ti, па s'im (Рахів), ja.rin', na.sinё,

.rijan'i, .~іпо, .;:ifi (І<oriort.кa Поля11а),
klin' і;:,;:ЇІ,J (І)ичкіо, Р. Руна).
R чш· ПІ гуuул•.смшх говорах J, .;:
t'tюю ІІ<J.Литальнісп.:
(Ясіня),

.res

srs

місто

.;:іГа,

ses' (ses pts)

noclюt' (Рус-Кривий),
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rimn'a, sijaty, sim

ІЮ

ь у визьуuі втрачають

(Рахово),

в Бичкові

sis';

uvt.r-= uves'
jts, tЬІ is

tЬІ

(іпГ. fф) (Рус-Кривий),

kruz hJorod (тамже). З йотопаних прн
jl < іа, та ju. Перед ними м'якістt. ОС"rщ;
sys'i f.'lba, ses'u i.'lbu (а також JІК
ииділи ми sts'i, s'i). Зате нема м'якости в за~мешшку s'a. fіомІІ
•1уємо в Рахові та околиuі .ri, sy --твердо. Також в говорах ріки
Рускоон чуІ'імо в цім винадку зовсім тверде s: .ra -- taj, sa of.tn/y!l
1Рус-Кривий),також у В. Руні: пц./ІоrffІіу. sa, но в Бичкові /а:
lyJty/a s'a, .r'altyj( < svjal(yj).
/l,pyra nолоса тяrІІСТLСЯ від ріки Терсеви аж 110 Латориu111.
ходить під уваrу лиш

в деклінаційних відмінках:

На цій нолосі

s, z

t і

на.ляталі:.ується: z'Іila,

::.'tila ..r'timn'a,

<

і а також перед йоrоваюtми та ь
na.r'tiІІ'a.

s'Jimn'a,

s'mijtaty .r'a

(Грушево),

rїпо (НовосслшJЯ- Нсресниuп, НедсD.\я, Н. С:н

неоІІр, РенінІІиА, Березвик11, В. Paкoueg1.,

Веряf.!JІ,

Bepcgr.кi

Н. і Н., Tшuiu, Сnалява),

s'im, ;;'аЬ (ішрсr. ::_'ІаЬтф) (Золота
ttws'al (parul{ЬLr'ш: koron),li;;' 11 tajstm (РсІІЇtІюtіі), u.r'Jud'"
(Н. Спневир}, us'ta stst mІоіа lravІa, па s6bli .rir'/11 kо;;{ІІ (/І,раrово),
.r'at/ьІj, ІJW'Janwj chl'ib (Веряuя), y.;;'Jay., рщ'(jт .rl.r'tu PiІnln.Y''"
(B.Paкoвcuь),hol/Uz.'a, klaJtuLr'a(HaІІKODO), иz'ау. kon' Іа (Буштин),
z.ahubtyy. s'a (Новосслиuя к. Нерссниuі), s'udiw, .z'tabтi (I<cpCІJt.Ki), htus'a, d!ls'al (Crpoiiнo),_y~ahtutS'a (ИмстичсІю), ma!,l
ІJS'ІоІю dostatkom, .r'иd!ьІ (В. ІkреІjькі), btiloj htш'a (Буковсgь). € uc
рьшю),

отже артикуляція дорзальна.

Третя полоса є переважно артикуляІ,ІЇ.і корональної. Вона
тягнеться з персхідною полосою зараз за Латориgсю далеко на

:.ахід аж під Маковиuю до сіл Рімноrо, Орту •·ови, Шашоnн,
Курники, Біловсжі, Вишньоrо Свидника; ПІвнічної підбсскіл
ської rраниuі а причини недостатку записів не надаю, а Всрх
ратськнІ'і на це яnиr.uc не зnсртаfі уваrи.

і

J;. кf{~":::~~ ~::~к~;~~~у:яс~;в~і~t н~к~~~:~с:а'~і;.~~

рі:.ниuя. Приrолосний s в деяких катсrоріях rраматичних, а то
у формах дсклінаuійних, має артику,\яоію ;tорзаЛІ.но-коро
нальну або й дорзаЛІ.ну, через uc акустично оідчуІщеться у тих

випадках більша м'якість. Очевидrю

ue

HDИQ!C оrраІПІЧСІІС на

нешrі малі області~ а то Лабірсь~ої АОЛИІІИ та сіл, І!!О л1·жап.
близько слоnауt.коі стноrрафtчноі rparшui.
Персхідна нолоrа тяrнетt.СІJ від Латорнuі аж до околшJІ•
Серсдньоrо. Там зустрічаемо ІJ!С
нальна-дорзальну:

us'!i,
nastin'a, sino, siul, .rJimn'a,

us'Іich,
але:

іноді

vtiitsї!
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артикуляuію коро

.rls'Іi (Кушшuкuі),

us'i tr;oje

zita, Jim,

(Страбичоuо),

zila sfтn'a (Нов. Даиидково), tt шJ'/it!il:JІ (В. Лучки), pos'tija/a.
dor(Oz'i (fайдоw), s'ija!J, s'Іimenlc', nos(in'a, z'tila (Лихувuі, Худ
noha··-nOz'i (Іос. ~.), тисhа--тІіs"f(Медведьовuі). ВіА
1\омароьсuь оп'ить артикуляція корональна є пануючою: ztila,
stimn'o (Кnмаровці}, lrn s}tjut, .finn (Горинс,Драоuі, Коритняне),
zІila, .rfiiaty, na.rtin'a, .rtіІІо (ОріховІІUІІ), J/ino, .Ііjа((а (Вnрочово),
sІino, ztila' (Поляна, ІІлuский, Раково), sija(/a. sІfmenec', na.rtfn'a
(Суль), JІ'rlak, sino, {!іГа (Волос.:янка, Ужок, Тихнй, Колбасово),
tt simJoth, sino, nas:in'a, ztila (Колониun), s{i1nenlc' J/іІІп (Пудrо
родя:), sJimenic', sim, zrila, zІipjenІ (Пихні), stіІІо, zІila (Р. Рад
па

льово),

вань, Р. llopyбa, Гаоай, Шсмстківuі, Рафаївuі, Лаnринів, Ко
бильниuи, ІJ!авник, Г рабовчик).
Коронально-дорзальну артикуляuію ІЮЧ}'ІІ и у таких с~ах:
(Пихні), btJ'idovJati (В. РадваІІь), do Nacyn!OfJ..f'i (Суха),
lolo s"/idlo, і pi!la і o.f'idlІala kon'a і s'Ji/a р vІil.lii (Роки
bts'itltiit (lІискурівuі', .f'{ino, J'fjtmt, z'tilл (Вальків, Ре
меніни), pos'idІajuІ (Млинарівuі), s'i11o, z'lla (Біловежа).

ltis'i
vin s'ip

{l

па

тівці),

На 1·ій же oGлacтis,z неред м'якими 'а,

'rt та

ь артикулюютьси

коронально-дорзально:

oz'me, za.r·, s"talo (Страбичово), s'atJьч·.
vo[Jos'a (Медоедьовuі), obs'at(Л s'al!tnбtt
vodiбfl. (Ляхуоуі), prJo.r'u, n/Os'u, 11/0.t.'u (КоритняJІе), d1J(Jll/a&'af
vif/a(.'IЇ!!, jtdnІoho vі(Іа::.'а (/~равці), s'ud/a (Невіц•.ке), mus'u, pol' {{ЦJ
s'a smitjaty(Bopoчoвo), z'af, S'an, S'tank'i, Volos'ianlr.a (Ужок), ja s'a
й'ІаЬ, z'at' (КuлGасшю), !!Z'ta!.l ptolycu (Звала), z'at, s'taluJ (Во
ліца), uz'!apjnn stobi (Суха). r•'iJ'a( obra-t/W (Пихні), s'Іati, mus'u
(В. Радиань),Іr.tоs'и,рrІо'щ ІІ'оs'и (Dіла), vtoz'u .fntopi, ntos'u vІodu,
z'af, s' !aha ( Рафаївuі), .f' !ad' і jtm pochtodyl (Розник), dtis'af (Р. По
руба), prJos'u, vtoz'u (Лавриків, Вальків, Ременіии), z'al, s'!aho.
dro'j, frr!os'u va.r (Коби.\ьниця:), dva mi.r'uu'i (Р. Вола), .r'Jadat sJoЬi
па slil ( Млннарівuі).
Виїмку творить займенник s'a. М'якість .f затрачупьсн в чис
ленних селах, починаючи від Уга і місто фон<'МИ s'a ми чуемо
фонему sa: -tnta'l sa В!ohu pomol(yty, talc sa zvtaly vudaval'Іi (Ко
рнтнине), ucJwtatujt sa, па Jto sa chJovat (Дравuі) і дальше ropi

lr.n'az'Ja

(Купиновці),

Уrом збсрігаєтьс.ІІ м'.11ке

.r'a

аж до /f.убринич, де

s

оп'пь стаfі

тиердим, але замітнш•f іноді між s а а перехідний звук j; .ria:
puslty'l sia па dбriOhu; ntaloj .rtlto kl(ylt sa .<,tabrбd' (Забродь), to .fa
ІаІr.(а chmJara па nІіЬі .ІotvarJyla hti plJachta (Кнnгинин), ita sa іі'Іаh
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(Колбасово), ІІаірtетfr

pomtofal sa. P'Y#lty

hІаЬа

.t.Іamk(-v (Ставний), rІadylysa (Вuлосннка).

sa htoit. dvttri .ra

Дальше на захолі виступа€
лиuі ріки Qіроки:

izobl!iik .ra, jak .1а zve

Аікка),

c!il}ka

nt

hІіі

sa,

а

sa k!UJ)(m

sa

(Суль),

(Звала), m/ЬІІі .ra (В. ЯG

.ш UЬІpu.r(y( (nюr.ні), АадЬІІІ(' нал r.лn

вацt.кою етнографічною rраниuею:

tЩJlr'

Іат h/о.І(_уІу

uc ІІвюnе лиш спораАично в око

b'uik sa k.rtptati

(Пискурівуі),

(Валt.ків), іІа .ra Іidu иmІЬІfі (КобильНІІUІІ),

jak sa
v/itt sa Ію pno.ril, chriomЬІi ra za}oaffal
sa V/oJat /Jiamkt (БаfІСКс).

roz.щydnyf (Млинарівuі),

(Ладоміршю), {от

Четверта 11олоса, уе обласп., де

.r,

z+

ІІсред і

<

rа

також

м'якими 'а, 'u нерсходить ІІа м'яке .f', .(. Артикулнuія s, ~
пересуваєтІо("И на г.средню часть язика та піднебінии в око

лиuю І

-2

черінноrо. І'раниун uього явшма біжить поза ес

лами: Рімним, Цериіною, Ортутовою,

Біловежою, Нижнім

СвиАником, рікою Ладомсркою, так І!JО села далІ.ше н<t. :1ахід
лежать вже u області .f', l.': l'!ifa, !/'іпо (Гінківuі), dtel'al, i.'af
(Шарбів, Мцведжа, Порубка, ІІІtсансt), l'ijІtmr, {Ііfа, і'ІаLЬІ.і
(В. Вирліх), na.rtraf!ьtly
(Oexepiв),l'Jino,

.r·" (Нікльоnа), :orin' (Дубова),t'f(а, Іо/іп'

(Рімнс), heJ'ldІuiu s panom, dt!I'at rщ,
J'timenrc, ('Jat'i (Цсрнінn), i'Іtfa.
prii'taha, vt/'iifa, nfo.f'u иtodu (fepЛJJXiв), Іо/'іп (Об
ручне), hrf'idtujul, [Ііfа, Г/іпо (J(иів, Лстрсб), іа ttoto vz'al, j!tdno
Г!аІш drtrva, що.і'и b{Uli (Шом), Іof'tn', dІti'at, pr!ol'u, V/oi.'u, !.'а!,
f'taha (Ольшаниuя, Блажів), І,Іі'аІ,І totu rtнhlt. chJodir ро (it('i (Оря·
бика), d!ri"at, Г!іпо, l'Ji(a (Літманова).
tїla,

vtol'u

l'ttfa.f.'!af

tlr/Ь!va (Ортуrnва),

і'аІ, Г!аhа,

:Jубні африкати: с,

dz.

Лфрнк:п с uис·гуна~о: у ІІівденно-карІІап:ьких ruвupax як ІІро
довженнн нраслов'янськоІ"О с, IJ!O повстало з k перед дифтон
гічшш і та 1: •rolc1>
Іос. sing. roc'i, ruk.a-- dat., loc. sing. rш'і,

n•1m. рі. •vt.lkь>vol}cy, paribci, d'aci; у нароrтках: -ьп.: kuplc',
otic', k.oslc"; -іс'а: р!епус'а, ja{yc'a. p_wnyc'a, temnyc'a; а словах за
позичених, як і n друrих ('.\.QB. мовах, на місuі чужоrо k: c'isar',
саІ"'stІЮ, ctr'kol}, або чужоІ'(І Іюходжr.ння: сар, capina, caryna, або
вкінуі утворені із звуконасАідуванюJ: c'inc'irinka!J' і т. д.
Лфрікат dz онетупав у ІІаІІІИХ говорах рідко, оrраничуючис~>
до кількох слів, ryo иисrунають .\ИІU спорадично: dzuizd!a,
d~'ofr{)na, S/ЬІ.ldz_a, dz_von()!J, dz.Іerno або у словах запозичених
з румунrькnrо: dz'ama, dzer, bryndz_a, .rpudz.a, ryndz_a.

Подібно, як і ІЮІІ<~рсдньо обrоворсні зубні, вщ··rупають

oli<t

аt~рикапІ у ;щох ві,пінках, а то як тверді так Іі м'які.
Артикуляція африката с (·•всрдоrо відтінка) иідбувається
кінчиком язика а такnж lіокаt.ш нзика сс=реднього та задньоnJ.
1\іІІЧІІК И:ІІІКіІ, :ІаПІІраЮЧИ ІІ(JОДУВ ВО:Ідуха,ОІІИраЄТЬС"Я О аАЬІJеО,\Ї
11ад rоріншіми сік<~.чами та о горішню часть сікачів, засяrаючи
о•ІсвндІю боками і клн. lje nидно на па.латоrрамі у Ш. при
артикуляuії С".\ОІІ<І rap (обр. 26) а такс С"амс було у Д. С. при

()бр. 26. ШдtІІtІjІ(Щі, --дотик
•~ика на ІІіАJІdііІtні прн артикуNІgіІ
у ("Anoit0./1, ••••• ttpttapТ1fKYARUiІ

Обр. 27. ШмfІtІJК~іі.- nAOІJ.!a дu
Т1fку RЗина при артикумr11іі ty САОві
tІ:Ір(мСТОАВ барона),··--· nри apтІt-

r' у C"Aoni р·щ'о., ...... "Р." артІtКУ·

lfYAR~~K~ACRAU~i/;~~~i ~;~~-- np11

t

ARUi1 t'

у

C"AOfli tlp.

артикуляuі• слова m/aca. На язику при методі бароній кінчик
не дітюtсшt/1 а місuс дотику е дальше на rраниuі пере.дньоrо
я:ІІІка. Прн артикулиuії м'якоrо відтінка хребет язика піАно

ситься GілІошс у

ropy

та не дотикається вже пере.дніх rорішніх

зубів (сіІшчів), ІЮ замикає продув воздуха на альвсолях, бо
камн також дотик на піднебінні в ширший. Так було при
артикулнuі• С"лоnа pac'Ja у Т., ue акустично більша м'якістr..
Язик ЗІЮІJ широко прилягав до боків підпсбіІІІІЯ твердого,
та 11ерсдніх альuеоліu а ІІавіть 1u1 своїм кінчиком. У Ш. і Б.
язик ониршкя нри артикулиuії тоrо самоrо С"лоuа і слова сїр
1·акож о передш ауGи (обр. 26 -27), через uc в норівнаІІІІі
:1 артикуляцією у UJ. чу€мо менщу м'якість.
М'яКІІіі 11ідтінок с 1ювсп1t: нсред і
l, е, м'якими 'а, 'о, 'r,

<

'u,

та ь. М'якість с, С"причинсна тими м'якими nJлосІtими не

:ІGеріrаЕпьrп однак на uiлiU області піnденно-карпатських ro•ю

pin.

ВоІІ:t •Іаrто :mrr:lчyF:тr.rи у наросrках
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-rr' <

-ьа.', -іс'а> -ус' а.

Перше явщuе затрати палпальност" с в ІІаростку -ес' ділит1.
uілу область на три частини: східню, середню і західню.
Перша область обіймаІі говори гуцульські, говори ріки Рус·
кови та перехідні о околиці Сиrота аж до ріки Тсресuи. H:.l
цій областІ ІІаросток -ес' затрачує м'икість с. Наслідком цього
ми там находимо фонеми: kир!и (Лсіни, Косівська Поляна),
рщрtс, klev/tc, i.ereh!rc (Рахова), hor!odu, kІorec (Рус-Кривий), .f.ntc.
kирІес, chl!optt, slril!tc (БпчкіІJ, В. Анша). Виімку творить ГОІІір
В. Руни, коло Сигота, де той наростом зберігав м'якість с:
ol!ic', 1./tnic'. Друt·а оGласrь середня зберігав м'якість св зга
данім иаростку. Вона ткгнетьсн від ріки Терсr:ви на захід аж
майже по ріку Ціроку: ot!lc', stolІlc' (Буштин), kupІlc', l.tntlc'
(Бедевли), оtІіс', kирІіс' (Новосслиuя коло Нересниuі), l.nJc',
kostic', .Щаrіс' (Репінний), otJic', kuptic', Z,vortlc', Jar.юrtovic',Fult
jtovlc' (Н. Синевир), hah!ic' (Драгово), chltoplc',kиl!lc' (Нанкова),
ottlc', t.nlc' (В. Раковеuь), kosІic', kирІіс', tnlc' (Кереuькі), kamintlc', kontk' (Имстичово), ol!ic', sto[fic', kostlc' (В. Bcpeuькi),ptalic',
horщlc' (Страбичово), .ttoltic' (Лнхувці), stolІic', molol!lc', Іj4rlc'
(Коритннне), kuptic', voroh!ic' (Раково), chlІoplc', ptalic', simtпflc'
(Суль), oltic', kupfic', kos!ic', Jtol!ic' (Тихий), liOrobІlc' -Ьс'а, itarlc'
-rc'a (Убля, Брох, Yrpop. наr. r. У., стр. 69), .rtimtnlc' (Р. Грабn

веuь), іІаrіс' (Пудгородя).
М'якість uьoro с зберігається й в деКАінаційних відмінках

і тn не лиш на області ссрt".дній, де с' м'яке й n першім від
мінку, але й о гуuульських говорах з виїмкою ріки Рускави:
huknІиv. па chl!Ofк'i (Бичків), па
(Кос. Полина).

toba k'і~'Іі (Трсбушане),dvа st/arc'i

Третя область західня зачинається

від ріки ІJіроки, хоч

вже й перед нею на сході 11 1\олониuі :шпримічуєтьск отвер
дінии згаданого наропка: itart"c- itarcu. kupttc, ut toho kujкta

(Колониuи), Іiartc і<;

ttoho tiorcu (Звала), PІaltc, kиp!tC (Острож·
kuptic (llалишківці),kоs/tС, L!ahortc, kuptec.

ииuя, Пихні), ciІltoprc,

але півм'якість чув я ь словах tорщ', chlІoptc' (у В. Радоані),

tottc (Рокитівuі), iІartc, kщptc (І'аваА), kІostc, chlІoptc (Віwавка),
chttojJtc -- chitojкa {Ладомірово), j{arec (Брусниuи, Пискуріnuі,
Рафаївuі), h;orruc, ktІtptc, k!onec (Лаорннів), ktoпec, ru P(yd11o k!onca
krtaiu (Ременіни), itartc, k!uptc, otec- ho miii Іottc m/tnt chtoval, іа
і ttoho chltopca sclнovam {Кобильниuя), iІartc, ktuptc, Іottc {ІJ!аn
ник), ml!oda m/at па holtovi vІintc (Млинарівuі), ktuptc, iІartc, /Ottc
{Рімнс, Ортутооа), opmalii sttolec {Цсрніна),т!і)ntс, kІUprc {Біло
вежа), kJortc-k'Іirca, Іoftc-vІica {Киіn), ktuprc, k:ош, itarec {06125

ручне), hJorrut (Блажів), iІartt, vІinet (Орнбина),
rhltoptt (Літманова), k/Uf!tr, iІarrc (Банске), k/o.rer

ІїJІtjкі

по jJarec,
dvtomy k'jІWt'i

(Завадка).

Виімки однак находимо і на uій області.

€

то лиш деикі

села. Вже в Радвані була запримічена в поодиноких випадках
м'пкістh с у згаданім наростку. Коло Радвані находимо а селі
Сухій також ~бсрігання м'якости r: j/arec', ohl/aюec'. Дальше
в трьох t·усідніх селах Р. Порубі: ІоtІс', 11 Розиику: kJupec',

ilrmr. Накінеuь у Валькові: іІаrІс",

k/Uptc', k{onec', ktoslc'.

Iji приміри доказують, JИО м'якість наро~тка -ес' була поши
рена на uіл1й області західній. Зберігання іі находимо в селах,
:аакритих nід сильнішої комуІ~ікаuії (Р. Пnруба·· -Розник
8алькіо).
Наші сностсрсженшr допоошоємо IJ!C примірами Верхрат
t·r.кого, які находимо у йоrо З11адобах 11. стор. 56: кaвtlJltJ!,,
тварожеu (Іjіrслка), o6moplaнeu (Снаків), кощ~

··

кіtІVІ (У як),

nyzapeu (Варадка), 6укварtu (В. Свидник), оріШtU-ІІТИUЯ -- Tro!{lodytc~ parvulu~ (Гаfіура В 11, 164), &"\ІІВ йі в танеJІ, (Збійне
в І/, 167).
У далмuнх відмінках деклінаuійних задержується nерс.:
каж•ю твердістt. с, хоч й деНСАС зберігається м'якість: i.z.
І/Ьфапс'а (Звала), chlopec-chl!opc'a і chl/Ofxa (Ладомирово).
Отnердівни с находимо також й наростку -іс'а. Ije ивиtuе

~~~~:~~~~~~~іс~~';~ілійа к~:~~~~н~і~.0k:хо~~м~~о~~j~~е=~
на заході говори, де м'икість с у uім випадку зберігаєтьси,

іноді зноо иона ~беріrаєтt.ся лиш в дальших відмінках деклі
наuійних. Часто також находимо й хитанни на тій самій
облас·rі. Це вже запримітив й О. Брох у говорі є:ела Убля,
де вже починається npouec отаердінІІJІ й часто находимо
хитання (стор. 69, ор. cit.). Дійсно при обrоаорюванні деклі
нації наводить він під uим оглядом нодвійні форми тверді
й м'які ( § 44, 3, стор. 83 ор. cit.): carlta - tar'l'c'a, Апс'а. Це
'<ИТаНІІЯ ВИДІІО Й ІІа АадІ>WИХ облаСТJІХ: pfenJica, /Jit;nJica, ~·{а.

paltycu

(Звала), рІтІуси (Острожниuи),

p!enJica, pyunJica, pJajca

(""'-рас'а) (Пихні). Але дальше на захід и Р. Порубіта в пів
денній полосі, nодібно як то було при іменниках на: -ес', збсрі
гаєтьси м'якість t унаростку -it'a не лиш у першім відмі11ку,
але й в далhших: p.fen' Іk'а ··- !Jien'Іit'u, m/tter іІатс'и
но mtler
р!еп'tісЬІ (Р.ІІоруба),

prtyviz p!en' tic'u
Воли, ІЦавник),

pjatn'/ic'a (Пискурівуі),руt;n'Ііс'а,р/еп'/іt'а,
plen' Jic'a, /J/Їdu іІаІі plen'Jic'u, (Руська
(Вішавка), ptac'a (Шар. Буковеuь).

(Вальків),

pi'}n'Jic'a

Відтак дальше на захід находимо й в дальших відмінках
ГІІt'рдr

,.; pjalnJyra, p!tn('Ptfl- p!en!yru
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(Біловежа),

ialJyta

(Орту-

това

-но там І.QС чуu 11:

tі!!СІІ (fерля.хів),

.:at plenІyc'u), pol!Jca (ІJерніІІа), Іr.;upiv.
pfe,uira--- f!!ol'al} p!enJicu (Ольшавицн, Блажіь).
p!enJic'a.
нахо,.>tнмо it у Всрхратськоrо Знад. 11, ст. 58:

За Поnра,.>tом оn'ять верта~=; неаначна м'якість І":
!!ЬОГО наропка

рачіuа (Унк, КомлоІLІ), .чуроваІІіІJа (Kpcмna:ot), І<_Уміуп, усніІ!н,
rусьідиuя, шОьі.диWf (Пстрина).
Коронам.ну артикулиuію с находимо також перед настуІІ

< l, починаючІІ від Рімного на північ від Млинарівців:
Ben'adwk'Jiyci, M~narJiyct (Рімне), v KurJimci (село Kuгlimka),
noitwci {Цсрніна), па DrezJiІJ.cl (ВгсzІіцkа) (Ортутова), !.' r/uci
(Ястреб), kІйsсі {Ольшавиuя), па r/uci, ctidka (Блажів), chlІofxi
ним і

і clllofxЇ (Орябина). Крім у~оого на схід від uієї области у Ві
шавці:

k;upd, Viilc' Іі!!Сі,

в Пихнях:

Vfinci,

с(ЇІJ.kа. Впрочім йдучи

на схід від згаданих с-і.\ (Рімнс, Ортутова і т. д.), аустрічаємо

<tртикуляuію дорзальну. Диви палатаграм стор.

u{fjut lJ{im:'i

(Млинарівці),

dua

mfs'Іtи'i, (Р. Воля),

124: u molod~ytї,
Valk!'*'E, Reш

dьVc1'*'i (Кобильниuн), k'Іisc'i (Вальків), Jalr.uЛf!.C'i, Krиi!Jirp:'i,

Mraz/i!,l&'i

{назви сіл) {Пискурівuі),

r{fr.u;ї (Гавай), zІас'і (=zаіІІr'і},
Іyc'f,

u

Peleifiyc'i (Розник), Pral}-

1111 l/II!!C'i (Суха), па rurї, tl Ame-

с'tіусї (Колониuя).

Африкат

dz

nоявляється найчастіше в західніх говорах.

Rиступав він у <:ловах за11озичених з пол~ос~окої мови у гово

рах спиських і шарис~оких: dz'ad (Орибіиа, Блажів), dz;ecko
(Орябина); в то польські рефлекси d
j. ЦеА рефлекс в парі

:t

рефлексом с

СПИСhКИХ,

(< l

+ j)

+

nоширений у rоворах послоІ!аqених

WapИCLkИX, ЗеМ:ПЛИНСЬt<ИХ Та ужаН("J,J<ИХ, ЯКІ

не входять в область наших досліАі.в.
Про появу м'якого dz на місто d

+j

ОДНаК

в І. особі часу тепс-

~~~~~~~ї~~~~ь:ео~~~~д:ю"&~ r~·a::~:an~a u;ік~гІ}j~~~:~е на
Інакше приголоспий dz поRВАивтьсн на ширшій області на
місuі :tагал~оно уживаного
о кількох слонах на місці: • .Jlьza.
zvlrь, zьrlr.adlo: .roldza -= ked pl!ale z IJ{oloch Іidut jej s!oldzi (Шам,

z

Ганіrівuі), stьUdza (fерлихіо},

dzerk!alo (Uсрніна, Збійне: Верх.
Зи. 11, 41), дзеркайло (В. Орліх, В. Зи. 11, 41), dz'uirtadlo (Шом),
t/z'vtir (В. Радвань), dz"v/iri (Вальків), дзWJірtіил, дlWIJip (Луків,
Верх. Зн. 11, 41), дзtнбка (птиuя) (Бодружал, Верх. Зн. 11, 41).
Також dz може бутн рефлекс-ом сполуки g- j дорогою через

:~~~~~~л~~~a~od~o·~~~iotj~pjз :.~==~~н;::л~=(~~~~f~І=І~~~"й~~~
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orgij в

околиці на захід від Yra а також й в долині 1іеі ж ріки
звучитr. D'ur'jto, яке ~нов переходить в rоворах пословачсrІих

в

Dzur'jo

а відтам до сусіАІІІХ rоворіи в тій же формі: Dzr~r'ito

+

(Пудгородя, Колониuп). Подібний персхід ик д
j мусіла
мати rрупа gv -1- l у слоuі *gvlzda, котре рідко в ~ахідніх
говорах звучитr. як hvtlzda але також в долині Торнен за
Пришсвом на північний :шхід: dz'vtizda (Ганіrівці, Вrсланка,
Київ). Jjc dz' набирає такої м'якости, ruo леrко персходить
в di', як то мож11а було чут11 у І<иіві іі Ганіrівuях.
Крім того

dz

появляєп.ся не лиш на західніх але й на схі.д

ніх областих ик звукомаслідне в слові

zvtln

d-<:.ІІinlyf, dz.Іyn'kati (Колониuя),

dzvin, dzoon!Jly, d-<:,!Jn'katy:
zod.tvton'at (Млинарівці).

У східніх говорах зустрічаєтьс11 той африкат у говорах rуuуль
ських у таких самих випадках:

zz'lb, zaz'ib < z'obnuty

dzvtn,

d-<:,ІJi-<:,dta,

zdz'ib, zadz'tlb<

(Рахів).

ні;а;;s:,ь;;"r~1 (3:н~13~~:=:).~~,:Х!;т(~с~:я), ~~~;е['л;~~

В. Ракоосць), дзьвіJдd (Луків, Р. Раковеuь, В. Шард), дJябка
(нтиu11) (Иршава), Зн. І,' ЗЗ, дJібра (Ясіюr), дJябра (Луків),
дJябрі (Білки), дJябрАми (Дунковиuя), Зr1. І, 34.

За

dz

румунського находження сказано було на початку

uьoro розділу, а поширене воно там, де в старі траАиuіІ па
rтирсr.копІ житrя.

:~уGно-носовий:

n.

ЗубниИ носовий 11рищлосний n иистуна~ у ·rих виrrадках,
де він стояв і у нраслоо'нІІськім: nei!J, nas, пат, dan', dtn', JІen',
.ran', .ft11p' і т. л. /f.альшс як n epcnth. 110 rубнім m ·! j: mn'a.ro.
imn'a, ІJ!О було oбгonopcrre вже при m. На місці m приміри
чисто льока.лт.Іюго :.начіннн u західніх оGластях: нірскw наІJМТі.І

(!!іrе:"ка, Унк, О. Сnидник, Лівів, ЛинІІик, ЛеІІІ~ва),. Наведені
нримІрн нока:~ують, шо uиr.туна€ ооио у двох вІдмшах: твср-

1\Їіі та м'нгкііі.
Лртикулиuія тnе{Ідоі відміни при слові manta відбувається
в той спосіб, І,ІJО юнчик і часть переднього язика дотикають
альвеалів над горішніми псрсдніr.нt зубами від клів починаючи
а також боками. У Т. альвеолі аанпті 11аиком в щирині б тт
від зубів а ~уби •ікачі майже до кіпr1н (uбр. 28). ІІодібнu
у ІП., де 11111рина діткнених алhnсолів ІІшюсила 7 m m, а зубн
а<шпті до ІІоловиІш. У Б. дотик на алІ.nсо.\ях дуже слабиі-і,
11ід ("амнми зубамн, а голшше місце артrtкуляції на зубах.
Інтересною е <Lртикулпuі" nуД., котр~ІЙ € тином д,\Я околиці
Rерсuьких. ЛрпІкулІ.ованс було слово manta. Головний дот~ш

128

изика відбувавек на випуклості альвеалів в околи.u;і між
клом а першим черіниим у ширині 6-11 тт а кедіткнеІІа
плщuа перед зубами на альвеолвх виносила 4- тт (абр. 29).
Через таке піднесении к.ін~и изика ВЗа.А струи воздуха спримо
вана .u;ілковито через ніс і тим толкувться. велика носовіе11•
uьoro звука й під оглядом акустичним. Взаrалі в окрузі Всрс
чанськ.ім всі звуки дістають більшу закраску носову.

При м'якім відтінку изик передньою часnо подаєтьсJІ взад
й дотиt<ає альnсалін в nt<оли~і І<Аів та першого черінноrо, пере-

Обр.

28.

ТУІЮІї,

- - Aontк оика ка nЦ"ебіщІі
nри артик=~ї n у слові

Обр. 29. Де.м'ви (8. Іkреца.кі),
--Аотик .113Иtса на піАиеGінні ПРJІ
артикуА.ІІgіt n у слові m4М, -- - - 11ри снльнішім притис-ку.

ХОД11Чи uим способом й в область переднього твердого nіА

небінни. Альвеолі від горішніх сікачів ~ж до половини клів
не заюпі дотиком язика. Язик оп'ять своїм кінчиком ~висає
а дотикає альвеалів язик ІІерсдній між першим а третім

ЧСr~н::j:: ЯКИМ ІІідлягає n на НаUІЇЙ області, треба ЗЗЗНаЧИПІ
переміну його на

m в слові Nykola, котре звучить майже на

иілJ~ ~~~ст~~:~~іє р~= ~f:S1п::рс.довсім в здрібнілих

прикметниках, закінчених на -c!n' kwj, в наслідок неповного зам
кнеюtи струї воздуху, так ІJ!О відтак через утворении шілини

повстав натомість j: malltjkwi, dribnteikwj, stuthntejkwj. Явиіj!е
ограничене на верховинські говори Версчанськоrо і Волів
ського округа, Також можна замічати ue иви~е іі в інших
випадках: Ptaj/lyna < pon 'flyna (В. Вереуькі).
Крамі зубно-носового n находимо u наІІІІІХ n)ворах спо-

uc
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ра.дично і заднє n, котре поJШЛJІетьси лише перед приrолос
ним:и k, g дороrо10 ассиміЛJІТИВною, особливо в rоворах верхо
винських у східній частині південно-карпатській так у внутрі
слова ІІК й у сан~~;і: loJ]kІ>Іj.
Отвердіння зубних:

t, d,

а, с:,

n

у визвуJJі.

Отпсрдіння зубних t, d, ~. с, n у визвуuі в ІШИJ,Uе характе
рис•·ичнс ллн говарія захі~~;ніх. Замітити треба, І.!JО
отІІср
діннн " о~~;ній і тій самій околиці або селі не обним:ає ні ncix
зубних, ані навіть всіх катеr()рій ·roro самоrо зуб1юrо. ЯвиІ,Uе
ІЮЧИІІа~си від річки Ладомиркн, J.ИО впадає до Ондави,
біжить Іtальше на захід аж до Попрада, відтак за Попра~~;ом
у rоворах сnиських оп'пть находимо м'якість зrаданюс зуб-

uc:

uc

Л~~ір•~і 11В~~~~~~і~"{з.~.~хf~"~5 ~~ вви•uс вже 11а rорішІІім
Длн ілюстраціі

·t·oro,

І.UО отвердіння зубних у визвуuі не

переведене в uілШ кшІссквснuії, можемо нодати нобіжні за
писи

з села Стебника:

kin

але

{o!'in', pjat

але ;:,'а(, або

Шарбоnа: kin але den', pjal. l'Jikot'. Тут хитання в uій області
дуже можливі, потрібно лише більше ма1·сріяліu.

ІІсрсйдім тепер поодинокі присолосні:

t:

Найчастіше :1устрічаемо атnерАінни f у визвуuі нри чис

лівн11ках. Вони найчастіше уживаються. а оплив rловаІjІ.ких

rоворів, д.лп К()'Г(ШХ це ІШИІ!,!С в характериоичне, 3 нричини
куль1-урш1х :ІІJо('ІJІІ ма€ ·ry вслнку силу. У Ладомирові зустрі
чаемосІІ 3 JІІІИТНСМ, JIJCe МОЖС' КШІУТІІ ('ВЇТЛО на 11;0рогу ДИСІl<lдЯ
талі:ш.uіі ауGннх у шІ:шуuі. У словах P!af. pj{l(!. {Jelarl чути Gуло
110 ТоСрДІtХ l, tf pilt нрИАІІХУ у ІІС.()ІІІЩС: ДІЮХ (',\ІJІІі\Х 11 ро, 1і h
а при l{rlatf в роді j. Дальше 3анримі•tсІю твср,,ість l 1t отrих
селах:

(Стебник\

pjat, fi.st, d{evjat, d{e!'at (Ортутова)
но
pjaf, dJevjaf. dJel'a( --но Гut, в ІJерніні: pjaf, iis(,
jeden{acet;- pjal, ntoclшt. lJokot (Бехерів), /'eJ/, lmJt,
(Шам), pjal, !est, dtevjat, kost (Київ, Орлів, Обручне, fерлнхів),
pjat, fшt (Ольшаtшuя), nn.rp{amn'at -но n{ieko(, vtoko( (Блажів).
Дальші приміри допош1яю матеріялами Верхратського (Зн. 11,
31): збtстілост (Снакіо), ВЬlЖивност (Луків), не дост (Ваненік,
Зн. 11, 126).
d: lelad (Стебник, Ладомирово), pod ( < pojO) tu mij k{on'u
pjal

в Рімнім:

deJ'a(

-·но

~~~~в); і~е~~~~~~~о~ ·~~- (~~т~f~\f:d(~~~~u~~f.a~~";~
(imperat.)

(ІJіtслка), ід еіі зажен (Кружльова, В. Зи.

кед (тамжс).
ІЗО

11, 128),

os~ . (~~~::~;<;~~~~:g;~j~:~бjl!~a~i=,C~~=:;; о~~~Р.}-~~
куж м'якість

jJekn', den';

n

•1ув

11 в Шомі, І<иїві, ГаІІіrівцnх, Блажnві: :nГіп',

,.>tальші приміри з Верхратськоrо Зи.

11,

ЗІ: кін

~~r:,'(~ру=:~~а~~кІа{,' І ~;}д::; (~~ё:~и~~'З~~~~~іlв~~~:
s: dneJ (Стебник), dJe jes bwl (~!срніна), dщ buf.l (Вісланка).
hnes (Обру~:~нс), рr/іІІе.r (ІІІом), vJidif.l jes (Киів), дальше з Верх-

ра;~hЙ~~;к~; ~~.н~~~~у (~;ч~у:е6:~е(~~=:с~~9;І~ стор.
125 6.

Крім тorn стрічаються випадки отвердіння с в інших

катсnJрінх слів:

iu <

*zrlь (ІІІом), зали (СІІаків,Всрх.Зн.

11,31).

На Снишу за Понрадом зустріча€мо м'якість таку, як й
в других східніх rшюрах, зrлидно на схід від Ондави: .z.JaJotl
Il.lil'ku, lJoko(, nJrкho(, pja( dJevfal, d!ef'af, duan•ajca(, trJijc'at, але
fwst, pod' do nas (Орябнна), kin', pjiif-нo Шst
(Літманова).
ЯвиІJ!С отвсрдішtн зубних у визвуuі заміт!Іс тим, YJO воно

поJШАяється на окраях етнографічної границі в сусіАстві тих
моn, котрі не знають м'яких приголосних у наведених випад

ках. Гуцульські

приміри можуть мати аналогію в сусідніх

руму11ських rоІюрах, де зубні-сичні не мають дорзальної ар-rи
куляції. І Іриміри лсмкіnсІ.кі находять аналщію в говорах с.ло
вацІ.кІІх.

Спір01.н·rи:

і, і.

Оба с11іранти І, .і н1кrунають там, де ІюІІИ були ~,~&е у нра
(·лов'янt:ькім: nai, va!, .[У!)>, du.fa, .tyQ>, іаЬа, iolob. Звук і є також
1/f>ОДОВЖСІІШІ~І СХЇДІІІ>СІ-СЛОП 1 НІІСhКОІ'О Z ІІа \ІісІ.Jі rf + j: СІІОі,ІІ.

mef.a
АртІtкуляцін 1ИХ снірантіо 11 rutюpax піменно-к01.ршпських
nід6уВСІ.€ТLСЯ В ТОЙ пюсіб, J.!!O JІЗИК ІІерС<'уваь"ТLСН в:щд і ДОТИ
К<lЮІ:ІИСЯ твердого піднебінии ширше, заІІИра€ воз.дух кранми

так, І!!О l!!і.лина утворюється на rраІІиці альІІСuлів та тncp,.>toro
піднебіння. Іjя ар1·икуляuін nідноnі;щла б ruворам на схід nід
Латориці аж 110 І'уuули!!ИІІУ (обр. ЗО). Від Латориuі на захід
аж до І JопраІtу артикулJІЦЇя дcr.uo зміІІена. Язик твори·r1. Іl!і.лину
в околиці дpymn> ~:~ерінноn1 (диви у Бр. обр. З І), Через ІJе
акустично J, і € твердіші, а 11 ІІаелідок ron1 по них ІІапуІІНС
давІІ€ і персходить па w.
Різниця між артикулицією І і і полягав а цім, J,I;!O при і
місuе артикуляції € 113е маленько дальше в:Jа.Ау.
З природи були ці спіра1rrи м'пкі. Такими вони перейшли

:r;:;::~:':fо~~~~~~~:~~=ч:а::мБі:~ ~:j~~кв~~:о::в;;;:~~~
но діялектично м'якість

IJ!C

зберіrавться.
ІЗІ

Українські rовори пів.Аенно-карnатські в uім оrлці не одна
кові. М'якість

f,

t

зберіrавться •це перед а лиш в долині ріки

Рускави і в говорах rуuульських:

f'tapka, n{o!'a, але nlo!u, p!y!u,
rtu.f'ag, kІu!'ag
dter.falo, t'aito, t'al, і'Іаg, deri'Іag,yri.'fa, пи
.[Іа, s/ai.'a
110 chtoiu, vtyi.u (Рус-Кривий, ш t'alujle Русково).
В rуuульських говорах збсріrаються вони також лиш перед. а,
котре там саме

і: f'Іipka,

110 м'яких нриголосних
loi'tl, du!'/ij l.'tlha, t'il, l.'Іig

J'tipka, no.fti (gcn.

~.

<

nti),

lоГІі, !.'і/,

Uс'ір.ЗО.Турт..--.,..".ІtкІІзика••а
Jli,щr(iilltli !ІрІ> 3р1ИКУJІ.ІІUіІ

Jy

СЛС)ІІj

11ерейшло на вузьке

(Рахів, Требушане);

zhtii'i

(Кос. Поляна).

()бр. З І. Брпа,-- АОТІІК DИka на
nіАНебіІІНІ ПрИ артикуNЦІіі J у САОІІі

""'·

!"І:Іі"t/.

Від говорів 11срсхідних,

•··

ti.

uкuлиц~о Сигот:.t. аж по Лато

риuю, зустрічаємо нормальні J, і, артикуляuія котрих відно
віда~: описаній уТ., виїмку однак творять прикметники з пнсм
на J, і, 110 котрих чу€мо -ЬІі: slariьlj, lиЬмі.
Від Латориці на захід аж по По••ра.д зустрічавмо отвердіння

uих при•·олосних, яке нотягае :ta собuю при стрічі з давнім і
псрссунснни uьoro голосно1u изад і ми місто СІІолуки І, і ! у,
т. в
.{у чувмо там fw,
а н околиці на північ від Ужгороду
ue нове ЬІ виріnнюnьск н артикулАІJії з лабівлізоRаним r.i. (Про

.9',

ус диви нри

.tw

w стор. 66, 73,)

Підиспи треба також і то, J,I!U и закінченнях нрикмстників
а околиuі між СерСАнвм й Ужгородом це тверде І вирівню
юr.ся до нрочих там пануючих закінчень: -уі а не -wU, а в тих
С"е.щх ІІідужrородських, де w зовсім І.ІJСЗАО, не находимо твср

дости ані 11 других категоріях.
Із нримірів наведу в nершій мірі з тих (:іл, котрі стоять на
t·р;.~.ниuі uих

неоднакових під ог.\я,дом артикуляційним І, .і:

!tylo, !tyja, sttar!yi, iyd, i(Jto, u chty{Y (Страбичово), iyto, Jyja
(Лv.ово), Jyg, f.;yd {Куштановиuи), ltyto, Ityja (Сусково, Сва
лива ---в uім nосліднім t:елі чуєтьси також А iІwto, Itwja), ityto
(ІІі.днолозя), !tyja, f.tyto, iyd (Буковсць, Тишів, Вереuькі Н. і В.).
Дv.ьшс на схід ві.д uівї лінії находимо той сам рід

!, f..

На

захі,~~; однак маємо вже зміну, котра за:шачуfіТьси у більшій
твердості

!, f; Itwlo, .fwktd(lnwj (В. Лучки), I!Nja, itwlo, !ІwІу
(Н. Давидково), iІwdUm, ilwto, Itwja (КоrІИнувuі), Itwly, ilwly
(Шслестово), .іЬІQ', !ЬІ~(Неліаасно), .іьиІ, iІwto,lІЬlly, .Щarfwj, fiwly
(Полина)
- Дv.ьша облап•· 11ерервана кількома селами, а

п• Луrом, 8олосннкою,

Ужком, аж до Шсрбовцн включно

де !, і є нормальне і там ми чу€мо місто .fь1 і~>~ -- .(у, .g: i.!Jd,
i{Jto, .(уІу(ВолО(:ннка), Iyja, .tyto (Ужок). В Лубних находимо .fЬl,
i.w і Jy, -9': i.ylta, lyvtot, но: ttwto. lwja. Відтак від Ставного
оп'ить; Jw, tw: iwjnn/t, Іmо.fЬІ також і hrloii (Ставний), iwd
(Стара Стужиuи), Jot oi/ЬUJ. (час. мин. від ottyly) (Люта), tІwto,
itьUa, .tfw/avwi (Пастілки), .rluitwly, !Іwіа, I!wly, i;ЬJ.d, ltьrto (Дуб
риничі - - 110 в закіrачснннх прикметІ-ІНКів чуємо Iyj: slІariyj,

~~;;?J·,H0o:~c:~г:..)."JU:':t;;~d;j;~:~'t~i-.i~~~o~~~1/(~:~:'Д;

Оноковuі), l,lftЬІІko, Jtwba/. iwv/a ood/a, но flfar!yi bral (Кома
ровці).
На захід від Уга аааходимо те саме AHQ!e за виїмкою
тих окuлиуь, АС t.1 зовсім аусза6 (Вісланка, Шам, Банскс,
ДааИАово, Заацка, Порач, Словінки ГсАІ.ІJманоиуі), а крім

тоrо а околиці на північ від С:ІІіни

"

селах ПаріrузіВІJJІХ,

Гостовиuі, Яблінuі Н. і В., Чукалівуnх лиш у нрикмстниках,
(ю там взагалі fiCi врикмстники затрачують в закінченні w:

f.wi,

іІЬІІо,

I!wli

(Ко.лбасово), molJotfЬlj (Убли ~- другі нрнміри

записані Нрохом, а·лнди Yrpopyc. нарtч. с. У. § 38, 2, стор. 68),
lovartyiьr, nta!ьrl!иde, f.Іwly• (Колониця), но у прикмстниківр/Іап
замітне хитання між ЬІ. а у, bid!ЬI.j (Звала), fwja,

J'jj, l!eklyj

iwto,

но

(ПудrороАJІ), !twlo (В.Рад
sltarhlj (Сукіn),
mol!otlw, sl{ar/w (Пискурівуі),
Pltтfwj, lw.d, [/Ь1.lо, l!wti (Вальків), /:Ьld, 1/Ьlja (Рімн~). noiiwci
(Цсрніна), hr{o1Ь1., lovar()fw (Вирліх), sluttw!,y (Нікльова), .іІЬІtо,
!twti (Opлiв),l,lftwtko, ЛJ/Uiwl.l (Ольшавиuн),іtwtо, f.w.d,Jtwja, !І~о,
/Іwti, koltilw (nom. рІ.< kolif) (Блажів), iІwto, Jtwja (Орибина),
Mto.tkal ртtу!оІ па ptomol і .~v/tтfЬІl l,lftwtko, <.loitЬІla do kоltьнkЬІ

molJotfyi

(Паріrузівuі),

вань), пат fJЬІlkwn

dajlt

daly, nas

!tyja

lьtvty!J, то/Іоt!ЬІ.і,

hrto!ЬI., hn'i~ Ьtоі;ЬІі (Суха),

(Ліn.tанооа).
ІЗЗ

В Рафаїnuя:х, де w -у у кожнім положенні, наХ()Димо:

ilyto.

Jyti.

f.ьzd. fІyja,

В околицих під Ужгородом, а то 11 ссл<~.х Горянах, Qиtа
нопuях, Лааах. І'лиGокім, /{равцях, Пу,'\І·орбі, Коритня:нах,
І)араюшuях, де w :юnсі!"' Іl!сзло, находимо лиш
.tal!ylyv
(І'оря:нн), !Іуlу, J'tyla, .1-!J!й, iyd, іІуtо (Дра11ці, КорІІТІІИІІt:). Сюди
треба :-sа•rщ·лити й /\о~щІщІІІ!і, ле "' :ІGсрЇІіlf'п,ся лиш 110 губ

9, ty:

них:

.f!ylo,

.Jy~/ytl·a, і.tу{І.

І<рім того такс саме ІІІШІJ!С ІІ<І.'<:О,ІІ;ІІМІІ 11 сслих Uанскім і ,t\;tІІндоиі колn Сичур011а: i)lo, {./уІЮІ. Jtyja, Ityly.
НатомістІ. у селах ІПомі та Rіслаш..&і на захід nід Пря:шов<~.,

ь Заьад!,!і, lІорачі, СловіІІІсах і І'елІ•UМановuнх мkто Jw, f_І,t
находІІмо fi, li.
(Шом, Вісланка),

треба, І.UО

ftija, Jtilo

uc

Go там кожне w =і: і.Ііtо, ititi, !titi, ftria,
.:_tito, ftiia, Ititko (Заnа.дка; однак зазначити
itito, l.idtove, l.ivo strtiblo (Порач),

і Gлиаt.кс до у),

(Гсльuмановuі). Те саме Іtаходимо

ft: в говорах пере-

=~~і~'П~:у::~оftі~а l:ііо~іЛ~~ч,~и~.;:~~ ~~~о(~;~~~~~."Іі~:
рубка, КоліGабuі).
Цей закон отвердіння і 110 f, І. nотигнув за собою також і<;
на області на захіА оіА Уга. ПравдопоАібtю сталося: це наслід
ком звукової близькости і
І та давІІЬОІ'О і. Uя: звукова ана
логія об'являється передовсім у числівнику fis(, котрий заучиn.
по більшій часті як fw.s(. Ue вже можна констатувати в селі
УGля, па ЧJО звертав уваrу й Брок (Угрор. нар. с. У.§ 38, 2).
Дальші факти були наведені при ЬІ ІІа стор. 66.
Відтак находимо й в м'якій Аеклінаuіі іменників роду чол.
та жін., а то в асс. рІ. чол., в gen. sing. та nom. асс. рІ. ж. Hot
місuі давньоrо l > і. Іменники, закінчені на згадані приго
лосні: lovaryi, ni.t ( nUl.), dufa, стали заnсім твердими і вирівня
лися у своіх :1акінченних а твердими ниями: du!a gen. s. dиfьІ,
nom. асс. рі. dufьl. (ІІрим. ливи при Ь1 стор. 66).
Qьому :1аконові підлиглн також займенники приевіАні па!,
vai, nafьz (Блажів, Орябина). IJe Я:ВИ.ІJ!С починається вже від
ріки Уга і Upox зазначув його в Ублі (Угрор. н. с :V. § 56,

<

ст. 100), де побіч na/w уживається і па/і,
Но в nom. рІuг. імениюсів рцду чол., закінчених на І, І., а та

<

кож займенників naf, vaf приголосні !, і. перед і
l в долині
між Угом а Латориuею в м'які: no.f'i lrrбi'i (Коритняне).
Африкат С (іС).

Африкат

l

&: приrолосним, котрий в південно-карпатських

~:~:l~~~~Z.зt~lf::tl, f::~~p,';l,пfo~в;:;, t%a:,o~:~
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vor;lt, ollt і т. д. З другої, як продовження східиьо-слов'ян
ського l, J,QO повстало з t + j: ludo, lul.yj (-ЬІі}, clwlu, plalu і т. д.
Но ІІаходимо і l нове, діялектичнс з t + j: la!ko, або t + і ( < І)
flїnu

< s(ina,

po!'l'il <postil,

або й з

t

в rруні

ft: fto.

Африкат l ш1лсжитh до тих приголосних серсдІtьо-ІІідІІе
бінних, котрі зберіrли сною nаляталhність й до цього •Іаеу.

Jjи налитальність однак не зGсрігаетІ.сн на цілій області, та
акустично з<~.мітна вона перед І'олосними заднього ряду: а, о,

u та о тих випадках, коли слідуоан за uим l· - ь, чп то в сr-
рсдині слів чи на кінці (l'as. l"orltЬlj, l'uiu, kal'ka. bolral').

Обр. 32.1)fХJК,--Аотих .зика ка

Обр. 33. БргJа,--Аотих uика на

nіАиебіииі nри артику..u~uії

пі.Анебікш при артикулаІРІ

lliJliO,

·····у слові

l у слові
mde.

Зберігання м'якости

l

lla~Jd, --···у слові

l у с.лоаі
mtJla.

находимо у найдальщих східніх го

ворах над рікою Рускавою а відтак на ГуuульfJ!ині. За нею .іде
полоса твердого l від околиць Снгота аж по ріку Боржаву та
Бережанську Верховину з виїмкою долішніх надтисянських
говорів, дальше іде полоса м'якого l, а відтак у найдальше
на захід лежачих говорах находимо оп'ять отвердіннн.
О. Брох, описуючи l ублянського говору, констатуе, ~,go
воно відносно свого діланни на окружаючі голосні нре.дставлне
незвичайно много труднощів, ЯКІ правилами не можна озна

чити і зами uіеї причини повстав питання, чи l треба уважати
"твердим" чи "м'яким"; при тім і
виговорі uьoro звука він

r

:~:;;~~rпз~~~::~а~.в~:і-::·8;;:~7;~~~&~::~;~;~'і
особливо відносно

l, перед котрим стокли голосні передньою

ряду: е, і або й середнього: у.
1

О. Брох: Уграрусское каріІчіс ее.\& Ублн,

rrop. 68.
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§ 19,

ст.

24---25

и

§ 38, 3,

АртикуМІuійні ІІаміри роблені мною у кі.\ьхох осіб, t,go nо-
ходили з околиuь твсрдоrо та м'JII(oro l, виказалн ,dйсио оче

видні різниW в артикулиuії між тими д1юма відтінками

Обр. Зі.llІ.иtиІІКий.--АОТИК
ка ІІа nіюІсбішІі
у CA(JIIi Jlotю, ••

np11
---

~І

Обр.

36. TyfXJ'l, - -

плор дОПІ

ку .анка пр11 артмку.-..qі1

f/o/НJ (а.("Т(Іда бар~~ІІа),

"""·

..:111•

apnr~<y-,uuii l
у rАоІІі mo/o.

l

••••·

Обр.

35.

l, l'.

Дtм'NІ, --АОТИК ІІ:ІІІК8

напіАИd)іІші при арти~<у-мuііlусм
ІІі

molo.

у слові

Обр. 37. БpeJD, - - ІІАОр дотн
І<У JІ3ика при артикулщії l у слоаі

у САМі

fltWO (NІ'ТО..П бар8118), • • • • • у САОВЇ

m4lo.

У Т. нри артикуляції слова mtele замкнення nродуву ВОЗАуха
було на альвсолях в околиuі клів, те саме й nри слові fl/tJliO

(абр.

32,

Зб). Язик дотикав nередньою час nо альвсолів нсзнач

ІІОЮ шириною а кінчик був від дотику свобідний. Краї ясен
га піднебіння ВЗАОВЖ всіх зубів були діткисні не глубоко.
!Зб

Подібно у Д. при словах

m/ala, сh.Іа!{а

(обр.

35). Дотик

ІІЗИКа

:~к~=:е ::~~~ач~;~а=:о~fі~"~~:іт;~!Д~~ісп~::~::;:

лиuії псресунсно иапсреА на rраниuю альвеалів та передньої
части твердого піднебіння, в околиuю перІІІОГО оqсрінноrо та

кла. Замітне, ІJJO в самій середині замкиснив не зовсім Іуільнс
а радше слабше,wо при многократних повтореІІІІІІХ ексtІерімен
ту все Іюказувалоси. 1 І.Jи артикулиuіn відповІдав твердому ё, ЧJО
жив нині в області Марамороша та Бсрсжанськоі Верховини.
Поміри артикуляції м'икоrо l бу
ли роблені у трьох осіб, а то у Ст.
(був. жупа Бережанська), у Бр.
(б. ж. УжанС'І.ка) (абр. 33, 37), та
у 01. (6. ж. Шариська) (обр. 34,
38). У Ст. при артикуляuії слова

mala

замкнення вІДбувалося на го

рішніх альвеалих в околиuі клів.
Язик при тім підносився ширше
вгору і через ue дотикав ширше

rве~доrо ІІJАІІсбіпн~, rлубнна в око
лщр

нерщоrо

••ерІНІІОrо

виносила

від краю ясен ІЗ тт. Ци артикуля
uів 13 отже зовсім налвтальна. По

Аібна зовсім була артикуляuія у Бр.
при 1·ім самім слові а також слова

J{farю. Замкнення було на rорішІІіх
алr.веолях і доходило до краю твер

Обр.

38.

nлoJ,Ua

Ш.им~Q(uіІ,

АОТИКУ

--

113ИКа

ІІрИ

аJІТМКУАІІuіі С у С'АОВЇ /!тю,
·····у слові rnaltJ.

дого підІtебінІfІІ. Глубина дотику ви
носила 10 тт. Номіри на и:шку вказували місuс :tамкнсшtІІ tІС
ре.дІІім язиком а кінчик буu свобідний. Так само було й у Ш.
при артикуляuії тих самих слів з тівю різниuею, 1.00 rлубина
доrnку ніднсбіІtня при слові mІala вІшосила 11 тт а nри с.лові
!l!ava 14тт.
ІІсрейдсмо тепер зг.цані чотири полоси неодпакової арти
куляціі l. На найдальшім сході на piui Рускові, в Рус-Кривім
виразна м'вкість l перед а, о, u, ь, в середині слів інод.і нсрс.д і:

Ull'a,

ё'аs, l'Іornwj, rмltol'u, kІorё"ma, l'Іistwj, l'Іitaty. Но перед і

не Dce ступень м'якости однаковий. Чув я слова без вира:~ної
м'якости: littaty,liljajuёi, kl'иl!in'i, також перед t: l!nli.t, ltlv{tr;
також перед а< t: lastalw, lар/Цу. У визвуuі чув 11 радше твср1 МісЦС артиІ()'NІІЦЇ l 3ГUАЖуt-."ПоС'ІІ 11 ІІС1101ІЇ :1 РНСЛЇАаІ.ІИ ІІОМЇрів, ІІКЇ

~"Bo1f~,f~•Йa~~u~.a"~:;,u;;!:,v:-'e ':.?si~~~u!.i'~?:~:~k:."P~aha J;f~~
•·тор. 4{)

-41. - Pr!("{" z
Karlovy v Ргаzс.

vedcckyriІ IІ~tavU Гii<WІГkkr. Г.1kulty

ttnivrrsity

діr1·ь l: Ьо.'Іші. pil. В Рускові такі самі відносини, лиш перед
і більше ноелідовна м'нкі~.:ть а також чути й виразно іі перСА t
(МОЖЛИВО, IJ.~O ДЛR ТОПІ, IJ.!O IHI\IOIIAILi\11 !!Ї СЛОВа ЖСШJ.!ИІІИ
а ві fi Gі,\І•ІІІС конссрІІ<ІІ"ИUІІі): ut.IC /llJ(a, pLtal'u, St''ur, t'iornwj.

/J.ftfl)'t1 Іer/kn
piJtol"ku).

[,·f_:ulї. fttl'Іi (но

oN.

ditj.lІiІІf1

·

XO•L Uіrlf'ІуіІІІоі'/са

І'уuу.\І•І.ІJ~Ші у білhНІосІ·і м'якість ( :tбсрігаІ>тІ.tІІ. Ht•
в<·і ··ела о;щакоІЮ nідносятr.сІІ ІtО тоm яnиІ.!Jа. Найбілhшс кон
СеfШ<LТІІІІІІі ti Рахі11, І:іоrдан, менше Кваси, Трсбушанп, 1_ue
менше JkiнJІ та Koriucr.кa Іlоля:на. Ясіин ("Тоіл. v ()ли:~hких

H<t

:шопІІІах а говорами Г<lЛИІJІоКИМИ <1 І~ос ІІоля:на 'R сусідетні
nmopiІJ, ле м'якіст1. l •.uсзла (Бичків, Луг).
В РttхоІІЇ м'11кість l найбільше послідоина неред даuнім

ІZ >і: vil!l'Jir', ЩrГ!і, l'ls; перед о: l'olto, l'Jornyj, Il'tokil; пе
ред u.: t'!uiu, l'tudo, Іl'Іиk4; ту виїмку становлятL конюtаційні
форми часу тенер., де l переІt u fi тверде: ch!olu, peltu. Перед е,
ко1·ре ту € дуже широке м'якостн l не чути: ltere.z, ler/eln'i.

~:~~7/it;: f- t::::C!:/~ ~: ч';:~~ :Il~l~'?.ly~:;.ic;lf~rz;,

В Богдані однак м'•кість l зберіrа
.f, і, та 8 середині слів
нерсд даонім ь, отже не лиш l'tis, l'tujt, n'il'Іo, але ehlopl'Іy/l'e, Іl'Іmм ith ne zаЬІи{у, zvfr'itll'.Ji, ~Іsy'l'yj, utel'!y, utel'lr,
vinІol'kf, J'IJ{a!el'ka, тЦ rodІol'ku, rub!ol'k.a, kuЩol'kf. Замітна
однак різниuм між категорікмк и!el'ir u rJ/tleri, де при l е

l/o!j.{lyj, htuilyj. pelly. -·

єn.ся силr.нішс, бо чути іі й перед е,

+

м'якости не відчува~:.тLся. - У Квасах зберіrаєтьсR м'RКість
перед і :::: а і пе~ед о, не однаково перед u, персА і < І
у

RИЗВУІJІ,

НСМа

11

нерс.д

е,

у,

та

а

НОВІШОГО

ІІОХОДЖСННА,

а ue правдоподібно :1 11рнчини ВІІливу, котрий іде з Ясіня:
l'tornfi, l'olovІik, pol'J~, Il'Іisfi, ckta!l'i (gen. s.), сhІоl'и,Ію lІUju,
-: plel'; leredta, lesn!fk. Il!e;:.nyk, Ще, zal!ym, lшtom, las. По
дібно в ТрсбуUІанах: .zal'ІtQt, l'ornyj, ch!ol'u, Petrifl'tak, але !w.
pel/e, lyntyg, znty!lyty, ul!iftt -- В Ясіню зберігавться м'RКістL
лиш перед е <а: l'Іes, l'I/Jio, k!иll'l, але перед новим. (літе
ратурним) а ні: lw; даАІtше тверде: lol/o, lolov!ik, bJolkil, bІtly,
ltlfY, dok'inl(Л, ltlv!tr, Ile. Подібне 8 КосівськіІІ Полині, котра
стоїтІо у близLких сусідсhких зносинах з Бичкооом та Лугом:

lolorJJi)r., lw,

lІasto,

ltlv{er',

але

Il'/IJ(I,

З наведених примірів було

також видно, І,UО м'якість lзберігавтьсн довше в сполученні Il.
Ві~ Бичкова, Луга, В. Руни, В. Апші дальше на захіА

з виімкою долішнІх надтнсннських сіл, де l ЛИlІІ частинко
отверділо, находиться область l твердото. Граниuя західня
uьoro явиЧJа біжить по rраниuі був. жупи Марамороської,
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т. Е:і rірським: хребтом ~tіж Хустом а РокісІІОІU, селом Заднє,

дальше до гори рікою Баржавою до діл у між КерсuІ.кими
а Росошсм, nі;tтак біжить полонинським пасмом аж ІtО ІІід
ІЮлозя та села /К;tенієuа:

u!Jar', ::,а!{Ш}, th!olu, !etv{er', ІІі{у~.r·а
lort, !olou!ik, korl!f, lr.orl!Ur;, su!illca, sv!Цyl (не
l ncc таки відчув.'l.єтьси (В. Анша): las, d'i(l/Іatka. ;;nlJala, lolor•'ik, ioliwry. ро plJeloch, lJornwj, chtolu, VaflJulc.
hohtal, kovtal, .roriolka (П. Руна). ІІІтсрссІю, І.UО у молодих l від
(І)ичків), prylІast'a,

аначнn тронуте

чув<lпься до невІЮГО стунни м'яким. Так ••ід діичини !О-літньої
чув и: ia.fl'щrka, fl'tur, fl'in'Ja, ne chtol'u. ;\альшс за Тиrою:
las, las!om, chJolu, lltulca, Dvorty!la (наз11а •юля) (І'рушс•ю), vlit/Ф
lolovtik, ne luy. '!Jl (Драгооо), lJajka, str/ьljlanylr., dvi ltasty, lovten,
flo, kaltUlka, dranltujes'a, Ile, naj !ysltyl n{a/i dпЬІ, trtalka (Нан

ково- однак бувають випадки, де твердість

l

рушена і іноді

в тім самім слові чути малу м'якість:

hohtal'. !l'o, Ilo (Ли
(- krylaty), IlJu/ca, nyl (Kepcur.кi), Ilo, la.r (Березники), do s'о/ю ltasu, thlafla, l!uds'k'i th!a!lt,
Plii1Jnil(H. Синеоир), las, 1Jiilar;i,lol4v;tk, !Іelalf, lerptak (Воловий),
boh!al, l/ornьzj, flo, luju, ler'jІaJy, boh!al, pJr1111il (В. Вереuькі), Il!a.r't'a, las, .;:alfif!Іans'k~j. Borstulynьz, !elv/ir' (Тишів).
Гнатюк пильно розрізняв між твердим і м'яким l і його
неuька Поляна),

!as, lastom,

kr'jлlJaty

записи на області Марамороської Верховини та ріки Бор
жави ГОАJПЬСЯ з моїми віАносно твердости !: хаШЧJ!і (Голитин,

Е. Зб. ІН,
Е. Зб. ІІІ,
Е. Зб. ІІІ,

19), исча.яуйит (тамжс, Е. Зб. ІІІ, 20), '!'ЧУ (тамже,
30), '!'JШ (там:жс Е. Зб. ІІІ, 32), ш'!'.ч (Воловий,
50), шчо (Кушници Е. ЗG. ІІІ, 81), 3ачау (там:же,
Е. Зб. ІІІ. 81), оmпушІІаут m.u сьа гріхи (тамжс Е. Зб. ІІІ, 123),
trUIIUШ'!)' (тамжс, Е. Зб. ІІІ, 135), тітчаник (тамже, Е. ЗG. ІІІ,
137),шоgч)уй (тамже Е.Зб. ІІІ, l31),tlo'!)'вamu (За.дня-, Е. Зб. ІІІ.
чуйи (тамже, Е. Зб. ІІІ, 150),по~;~аj(Луково, Е. Зб. lV, 170).
Від зга.даІІої вже лінії Хуст Задній - Кr.рсuькі -·Вс

150),

рецькі АО Ждеиівва починаєтьси нона полоса, де

l

зберіrа

втьСJІ м'яким. М'якість u;ю, як було сказано, чути
а, о, u, перед колишнім ь в середині слів та у визвуці.
аж до ріки Попра.ду:

персА

Ue іде

l'as, fюl'Іaf!., l'ohJo, l'omu, chJol'u, ch!af'l'u,
cha!';l'бf!., пй!', u vel'Jiri (В. Раковсць), l'ot/wry, ul'Іora, нu u
th!af!y (Розтока к. Иршави), ~'Іasf. l'olto (Имстичово), kl!ol'a
Крайни Мартонка), l'as(, l'Jornьzj, l'ol!~ry. -В сполуu;і І!- І
ассимілюєт~>си до м'якого l, а відтак оба аливаютьси до м'якоrо
І і в наслідок того м:и чувмu J'Jiitlr.a < Гl'f(itk4, f'JW, /l'Juka,
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персА

)'

м'нкі(·ть нсзамі1·на: ltyф9. ltystwj (Стройно), l'oh;o,

(Нслі11ено),

l'a.r, l'Іasto, !l'Jasfa, !l'o, l'olбu;il --но pol!o·
c/l{ail'a, l'etUІir' (Поляна), l'Іasto, l'olJo, l'Іuti,
l'iplc' (Букоnеuь ))ср.), C'a.r (І{ичсрний), drul'Щy, u;r.l'iir, trtylї,
1111 ktolif, '!JI<·, nt pl!al', u Циl'kшІІ, ~ brtyl'kdf!., Q;iuol'ka (Страби
чово), z.ai';aly, Kul'tava (назна села), l'tiu'koj,, Kor'jal{of!YZ', t!ЬJ
І.(/(' (І{униновuі), l'tasf, l'o/Ovlik, kГul' (МеАВСАьовuі).
М'якість l на області між рікою Баржавою а Латориuсю
t'om/u

lyna

(ПіАtюлози),

:шзначують також 11: Гнатюк й Всрхратськнй, хоч не всюди
нnслідовно. Гнатюк: чичьа (Стройно, Е. Зб. ІІІ. 14), пушчьаj

::с:е(т~~~:. І:~~·~~ '{fЇ ,m3~)' ~~1т(ё~~й~-о~~. І~~-з,a{t',nf~~
чьудуйисьа (тамжс, Е. Зб. ІІІ,

ІІІ,

15),

14), з раdошчьу (тамже, Е. Зб.
44), 6очька,у 6очьку (тамже,

ч~ио (тамжс, Е. Зб. ІІІ,

Е. Зб. ІІІ, 47), коsачьd (Дусино, Е. Зб. 111, 64), ковачь (тамжс,
F.. Зб. ІІІ, 64), кмачь (тамжс, Е. Зб. ІІІ, 77), j хашчьу (тамже,
Е. Зб. ІІІ, 211).
· ВсрхратсІ.кий: почле (Страбичово, Зн. І,

~~~;,/{В.'Л'У~:аи~жЗ;,_зІ1: tз ,',~ 1>~ю-:а'~:'(ті~З:;~з ~7-д~· ~;ч~:
там скоЧJо (тамжс, ~J11. І,

І,

6огачь (тамжс, З11. І,

133), 6огачл (Пузняковuі, Зи.
134), nepmoЧJoeamu (тамжс, Зн.

І,

134),
140),

а ед ч10дов~)· (тамжс, Зи. І, 137), чоловічьок (тамжс, Зн. І, 140),
у хащі (ДуІІкоІІИ!!Я, Зн. І, 145), ЧЬDJJО8ік (тамже), чьоловіка (В. Ра
ковсuь, Зи. І, 146), ниЧhОго (тамжс 146), чьолоеіка (Ільниuя, 3JІ.

147),

чьориі (тамжс, Зн. І,

142), боІU>КЬl

(тамжс, З11. І,

147),

чю-

1:;:р~~~~::Й ~~~~~~~)~~~;ьд~о:;~:~,:~г~~~~ :~хс зз:~~~:

на це уваги нри (·корім нисаІІні оповідання: по•Іаj(Страбичоао,

?;з,~·и~~:l;Jк(Ї~з~:;о~~і,3З:~.Іі, 1 І2з9~).~::~; ~~~~~кЗ~_з,"3а~:
noчaj (тамжс, Зн. І, І 45), почала кричаt7Ш (В. Раковеuь, Зи. І,

146),

НО'!)"Вади (тамжс, Зн.

146),

чоржЮЬtлЬ (Ільниuи, Зн. І,

Дальщі приміри, записані мІюю, доказують м'.ІІКість

l

148).

також

й від ріки Уга аж до границь Спиша: l'as, kro11 ;:,al'tala duie
ЇІ(у,

f'l'o, поl'оvІаЬ',
hilty (Ужок),

Jlr&~lly,

поl'Іиvи,

su!il'ka, m;al'ka -но однаІ<.:рtltу,
f'l'Juka, l'olovtfk, ntll', l'teтez., l'e-

pu!'l'Іa9,

redJa (у цих двох словах м'якість незначна) (Дубриничі), dо
mJil'u, m!ll'ut (наслідком м'JП(ости l-t стае вузьким),
{Ворочоао), l'tasto, hrabtal', ро rnl'ttri (І{оритняне),
(Пудгородя), mil',l'Іornwj, l'olovtfka (Колониuя), l'Jasto
(Звала), nol'Іuju, kГtul' (Острожниця), l'Іorl, sv;il'ka (Пихні),
і .1'а ~ol'!a(v па (Ііm d'llty~)l, v/fl'ur, mtl', JiJ( par bokJanl' (РоІ<.И·

І'Іи~·а,

i'ud.t'ti
{~ nol'ty
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тівuі),

l'ta.slo, ktal'kiJ (Р. Поруба), svtil'ka, kal'tka (Рафаївuі),
mol' ,l'Judno, k!al'kiJ, pl!al'u, юіl'Іи, m!al'ka (Вальків), nUl' (Реме
ніни), uinl'Іan'a, vtil'ko, vtar'iat mal'tanku, kJolal' (Млннаріоці),
l'Jornьti l'l/outk, kJosal', svtil'ka (Кобильннuя), l'tasiO, l'as (Внр
ліх), l'orl, l'om, ja!'l'turka, zo s!'/islьtch h!ol~, о ntyl'im (Ладо
мирова), l'tefшl (Стебник), ja!'l'turka (Дубова), nil' (Шом),
zjar!ol'ku rюda ide (Київ), ЛJ!il'ka (Герляхів), pn'tal'a, tliul'tatko,
l'tornwj,JЩal'ok, korl' (Ольшавиuя), l'tornwj, htorl'ok, i'vtizdw lre/Jiol'ut, s'v!il'ka, mtal'ka (Блажія), !l'tut.k4, ja.f'l'urJil'Іka, do!'l',
mrtal'no (Завцка), l!yl'a, harl'ok, l'as, t'Іasnok, t'talo, ЬІоІшl'
(Банске).
Починаючи від ріки Уга, м'якість

l',

як було видно із ІІри

мірів, елідна часто й 11ерсд е, і. Ц• м'якість однак Ч!С дальше
nосунена, JІК у говорах на схід від Уга. В наслідок тonJ, ІЦІІ
язик дотикаfі nіднебіння більше боками, новстає при арrн

куляuії ІJ,!;ЇЛЬ, воздух перемикається й місто

l' ми чувмо м'який

приголосний /'. Таке І' місто l' ІІОІІВлnється па області між
У гом а Лабірцсм а навіть 110 за ним ажуР. lІорубі. Це дієть
ся головно перед наростком -ька. Так в Ужку RЖС чути місто
dol'kta--do!'k!a, в Старій Стужиuі: f'ltvJif, mti/'u, m!li'uf,

vef'h'ita{) (Ворочово), ck!of'u (Нсвіuькс), sortoJ'ka, kta/'luz, пиГ,
f'tornwj kta!'or. svlif'ka (Пудгородя), dtof'ka (Улич).

I'erЩ'n'i,

Пудгорадя є R цілій околиці о тім огЛІrді найбільше ІІОСЛідов
ним. В тім же Пудгороді маЕ:мо 1·акож приміри, котрі свідчиАи
би, якою дорогоtо ішов цей нроuес. Велика м'акість !' зближу·
валася: АО J' і то 1 антиuипувалося: перед t' так, ІJJO новстала
з того!' група J'l': !'l'elrJ/ir', J'l'as.

<

Другим таким осередком 1'
l' є села над річкою Виравою
у б. півпічній Зсмплин.І,Иині на схід від Лабірuя, <~. ·со Рокитооо,

<

Збійне та Внлаtи; там також чувмо: mta!'a
m/al'a, kta!'ka
ktal'luz, !'!офk l'toфk, /'Jornwj l'tornwj (Збійне). Ije Ію
тверджують також заІІиси Всрхратського :ti Збійного: шьело6ік

<

(Зи.

<

<

кашка<

11, 165),

там.жс на стор.

43

lr.al'lr.a (тамжс 223) а також нривсдепі

з тогож села: уАtашьати, шьвершьок, вещьур,

космашькw, 6ішько, утещьі, ШW)р · · а навіть зазначує В. U<' І'
через м'яке s': сьорнwй, (ьtрвенwй.
До тоrо ж самого !' веде й груна /'l', в котрій t' а<"<"имі

лювтhся до

1'

uілковито.

Qc

околиuі: ptwri'ok<PІwrf'l'ok,

ЯВИІ.ІJе звkне також и згаданій

!'of!b < i'l'of!b, Ruf'Jany<RІІt'l'Іany

(жителі села Руського) (ОстроЖІІиuя), рtи!'Гуj (Зиалu), РІьІГ
J'оІr. (ІІихні),

vjom

t/olJ!'yj

<

l/oш''tjj (Ужок),

і i'Іtst'om (Мл1шаріиuі).
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l'!y.r(a

(ВІІрАіх),.:о

::,dm-

Находимо також й відворотний npouec, а то пе_рсміни І
(твердоrо) на l' перед Іс. ЯвиQ!е це находимо МІЖ Уrом
і Топлею: l'kodЬl

l'ІсоІІа

mojej

narohlylo

luxl!i~li (Суха).

(КолОІІИІJН),

IJc

l'lc!ot/4

слово пк також

(Суків), kJ

l'tkola

ne

є зви

чайІІим НІІШ.l!ем на :tга.даніU області. Також й в середині сліо,
а то н слm1і (/!оІІса: /otkol prtyvi;: dtol'lci (Кобильниuн). Uю фо
нему чуn n І,Uе у НалькоІІі, Р. Порубі, ІJихІІих та І<олониці .
.Ноище uc ІІОІІІІІрене і в говорах 601їкіnських І'аличини. 1
Накіцець четверта область отвердіння

JІК ·го було й при/,

.t, наrrуннс старс

ІІЇАІІt:ІЇіІІНі 11р11 арП1ІСУЛІІІ,!Їі

1

у СЛООЇ

(~оtІ'ТОда бар••на), ---·· nри артнку·'"ІІі' 1 у С'ЛОRЇ J71/ll'a.

•••••ІІ(>ИЗрПІКУЛІІІ,!ЇіrуС"Лr>"іrпаrQ.

складах а також а

l

наслідком чоrо,

Обр. 4<1. Турtж,-- ПЛОІ,QЗ. Aontкy
язика І Іри артикул•uіїrуслові rn/r'ІJQ

Обр. З!J.'/_урок,--АОІІ1К ІІ~И"ка Іtа

mir't•o,

l,

і а також і"" е в закритих

mttcpдiлo й •·ощнж t'тало ЬІ.

IJc

нDИІJ!С

відоме 11 селах зашшрадських: l!ьzstьzj. lьІI!nli, slrtilЬI, spivnjtиlьl,
1oh1 (Літманова),1l/wtkа, p!elw. (Липник), .t.ltltwlo ти lcolo (.-,.~зле
тіло) (Фпльварк),

1l 1ruhoj

n!olьl. {Орябина).
Іlливкі:

r,

І.

r.
llлиШ<е дрижаче r находиться на ОІІисуваній області
у двох видах: твердім і м'якім, як продовженим 1·аких же
приmлосних в праслов'янськім: rarw, ruka, то~{)>. pryc/юdyty,
remin', тіМ, orich ... hur'ja, or'ju, pysar', pa.stwr', ver'ha, vrr'ch і т. д.
Артикуляцін твердого т в слові

rрамах

у

Т.

{обр.

39, 40)

tfl4r{a

виказуе,

нз чотирьох налІСТО

I,J!O

дрижачІtЙ

дотик

N! t 6 ~~;.ь~~~ Dialckt 8ojk6w. Sprawoи:lania Ро!. Л, Um. XXXVII.
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кінчика ІІзика відбуваnьси на горішній часті <Lhьксоліu к око
лиці кліn. Дотик ІІзика у переді неповний, у ІІІ. не nІІдІю було

навіть сліду замкнення.
На лінtвограмі слід дрижачого дотику на кінчику, а боками
у Т. Артикулиuіn м'икоm r' :ш.:шачена ширшим доппюм
нзнка 110 боках і пересунення місІJІІ артикуляІjЇЇ на альвсомІх
внеред зараз за rоріІuнімІІ сікачами. У різних осіб були перс

ВеАСНі досвіди артикулиuіИні з різними слоuа~ш. УТ. (абр.

40)

було артикульоване ('лово

mtfr'va,

у Бр.

btar·va, var',

39,

у Ш.

в обох иипадках: mar' (кличне іми Иарійка). Палатаграм r'
у слові bor'bta, mtlr'va у Д. різнився ('Ильно від понерсдшх тим,
QJO місuе артикуляuії в порівманні з артикуляuі6ю твердого r

у слові

mar{a було маленько в заді. Дотик язикіІ. відбувався nід

граниuі альnсалів на початку твердого ІІіднс6іннн и околщ1і
нершого чсріююго.
М'икіС'rь r у визвуці доснІїl€ того стуннJІ., ІllO по r чує1·ься

перехідний

спірант

j: pysar'i, pastЬІr'i. I.Jc JІВИІllе нсрідkо

:lаВИСІПЬ від інд.і&Цуального способу артикуляції, но йоm
поширення доволі значtІе.
Зберіганни м'якого r' е .взагалі характеристичним призна
ком карнатських г01юрів а в лівденно-карІІатських особливо.
Воно зберігаєтм_·я починаючи від ріки Рускови, біжІПЬ чсре3
Гуuуль1.uину вздовж Карпат по uімй укр. язиковій області аж
до Лабірuя. Зиідтам Ішчинаf.ІМ'R хи1·аннн і спорадично висту
пає також U на місці м'якого r' - ·rв~рдс r. Но м'якіст1. нr:
уrрачаєтьrи іі на Сnишута и т<~.ких оr.троиах, RK Зanrtдкn коло
Спиш. Нової Bri.

8 t'Oaupax

цснтріІ.АІ.них зу(·,·річ<НіМtК:ІІ з UІ'оердінним

даонимь лиш 11 ссрсдНІІЇ t'лiu, ІШ ІІрІІм.

іІ<\ЙбЇлhІІІС
на

r'.

ро:ІІЮtJ('ЮДІtСІІоt·о

V{rr'ba,

vtaba <.
В

,.

ш·р.:д

V/rrьha місrо

:tахідніх

ІІрОТІІННО

Приміри ІІаІІСАУ починаючи 11ід рік~' Рускони: NbІm··,

rьibaij{a, rnbar'Іi.

tlrag/nr' -но о еерСАині елів: vttrba, mfrv/t
пeutr) (Рус-Кривий), skotІai, p!y.rai, tipir' (Рускш1а),
uiijl'!ir', voi/ar'
110 ku!n'Іir (Paxiu), kosJar', car', koltJ/ai, rю<;'а/.
ltlv!tr', pter'iyj, vter'ba, lt!r'vІak (Ясінn), ІірІіr', vrir'ch. Шv!lr'. ·
також p!ysarї, ku!n'Jirї, koltr/ar'i (Б11чкіn), kosJaii, pfysarї, V/t'r hr~,
Pltrl!Ji,pterfyi (8. A11wa), рtьнаr', l'itmtar', kosJar' (В. Руна), сtш'і.
<,'vii (Ноносслиuя), vUl!aT, pir' (риба) Драгово), tiptir', lllv!ir'i,
сtІіkбІІ, suyn/ar', viil/ar', rю/Іаr' -но ІІtrЬа, ptervwi (Н. Синевир),
kolщar'i, vJlr'ch, llir'kJмi (Изки), ctir'lcot;, t!Jivtr' (В. Версцькі),
letv!lr', v!lr'ba, vlr'ch (В. ftаковсuь), tir'ch, liptir', vlr'ch, ctёr'kбt;,
d!ivh' (Страбичово), mwliлr', Іір,ііr' lltvtir' (Раково), ci{r'kбtt (Во-

(adject.
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рuчово),

(Дубриничі), mІir'rю (Дравці),

v/ir'ha, vlr'6{i1Ul

vlr'ch,

D/lr' ha, c/ir' kбv. (Стара Стужи~и), p!ysar', koles/ar', pasl{'Ьlr', vol/ovar'
(Ужок),

!'l'elvllr'i, wr'ha, meriva (ПудгороАJІ), pti.sar'i, vflr'ha,
vir'ch, cter'kov.
но pa.Щwr, lttv{ir (ту м'икість мусить rye бути
.Іtужс не:Іначна, наколи перед r- е звужувтьси) - (Валящківuі),
V/ir'ha, c/tr'koy (Пихні), htu.rar', ptysar', ltlvtir' (Суха), /.nlylJar'i,
pta.rlЬlr', !itir'kwj (Р. ІІоруба), ptysar', htusar', lltlvlr', vir'ch, vtlr'ha
(Вальків), k!almar, ptaslЬJr, v!lr'ha (Руська Воли), rfЬJbar', rь~bar'jІoui
но verch, l!tlutr (Ор11бина), pJisar' (м'икість ледви помітна)
110 pІastwr (Ольшавиuи), sk!otar', rІшhlar' -но p;isar,
k!olar - gen. sing. do pisІar'a
но do koltara (Блажів), p!isar',
РІаslЬІr' (Літманова), 1/l>Іhar' (ОрибИІtа), p;isar' -ксn. s. pisІar'ia,
kolщar'
но vtular (Завадка).
ЗоВС'ім тверде r констатував я іІ Ремснінах: p!isar, lІtlvtr.
Кобильниuі: ptaslьzr, ptiraг, lцomar, lJetvrr, но в середині слів:
V!er'ha, ver'ch в Шомі, Ястребі, Обручнім: PІirar' ,m!olar. Всередині
сліп однак v!tr'hi (nom. plur.) (Шом).
8 Банськім і Давидові так у внзвуuі як й в середині слів r
отІtсрділо: ptysar, gen. ~. p1y.rara, htarlar · -luJrlІara, D/trha, dz;'vir.
Но маfімо приміри, t.QO і в середині слів перед а, u, о за.дср
жу~Ь<-я м'вкісп, r: r'jalovaty, r'іа&hоvа!J,передовс:імв УжаН.ІJ.tИНі:
r]uty- Jak r'jul/a hej 6ЬJ t!it/yriЛ r]ul/a (Горінчово), lr'jІopom (За
річа). Сюди нr треба аачисляти такі приміри, де м'икість r

п1ричинена м'якими 'а,
резний), ~ovtor'i/U,
карпатсьюм

'11: r'jasn/wj, r'itasa (ІJвіт ліски) (В. Бе

hor'jtu

відомі на uілім 11росторі лівдснно

.

Зміни 1 ІІіІ.

J ::.устрічаютьсн шtИчастішс в групі rl, де ассимі
лІщ:rьси до і: lel/y€'a, ІІm!tlla, нро ryo дальruс при групах приго
-'ОС"ІІНХ .. Рідко стріча€мu й інші випадки: {Jr!olub місто prtoruh
(діра в леді на piui), відоме всюди, hr'jaJІylo місто hlad!Jlo
(::~сркало) u околиці Ссрсдньош.

І Іодібно нк й r, так й J є передовсім праслов'инськuго
ноходженни: slovo, lakomЬJj, Jokof. Ліялектично поЯВЛJІвться воно

~еtІа~ок:;х~~~~::~~а~Ї~~~=і~.З~~~~б~ ~ui;r:;;;~;~~~

І"Dворіи", стор. 37, констатує, 1,110 в говорах "угорскоруских'"
д<tпься чути трон ке l, а то І) грубе ІІСред давніми твердими
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голосними, 2) сере.цнв переА е, і (н), і з •о, З) м'яке nеред
давнім. І> і, м'якими 'а, 'u, 'о та to.

Qe тверАЖеиня відповідав первісному станові Нині однак
постановлення правила в цім оглці належить до найтрудні
щих задач з тіеї причини, І.ІJО не всі околиці виказують згадані

відтінки.
Трудність точного означення артикуNІції l замітm й О. Брох
при описі ублв:нськоrо rовору (Угрорус. нар. с. Убли, § 1.3,
ст. 21), кажучи, що дли l не можна вказати точного місuи
артикулиуії а скорwа область творении в полості рота, де ue
або друге м.ісuе залежне від окружаючих звуків. I.Jc відно-

А(\

u
....

Обр.tІ. ТуjЮJt,-.40ТІ!Іtазика ІІа
nі.Аисбінні при артиJtул•uіі l у слові
_

"------~
....

Обр. 42. Бре:ю,-- .о~отнк азим на
піАиебіннІ прц артюсумuіі l у слові
_

ситься до l коронального. Дальше навів приміри, ІJ!О при l
в часі минулім ( privu;li, chodUi) JІЗИК опиравтьсв в пе('сдню часть

альвсолів ("луночної" области), зараз за горішНІми зубами.
В слові dala а іноді dali ІІзик О(Jиравсв в середню або задню
часть альвсоліn. Між двома о ( pololyli) край JІЗика лежав

прибл~зно ВЗАОВ~ гранич!юї лінії між а:"ьвеолвми і передні"!
ПІ.ДНебІННЯМ. ІНОДІ ЗНОВ МІСUе арТИКУЛЯUJі ЛСЖалО УЖС ВПОВНІ
області: m6lбti.

R псредньо-піднсбінній

Jjю трудність зуст.річав і п передовсім в говорах центральних

:оЗ:к~~~:у0 l~х~:;~~в~~~~~~;~;~~;:~::як:З:Т~~;:я~
нормального

l,

яке находиться між двома а, а також

l

в акру

женні других І'ОЛосних, ужив я палвтоrрамів, які наглядно
показують артикуляuійні різниuі й сполучені труднот.uі з опи
сом коронального l.
Пічну від говорів східиіх, а то гуцульських та мараморось

ких з оглму на те,
Vkrк,Jinнk& ІІІ1fоІ!І

IJ!O

у uих rоворах ми зустрічавмаси лиш
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з .ц.вома відтінками 1: коронала.ним, так званим середнім і дор
:~альним, м'иким. Корональну артикулиціІо мало 1 між rолnс
ІІими а у та a·-t н словах mtaly, таl/е.Дотик изика в обох ви
Шl.Дках nідбуваися на альвеолих, починаючи від зазубноі
•Іасти, нерехnдячи навіть граниQю альвсолів до nередньої
части твердо1·n ••іднебінни. Ширина дотику виносила між

11·5 тт а ІЗ тт. При артикулиції слова l!Jpa місQе дотику
язика пересунене було дальше вперед на зуби та альвеолі, но
всего З тт за зубами.

-

Очевидно у вrіх виnадках дотик

fіуи й боками з nглиду на у, е.

(\()
------------

Обр. -43. Ш.wирШ., - - АОtнк
JI:JifJI3 ІІ3 пі.Анебінні прн apnti()"AІ·
ЦЇІ і у САООЇ tM/a.

Обр.+4.Т.,рrж,--плоwаА~ІСУ
І3Ика при apnury.....Wi lyc.-.m
(МІ!ТОА3 барана).

11111la

При артикулнції слова mаlІадотик и:шка також на альвсолях
в ширині 12·5 тт, полиwаючи зазубну частину а граничив
аж з nередньою частю твердого піднебіння. Боками заходило
:1амкненнн аж до третього черінного.

УТ. (обр.

41, 44)

при артикулиuії слова malІa головне місuе

::::уп&~~бі~~аи. го~Іун~m.~;~~;"ик;я~~ч:х: m~:fo~1~:
місце дотику було однакове на границі між альвеолими
а nередньою частю твердого піднебіння. При артикуляції

слова malta дотик незначно посунений (о 2 тт) вnеред, так
Іуо віддаль від зубів виносила 3 тт місто 5, но ширина дотику
однакова. При слові l!.Jpa місuе артикулпuіі, 11одібно як у Бр.,
нересунене Ч&С дальше вnеред, бо дотик nідбувавтьсн на

нередній часті альвсолів зараз за зубами в ширині 5 тт. ·у Д. артикуляuів l в словах malta, 1tampa, mal{t, 1tm подібна
до описаних nопередньо. Дотик відбувається на горішніх
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альвсолих і

nередпіn часті твердого

ніднебіннн в

околиuі

між клами та першим аж до дpyroro ч:ерінного.
Зовсім інший внелід дали номіри на околиці ріки Уга та
Ондави. У Бр. (обр. 42) n слові тлі/а дотих нзиха відбивавен
частинно на нсрСАНіх зубах та передніх альвеолях, досягаючи
границі кліn, боками аж до другого ч:ерінного. У ІІІ. (обр. 43,

45)

в тім самім слові rюдібно, нк у Бр., а дотик був ІЦе вужчий.

бо заиимаn .\ИІІІ краї альвеолів.

Коли норівна·rи наші налитограми ::1 ШІЛЯ1ограмами, які
норобик Др.
ких1, ти між

n.

І'алн (8. НаІа) на говорах елшІауr.ких та чесь
нразькою артикуля

уіею І 11 слові
а околиць

mald,

словацькою

турчанських

(стор.

73

у ІІижче наиедснім тnорі), то поба

чимо, IJJO l с.хідні~ півд~ино-ка_рпат
ських говорІв в ·nм самІм словІ має

11рибли:шо таку саму артикуляцію

і можна длятого назвати

ue

І се

реднім.
Натомість І шариське (у /Л.) по
дібне до l польського ІЮ nадято
грамі проф. Бенні го (В е nn і), иkе
находимо у його перекладі фоне

Jики: LConcc Roudet: Zasady fonctyki og61ncj, Waгszawa 1917, стор.
І 70, обр. 21, но без дотиkу задньої
части язика до тnердого піднебін

ня. Артикул•uія

/

ужанського

Обр.

-45.

nлowa

ШщщutrШ, - •зика

np11

у слові

nr(J/n

АОТНКУ

apntxyЛІUii

l

(иt"ІОАа барана).

npek

стаолJІЛа би nосередній відтінок між середнім та твердим І.
Зате далеко більша подібність зГ3Ааних двох l до тих, які ми

можемо ВИАіти на лалятограмах у книзі В. А. Боrородиu
к ого: Фонетика русского язь1ка в свете вкспериментальнЬІх
данньrх, Казань, 1930, стор. 142, обр. 54, та стор. 150, обр. 62.
Приголосний l 11еред м'якими голосними: 1, 'u, 'а, 'о та

неред колишнім ь в артикуляuіі дорзальної, який озиачаю {.
Дотик язика ширший по боках, найширший від першого аж
до третього черінного. Поміри ар1'И1(уляuійні nри nомочі
UП)'ЧИого nіднебіння далн у всіх випад1(ах (Бор., Т., Ст.,
Д., Бр., Ш.) однаковий вислід. Артикулювані були смnа

у Бор. {Jiva, bifmto, у С., Д. {Jiva.
Мої записи, оперті на слуху, в основі згіАІІі :J нороблешtми
досвідами при помочі палятоrрамів. Ціла область східнв аж

sKarlovy),
~~n~t~ ~:S~~~-~:dc~: [~~:~;~:OU::v~:iJ;:(i~k~ 0fa~~~ ~~~-~~~~~
Praha 1929,
52--53.
стор.
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до Лабірuн виказув двояке

/,

середнв, котре означаю

/,

та

м'яке, котре означаю !. В області ріки Yra вже заміПІе пересу
нении артикуляuії на передню часть альвсолів з малим доти
ком зубІв. Вже між рікою Іjірокою а Лабірuем почувавтьск
іноді твердість перед тверІtими голосними, як то замітив
я у Валишківunх, 1 часом у Пихшrх. За Лабірuем вже в Роки

тівцях, Р. Порубі

l акустично в•tдається твердим, хоч й не
J середнє. Так в Пихних майже твердим J
6/tana, ;:,ltyvat', mtaslo, 6Jwlo, l!ypw, led, натомість
в словах: ;:,elІenwj, VilJagw, molodJw відчував я скорше сереІtІІЕІl.
У В<lАкwківцях тверде: ptidtьJj, mьullo, lem, bwlo, середнЕІ зtюо:
moloko, poludn'a. 1
брак бун примірів на

чув 11 у слшщх:

За Лабірuем, нк було сказано, твердість майже загальна
не виймаючи островів: bwl, h!Ьl/4, s'tidlo (Poкитiвui),pt!l'talka,
ro;:,vtalka - але /!ура (Руська Поруба), ltm;ka, lypa, lJaska - але
ltn (Пискурівuі), Jilol, ptil, vil, sJelo, vta/41, molJodwj, hJoloJ! (Ві
шавка), krJwlo, m!wdlo, oil, v/y(!Jil, svJtrdel, plotlyfi (Вальків), 14kotmwj, sl/olw, hиІ(ІJ!авник), toblak, slil, lta~. popoloti (Церніна),
l!a~, holtova, pmptilka, ptll'Іalka (Біловежа), stadlo, koofadlo, oil,
stold;:,i (Шом), jлhlьUca, g/arlo (Ястреб), clюd!ila, l!af}ka, ho/Jooa
(Орлів), moltoko, m!Ndlo, stwld~a (fерлихів), ltd, j!tltn' (Бмжіе),
ruhJaly (Ольwавиuи), chltoptc, lltlo. pr!y!ol, chod(yla (Літманова),
неясно в Банськім та Давидові: jahltuko, sl{y.g, ltypa, moltoko.
В Завадці подібаю: ltn, s(Jtll, 6jila а також l: l' olnok.
Зміну ! на l у rоворах східніх замічаєтьси у іменників жіно
чих, утворених при помочі нарuстка -ьnjo-: kuptaln'o, ltktaln'a,
у nрикметників з наростком -ьп-: sylnNj, kalntЩ.
Звук l зміннєтьси часто в говорах західніх перед давнім і
на l: /'tipa (Налиwкіuuі, ОGру•ше) а ПСреАовсім: u множиці
дієсліu часу минулого: rohJi{i, choJ;ili, ик ue зазначено дальше
при nідміні дієслів.
Далеко щирше значінни набира6 перехіА l на кіцuі складів
так u серсдюн сліа1 nк і у визвуuі у двогубне J!, або губно-зубне
v, відтак персхід l n rouopax західніх перед колишніми твер
дими ГОЛОСНИМИ: 4 1 0 1 u, ЬІ у двогубне у. До ЗаrадЬІІОГО JІВИІ,Иа,

відомого на іjЇЛЇй області, належить перехід давнього l&lt
між 11риruлосними на lof!l: dtol)hwj, Plof!n'Ьli, tlo{ltЩ, t{o{lStЬlj,

'/J;p.

ІваІІ

Іlаньксвн'І: Говір села 8алашковеuь б. ЗемплннськоJ

жупи. 3аІІнски Наук. тов. ім. Шевченка у ЛWЮІІі, т. ХСІХ.
t

Твердість

l

в

говорах

ужансько-зе ..шлннськнх

а І"Оловно в roaopax
V. V.iii:nj: N.ifetl slovensk.i.

схіАІІІ•о-словаuькнх,

КОІІстату6 також

llikoslov. \·la~tivcda З, c-rop. ЗОІ.
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v/OІ!flll,

vtoljk,

itol}l, iO(lna; d!ol!ho,

рІо~пЩ,

v/ot;k (Орrутова, Ко
v/o'Jna, p!o~ni (Про
ior;l (Орибина), іІбІJlа
dtrlvf (В. Bepeuuкi).

бильниuи, Ременіни, Лавринів, Вальків),
сачів), vo~na, ioІJna (Біловежа), d!о'!Іші,

dwn'a,

dІОІІhЬІj (Березова), па ІOy,s'(Jim

Такій же зміні nіАпа.дає

l

в слові

filko <

*tolьlco,

tli.tko,

lйlko.

~~н~;а~~о ':tiжr.LЬ~~o:~:Ci~ :~~~~k: 1(в~?::::~)•: ~~~о1 (Р. 'іі~:

руба), ti{lko (Рімнс). Те саме чув 11 в Чухалівцях в слові Ьі!#ЬІ!
Ьо/ьfіі. На Верховині Марамороській подібні приміри: hra-

<

*

b!JYno

(В. Студений).

На кінці слів увизвуuі переходитьіна IJ (v) в часі минулім в І.
особі однини, починаючи вІд найдальших схіАніх граниuь аж
до ріки ЛабірLtЯ:

litaty- ja lit/aІJ, Cil{avim (Рус-Кривий), v{yty -'!)'(l,p/)ty-- fJЛ, ro6{)ty-· ro6f.n (Рахів), chod(YtJ, 6ЩІ (Имстичево),
6ost{y---~6iJ.l, ~6/ola, 6{yty ··- 6YJ.l, klІasty- klo.ІJ. (В. Версцькі), pov/йv,
l.O.m{iv, l.o.h.orodtyv (Ужок), dл(l jem vo/ovi jfsti (В. Радвань), vin ~a
pyso.ІJ n'a, jo. nt ..e:nat~ (Суха), ja sam па s{the rohf.n, ntychto nt roskaztiva(l (Суків), jiOvJisti - jЮvІіІІ, prf.Yili ·- pr!Jfol/, vtiiiti - vJiiliJІ.
(Рокитівuі). -- Відтак находимо uю форму аж за Паnрадам
в Ор11бині.
Кожне І переходить в зубно-губне І! перСА: а, о,

u,

w почи

наючи від Київа за Пряшевом ЗАО8Ж р1ки Торпеки через:
Київ, Ястрсб, Чірч, Обручне, Старіну, Ольwавиuю та Блажів:

6ІіІJа, m/ЬІdІJО, SІЬІ{l.{ьl,

hwJ.l,

6/ЬІJ.lО.,

f!/O.y.ko.,

(Київ),

chod,i{ljtm

rob!Yf!a, drю J.lOJ.lЬІ (Ястреб),
mlJ{l{oko, chod!Yf!a (Оль-

ho!ІPJ~ (Обручне),

~::~~~~ ~::::· ~~~vу-;o:':~:~i:-':a:f~~:,d~~Jc::(~;~~~S~~

vische Phonetik, § 67), або у словацьких
словах l у визвуuі не все nереходить на [l, нк
ostl і т. д., .rtiil, rJii/ (Н. Синевир), но у

говорах. В інших

nрим.: slil, vii,
Пилипци:

у Изках, Вс рсuь ких, Ки чірні м: s'Іi{l, k'it~,
дений), в Ужку: viv, sliD, я Луби их: vit~, orq.
:Jаднr.оп:ІІІчні:

k, ch, g

kol.ftll

і гортаІІІН'

orel,
vf'J,

(В. Сту

h.

3<1.11,ІІЬОІІ:шчні k, ch н унасліджсні з праслоо'ю•ськоі доби,
на пр. ruka, korova, kro{l, cerko[l, plakaty ... dш:ll, тисІю, chodyty. При
•·uлосний g ви<'туnає nерсдоnсім n словах чужих, румуно.ких

або мадярських: tlu.~, gla,f!, gltaganic', таgщта, (;r(Jgo., D adverb.:
n/)gda а в говорах захі;r;ніх в словах, запозичених з нольського:
go.mha. Крім uього нові дінлектичні k, g на місці(, tl: k'islo, g'ido.
Гортанний h появився на мirui 11ра•лов'пнrькоn• .l! иже и добі
І

f9

о,_рсмот жнтrя української мови:

а також діялектично місто

li{orod, llortoclt. lltora і т. "·
v, d: hmerty, llne.rka і JІК придиховий

nриступ: li'oslГЬІj, ІІотІісІІ.
ІІраслов'янсмсс g персйшло ясюди и шворах південно-кар-

~аг:;;::~и~о~і:б•h:,;~~ ll~o~l,кS1~~~~~·~"h·иh:. чеськосмваuьких,

Ар•икуляІJіІІ k, (g}, сІІ не однакова ІІа uілій Wласті. Поміри
при nомочі штуч1юrо піднебіннJІ u"казали, ЧJО говори східІІі
та західні артикулюють більше взаді, а говори uентральні від
Латориці до У1·а Gільш<' мсрсді. Норма,\ьпе k в сусідстnі а

о

ТуроІL, дотик ІІ:~ика. 11а nід
Іfебіюсі !ІрИ артІtКУА•ЦіІ k у CAOni

~~~:{ ·n~': 1ip~o;;~кk ~а с~:;~і

Ufip. 46.

pnk :tа:ІІ13'І<'ШІіІІІNІІ1J<'КJ

ліІІіоn.аНШО.

pnk

(ПА011,!3 ЛЇІІЇ0UІІ3).

або між а у 1·оворі ··ууулt.<:ькім 1,1Іо Іtитворі Борканюка
з Ясіня) в <:лові kІараІ,! артикулюва.щсн так, І.Uо язик замикая
своїм дотиком ІІродуІtВО:tдуху 11срсд яибухом в око.\ИUі п'noro
черіпноrо а боками дс1_uо ближче висред, бо в околиuі четвер
того чсрінноrо. І Іодібні результати дали номіри з Рахова
та Росішки. - У Т. 11 <'лові fJo.k :1амкнення lt дотик язика на

nі;tнебінні відGуuал<кJІ в околиuі половини п'ятого черінноrо
боками від четвертого чсрішюrn (абр. 46). Лінrвограм ноказав
також дотик від nоловини н'нтоrо чсрінноrо (абр. 48), то (т; не
рrходив від м'якоn1 ніднебінн11 до твердого.
У Ст. в слові
paka замкнення й допІК такі самі, як у Т., rr саме в тім самім
слові й у Д. -У ІІІ. в слові

pak

замкнеНІ ІН ночинаЕ>їьrя також

від н'ятоrо черінноrо а 110 (іока...: яід чс-тв<'ртоrо. Подібний
обраа у ІІІ. і на в:зику.
Натомість у Бр. (Ужаш.L!нна) u rловах palr., kava (обр. 47, 49)
замкнення на ніднебінні далеко більше впереАі. Боками ночи

наЕrrьсв: 110но кід третього черінноrо а в середині цілкови1·с
замкнення від •юловннн четвертого черінноrо взад. ІІІирина
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Аіткненої пло~,~&і на штучнім. піднебінні у Бр. виносила
12-13 тт, коли бо у Ш. лиш 4 тт. ВіАповіАно до тоn1
й лінrвоrрам. виказуF. дотик по боках, починаючи

()бр, 48, ТурtЖ, ПЛО!р АОТІІКУ А:ІИІ(8.
nри артикуА.Іgіі Jc у слоеі
(плоw;а

fiOk

Обр.

від тре-

49. БреJа, ІІЛОJUа АОТИІtу .U!nea
Jc у слові pak (плоw;а

npІt артикуА.Іgіі

лініоеааса).

ліиіое.ана).

тьоrо черінноrо а цілковите зам.кненнв віА поло1шни четнср
тоrо чершноrо.

Спірант ch був м.ірений nри помочі штучного ніднебінни
лиш у Бор., Т., Д., ІН. У всіх трьох результат однаковий.
Замкнення: лиш Ію бокам. У Бор. в слові ochtaba, п околиuі
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n'атого черінноrо, у Т. в слові

chama

віА половини четвертоrо

черінноrо, но головно на n'итім, у Д. в слові mш:ha no бокам віА
половини n'ятого чсрінноrо. У /11. в слові сhапю (обр. 50, 51)
дотик сягає боками до п'ятоrо черіщюrо. Лінrвоrрам показує
дотик 110 бокам також до н'нтоrо чсрішюrо. Гортанний h при

nомочі штучного пі.днсбінни мірити не можна.

В Заоадuі (n був. rпиш. rтол. коло Сп. Нової Всі) нерсходить
rортаюшй h D спірант більше піднебінний, в наслідок чоrо
він дзвінкість свою утрачає й ста~ rлухим.

М'які відміни lr.', h, g' находимо передовсім на ГуuульІ,Uині
а снорадично й дальше на захід аж до С1шша на м1сuі м'яких

t', d': k'islo

< (rslo,

slr.'inІa

<

про J,LІO було сnом'инуто при
І,

j: k'in, ruk'i, h'id, rok'i
Сполуки:

slinІa,

t, d

g'i!Y

(стор.

< dity, g'ido < dido,
1 14), а також перед

і т. д.

kw, hw, chw -- ky, hy,

сЬу.

Різниuя артикуля:uії задІІьоязичних k, ch та гортаиното h
показуються ярко в сІІолуках з наступним у
•і. Область

<

півдеиноrо Підкарnапн під uим оглидом не однакова, бо
зустрічаємося з трьома родами таких сполучень: kьt, hьt, с!rьІ
(!см, h&r, chІJJ) -- ky, Jg, chy
- ki, hi, chi.

Область hl:, hьt, сhь! з відміною: Іси, hu, сhм є найзначніша.
На ню складаються дві окремі в собі замкнені області. Перша
в східня, котра тягнеться від ріки Рускови, через В. Руну на
Терсеву займаючи й село Грушсво аж по Латорицю, а то Ла
лово, Кущтаиовиwо, Свалнву, Неліпено, Підполозя, )f(де

нієво, Всреuькі, Тишіо JІключно а характеризується дщuо
заднішою артикулицією з оглиду на настунне м:

- ltrntйs'kwj,
.r'a ~Uslfa!J (Грушева), lulukІм, pt1.r/lay ІиІr.Іа!)! pttak~~t (Буш
тин), buralc/f>l (Бсдсвлн), tak.J~i. ~aЬ!ihla do chJьri (Новоселиuя),
bwk/~~t, kapk!f>l, vьrsJokмj, IІluchtмi nt !/Uf! (Драrово), ffk/ьr, kopJalnykм,
kмmJak, rozhмn/a!)!, tot/&J n;aj ЬЬJ rц htмb!J (Нанкова), mir'j!alnykм,
drJuh~ri dln' (Ксрсuькі), -iydtйs'kЬІj, tlp!lr'kм, d!OI}hr.zj l'as, f.l<:'Іa!J
s6bti jedn/U ch!мfku па f_lr/tndu (В. Ракооець), dtOyhьrj htorod, l/OfJir.'i
r!ulc&l (Розтока коло Иршави), !' tOrn'i mtuchм (Строймо), kЬJrltyrю,
ul!Jik~І

kЬ!rv/avЬJj (Свалява), m/}'skьІ, с{й'}kЬІ, nytktЬІ, сhіЬІtа, mtшhь! (Не
ліпено), rJukм,

ntoll6r,

hмrl/anka (Заrати, Куштановuи), па сhІміу

(Чорний Ардув), hiirkІwj,

zat/tlU·'kwj,

hмrІаІ]/са,

chtwr'jauwj (Підпо

лозя), pulk!м, опа Іат роhІмЬ/а (Жденієво), mukallis'kмj, prochrмr
nьJj (Титів), z'irktм, d!if.lkl~r, -'ОІr/ьІrа (В. Верецькі), talctмi, kмrttyna,
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drJиllмj, ГtkІаі v/its'l, Ьо pohJ~nel (Изки), HlubJokЬІj zviir, h"Імtera,
Bert/hЬІ (назви хотарні), toh.i ch&~l./i (Н. Синевир).
Друга область західня з відтінком: kь1, hw, с~ ІІочинаF:ться
вже ІІа Ужаиській Верховині, а то від Ставноrо, Стар. Сту

жиuі, Заrорба і переходить на бувwу Земnлинську жуnу,
а то на: Новuселиuю, Збой, Улич, Кленову, Руське Волоие,
Ростоки, Грабову, Шміtовці, Стриговuі. Від цих є-іл i.~t(" є-у
uільІІа область uьогu 'ІRИІІ!а АО найдальших гранИІJЬ за
хідніх аж по за Попрад. Виїмку творять села з перехідкімн
говорами: Ременіии, ІІросачів, Шом та Rісланка, відтак

острови: Баискс, Давидова, Завадка, Порач, Словінки та
Гельuмановці:

paru

ch/wi.a,

r}ukьt (Колбасово), trompalclьt (-бара

болі), u
chtьatoch (Колониця) [ві..uюсІю Кленової та Русь
кого Воловоrо покликуюси на свідотство О. Броха: Угрор.
нар. с. У., стор. 71, зам. І, де каже, І.LJO "два посл·kдІІія (т. в
Кленова й Руське Валове, у Броха Oгosz Volova) отличаются
о-п. убльсхаrо rовора ва другой звуковай чертk именно про
износІІТЬ ,,ky, chy, hy". У Брохау = ьt] j drtukьtj, Fjltьttkьt (Звала),
ckwblyt «Jj drtatoe, chtwla, rtukьJ (Острожниця), struh!w, diXl
r/okw, chtwla (Валяwківuі), r!ohw (Пихні), znau liltati kn!JhЬl
(С)ІІ(ів), jJd:ьtj 01g ch/o(al ch/ib zaznІati (Рокнrівuі), rІokьt, mtuchw,
uJtlo jesl t!alrшk, Jto inlytю ne n!al!J (Р. Поруба), s t/arkw (=та
таркw) rtobjat ptrtohw (Пискурівuі), rJukьt, rtolrw, chi'w.!.a {Вальків,
Лавринів, Матяшок), ро ruskw (Кобильниuя), soЬ!itkw, hш/Jаk.ЬІ,
pojimJajul sa .~;а r/ulrw (Млинарівuі), noh{tJ~, ck!Ьtl.a {Рімне), па
koltotui sul rІilkw, nJo/nн (Церніна), dlylrwj k'it, mtuchw (Біловежа),
r~telkьti diJl {fерляхів), Jtto ji ckJwbit, u tifJ/tutl driuhwт r/oku \Об
ручне), tl{o/ofi do itednei m{llakьt, tot kwi .~;{abij do z.Іemli (Ястреб),
Kwiifl (назва села), ~ат/tf!Л chtьtl.u, bьtkІw (Київ), st/alkw, zaktiirlrw,
dohьtb!auw.j, do ch!Ьli.Ьl (Олт.тuавнuя), rlua r!okw, hr!Ьtlkьtj, riva nohw
(Блажів), d'ak.Jwju, iІtullьt, ohr/amkw, тм ro.rprrшitaтJJ. ро r/lнkw,
dtoyhмj (Орябина), ptilrkwi ( = нолІ.скнИ), ittdna kwh/ьm'i, {ld'tfla
оЬ(Уdиі n!ohw (Літманова), dJo{lhwj (Бехерів, Дубова), btиdt ти li.ri!Jiy
itaclnн, па drtulnнi rik dr!uhм pan 1ovt probovtaly іІу Іат (Нікльоиа),
rtukw, noktw (Вwрліх), ~о r CІirlwch hІoiD{l [,udz.kшh /ет 11t j·oho
chwbtiia (Ладомірова), d!o{lllwj (Шар. Букоuсuь).

ІЮ

Зібраний мною матеріял можна І.(!е доповнити даними, які
находимо у Верхратськоr-о Зи. 11 (ГfІатюк uьom ЯВИІJ!а не

:~азначує), із сіл, .JJJO находяться під Бескідом: з 7/Ього KЬltUКЬl
шорочеш (Тварожеu, Вер. Зи.
цушка а ОО

moU

11, 171),

Іzема піпкtн, нaceptd села

груtllКЬІ од хьtжи до rnжu кмтикЬІ

15:1

cR

торочат

(уtрьков і стежкw до ней) (Кружльова, ор. cit. 172), до l.ІШНКЬІ,
tІШІШ xwжu помтиш (Бехерів, ор. cit. 174 5), другwй ся жмі·
~ (Вацеиік, ор. cit. 178), Оікw сгіті (Кружльова, ор. cit. 178),
купуют дочкw ( -- доШКЬІ), таКЬІй віл (Бодружал, ор. cit. 179), 1/t

мат ани рукЬJ, mtи rtOlЬJ (Чертіжне, ор.

cit. 180),

до

Mt.Jmpa

дьігка

хwтра, Jй~~ дга ракhІ, nonaxa} та6аКЬІ (Габура, ор. cit. 180- -2).
С:нолука ky, hy, rhy обнимаf: також дві від себе далскn
лежачі області, а то область а·уuулuську та область між Лато
риuсю ві~, за:щачсної західньоі а·раниuі нершоі (східньої)
оtі.,асти снолуюа кw, ltw, chw аж 110 ріку Yr а спорадично до
східньої 1·раниuі :.ахі.дньої области СІюлук kw, hw, сІІЬІ, бо
шt .\ініі Уга прічаЕмося вже з <"ІІолуками ki. hi, chi, икі иипу
нають іноді й аюtііч ky, 1!_)', chy.
Сполуки ky, chy ш1. ntіласті гуцульській рі:шитьсн від таких
Жt' еаюлук ~'РУІ"nЇ об.\асти rим, 1,!!0 артику.\МUЇІІ k, с/1 +у (
ЬІ)
ІІОСуІІСШІ. ("ИЛЬІІО АrІерсд, ДС ДОТИК ІІЗИКа ІІа ІІЇДІІебінІІЇ ДО
("ЯП\6 обла("ПІ трстr.ого чсрінноІ·о. Наслідком того акустично

<

f-:

відчуваємо м'икіпь

k, clr. При СІюлуці h +у \Рєї м'11кости не
k'tydalf, such'/Yi, ch'tytryj, ch'yІJajt, htynu{Y',
rluk) І!JhlldІajut jak u lo/ov!Ur.a (Кваси),
ttiak'Іyjl'i.r,I'yr!ok'yj ,·tтіІІ', ch' !)"tryj, ch.' tybo., ch'ybІafn_ri, m/Uch.'f,
rІohy, мhу (Рахів), R1ostok'y, driuh_)'"j, dorolr!fi (І>оtдан); в Тре
бущанах і Косівсt.кій І Іоляні м'які(_·ть k, с/1 не К(_"е чути: O>n!J{y
ІamlwrJkty (Требушани), riuky, dtuchy.mІuchy (Косівсr.ка ПолJІна).
відчувається: jak'Іyj,

n/oi!Y

(ЯсіІІм),

щоІrу,

Ті самі сполуки находимо А дальше на захід в гоиорах пере·
хідних, а то в І>ичкові, Н.

Anuti: Vtltykyi Bylktйl!, v~''a/y dvo bykJy
da!! iskl!)katy mш/m·s'kyclr pan/Utt (Бичків --іноді знов
k'yrntyr"a k'yrtJyna), bykiy, r,uky, оЬі n•ohy n·n Ьо!Іі/у, hyr/Іanka

b{y~n'ukty,
чув я

(В. Аnша

ту aнoR_J' ноІ.,ІІ. сІ1 іноді ІІІІчунакrься близько до ь.а,

І.Qо :.азначую чсрt~а _rt: nytky~.

ta darabkyz,

І.QОЖ не дивне з оглиду

:=f-:~~~f~:'~;~~;,~;:~,~~~:~~~~~P~~;p;~~o~~o~i~;t~~":t~~Y~:~~
(Руt··l\.ривий, Рускова). Ос·,ронnм" говір t.:eлol В. Руни, де'" за
держуР.тt.си у

n(·ix

ІЮ.\ожt:шrях а таКІ ІМ

crafo:

й первісне і:

t!i!jlc/r.t.

Друга об.\асть ІЮЧІrнаетьrя від Латориці, <t то від сіл Стра

tіи•юво, (орОІІда, Сусково, Полина, Укл1ш, иідшк поминаюч11
Підполозя та Жденієво під Шер(іовuя

ruk1a

mk!J,

r-opi

рікою Ждсніївкою:

Іi'Otthych рі!', diбІJhym роl:ат (Букuвеu1.

тот находимо гам й сполуки

ki,

ІІі:

аленобіч

dui ,,uk'i, vo.fiok'ich cerkvi/v,
VOJ ok.'im ctrkv/am, diбІJhyІcJr pil', dІбІJhyim polІam), chtyta, buk!y,
Куі tra (Поляна), r'uky, chJyia (Суrково), n;avylky, ostrбl}k!y,
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hlшk(yj, drІuhyj ra~ (Страбичово), vt/Іykyj mІajJ-ttr (В. Лучки),

Lat;kly (назва села), dUi/l!y put
1{1nttar'ky, pohtynnru.;:: hІolodu, neltysfi
tiІUchy (Лихувuі), сhІу!.а, rJuky, jaktyj, c{ar' mtors'kyj bovtЩ! (Дравuі),
rusntalr.y, katoliyky, mшltars'lcyj, у m/djUj c'!Y.g (Коритняие), nІohly -но: r!uk'i (Невіuьке), .caml'Uy, ( = ~amjr1y,) clg!.u, titб{lhyj, turttcїcyj
(Ворочово), tlythyj, onta V{ЬІ.j/la tio chІyli (Раково), kоЬШф, kobillak'Іy, сkІу[а, rJoky, rІol!Y
но і rJoh'i (Дубриничі), ktolyky,pJoky,
chtyba, chtyla -· · но також rJиk'i, rtoh'i (Новоселиuи), rokyt!йs'kyi
(Забродь), drtuhyj chl/Oplc', takf.Ji veliyk.Ji - uplalf. 11а г'бтї m/Jak'i
(Княrnннн), pohybttlnyc'a, ch!Jia, ~rlo/cyj, tr'iioma r.Іoky (Лубні),
/itthkyj, ІJtl(yk.J'i. sttolyky -- 110 r!ulr.y1, nJohy1 (Нолосянка), -(.аmІіІІ
ckytu, dtб{li!Ji, rІо1!1, n.Іoky, n.yskyІj, vшktyj - но: m.1avu rtuk'i, dua
r!ok'i {Ужок), u/Jwtkyj, !J>s'Jan.І·'kyj pJofik (Тихий). В rоворах :Іа
хідніх, д~ панують сполуки: kЬІ, hw, chw, находимо в Рафаївuих
та в островах Банске, Давидово: ky, hy, chy: paulІaiky, сІІіу!а
но r/uky' (Рафаївці), ckyf.a, .tokyra (Банске).
Третьою сполукою е lr.i, hi, chi, І!JО обіймае:: нс:ІНачну обласл.,
а то долину ріки Yra, ІІОлосу ІЮпі;tбескідську »ід Ужка аж до
ch(J.ta, m/uchy, r!ohy

(Кальник),

Ktyii~. kyrvtav~>~i (Купинувgі),

Ждеківва- правда з ииїмкам•1 --а відтак rовори персхідні

:~Jяr~~ РУ~h~~йаі~:~~~е~?,і l~;;:r. ~:r::r~e~~ за~У~~і
в roaopax сусідніх з словауькими, а то " Ремснінах, Просачі,
Кобильниуі (молода rенераuія), Шомі та Віслаиuі та накіиеu•·
в островах: Гельумаиовuих, Словінках, Пора чі та Заеа.дgі.
Вже при обrовореині сполук

ky, hy, chy

звертали ми уваrу на

подвіАиі фонеми, які на зrаданій області но.ІІВЛяю-rьсн. Так
а Буківці побіч

nom. plur. ruk'( також
в дальших відмінках множ.: totЬJ ІЮs/бk'і clr'lr.vty, twch rюstdk'ich
clrlr.otiv, tЬJm vos!Ok'im clr'kv/am, s t{ЬІmі vo.f/бk'imi clr'lr.vlami, о tьu:h
vos!бk'ick cir'kvІшh. так само, vos/бk'i !'Іоlа, ІЮs!бk'ісh !'il, vos!бk'im,
vos!бk'imi, vo.riбk'ich; diбvh't fiOlІa, dOvh'ich рі/, dбvh'im і т. д. n.Jбh'i.

rulr./a- rukty

находимо

В Тихім uьоп1 явиІ,І!а ине :~амітив, противно пану€ 1ам сполука

9.

В Ужку та Волосинuі находили ми також нодвійні фонеми,

";б~~~~~=~~ н~:~::і~ ~!: г~о?~в~~~ ітдо~~~~~~~~u~:дг:~:.·,~~
консеквентну поиву сполук ki, hi, chi зустрічаемо и •·ооорах
11ерсхідних на захід від Yra н селах: lleтpouui, Корумлі, І'у

rаку, Колібабцих, Порубі, Прикопі і Конюші:
па dї!!k'i (ПетровІ!і),

ch' Іі-іа,

с/1' Ііhа,
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dva r.'ok'i,

bul'lr.'i, jarmarolr.

d!'tІІ'oh'i (Корум.\и),

rwntak'i, tirp!alc'i (Колібабці), om{Yvat mtisk'i, rtokї (Порубка),
ch'Іi.ta, r/uk'i, n/oh'i (Прикопа). В J(онюші хитання межи у -і,
бо нова rctІcpauiя :ювсім словачиться. Стара rснсраuія гово
рить:

t:h!.J.ta

·молода гспсраuія

t:h'if.a, krava

та

rol1'i.

Іjя ІІОА

війнісп. оюлук нсрехО/\ІІ гь й до ПуАгородя, де ми чуємо:
rtukї. nJoh'i,k'{Yikї. 110 nобіч того: hltatkyj, ~ taktych riokмh. t:h{Y.ta,
сІІІуЬа,

poh:ynu(.

В Ругькім l'pafliвui:

chtyf.a, ch' Іу 1 Ьіt.

В У бл і замічав

))pnx снолуки: ki. hi, сІ1і, де означав звук переднього ряду,
високого нідня·1тя
широкий: щоh'і (gen. sing. а nom. асс.
рІ.)- стор. ВІ,§ 44. -В Руській Бистрій оn'вть всртае сполука

ky, hy, t:,Y.: h;iirky. p!otolcy, vert:luy,
bwk!y, ch!Yla.

lиh!J, а те саме в І',убраві:

Відтак прихо;tятL села пограничні зі словаuькими:

rh' Іі!.а,
t!ir;k'i, n/oh'i (Кобильииuя,
kv;flk'i, mtш:h'i (Шам), t:h'tita (Вісланка),
дальше острови: rJoh'i, r/ulr.'i, t:h'!iia, rl!ouhy1 (nот s. m.), bann'tilr.'i (Гельuмановuі), SlovJink'i n'!itn'i, t:h'/i.ta, rtoh'i (Словінки),
ch'til.a, ch'Jirbtt, lІiskovi or/it:h'i (Порач), bJapk'i, strJig'i (=чарів
rtoh'i, ntoh'i
молода

(Рсмсніни, Просачів),

rенсраІJія),

ниuі) (Заnадка).
k, h, ch nеред і з і паляталізуються JІК й в праслов'янс~еім
та персходять k на t:, h. на z, t:h на s вlос. s. m. та dat. Іос. s. f.
l'olovik -с'і, ruc'i, roz'i, noz'i, tfш'i, mw'f. Про uc ближче в деклі
наuії імсющкіо.
В говорах сусіАніх зі t"ловаuькими біли Ужгороду не маимо
цівї палиталізації персведеної консеквентно. Іменники роду
чолов., закінчені на /r., h, t:h, о Іос. s. мають -u: roku, dш:h.u, roh.u

або

-ovi: rokovi, duchovi, rohovi.

ім:енни~еи роду жін. часто збері

rаютt. k. h, ch: l' Amel)'k"i.
Перед е в voc. sing. а також в коню(аціІ в часі тснсріншім
налиталізуються k на l, h
.{, ch. - 1: lolovilt, bo.{t, du!t, plakaty -- plalu, dv_yhл{v -- df!Y.tu, dЬІt:haty · · · dwi11 і т. д.

Сполуки зі склаАОТВОрнимн праелов'ІІНеькИІІН ПАИВІСНІПІ.
Праслон'ннські сполуки: tьfl:, t'Ьf1: 1 tь!t,

tJ.!.t.

lь[l.

Рефлексом нраслок'инської групи tьrl в українських говорах
ніодснно-карнатсьюtх Еї нередавсім Url а іноді по шип'я~о~их
to•·t. В увагу

11 ІІаслі;tок переміпн t на о по тих приголосних:

нриходить нередавсім

l, .t: lort, ltornwj,

to/nш. Рефлекс

ttrl

f<

11ануючим, бо линІ зрід~еа нахо;а;им в говорах аахідиіх рсфЛІ':КС
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tarl наслідком колишнього змІшання а польським елементом
осадничим. Рідко попадав й terel, нк nю_ме друrого повноrо
лосу.

рік~ер~~~:в~1;е~~ o~~:::j n~~;;;~~ в8иайм~~=и 0:~~~~~:~~

vtrh/a. merv/e (adject. n.),lerf/ii., lerp!ity, m/er-<;nи{JI, hterdo, derf.Jalo,
lerl!enyj, l'tornyj (Р. Кривий), fшlkfYi, itorna (па itornaeh f.ІornakJ
(Рахів), mterlvwj, sterbaty mololr.Jo (Буштин), lпp!alr., tuerdtьlj (Нан
ково), иtir'ba, p!eruwj, ctlr'lr.of! (Синевир), dert!a{JI (mole der!.ta{JI
dvi viic'i (Воловий), ~tmю, Ufir'ba, mertvt!c' (Иаки), u/erfa (рід
риби), uer(Іi{JI, serp, smlrf (В. Раковець), yzmtlr'lr.lo (Имстичево),
vtr!Jok, lerltena Japka; l'Іornwj, l'orl (Страбичсво), rlern;o, p!aserh,
s/me (В. Верецькі), tJ!rn'a, f.ir4, -<;/erno (Ляхувці), lёr'jtauu ибdи
(Ворочово), PІer!wj, ztёrn'a, vtr'cll, u{erba, smirf, p/шt!n' (Суль),
tverd!wj (Ужок), lervtena sktala, lort, mter.{.nиty (Ставне), uir'ba,
z!mw, lerv/enwj, l'tornwj (Колониuи, Острожниця), suterd!Jir., zterno
(В. Радвань), cterkof!, serp, utr'ch (Р. Поруба), lv/erdwj (Пискурівuі),
serp, p;er/yj, vtir'ba (Рафаївuі), sv/erdel, pterfwj, V/ef"ba (Вальхів),
leru/t1Ш/, zІerno, t;trn'a, uter'ba, uer'ch, l'ornьжj (КобильниWІ), verhfYina (Ц!авник), serp, stern'Jan/ra (Рімне), lv{erdwj rtusnak, t/ern'a
(Ортутова), tterfi, l!erlo (Церніна), pttтslin', veтch, PІerfi, tuterda
kost {Шом), verchltina (Віслапка), serp, t;ern'air.,tJerkьж (Ольшавиuи),
zterno, serp, tern';ina, oerch, stJern'a,lІornwj {Блажіа), obernJuty,p;er!e,
pod;ertlr.a, lervtenwj {Орябина), lornoknty.tnylr. (Літмакова), terk'i,
lern/i~.Yi (Банскс), cterkou, serp, sterct (Зава.дка), terpІiti (Порач),
lervttnyj, l!oтnyj (Словінки), V/іт'Ьа, tirn'a (Гсльцмановuі).
З групи tьrt може роавин~тися в_українських говорах друrий
повноголос,

нр:.шда

в

нор11шашн

з

великоруським,

в

дуже

НСЧИСЛеІІНИХ RIIІJa;'\KilX. В ІІЇD,'\СННО·КарПа"fСЬКІІХ І"QНОр<І.х такі

випадки то nиїмки. Один такиіі nримір м<~.t:мо з В. Всреuь
ких: іІете.fl (замерзаючий ліА на piui). 1 - ДругнІі tюшrоп,лос
мабугь не розвинувся ширше, 110 сліди неновІюго :шук;t по т
в згаданій групі tьrt все находиться, бо R таких фонсмuх, JІКі
зазначені нами як иІт'сh. urir'ha, c!ir"lr.DІj, r не лиш м'яке, 110 воно
ар·rикулюєrьсн повно до кіщ.1я із ІіСІІОВІІИМ звуком, нодіб
ІІІІМ до ь. Через це часто І'натюк пише також rь в r·pyrri lЬ[l:
поверьх (Стройна, Е. Зб. ІІІ, 21), "ерькві (Дусино, Е. 36.11. ІЗО),
.шрьви (gen. sing., Ворочово, Е. Зб. ІІІ, 168). Так само й Верх-

1 lІо,4і6ні І ІрИміри ПрИ80,4НТЬ U ГО HQtiC І>К И Й: SLudict1 1 t:l'O(J •.'J:J: шtрtШ,
а також А. Шахматов1о: Кь ипорім :~~~yкnn. русткаr"U ~~~~~1са. и~в-~;m,.,
uтд. РУ'· ІІЗЬІКа

Vll{l,

стор.

308:

U~Pf'mQtn6.
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ратський зазначує uю артикуляuію як м'яке r - рь: uepwcoв
(Страбичово, Зи. І, 132, ПузІІяковuі, Зи. І, 134), верьх (Стра
бичово, F:. Зб. IV, 153), Jtitpьxa (Пузннковuі, Зи. І, 136'.
Другим засТуІІСТВОМ ІІраСЛОВ. lЬ[f 6

tart,

ЯКе ЛИ ІІІ СІЮраАИЧНО

вистуnаf! в :тхідніх гов()рах, tючинаючи вже від ріки Уга. Це
вплин nольський, який дістаєтьсн в ronopи чист() укрзінські
чи то посередниu1вом шх·лоначених говорів (т. зв. східньо
С\ОВаІJЬКих, чи може

n nольськоr·о

І~ементу осадничого серед

t·i,\ •шпо українських. Примірів такоп1 :~астуnства не баrато.

В селах підужrородських :1 r·оворами нсрехід1шми: Корумлн,
І Ірикопа можна nочути фонему ta1·k'i
tьrnki, крім тоrо IarJun
(Норочово), JarittІ' (Банскс), nю•·chtava chudobtyna (Пихні).

<

В однім виnадку находимо

tort

в rлові:

corkon'i!Y < cьrlconlti,
corlcotJan'a,

нке розновсюднене у східніх говорах. В С.трабичові:
;не дієслово: cyrlron'ity.

ll.[l.
Загтунство грунм t&[l не однакове
Д(':ННо-карпатській.

на цілій області

нів

Найбільше поширеним рефлексом є

tort

і його можемо зустрічати на цілій області від Попрцу аж по
юрішию Тису згл. Вишову та Рускову. Крім того находимо
\4ЇСто torl також: lart, lЬlrt, lerl, які внетунають лиш в ограни
Ч<'НИХ словах: lart в говорах західміх під впливом польським
ra говорів східньо-слоааuьких.

tort:

hori'Іa -=

комином,

-

horn

horJl'ta,

IІDrnІec, <.Іahorn =

"О> комин (Р.-Кривий),

пло'•uа на печи за

horl/anka

(Ясіна), bІortyc'a

кертиун (Буштин), kІorJa (загнута до гори передня часть

саней)

(Рахів,

Воловс),

hortanka

(Требушани),

korl, porf(yna
Borf.ava

(Нанково), ЬtwrhІak (В. Раковсuь), morkon'Щy (Ви:Jниuя),
-='ріка, (Керецькі), m.ІorlcO!!- (В. Версuькі),

horntic',

Ьбrіtі (Страбн

чово),

p1ortok (Онуковці), kormtiti (Шом), f!Ьlbtrati <. hІorca (ІJер
korl (Ольшаниuн), lorhtovla (Орабюtа).
tarl.·-- В східніх говорах майже не находимо uьoro рефлексу;
.\ІНІІ рідко В ОКОЛИUJІХ Мукачева МОЖІІа ІІОЧ)'ТИ СЛОВО IJ/artf/wj.
Іtіна),

В західніх говорах спорадично можна nочути уей рефлекс

в ~.:усідстві t.:Аоваuьких говорів: JІ'arlo (Рафаївuі,Іl!авник),

g/arlo

(Обручне), g/ai'JIO (Блажів), h/ar!ok (Ременіни, Шом, Банске),
роІшhІапи {Ва.,ьків). До біАьшс ІІОІІшрсІшх належать слова:

І.

bar<_. 6/arl.t

{Суків, ІJерніна), bІarl.ei (Шам);

ване особливо в сусідt'тві
в nідбсскідських.

n

говорів

2. ktarCma,

словаuьких,

но

ужи

нерідко

Доповнити uc можна немногими нримірами Верхратськоm
(:~н. 11. 32), котrі .\ИШ nотверджують ropi подаНІ нами при-
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міри, гардЬІй (КомлоІІІсt, І'абура),
fB. Мирошів), варкоч (Кружльова).

tert, twrt t! рефлексами
.~ttrl/ankn

(Кос.

гартtшь

(Збійне),

карч.на

групи tьrt, передовсім в t'лові •kмtam,ka:

Іlо,\яна),

htrl/anka (Страбичоrю, ПудmроАІІІ);
.. h·blfllln' (Кобильниuн). Також

ІЬІrІииу, ІІЬІrtІапkа (Изки, вал ків)

у Всрхратського: ирлиІJ,Л (fоронда, Луків, Н. Давидково, За

річа, Влагово, Зн. І,
(ІльІІИUІІІ, :Зн.

І,

23); гЬІрmаика' (І"ороІІда, Зн. І, 23), n.lpлurvr
23), трлі•ІкfІ (Курів, Кружльова), гwрлІІ/!,11

(І{ечківuі), гwрліІ!,а (ВаІІснік), гwртань (Курів, У як), гЬІрmіlнка
(Габура- все то Зн.ІІ, ЗІ). -·Крім того попадає

U до

.д;руt·их

слів. І так в Кереuьких побіч Bori.Іava кажуть також

побіч заt·ально уживаного
m/ЬJrktІu!}l: а

joho tena

Bwrtla/IO,
morkon' ІЇ!>' (Визниuя, Оноковuі) також

mЬІrk/a "ЬІ" (Суха), мwрдати

е хвостом, Сулин, Чірч, Вер. Зн.ІІ,:-JІ), P/ЬІrkaty

(r1ec

мьrрдат

- yskrn

pЬІrkaly

(Нанково), t/ЬІrM!J (Буштин).

Праслов'янські tьlt і h.ft зійшлися в ?дин рефлс~г l~olt

> loll

В СХІДН!.О·СЛОВ 1 RНСЬКИХ МОВаХ а В НаСЛІДОК nереМІНИ [ на {І

ІІа кінuі складу в українській мові загально пануючим в реф
лекс lO{It не лиш в українських говорах взагалі, но також
й в ІІівденно-карпатських. Лиш n однім селі Завадuі коло
Нової Всі находимо ІJ!С старс збережене /. Крім того під впли
вом польсько-словаuьких mворів находимо с11орадично й рф
лекс llut, toll, tilt і t/ot.

to{lt (toul):

i!o{llьl.j,

dto,P,a

ІІаиує'а (Р. Кривий), o.І·Jo(ln'

(також місuс освічене сонuсм, :~ чого потім назви:

в охолиQRХ Ирwави),

riOt;lc

(Буштин),

WfPctun (Драrово, В. Апша,

Кваси), dtбplю, tбf!.$1/ьzj (Нанково), stбІ.Іjx'ti, d!б{lhwj
(В. Раковеu ..), d!m;/ш

< osoln'

OJ!oj, o.suj

t'as,

Dб{lhoit

ladtl, dб{li.lanka ( -=висока судина ІІа молоко),

сh6І.ІРІаlьzj {той,І,QО мае довrі коструби -Страбичовп), па lб!!Jflim

vo{lk, РІо{ІnЬІі (Вальків), PІO{lnьzj, U/oyna, VO(lk
dio{lho, p!o{lnЬІj (Ортутова), РІоипі htarl'ok, vJovna
p!o{lni (Вісланка), и/ovk, v/ovna, tІovna (Біловежа), p!o{lnЬl.i,
d!o{lhЬІj, tІоІ.ІІьІ.і, vo{lk {Блажів), d!o{llю, d!o{llm, l!o{lnok, to{lna (Орн

d!trlvi

(В. Вереuькі),

(Кобильниuн),

(Шам),

бина), dto(lhьzj las (Літм:аиова), рtоипу'. d!ov/ю rІо!а, vor~k (Завадка),

vovk, d!ovhy>, Ptovn.f (nom. s. m.) (Гельuмановці).
tolt.- Цей рефлекс, их було повиJИе сказано, дсржитьсн
м Завадuі та околичних селах островах:

l!olnok, kolc/un'i

було виwче), lІoll.Ji,

poln!iti

(Словінки).

\59

І.UС

ІІорач, Словінки:

(=чоботи з сукна битого), tпЩ'Іі (побіч

lovl,

нк

till. - Іjей рефлекс на місці праслов'янського tьjt збері
гається лиш в кІ.Лькпх селах як запозичення з пол~оськоrо, котре

зайшлп персдовсім до говорів словацьких на Спиші:

vi!!k (Олuшаtшuя), vilk (Словіюш).
tlut.
Слоuа з рефлексом llut < t,Jt

vilk {Шам),

також запозичені з го-

•юрів СЛ("ІD::І.ІJЬКИХ :tГЛЯДНО ІЮСЛОВаЧСІІИХ, де ПОЛЬСІоКИЙ едеМеНТ

ЗадІІшив свої сильні сліди. Появля:ється нін в слпвах по зубних

~~;~,~і(я0~:~:::)~:~:~~~(~~~~:~ ~(~::Ш~иВ~/'~=~ ~~~32~:
tlot. - Сюди ·rрсба причислю и і
кож під Ужгородом (Корумля).

slonko (Завадка,

ІІІ ом) а та

Праслоя'янські: trьt,tn.t,tlьt,tl-ьt.
J{оли рефлекси праслов'янських lь[l, l&[l, tьft, tьft в наших

говорах зберігли майже консеквентна положення даnніхглухих
зnукІв перед r, l, то рефлсІ<си прасл. trьt, tnt, tlьt, tl&t дав
нього положення глухих: не все зберегли. На грунті півден
но-карпатс~окім ми зустрічавмо на місці згаданих сполук tret,
tnt, trЬlt, twrt, trol, llwt, twlt. Звук w удержуєnси оqевидно

там, як w первісного походження. Він може зміняти ся на у та і,
як й давив ЬІ. Як дальше буде видно, зrаАані рефлекси не в
тісно зв'JІзані з даною областю. Зависить
від поодиноких

ue

слів, які, як прим. hwrmyt, kЬІтуе'12, kЬІrl/yna, nоширені на цілій
області nівденного Підкарпатгя, коли ж такі рефлекси, як clrьu
bet, dwrvo, .І'ЬІіzа, bwkha ограничс11і лиш на найдальше на за>dд
положені області.
trel. - Іjей рефлекс здобув собі місце nерсдовсім в слові kresl
< •krьstь chrest під впливом uерковtюслов'янським. Від тоrо

>

:i~~~e'З:r~~~~·/~~i~h· В.кВе;~~:~=(7~~еs;0J~~~~~н~~~
Рафаіоuях, Рімнім. ІІсрсдоuсім уживане
Іt говорах :шхілніх.

ue СЛОІІО в даній формі

Но те саме ('Nшо, як Gулс видно дальше, застуnлене

іншими рефлексами, а то:

lЬlrl, ІлІ,

J,Qe
trt: yrs99, ers!J!J, rs!J!J.

ЦеИ нослі;щій r1римір в дока::юм зберігання сонантичного r,
котре найчастіше усувалося ІlОЯВОЮ звука у або е перед ним.
Назвуковс сонаІІТИ'ІНС r затрачу€Ться з причини тяжкої групи

(и~Е. з1.ЇV~f~~)~~~о~~~у~~;н~~~~;;і:а0~~=~'::УJ~ст~о::~:
~~~~~~~·:~~).ир;;~~;~ ~?!кJJ~~)~Jsi;;;:'k~;~o(P.ч~в;p~~:
Пискурівuі).
ltrl. - Іjим рефлексом заступлені є групи tr&l і lrьt. На місці
lr&t находимо в західніх говорах такі приміри як:

праслоn.
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s tej ktervi, skervavtena rІuka (Шам), те саме рідко у східніх:
lrmJai!!Нi (Поляна), а на місuі ln.t: kmt!iti (Шам, Вісланка, Ястрсб,
(ерлихів). Подібні приміри наводпть й ВерхратсикиА в Зна

добах ч. ІІ, ст. 31: окерапити (f..!іrслка, Чертіжне), до kерсщу
(Тварожеu), kepcm (Ліnіи). В східніх же mворах: kerntyc'n
(Страбичоnо, Суль).

На мЇС\~і

npac лов. tr6l

находимо рефлекс ttrl так а східніх

ЯК Й В :JЗХЇ,І\НЇХ ГОІІОрах D ('ЛОD3Х ВЇДВС,І\СНИХ ВЇД ІІрасл,

*kt"616."

kertlyna (СвалІІnа, Поляна, Дубриничі, Суль, Волосянка), kerlly€'a
(Страбичово, Пудгородп), а по Всрхратському, Знадоби 11, ЗІ:
керmиІ!,Я (Вапснік), керmіІ!,ІІ (Пстрнна), кертіgл (Чірч, В. Свид
ник), керmиІJ,я (Варадка).
trwt. -Значна часть говорів, починаючи від найдальшого
сходу аж до ріки Топлі, n Аея:ких с.ловах на місuі tnt має
рефлекс trnl. Сюди відноситься слова: drtwvo, я:ке загально
поширене до означеної горі полоси (Рус-Кривий, Косівська

Поляна, Бичків··- в тих двох як

dryva) Изки, Полнна, ІІідпо

лозн, Свалява, Тишів, Кичерний, Тихий, Волося:нка, Дубри
ничі, Зага1·я:, Ракошин, Пихні, Biwam<a, Вальків, ІJ!авник,
Рім:нс, Іjсрніна, Рафаївuі -ту dryva, Оря:бина); brtwrю (Бич

ків -- там у виді brtyІJa, Нанкова, Буwтин, Загати, Изки,
Полнна, Свалява, Страбичово, Кичерний); дальше на захід
слово діста€ другий рефлекс, а то

uc

tNrt

зназвучним о: oiJІwnю;

hпнт!Цу (hrym!Цy) {Ру~-Кривий, .Лсіня:, На!fково, _І<ереuькі,
Страбичово, ДубриничІ, Пудгородя:, Рафаївw. Но ВІД околиць
Лабірuя {від Ціроки)
слово нодібно як brnoo, ма€ зам:істt.

ue

trwl-- twrt (hwrmtЦy); drwi.Іaty (Новоселиuя).
twrt.- Цей рефлекс панує в згцаних горі словах: оЬtьmю,
hwrmlity, kьJrt[Yna, .kwrvtaиь~.j, kwrn{)'C'a, pwr!l, sptwrllok так у схід
ніх як й у західиіх областнх: оЬtьтю (Волuсяшса, Тихий, Ра
ково, Пастілки, Дубриничі, Сулh, ПудrороДІІ, ОстрожниWJ,
Вішавка, Кобилltниця, Шом (obtyirva), Комлош {Верх. Зи. 11,
ЗІ). ДалLПІЇ відмінки {крім instг.) 11ід k.ro'l,! мають: ktwrut, .kJynJt
а ittoдi kr.rve {Рахова, Нанково), kwrvlavwi (Свалява, Изки),
.1 toi kЬlrиe (Р. Поруба), .r ktЬІrvi, s k{ЬІ711jит (Рімне). Лиш
11 селах долини РусІсови нахоАимо рід глухого неозначеного
ближче звука о по r; в цім слові, но в дальших відмінках:

=~ ~'f.ja:;~:~c::~~=~e(дP;c~~~ 1 t.1fJб~x:~: ~~.с~~~:::~

F.. Зб. lV, 134), .kЬJrltyna (Изки, Пі,1ІЮ.\озn, Керецькі, Буш
тин, Новоселиu•, Бичків, Косівська Поляна), У Всрхрат
ського, Зи. 11, ЗІ, находимо в захіАніх rоворах такий самий

~~~~~~). ":!;r:л <fft~e;,:~o~~a&~бi~~); к:;;::,~~·оіл~;л~):

pІнrJt', jnнr!l'ІanЬli (Ворочово),

sptwri'l'ok
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(Дубриничі),рtЬІrІ'l'оk

(ОсІ·рожниun, В. Радu<НІІ•, Р. ІІоруба, Колониuя),рІіrJlоІr. (Шам);
d!ьtrva (на місці drьшn у <·хідНІх

говорах) (Курімка, Ястрсб,

~:fYJ~~ ~~ro:a ~~:r~~~d ~oh~~;i :;t~r1e~; }~С~~~) ~s:~7~;ь~;

{Острожниuм:, Вал,.кіu, Віщавка, Ястреб, Обручне, rерлих.ів).

Згадуване вже при ltrl з krь.rl утворене дівслово lr.erst(Jg, по
ширене вже від гуцульських говорів, починаючи: yrsl!J9 (Я сіни
Косівська Поляна, Бичків), yrslty!J (Новос~иuн коло Нерес
ниuі, Синевир, Изки); також іменникуrstі.)'nЬІ {Изки), c~s!Jmьt
(Острожниuи).

Там, де ьt =і, находимо фонему:

ch!irbet:

Кобильниuи (мо

.\ода генерація, Шом, Порач).
Крім того наведу ІJ!е кілька примірів з Всрхратського, Зи.
11, ЗІ, котрі ограничаються лиш на західні говори, а то:
пкЬІршинw (Бсхсрш), ШКW(JlOma11Ш (Снаків, В. Свидник).
torl. -·- В однім селі чув я також рефлекс torl на місці trьt:
ch/orbet (Р. Поруба).
l~rl.
Як вже було ttрІІ nбговорюванні слова lr.rol! зазначене,
:tус·rрічаємо часто місто w 11еред r також глухий &. О існуванні
uьoro звука свідчив :1анис на записуючій машині, зроблений

вр. 1923 в лабораторіі 11рофесора Др. Й. Хлумськоrо в Празі.
Всіх фнлu Е-:

8,

то € майже так, ик має норма.\ьний mлосниА

звук.

tlwt. ··Рефлексом tl&l є в переважній
twlt, toll. JjcA рефлекс поширений на

частині tlЬІt, tlot а також
просторі Іtід горішньої

Тиси по•Іинаtо•ІІІ шк ІЮ ТОІІ.\10. Кілuкість сліз, 8 котрих uей
рефлекс ІІаходимо, також огрюшчена, а uc е: s/ьц:.tа, blwch.ta,
ІІіІ>Іl,а{JІ; rlщ;a 1шчув н веслах: Р. Кривім, Кереu.ьких,
СваляІІЇ, ІІомші, ІІмм·кім, Сrрабичоuі, Дубришtчах, ІІудrо-

itab/wlr.o,

~~~к~:,і'.х~;~~~.?..~;~;~і~rn~~~~?~у~аднД:\,~ ;~~~~6 ~а~~~а;,~і
(Кобилмшцп, молода генсраuія); b/wch а (Ясіня blychla),
Тишів, Страбичоио, Дубриничі, ПуАmродя, ІІихні, Острож
ниця, В. Раднат.; діlЛLІІІе за Всрхратсuким, Зи.

11, 32,

6ньаха:

Габура, Чертіжне, Ьехерів, Комлош, Леtніlва, Унк, Сулин. -Ци фонема з заступством llЬІ!носуваєтuси !.j!e Аальше на захід,
як фонема slwza; jaЬluko (Р. Кривий, В. Руна, Ясінн (jtablyko),
Новосслиця, Н. Синевир, Тишів, ТихІІЙ, По.\яиа, Ракошин,
Ставний, Волосннка). Дальше І-Іа :-.ахід це явю.uе менше про

<"лі.джене. Натоміпu в сусідстві гоІІОJІЇІІ слоніlцьких зустрі
чаємо групу tlul: jabluko (Шом).
Іlot.
ІІобіч згаданого заступства llwt находимо в східІІіх
rопорах 1·акож зас1-упство ІІоt в слтsі jahlolr.o а також у иідвс
денім jablin!r.a; jabJoko: ІІлоский, Сваляnа, Пі,ІІ.ІІО.\ОЗН, Страби
чrню, Суль, Пrр()іtно (Гн.

F..

:Jб. ІІІ,
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2,

Іtо також ііа6лш.:а, І'н. Е.

Зб. 111,2 і більше раз тамжс),Задни(І'н. Е.Зб.ІІІ,51) ;iablinka:
Ставний, Кушниuп (Гн. F.. Зб. ІІІ. 123).
lwlt.- -Це заступство находимо на місuі tlьt лиш ІІа Ішйдаль

шім заході:

s/w/.tw (Біловежа, Ястреб, Обручне -- за Верх

ратським, Зи. 11,32: cwjзa: Ястреб, Сулін, Леtнива); tьunюmu
(Варадка, Верхр. Зи. 11, 32), tщ'm19'f11U (В. Мирошіо, Верхр.
~)н. 11, 32); si~a (Вісланка), sil;:,i (Порач).
tolt.- Заступство старого tl&t чере:J tolt чув п в Ганіrівuих
:1а Пр11шевом в слові .rotdz_i.

іfОІІНОГОЛОС

Повноголосні форми torot, tolot, ltrtl, tolot намісто прасло
ІІ'пнських *tort, *tolt, *tert, *telt
- ur. одна :J найголовніших

признак східньо-слов'пнськнх говорів, між тим і rоворіо пів

Ui

денно-карnатських.
11овноголосю форми збсріrаютьсJІ також
А в найдальших островах українських говорів, J,UO в окруже1rі

говорами словаuькими. Місuеве словацьке населення й пізнає
відрубність островів українських передовсім по зберіганні пов
ноголосних форм, бо другі признаки в або спілью або затра
тилися.

Наведу ту лиш кілt.ка нримірів :1 сіл rюrраничних зі сло
ваuькими, з чого буде наrляд1ю, з якою силою вони живуть
й в тих с~а~, коли, ик було вже п_оказано а дальше й буде
вказано, шд шшим

оглядом

зассималювалися з окружаючою

білмuістю:

doltolo, moltolco, kol!ova, mtoro;:, (Руська Поруба, Валь
horJoda, kor/ol14 (Рафаївuі), vor{o111l, bttrth (ІJJавник), moltoko,
holtova, mJoroz, hortoda, ueret{eno (Ременіни--село дуже підnада€
внливові словаuькому), hor!oda, lcortova, vor/ona, h1olod, h!oroch, p/0roch, m/oro;:, (Шом, також піднало сильно під вплив слооаuький),
po~!Of!.a (Київ), kor/ova, а також krІava, mo~Іodi (Вісланка, також
вплив словаgькиА сильний), holtoto, moltoko, mol!odwj (fсрлихіn),
hor!oda, moltodyij, mІоІ·о;:,, rolІoma, kortova, holtova, hІereh, herteza,
moltoko (Завадка), hoi.'ova, pudbor/odok, bor/ona, korJova, her/e;:,a,
hetreh, mol!oko (Порач), mol!oko, hol/oto (Гсльgманоиuі).
ків),

Виїмками Е слова кульrурноrо ноходженни, икі приннлисп

:Ііс~:=~а;::н;~~=~=иаб~а~~~і=ь~;о~к к~:~.~~:~ Д~~:~~=и~~~;
треба зачислити: ;:,drJavja, уживане всюди на західніх обл<.~.
стих, починаючи від Yra, krІal, піддсржуване не лиш словаць

ким

lcral

але й мадярським

9t'a{y, bl!ana- уживана давніми
·.-,- hla11 ari. котрих назиа

ча("ами не\ вікна місто скла а ІюrІtли
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остала іі до нині, хоч вuни uставлиют1. лиш скл::t, але вони по
ходжеІІІНІ західньо-словзуького; draka (wa drtЦ.'i - Р. Поруба),

уживане найчастіще

:1 доноаненним hrads'ka, то

F. дорога,

IJ!O

вела nід города а була висипана камінним; mreia, уживане
дріт11рнми :1ШЮІІfШ.,.\СІ.кrrмІІ,fm'~· ужrІRаІІе дуже часто, а можна
сказати заІ'<L\Lно, u говорах захіАніх від Лабіруи ІІочннаючи

а також " творах нсрсхі;щих Gіл11 Ужгорода; traki. ужиоан<"
в околИІJі СоGранСІJІ. так в t·оворах нср<"хідних нк й сусідніх
lem najedn!Um Ь18с'і mtaje trtak'i (ПудrороАJІ).

::1 ними: chltiЬO!Іkn, іо

Ijc бу.\и внливи словаuькі. Додати треба, ІlJO села Словінки
Вишні і Нижні нині уживають лиш форм словацьких, а форми
повноголосні ІlJездИ зовсім.
Крамі того находимо одну форму нольсЬІ<у, а то mlody, mloda
місто molodtyj, molod/a. Ця форма польська уживавться лиш
при обрядах весільних о говорах західніх і так в називаний
молодий жеІІИХ або невіста. Інакше уживавться форма повно
голосна: mltoda па hoiІovi таІ V/inec; ptidut tam, tk
!iily;:: n'om tam, de mіІоdьЦ (Млинаріиuі).

/tьljul, іІtЬЬІ

ui

В говорах гуuулr.ських уживається слова grІatda на огорожу.
Це мабуть старс запозичення болгарсько-волоське. Майже
нк правило ставитьсn, J,ІJO о, котре повстало з Іort, то є в повно

голосне, хоть найдеться в закритім складі, не нід11а,дав зако
нові перезвуку на u, іі, і. Тимчасом в україІІській мові мавмо

Аоволі много примірів, І,UО звісний пеІ?еавук о

>

і може статпев

і в пооноголоссю, наколи о по пливюм найдетьса в замкненім
складі. Цьому питанню nосв'ятив недавно Волод. Розов на І.

~~д~f:т:в~н;;;~:~~~:а~=~~і:: ~C~~~:~~~~~~;~кf.~;:z~E~f:~:~:
sk)lch CiloloRU ,. Prazc 1929. Sv. 11. PfednaAky" (Praha 1932).
на стор. 668 .. -695. Він навів доволі богато 11римірів зі ВСІХ
областей української мови, де такий 11срезвук Іtаступив тоді,

коли повноrолосні форми похоДJІТЬ до праруських сполук
з інтонауі6ю пі.дносною. Такий же персголос нахоАИМО зрідка

;:~~h (~C.:e::,0b~~я~~edo~l~hк{~~~~~j::) ;rол0і~і; dox~~:~
dor!Uh

(Бсдемя), Jюr/iih (Сусково), l!erch vortiil (Ртрабичово).
Гр уна

or,

оІ на початку слів.

Нраслов'яш:ькі сполучення

or, ol

на початку слів в зависи

м~Jсті від різн•rх іитонаuі~ на~одnь в говорах укр~їнськи~
ПІвденно-карпатських такІ

самІ рефлекси,

східньо-слоо'инській. l'руна
ступлена сполучекиями: ra,

or, ol з інтонауівю спадною за
la: ralo (котре рідко вже знають,

Go

кк в

wлtй

грущ

uьoro способу орання вже не ужива1оть) та la/цomwj. З інто~
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наuією піАиосною дала ця група еполученнн: то, lo: rohtofa.
lш{а
lodьjn. (оп/у::-..

r!ouln', roiten, roktЬІta, rosl!J. rtosloka, lokof.
!tn's'kolw rtoku.

<

Наведені слова відомі на uілій області південно-карnа"І-

Н:і~оkЇ:~:~~=~~ .:і йн::~~~~· н~р~;~~і:Л~~;~~ їfok:~~~=i
і Rok{Ьlliu. Но у волівськім окрузі находимо назву села

Ryk' Jitn..

На ro~ мавио численні приміри. Сюди належать часті назии

<

сіл Rostoky
ro~toky а відтак такі зложеrtі слова: ro!l/fl€h practcr.
иід ro~Ctuhnu!J!, rJo!lap (Новосслиuн коло Перечина), r{osot:l/0

(Осой), ro~utora (НересНИІJR), r/o~um · · та~ r/o~uma (В. Рако
nеu.ь), r/ostotka (вклц до рукавів, w;оби були ширші -ТеребЛJІ);
па uhltu th!hll.i іе roitm (Леuовиuн, Чина.дівво) - lІoko( ··- часть
руки, всюди уживане слово; lt1tfa з •iodьje (Сусково); lony.
lin'.rkІoho rІoku (Пихні).

ІІитанин дзвінкости і бездзвінкости дзвінких
нриголос-иих у визвуuі та в стичності

приголосних

у середині слів.

Вже О. Брох в своНt книзі .,Slavische Phonetik'',
лаючися на свою студіtо 11ро говір села Убля в

§ 199, відси
Archiv f. sl.

констатував, 1,[!;0 в говорах українсьt<их дзвінкість
nриголосних у визвуuі зберігавтьс11. Но в тій же студії говору

Phil. XVII,

убл.11нського так в німеuькім її виданні RК й у великоруськім
каже виразно, 1,1!0 о apmt<yлRyiї rrриrолосних у визвууі не
можна установити точного правила, хоч він обсервував много

випадків. І та сама приголосна АЗВінка в ІJім положенні раз
артикулювалас.ІІ RК дзвінка а раз беад~вінка (тиха) і нмісто
дзвінкої появлмася зовсім mxa.
fІри 11ерсвірюnаюrі МІІОЮ І!ЬС!m ІІІІТаННН ЛИШ на ІІеМНОГИХ
говорах мені також прийшло зупрічатнсн з тRжкоспrми, до
якої категорії зачислити дану дзвінку приголосну у иизвуці.
На області східній, почишtючи від Yra, констатув.,n я:, JllO
говори верховинські у тих nипадках дзвінкість збсріrn1о1·ь коли
не в цілості, то принайменше у першій своїй часті -·· viz, l'arl,

dub

(Ужок),

hrah,

Ішd (Буковеuь бер.),

dub, hrah, vih.

(В. Вс

рсuькі). Те саме було і-і у говорів на ехі_, від ЛаторИІJі так
nерхоаниських як й долішніх: duh, hrah, uii~, hwd (Стройно,

J~~-~~=)~o;i~,~~-aв;;l: r:~ ~~~~~r.~;u~~~g~a~0~:~~~'·:;:

. \;пориuсю та Ужком відносини niA uим оглндом були інші,
tio часто дзвінкі переходили у глухі: ІІГар, hat, ииs.пиJ(Орл.ІІВЗ.),
rl11p, ~r. let, vt1s (Ме.двсдt.ОАUі), rul, .rnt, но du/J, hra/J. leU, ~{і.
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vus, hU/1 1 (Невіuьке),

або

dub, vUz, mit,

h/oтod (Кома_ровuі). Подібні

відносини находив я й в західміх говорах: muf, l'it/. (В. Яб~
лінка), l'id, mid (Ладомирово), prifj tu (Бехерів), але .rat, dup

(ОQ~б::)Уха часто тижкс до рішенни Іштанни и попробуваs

устійнити також мстодами фізикальними при помочі так
званої ~анисуючої машини, на котрій перо записує також
nібраІJії, снричннені виходом воз~tуха через ніс, як ue ~tівться
все при голосних та нри дзвінких ІІриrолосних. lJроби були
nереведені в р. 1923 та в р. 1928 у фонетичній лабораторії
проф. Хлумського в Празі. Записи там зроблені походили
з Боrдана, Нанкова, Вел. Раківuя, Рокіеви та Нового Давид~
коnа а говорили студенти із згаданих сіл всі селянського
походжсннІІ за виїмко1о одного ~ Нанкова, котрий однак
виріс на сс.\і і бесіду 1'ОГО села опанував uілковито, хо•І
в дома rоnорилося й 110 мадпрсЬІси,

Від студ. А. Рісдорфера з Боrдана з;щисuно речення:

kin'

Ьіh {Jtтtz mi.rt, ~ T().r'! mn/oho d!Ob'fJI'h туЬ. В першім реченні
у слові bih експлознr h була зазначена носовою лінією слабо,
ІІатомість .: : у слові Ctrtz ntюarii, бо за ним ішло слово, ІІJО
зачиІІалося дзвінким m, у ('Лові ryb сксrtлозія була зазначена
слаб111е.

У Антонія БраІ.І,!айка 3 Нанкова коло Хусту було видно
хитання, бо раз дзвінкість була дуже вира":Іа, а то приrо~
лосного d в слові pUd в реченні: nІala ch!Ьlia stojtyt ptUd vtltyk&rm

отІісІ10m а речсня було визказане так, І.І.JО між кожним словом
була мала павза. В другім реченні: rnbJar' vtт rІьtbu па vЩ: услоnі

vr.iz при нрю·олоснім { носова лінія полишила дуже малий слі;t,
що вказу.nало би на дуже м~у дзвінкіt'ТІ .. Оба нриміри були
nовторсш

~

тим

самим

вислtдом.

:V АлсксаІІдра ФсдиІІUЯ з Вел. Раківцяв rімсамімреченні
:: у елоІІі viiz дзвінкість 11иразна, також приrолосний d в слові
piid АЗВінкий в такім самім реченні, ик у А. Браtуайка.
Незвичайно інтересний результа·r дали заниси у Павла

Дубровського з Рокіеви коло Хуста та Василя Качуроs~
<:ького 3 Новоrо Давидкова коло Мукачева. З ними було
пробрано більше nримірів так на стичність приголосних в ее~
рсдині ('Лів як також на їх дзвінкість у визвуuі.

ІІанло Дубровський висказавкількаречеиь,котрих звуки
були записані нри nомочі двох ліній: усної та ноеоної на uи~
ліндрі з почорнеІшм саджею па11ером. ІJнмн реченними були:
І. Ь!ЬІУ yeltykЬlj IІ{olod; 2. ja btz t/ebt nt b!udu; З. d!ub ta hrІab;

4. іа ttz':ay nii.t, iak dub ир!ау; 5. ЬІЬlk zlomy/y rfih; 6. to іе kГag;
J'o•tІIOIO ІІі,\ ІІ()ІІГОЛ<)('ІШМ :t.11Hit•ryr<> \ІІ•ІІШИІЇ І·tуІІ('ІІЬ ,щіІІІШІ'lІl.
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;J:.!PAd~~p~~r~~ч~:::i:~з:y~== /~;~~~и~~{~о~~=:.о~:~: б;::
гладка). В другім реченні ходило о стичність дзвінкого з тихим

+

t (bt.-t t/tbt}. Носова лінін зазначила лиш початок екс
плозії ~ нк дзвінкий, в дальшім став uей приrолосний тихий,
то е ассимілювався до наступного І. В треnм реченні Ь в слові
dub зберігає дзвінкість та навіть частинно передає настуІІ
..t

ному

t,

но у визвуuі і ІІа кінuі речення Ь в слові hraЬ було

тихе. В четвертім реченні і перший раз було тихе, по друпо
дзвінке, k перед d ставало дзвінким, Ь перед u зберігало
дзвінкість. У н'ятім реченні k перед
стало дзвінким у повто
ренні, но нри нерщім висказі між k. а ~ ВІtтаорився икийсь

z

елемент голосовий. Знов же

hу

визвуuі на кінuі речення було

по nepwe дзвінке а по друге тихе. В шестім реченні визвучне g
на кінuі речении було оба рази тихе. В сем1м реченні І також

пеt~~лідс~~С:і~;в;~::~Уе, ІJ.!О найскорше дзвінкий стае тихим

у визвуuі на кіпці речення. В пичнопі однак nереважають
ассиміляуії до наступного.
Василь Качуровський вщ·ка:Іав по два рази такі ре
чення: І. Ьщ; vtl!ykyj hJolod; 2. ja ht;:. l/tht nt htudu; 3. dJиb ta
hrJah; 4. ja tч:'fa[l nйі; 5. bwk ~lom/yf!. rйh; б. Jmtrdlyf jak tltug,
7. pт!yjdt/ ~taf!.lтa. В нерщім реченні d у визвуuі на кінuі ре
чення оба рази було тихе. В другім реченні перший раз ~
перед t зберігло частинно дзвінкість, по друrс стало тихим.

В трс-rім реченні нср111ий раз обиА.Ва Ь були дзвінкі, при пов
торенні Ь Іtеред t було тихе, але у визвуuі на кінuі реченІНІ
дзвінке. В п'итім реченні визвучне h на кінuі речення "
дзвінке, k перед ~ стає дзвінким. У шестім реченні к перед д
було дзвінке а g у визвуu;і на кінці речення було також дзвінке.
У семім рече11ні І перед ~ стає дзвінким.
Внелід в парівпанні з Дубровським в дечім відмінний на
стільки, І,ІJО у Качуровського дзвінкість у nизвууі на кінuі
речень зберігаласІІІ замітніше.
В санді в говорах лемківських а ttaвtн. (Коро аж до Уга,
числичи від заходу, стрічаємо такого роду ассимілнцtї, нк

і в говорах лсмківськttх :~ахідніх а

QAe

сильніше у говорах

східньо-словаuьких, а тонеред m: bЬl[y~mt, la;:mt tam ЬьІ/у. 1
Найбільше однак зберіrавтьси д.'1вінкість приrолnсних у ІІІІ
вуці у говорах верховниських а вавіл. у гоиорах долішніх
в долині Уга (Перечин), коли вони виска.1ані :1 емфазою, а тоді
по них чути ІІJС глухий звук в роді о, ь, на ІJ!О вже звернув бytt
увагу і Верхратський: duh1,, mtd1., hтabr,, іаjь.'

1 J, Zilyflski: Opis

ronetyc:ttІy j~,;-zyka ukraiІi~ki~·gt~, ор.
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t:it.

пор.

1111.

IJ!e треба пригадатн нам одну рису артикулиціі нівденно
карnатської, а то у інтелігентів. При стичності двох nриголос
них перша приголосна артикульоється майж~ все до кінuк
а не зливається з настушюrо. € то риса мов~r мадярської.
ІІа."па.\ізація і диспаляталізаuія.

При обгово_рсн~і '!ооди!fоких приголосних звертали ми увагу
на артикулицІйНІ р1зниц1 цих нриго.\осних та визІІачали ми

їх стунень nалиталізації перед 11средніми або м'вкими голос
ними, а то перед і всякого походжсrrнв, &о та перед прейотова-

::іи~а~~о~еf~~;~~ /~Ji~~~~~~~i~;:~i~~r7п{.:C~:r~ь~l~
s. z,

віднощсшrі однакові. Найбільше видrю QC було на зубних
В говорах 11айдальше західніх, то е: у ronopax .\смківсr.ких,

починаючи від Маковиці аж поза ГІопрад,

s, z

неред і з І

старого та нового а також 11еред прсйотоnанимн бе:~ оr·лиду

на rюложсІІня так далеко посунулиси у своїй палита.\ьності,
ІJ.!О втратили свою барву і стали новими приголосrшми, <1 то

м'якими шин'ичимн: sЇІІо, zїla, s'аІю,

z'af, s'uda,

ставали !'іпо,

Гuda. Інтересно, IJ!O такс саме явиJl!е східньо
словаuьке, І.!JО тяг11сться долами аж під Ужгород, не в у безпо
ссрсДlІЇМ географічнім зв'язку, бо ві.дділене полосою пів.дешю

.!'ila, !'aha, l'af,

s, z

лемкіоською, де
нереді < І мають арт"куляuіrо корональну
з майже незамітною палитальмісnо а перед йотованими голо
сівками артнкулнJІІJТLся корональна-дорзальна.
Ця короналLrш ар·rнкуNІціп
в згаданім положенні по

s, z

ширена аж до ріюr Латориuі та Бережанської Верховини.
Дальше на схід иртикулtоютьсІІ ui зубні перед і
І та йото

<

ваними ІсорональІю-лорзально s'ino, "'ііа, ~·at, s'aha. J'udЬІ.
Подекуди ІІа області <'Средніх говоріи ми находимо і ВІІ
ІМКІІ, ограничені до Ітоо,,ІІІюких слів. Виїмки ui дисnа

ue

.\JІта.\і:шцін займснннк<І :шоротноrо

s'a

починаючи від долини

ріки Уга аж поза Лаборсuь, а також в середині слів "'а, .r'a па
za .ra: ;:af, saha в говорах повшле Сніrш.
Дисна.ЛJІТалізаuійю нрояви появляються у визвуuі в говорах

rу•JульсІ.ких:

Jcyd/tlJ

iitoІJ,

Jcriz

vikn,Іo.

Зубні /, tf Перед ТІІМИЖ СаМНМІІ І"ОАЩ"ІІІІМИ (; UЇЛКОМ ІІіtЛЛ·
raлr.rri а ІІС ІІUЛІІТ<І.\і:юоаrrі. 0 ЇХ <"ТУІІІІі ІІОІЛRТUЛЬІЮСПІ МОЖС
1

Л. SacltmaІov: Wic- im Klcinrussiscltrn tlic І'аІаІаІі.!Іаtіов dt•r

ш:antt:ІІ

vorr, ivcrlorcn

gіщ;!:. Лrt·ltiv

r. sl.

l'ltil. XXV.

· Косt·ь

Con:o!>-

Німчиноп:

~пі1 •1 JІ~~;;:::,~'~,'1~;~')~:.~/;~~~~~~ ~ir:~~·~~~~ ~і:а~кuІ х:к~~25~~

:ІaCfYIIilli .\рН<у, ll!O ДІІ('ІІ<ІЛІІІЗЛЇ:J.ЗUЇІІ ІІрІІL"(.>Л()СІШХ перед t, j стаЛаС'ІІ 8Же
11 ,ЩDІІІ•<Н"ЛОІІ 1 1ШС'LІ:Їіt .\О4іі ()С:ШОССJІ<'Д!ІІ>О і.І ІІЇDШ1ЛХІИЛЬІJОС"ІІІ ІІраСЛО•
D111ІІt"ЬКОІ.
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свідчити і те, аио па цілім нросrорі спорадично місто Гtslo,
stiлa, tГido,

t!ity

поивлиютьси фонеми kїsto,

.rk'ina, g'itlo, J:'ity.

~~~м";:~т~ ~=~r:r~on~:)~ ;,~;;:~~У ~f::~~;e~ ~~:

могло статисялишпри такШ артикулиуіі t, d, коли RЗИК дотикав
пердого підкебінни або блІІзько границі м'икоrо, звідси к', g',
або середня частh язика піднесласи доnолі широко до підке
бінни твердого. Новістю ~також nалJІ.тальне t, d перед старим
і: chotfifi, ограничене на область ліьденно-зсмплинську.

Но маємо і диспалиталізаційні прояnи uих приrолосиих,
а то у визвуuі перед давнім ь. Одна така область лежить на
захід ьід Лабірця на просторі говорів лемківських: tkuiat, рідше

ue в при J, друга в говорах східніх, але ограничене це иви!Jdе
до слова: opi!at. Но в селах ІШ північ від Мукачева зустрічав
мосв з диспалиталізацівю l, d у формах impeгativa chodi(,
Явщuе диспаляталізації t в закінченні З. ~ing. і pluг.
ргаеs. в дуже широко розпоnсюднсне, займав всі говори лем

molotit'.

ківські на захід від Лабірuя, говори всрховинські, починаючи
ьі,D, Волосянки на схід, персходячи відтак на область Мара
мароша долиною В. Ріки аж по говори гуuульські вил1очио.
Зубний с утратив також бога·rо на своїй nалятальності.

В наростн:ах -ьn > -tc', -U:'a. Обидва наростки днсnалRТалі
зували с персдовсім в nom. sing. в говорах, починаючи від
долини Uіроки (передовсім -U:'a) kuptc,pitnU:a. В дальших від
мінках с в наростку -tc налятальність більше зберігається,

як у наростку -іса. Диuи стор. 125-·6. Подібно в і в говорах
гуцульських, де с ~ Аиспаляталізоване лшu в nom. sing. імен
ників на -ес:

kup/tC,

kupc'Іa, але

np11

наростн:у -уса

ходимо також с тверде і в дальших відмінках:

(<

-іса) на

iahn!J€u.

Зубно-носовий n в nоложенні nеред паростхам -ьk у rоворах
Верховини Бережанської і Марамороськоі, орандоподібно за
Д.\И вигоди артикулиційноІ, нсрейшов на і: .roІІ:tiko, mylІtilrьlj.

Дрижаче-альосоляр~Іе т майже на uілім: просторі задержує
свою палитальність перел м'икими голосними та ь не лиш
у визвуці, але і в ссрелиІІі слоnа (utr'ba, car'strю, mar'kл). ІІеред
йотованими чи там м'вкими 'а,' u онділвєп.сІІ всно і- тJatovaty,

r'jad, 1110 в дальшім веде до дисш•лв·rалЬаuії r, полібпо, нк не
в nри зубних. ПерСА ь, особливо у оизвуuі, незвичайно ясний
uей перехідній звук j: kos!ar'i, kolt.r/ar'i. Перед і > І м'якість r
не

все

вена.

Бічне І затратило свою наля't'альність н mворах східміх
нерс.д настуnним -ьп і стало середнім: lyІaln'a, kиpflln'a а інолі
нерсходить на GілябіJL\Іоне {l о слові tiy)co
*tolьko
tilko.
СсрСАньонілнебіrІні l, ,t, іtІе однакові. Днсналвталізувалисн
зовсім
Іна цілім щюсторі крім говоріu •·уцулt.сІ.ких у всіх

<

.t,
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положенних, лиш в rоворах сере.дніх між Уrом і Латориuею
,і, f перед і< l в м'ике: hrІ8f'i, пб.і'ІІ. Натомість l на значнім

просторі зберігав свою м'икість,

QAO

виділивтьси акуспtчно

~о~\оk~~а~еЙ~в~;і:~о~~е~~и~:::~ ~:р~хп~іе: J\~~~':~
і Цірокою м'икс
Задкьо-изичні

t

перед -ьk персходить на
а також і rорташ1е

k, g, ch

J': kal'ka, ma!'ka.
h лиш перед і з *о

k~~·.· ,ї,~d: J:,~~:.1jісо~~f.есувають свою артикуNІуію до переду:
Губні р,

h, v, m, в наших говорах :ювсім диспалиталізу

валися. Перед м'якими 'а, 'и витвориаси нерсхідний звук і
а iиoJti l, n': mjaso, mn'tuo, pamjaf, pamn'a(, тjud, mn'ud, splu,

.rplat, ;:nnla, ;:emn'a.
та Пора чі нерсд і з

Лиш в rоворах запопрадських і Завадуі

l

та *е в зак.r.итих склцах чувмо також

пе~~ха~~~== :::{~=~U~і,.~~:j;::::~аи~:;~и приголосних так
в rоворах середніх ик й особливо в rоворах східніх поза Лато

риуею. Там палиталізовані передкьоязичні впливають на по
nередні приmлосні зубні: s, .t а навіть шип'ичс f так, J,ИО
й вони підлисають палиталізаuії: s'finІa. J'n'ih, jщ'n'ti dntЬl, .f'lid,

rt

hбrбz'rlii,

(l

hni.t'd'Іi, chбlO!'n'i або ll

білhІнг, палиталізаuіІІ зубІІИХ

t,

cholds'n'i

(Терсбло).

11lo

dв така СІІльна, ІJ!О вони пере-

~і~:~:ь~~~r~~и~~Р~~а:~а~~л~.t~}J~а~~~~:е~с~~л;:&: п_~.~~fи~~с~
.fl:a.f'c'a,latarr ros'c'ir'jaly (Чума), ohlalaнlys'c'i (Н. Бист
.r'c'i!! (В. Студе1шй), u Chtus'c'i
І'сїІ! poJo.f.tmo (Торуи), па ptlrs'c'i,
ptOs'cїf, і.уd!ЬІ is'c'ih 1a!J .~·а ialiJ (~~орінчооо), hto.r'c'at <,orІilko{l, па
kaptuf'c'i pja.f'c', _za pja.r'c'd{l, hro!i r'c'ihІa[y па Jlarti dn/Ь1. (Тер
ново), pшkrtes"c"tl (Byлt.xoвeut.), r'viJ'c' (І-Ісрссниuи); hvlii,z'd;:'a,
ii/Jtyc'i iz'r/.(iity (Заріча), hv!Uz'dz'a (Тсрсбло). 1
(Зарі•Іа),

рий), роІ'с'і{, ,zaJ'cїyu·r ІІiknto,
(Н. Сннсuир), .І'сїп,u, ІІtІ

s, z,

+

В rнuлуках :~убні
d, l
rубні nеред м'нкими Іuлоеиими
нерсдансім і :1 l nерсдається nалитальНІсть не rубним а за ним
поичим зубtшм, нсрсдоІІсім s, ,z. Це дієтьси персдовсім в rо
ворах rхід11іх, мараморосhких: .f'mtch, J'vit, z'vizd:a, рідко велові:
rfvi, а в Зaoa;tui на Сшtшу fuUj з tvjUj.
В гууулhських rooopax, а то лиш на Чорній Тисі n селах

1\оаси -Ясіня та Кобилеrjькій nо.\ІІНі :~устріча6МОСІІ :! IIDИIJJCM,
1

ЛвІІІJ.!С

uc

відоме й в говорах украінrьJІИJt бо~І<івсьІІІfJt,

AlfDH:

J.

Z і-

~~~Ji~~=. ~~-r77~'~ZЯ~.jM~:=ou;~a~~k~:~~·Pc;roJ~~~~;;;-~~ ~а~:'а':і~~~~
шс:лrстівок R українс-ьJІій момі.- Праuі УІІраІІІСЬІІОm НаукоІЮІ"О ІІІСТІІтуту,
Х.ІJаршава І!ІЗЗ, стuр. 4U- а 1акож МІр . .Ярослав Ру,анІfuькиfІ: 3 фо
ІІМ"ІfІІИ (юйківс-ького І"ОПОру. Лі І опис Гю~ківЧJІІНН, ч. 7, Самбір, 1936, С1"0р. !1.

170

(

~:р:~; !,п:.~r:~}. ;;:t;;.~:,~ h:~~k~;~ st;a;r;:~~~~i~~ ~~і~:г
В Кобилсuькій

ПолRні

uк артикулицін

задержувться ли111

у жінок.
Паляталізаuіи l, d перед давнім і відома
пів.дениої Земплию.uини (диви стор. 169)

нам в говорю<

Лябіовеляри:~аuін і лRfііRлізаuін.
Питанню лRбіовеля:ризаuії' в українських говорах І10СВR1'НІІ

~т~;~~::і:а:.~~с~~Р1~~. с~r~?аn~t'Фі., 1~аг~k2~",~с;;,и~н~~
169-211 "3 фонетичних студій'', де розібрав між іншими
також теорстичні основи лябіовсляризаuії в студіях слов'ин
ських мов а сnеuімьно також і в українських говорах. Автор
виходить 3 дефініuії Броха, котрій виказує і дснкі недостатки,

J,UO під лябіовеЛJІризац•єю треба розуміти конuеитрованняІІЗи
кової маси в задній частині насади 3 вкгнуттнм задньої спинки
JІзика до м'якого піднебіння. l.Jя язикова маса концентрувться
при голосних о, u, котрі внливають ассимілюючо на артику
ляuію інших звуків і наслідком uього ui звуки і мають пони
жений власний тон а нри їх артикулнuії беруть участь і губи,
I,UO визначаєтм·я перехідним звуком між приголосним а го
лосними о,

u.

Олена Курим,

•.uo

nерша І1и1·ання лябіовсляри:tаuіі в украін·

ських говорах докладніше розглннула, 11рийшла до заклю
чення,
д.лятого, ІJ&О в описах діялсктолоrічних південноі
української групи не зазначено до тенер явю.uа лябіовсля

•.uo

ризаuії, то вона уважає uей брак лнбіовелиризаuії :~а одІІ)'
з важніших особливостей, I,Uo нею різни·rьсІІ південно-україн
ський консон~нтизм від північно~укf'аїнськоrо та уваж,ає fi як
один

з доказІв дли

8 ІІО8Нх

пuясненюr

процесу ЗМІІІІІ о, r
8 згаданій 11paui допоо

ИІДМІННОГО

закритих складах. 1Зілинський

ІІЮе відомості І< урилової про деякі рідкі иипадкн лІІбіовеляри
заuії в говорах подільських в емфазі новими фактами о говорах
так східніх як і західніх. Для нас nажнс констатування, IJJO
виразна лнбіовсляризаu,ія зберіглася, особливо 110 губних і зад
ньоязичних по спостерсжсншrм З. Рабіїпни в кілr.кох селах

Бойкіщиини nід самою чсськословаuькою гр<ШИІjею о нат
лошених відкритих складах перед 6, а то в t·слах БереГІІ
горішні, Устріки горішні, Волосате, Беньоиа, Лібух••ра: lrr~бmu,
m~'біа, Ьr~б.&, tiuбnlr.a, dllбbri, fJ"ole і т. д.
1 0. JespІ·rsr.n D .,IA"hr\Jш-11 Іі<'І' P\l(lnt·Іik'" JІi,\.Іi.\J,Jif>
лі:Іаu,ію Рід РСЛІІрі:J.аu,іІ.

•

І. :JілошськІt/1, ор.

<"it.

І"НІ('І. ІНU.
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111акоу~. ,\кбім

Ці факти кажуть принускати, І,І&О такс явю.uс ІІОDИІІНО бути

і по

!lCii бік БсскиАІВ І.ІJО tІаймсншс в сусідніх селах. Мої

дотеперішні досліди uього не нОУВерАили на цім відтінку
сусідніх бойківських говорів. ~ожливо, І,І&О цьому відповідали
би ці ІІІІИІ.ІJа, які у нас відомі в сполуці зі зміною артикуNІuії о

пере.д настунним складом з і або u, ІJ!О Брох спостеріг в Ублі,
а I.IJO XClfJaKП'jJIICL"II'III(', ЯК Jl ІІЖС ІІК;і:tі1П На ПЇДПОВіднЇМ r.ticui,
нр~І о, ;v.и дуже nc.\IІKCІnJ прш·тору піодепно-~~:арпатських
І'UR<>ріи від rраниuь шарисько-З('МІІЛІІІІських аж 110 Т(:рссву
а н;ші•·•· ріку Рускоuу. В uих випадках ніяІ< я не чув псрсхід
иоп' :щуку (l а уложсІІНІІ уст при вузькім б € дуже блиаьке
ДО

!1.

Натомість помічав • сліди такої ЛJІбіовеляризації (чи Ainwe
назвати лябіялізаІJії) n селі Лихнях не лиш по зубних, але
і по r перед наголошеним незакритим о і перед v, а то у ви
ражrнні; ,takГЬІV/ajte st/O[Ь!, st/O[W javur11 /0VЬJ а (a(lkW duh 11 /0UЬl. Це

ска:,щнс було з емфазою, бо нас1упнс сло•ю в uім самім реченні

ІJЬОrо 11е виказувало: а ch.lІopw spiVІaiиf ilmtamy, хоч о було

наголошене, стояло по / а за ним слідував губний. Графічно
:шзначиn я малим 11 перед о уложення уст в імнльозії, заки J,ye

~~!J~o:j~aь:.f.;o~~~~j~=~~~j,дiбнe зустрічав .ІІІ,І&е і в селі Ули'Іі:
Так по моїм дотеперішнім дос.лідам не можу твердити про
:щачніше нощирення 110 ueA бік Вескідів явища лябіовеля·
ризаuії.
Інше є 3 лябіялізаuіею, 11ід котроrо роауміІ<мо за Ерохом
:t<юкруrлювання rуб при артикуляuії якогось звука. ЯвиІ.J!е
лябіялі:•аuії F: сильно ІІОІІшрене в південно-карпатських ГО·
ворах 110 rуGних нрнrолосиих а ііого ІІаt~\ідки ми помічаємо

у зміні артнкуляuії

huty <

w в ІІапрямі до о або u: то/о

hІ.І/у, po.rok · ~ рьноk, vumja
ЧІІС\СІІІІі приміри на стор. 73.

<

< mwlo, bof:Y,

vЬІmja, ик то були приведені

ІJьому лнбіялі:tаuійному ІІроu.есоuі ІІідІІало ЬІ також і в ін·
ІІІІІХ ІІОЛОЖСІІІІЯХ ІІС 110 1·у6ІШХ ІІрИГОЛОСНИХ В ІJілЇМ ридЇ СЇЛ
\Ііж YжnІptJ.,OM а Середнєм а навіть •ue дальше, а не линІ
н <·елі 1\орум.\і, як був колись вка:щв шt uc Брох (Weitere
SLuclicn ... § 4, 49): .ron, do chyt_oи і т. д.
До нроцссіn лябіоиелирі:~аІJійrшх треба би зачисли·rи і пс
рсхі", ІІСЛЯJНІОrо l в захід11іх лсмкіnсhКІІХ І'ОІюрах нсрсд голос
ІІИМІІ :141.ДІІh0Г(J rщ ,у: о, 11, а, t.J на GіЛJІбіJІЛЬНС !/." Іш~оvа, chot~Y/}(/. 11/f/{/1/ :\ '1;'\ІШЖ у ІІІІ:ІІІ}'L!Ї .a(Jo :J<І.~ІІІКаЮ'ІІІ СКЛа,д: Jal}, po(lnЬІj.
ІІІ ахм.tтон в "U•І<'РІ\У А(Jt'ІІІІ'і.ііІІІШ'ІJ ІІеріо,,а псторіиавуков·ь
р)'с ІІ:.мка", §ІІІ. ТІІср,,Іш, І!!о ІІJНІІ'О.\ОсІІі неред ІК вІІrлоилю
ІІаЛІІt·н ,\ІІGЇІІЛЇ:юІІаІЮ j ІІаелідКоМ ljЬ(JГOiollii'OІJOpax К:І.f>ІШТСЬКІІХ
(уІ·рорусІ.юІх) амішІЛОСІІ на :шук :l;І.АШ•ОІ'О ряду. Но не АИІІІ

.

могло бути нричиною цієї зміни, але чужосторонній вnлив,
а то румунський. Відомо, як це було вже спом'януто Jtами в ча

ue

стині історичній,

tyo румунський елемент грав значІІУ ролю вза

селенні Карпат по обох сторонах так південній JПС і північній.
А румунська мова повна звуками заднього рнду, подібними
зовсім до заднього карпатського w. Артикулиuіи карпатського

"'• .IIJ(a не находить собі аналогії о друmх слов'инсt.ких мапах,
в котрих Ь2 JИС зберігається, ІІіяк не може бути пnходження
:t ча<ёу перед персходом індо-еврnnсйського

('руни

uв

Ьl.

nрИГОЛ<Н"ІІИХ.

Крім упроІJ!ень в груnах nриr-олосних, нкі сталнен J,I!C на
нраслов'янській почві, поо~~;инокі слов'янсr.кі мови пережили
та переживають

•.ue й до тепер упро1усння груп приголосних,

Q!O нас1·ал11 відтак 110 добі упадку Ерів слабих. По упа.дку
єрів настала безпосередня стичність приголосних різного спо
собу артикуляuій, часто невигідних для вислову. Таку не
вигідну групу артнкуляuіііну усуnано проuесами ассиміля
uійними чи там диссиміляuійними.
І на почві русt.ких мов взагалі а з окрема на почві )'kра
їнської мови з й говорами настали також доволі вчасно зміш1,

~~тЬ~~~~~~""~:йп(Л:!;~"~~~ ~:с~~r~~о~~~~:ьа~Р:.~:~~~0і.~~з~:

Москва 1907, стор. 105 -107) зазначув такі зміни вже f'l па
м'ятниках ХІІІ. століття так в санді я~;. n внутрі слів. У внутрі
слів замічав Саболевський ось які часті переміни дорогою
діссіміляuії або ассимілиuії:
І) к + к =r к: м,.rкw, 2) к + т =шт: К'1І.То·-rт\), З) ч +то--..:
ШТ: Ч~ТО -ШТО, 4) Ч-+ 11 = 11111: K"toЧ~IIHK-Kt\~WitltK, 5) Жt.
С,
IUt. + С
З, t: }і(>Жt.ек·h }іІ)СК'11., MllltШ .. CKJ.IIt MIIIICKJ.IIt.
Та сама причина, то в унмок fірів, мала за наслідок і випад
приталасних так на почат1су, як й n середині сліu. А. Сабо

+

=

левський в Лекuіях, стор.

111-112,

приводнть також дуже

давні приміри на ue ХВИІJ!(', І.UО nоходять з ХІІІ. та XIV. в.
І так вина~~;ав р в групах рнч, 6рн: r1t.р'hІІ~ЧоІР'11. -- rонЧоІJІ'11.,
tjli.:top~IIJ.IH-··CIPIGIIJ.IH (ДІоІ X'P"Tt.l ЩІІІШ4Я); .11 перед Н.' c·~t\'11.11~1~1

-

СОІЩІj іІ В грунах ріІ~&, рОд:

С~р~ДІt.ЦІ

-

Clj)ll,l,

ІаДрІ~ІІ

--

lillj)II,Oik!H, Cllt.p~Д~t\0 -CRII]t\0, /);О ІІаЙGЇЛьше ПОІІІИреІІОl"О JІПЩJ!З
випаду нриголосtшх належить випа~~; d, m між с, 1 + к, л, 11,

"' j,

як

стор.
ніше

112-113, а яnи1уе це
XIV. ст. і nнразилося в

ue підчеркув дальше

IIOCT~t\41.'1t.,

R Лекціях,

А. Соболсяський,

почалося по йогn думuі не ра
т~кю' наnисаннях: ІІОtt\оІІ'11. місто

ІіІІЗН4 МІСТО ІШJД~ІІоІ
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І сучасна українська мuва визначаетьоІ саме тим,

Q!O

має

дnппь :шачнс •1ш·лu нрю.tірів унроq&ень груn приголосних а які
у н~рсважні11 часті увійшл11 мк норми украінської літературної
мови. Е. Тн мчснко зазначуfі ІХ Абайливо ·гак у своїй "Укра
інській І"j>іІМіІПІІJі'', Київ 1907, ('Тор. 32- 34, як 1·акож в "Курсі
історії українrького язика", Держ. вид. Укр. 1927, стор. 149
аж J 53. І так Тимченко зазначуF. випад в в групах: ввт, рвш,
рви, 88}, звj, свj, z в грунах: zд, мz.л, вzш, д в групах: жіm, здн,
рди, рдu, к в гру11і скн, .л в 1·руні с.лн, н п групі JНJІ, :nuc, рн11.,
рв групірн11, рим, тв групах: cm6, стл, стн, стьн,ртн., cmf!., сьтьа..
Майже всі

упрщuеtІнн загально відомі в говорах nів

ui

денно-карнатr~оких: ~·jazat(y,

s'alty!J, 1/ЬІUfІі -l!wtn'a, jlr/a;;nylr.
fJ!Uzno- р;і~ІІо, mylos/trnwj, S/trct, ІЮ.ІІm/шnt, J/onct, Ctrn!lc' --ltтc' {а,
t/lr.r'lr.yj, horntic' ·-hort'Іa і hоп.с'а(Куштановиuя), horltar', з групи
hd збrріга~їьск /1 в середині слова: tokdtw, tohd'ti іноді зі змі
ною h > (l.' lй!!dІЬІ, 110 в наЗВ)'uі h ІJ!СЗае: dt з hdt. -Найчастіші
ІІАНак ІtИпадюІ ~ Іj!езання t в групах stn: sum{isІІyk (Воловеuь),
chrюnyk, chf/isn'a- chrtisn'aty (Терново), tl/osnwj (Topyи),lltsnwj
(Вульхувуі), ltil'ІІJnyk (Горінчово), ntaptrsnylr. (Тернова).
До

ОАИНИЧНИХ

и груні

vln:

ЧИ

ktovlrшty

Зате однак 11 rруні

:1 kvitnuty,

рідШИХ

ВИЛаАКіD

налеЖИТЬ

ВИПад

І

k/ovnuty: lr./Ovnu~ u bиbtn (В. Шард).
tn випаАа€ 11риголосниА t в слові kvinuty

І.L!О поширене персдnвсім в говорах на захід віА до

.\ННИ ріки Уга.

УлодіGнсІІІНІ о грунах hn, VІІ, dn 11ід впливом носового при
голосного 11 часті на облщ;ті mиорів ніоАеІІно-карпатських.
НасліАком uього повстаю·r~о ноІtі групи носових нриголосних,

vn > mn, dn > nn. Перші 411і групи не
srimnwj місто srJibnwi -- onty
drimntwi місто dribntь#
(В. Всрсuькі), ал~ clщdJobnwj; ntmnwi місто riІJnІXi з •rouьnwj.
:J uьш·о на:ша еела ІІа ШарИІ.L!ІІНі: Rimnt.
ГрушІ нрип1лосних nn а d11 обхопила найбільше число ви
а то м:kто

hn >

тп,

:ІахОJІЛІІІІОТІ. нсіх слів а лиш деякі:

r/U.rt,'aly za chtw!lru

ЗО .rrttmnьІCh (В.Шард),

ІІадків ІІа Аnволі великім проегорі від .\абірuя аж по Мара

'юрош, о чім ширше нробрано на да.\ьшім місuі (с1ор.

80).

АстиміляціАному 11роцесові піАІІали також сполучення!+ ьsk,
1 -

мk, !_.,. ь.rk,

коі"

aGo однаковоі артикуляuії. 3 І"РУІІ f

гру1ш

.r'k а

z ,

ьslr.,

l

··~Ь$/r.,'

схід оід Лабірuи а

sk

.,

Ь$k, т. є дна сnіранти близ~о
~>.~k,

.r • ьsk повстала

на захід від Лабірця: vo[{oJ'Ir.ЬІj,

І•olІo.rkьti місто vul·ofь.rlo>Іj t',lt.r'kLІi, lte.rkщ' місто lte!ьslrwj, rtш'Іr.ЬІі,
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r/шkwj місто r/u.rukьlj, kn'Іaz:.'kwj (kn'ц'k!a

sortol'ka) (Теребло)
btrt.(kwj > htm'kwj а навіть hmc'lrьzj: herlc'ka,
- загально уживані на сході фонеми длн назви гео
графічної, ІЮІtібно місто pan.r'lrьzj уживавтьсп фонеми paru'kwi
la;;'kwj місто la;;ukwj (з ІІазви села La;;tw), ;;aric'kwi міс·rо
<;arilь.rkь1j ( Апс'а ;;arfc'ka
ночитака за СІІ'JГГУ, померша в селі
Заріча, жінка Ащ,р1), dravlc'kyi місто draDtlьskyi (з села Dravci).
Подібно .:-nлили о один африкат групи t + uk в c'k, d + ь.rk
в c'k (місто d.;;'k): hrш'k!~ti .rьm (Заріча), hractvo, lrmtt--kmit'kliІi;
ltuc'klllj (ltuc'ke tІilo vontyf -- Заріча), но в груні ld + ьsk
d
випадає: Kмvja.i,d (на.1оа ('ела)
klllvjtas'k'lllj.
місто kn'aiь.rkьl.j,

.f.upa

Уnодібненням можна також rюнсІІНТи переміну І в групі Ik
на l, то в сnіранта на проривний з оглцу на проривний
приголосний k: l'koda місто lkьda, l'kola місто .fkola, що по

ширене між Лабірuем а долиною ріки Уга та І.!.Jе дальше
на схід на гранЩ!І був. Бережанської жуІІИ.
Диссиміля.uійним проuесом nоисннємо такі я.виІ,Иа в області
консонантизму, як нерсміну s
І ІІа І
l, (.
f на І l
та і+ l. JJe JІDИІJJe приходить н говорах південно-карnатських
у формах компаратіву на облапі північно-східній всрховин

+

+

+

+

ській, де компаратіа творитІ.СR не при помочі скорочеІІrого
наростка -jь-, але -jьr-: krtaflyi, vtw!lyj місто kr!asfyj, vІшfмі чи
krtaf!yj, vi}Цyj, nty!lyj, n!Jtlyj, tuilyj, tиtlyj, biЛfle (Боrдан),
;; vtyile hio[~ta, dor/o!lyj, 1/o~!lyj, Іи!lуі, hІU!l;yj (від hust{}'i) (Рахів),
chudtiflyj, zdorovti!l;yi, h'iriCІi!lyj, kiJ(Un/Ulyj, ;;(Іiflyj, husf!iflyj (В. Вс
·гам

реuькі).
З груп nриголосних, котрі н діклектичнім угруnованні
грають значну ролю а при тому мають обмежений нростір
свого поширення, належать kt, !t, rl, dn.
Груnа kl підлягла змінам IJ займеннику питадЬІІім kto < •k~to,

а то длятого, І.!.JО вона не пигідна для виговору. Ії у<:унсно на

області ніодснно-карnатській двояким способом: •1ерсз дис-

~~~і;зк~:Г:т0~~ ~Ї~~і:~:к 11•~~~зот:;u~,~~!!~~~:~Р===в~~;:~г~6~
На<:лідком того :1гаданий займенник •kьto

D

одній частині

говорі" звучить ик: chto а в другіft:: tko, ko.
Перший спосіб усунення трудІюсти артикуля.uії ІJівї груни
через диссиміляцію поширений, Іючавши від найдальших за
хідпіх граниuь, аж до дОАИІІІІ ріки Уга. Відтак іде пасмом

11ідбескід~ьким здовж Карпат на схід аж до Нсрхооипи Мара
мороськnі до ріки ТереблІ, де ІІСрериваєтм:-и друrою фонемою,
ІJАО

повстала

чepr:L

мсt·атезу,

аж
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до

граІІІf!!І•

говору

rуuуль-

("І.JIOnJ вра:~ з нсрехІ;tними говорами н околиuі Снгота та ріки
Русковн.

aG~f;:г:::~~~~P~~~nч~~~:м~~:~::~·а.~~н :i2J~a:a ~xf;~f;~~:~

дОАІПЮІО ріки Тур'ї (хоч не послідовно) на ріку Ж,деніївку
аж під Bcpr.u••кi нопід пасмо пnлопинське, але на Верхnnині
Марамuрщ·,,кііі Ї;tс північннм узбіччям ІІОАОНЮІ Боржави Ч<'
рез села І [n;tnбонсць, ПиЛІІПСUh, И:1ки, Рспіюшй, Воловий,

Н.

СшІСІІІІр.

СхіднhОІU граннuг.ю uьom noИJ.ІJ<l 6 ріка Тс

рссrш: chto: с!ао Іidr? (Завадка), nJit:hto ne O{rJ/au Го (Орябина),
chto 1na{i osmJinu, а chto ma1.4 dvi, ta ти daly d{fvjat (Ольшавщуr),
ne zna1.4 n!ithto (Обручне), k'ed' d!achto hutk kopaty, to то}. naj!J рі~
n'at'i (Нікльова), chiO bude па sam pned plavati? (Звала), lot hutk
car', chto ~ mel.y na"9' (Волосянtеа), /ys()C'a {dovJidalo s'a, cht/o tam
j!t (Іlастілки), ijch n(nhto nt VІi4f!.4 (Дубрнничі), do vtl/tri ntychto
nt ostav/a!f s'a rob{Jty (В. Bcpegr.кi), cht/o s'a ut/opyt, toj st/ant fюiO
PІelnykom (В. Апша), і zv!idat l?.)''n, chtto to jt (Рус-Кривий). Але
й у В. Всрсuьких побіч chto уживається ntytko.
tko, Ісо: щуkо nt znІait (Горяне), kJo piiloІJ? Ісо id!t (Страби
.,.ово), tko ріЩбІJ (В. Раковеuь), tko nt roh!YIJ, UЬlrahl!av tottw drш
(Ксреuькі), tko па m/tne serd(Ytw.j (Нанково).
Груна Ct виступаF: внеоднаковім виді, nередовсім .в займ.ен·
нику lto < *lьto, бо через диссиміляuію утворюється ряд нових
снолучснь, а то: Jto, !lo (f'l'o) або вкінuі Jo. 1
Сrюлучсннн ft місто ll в в згаданім :tаймсннику майже па·
11уючим від Нонраду аж до ріки Боржани а відтак лиш міс
uями u долішнім Марамороші. Ijn область мав кілька остро
вів, де місто Jt маємо або сnолуку N. € ue околиuя піnнічного

ЗемплИІtа між рікою [jірокою а Удавою, ІJ!О обнимае ледnи

Yra

кілька сіл, а 11ідтак W.ла долина ріки
аж до Uіроки мав !о.
Но нопри fto стрічаемо !о від Ужrороду до Середнього. Пів
нічна верховинська полоса, ~о тяпІСТLСJІ nід Тихоrо через }[\де

ніївську ріку до

1Іідполозв,

відтак на Всреuькі, відтам на

Верховину Марамороську і в долину Боржави аж до Задньоrо,
а півдснюІми t·клонами полонию1 Боржави від Стройної до
Березників, відтак n долішній Марамарош аж до В. Апші (за
виїмкою кількох сіл, де численні сільські шляхтичі уживають

й на дальrнс .fto, натомість маЕ

fl.

ГуІ!ульські говори зноп

1 Про ПОГЛІІ/tИ УЧСІІШ!, Іі8 СІІП8ИНІІ ІІСj>еХОАУ

/o.Jo 118

f~o 11 украіІІСЬКЇЙ

:~:~iJ."Lw6:вii~~5. т~~р~ ~~~~:r.'a ~ ~а~:~ь 0сі~і~:~іч~ У.с;:.о~~~~ ':::.:
(llo)

-·ІUвнлсJІІІніt 36ірмІІк на ІІnwаІІу ака..J.. М. С. ГруuІСІК'ЬКОГО, т.

І(ніа, ІІУЛН,

192fl.
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11.

маютt. натомістJ. J (!о) а т<Lкож і !Со, а долина ріюJ Рускщщ

ft -(!toi/ll).
/to: ta lw ;:,an'ttlr а.! do taktoi kraitinьt, Jto any bt!'idovtati ntr <;даі
/tos dtoslllІJ ot krІa!a? (Орнбииа), prtosyt rodJytiІJ.
Ittobьt ji otpu.rttyly (Млинарівuі), vьЩolk'ii ті Uoto, іе /t{o to ;:,n/alit,
(КобильниWІ), Jto tи rtobyte? (Звала), а lot,Jto vUn mtШJ;:, V>m t•oiovtaty, lot ЬиІJ mUcn!J'i (Дравці), tak tlak dщ/akov{aІJ, fto ", bulo chl/iba
(Ляхувuі), у ЬьtІ} 11 n'tolю kІolil, Ло ІтаІJ (Страбичооо), .1' ІІбіі r/adosty, ІІо s'allьti olir' .NykolІai pomІtiiJ jбm/u (Копинувці), raz ;:,a.ftk.rUnfY( ftos' u ІепдиІу&у (ИмстичоІю), bmy .rбbti ;:,а otto, /lfo.r'tl
ptostyly (В. Раковсuь), totьt ch.ta!li, Jio tиі .rиt (Н. Синевир), i;:,tмjdиl
s'a toi{Ьl g/a;:,dьt,flo majul vilar{i (Воловий),;:,а .fto sprtavyl} (Дратво),
а u tUm siltl hЬІІJ taktr.~i r'jad, !Іо l!trtdи ltredlar'i pas (НовосслиWІ,
Нерсс.), а !to twl'olov/i}cu rtuh.tиjei tи stijatw (В. PyJJa), utin ІJWtka;:,{af!.
fto ja tebte nt doІJitn dtriatty (Рус-Кривий).
Jlo: а Ilo mЬІ hЬІ/у du{,t пespok'Jlin'i, Іо polal/a пат kaskt6l ka;:,Іaty
(В. Всрсцькі), toj staric' .rproS{.JІJ: 1•lo novtoh.o Hr!yt'u (Репінний),
uvtirovaly, /lo to it S'f!iatІwj (Изки), tмclr prottir'jaly Mt, ІСо (ah.J.Іy
laru: (Kcpcut.кi); t!,ужи ііїм тьашко 6ум, 6о ни Af11JШ шчо ііісти
(Аітмаиова),

і zрошиіі ш мали JO щчо собі купити ііісти (Дусино, Гн. Е. З.

lV, 26), aiiDo

тоту ;tмлю ІІt хочью, ШІЮ йи rgcтa, а оту ми ttepнu,

ШІЮ хльі6 родила (Стройно, І'н. Е. З.
ШІЮ

iiu

lV, 56),

і приснилОt:'ЬІJ йому,

йасьінСЬІІ:а гора, та та.w Q'7n такі т.іки, ШІЮ nоЮІіеит

(Кушииця,І'н. Е. З.

Uп ktotdolю

.rtrd!Jlwj

1/w,!dn'a

lV, 70),

Іoh.Jo

ca/r'ia use

tol/tJ bJьrla

tfa~ f(Jty r'fianйa (Буurrин),

(Нанкова), jr

taktyj

lolovІik,

!lo

.wy
itura, !lo
па т{tпt

flo tko

s'Іа fJtrtrІobyt па rюуkип/а

(В. Апша).
Крім тоrо фонема Гl'о зустрічаь-rt.сІJ в сс.\ах

Jtit

захід від

Ціроки, а то: в Парігузівuях, І'остовиuі, Яблінці В. іН., Чука
лівuих а також й в І ІихJtях, де однак находимо Jtобіч того і /о:

h.vtaryt', JykatJи, ta /'!'о
Jo: ;:,va[fl'akiІJ ~7ko.l,

rІоЬу/?- clwl'и fюuiJti ;:,а па/ rюlal

da!o.
.lo tи ;:,а novtoh.o?
56), /о lyn/yty (Ставний), ;:,а kon'ta,
/о iak potr'jas{t kanl/ara"!Y. to V/Ds'ko раdІІ! (Лютa),l'olovtik .f111ЇjJaІJ.
/а, !о .t{ajac' peremtah.at Іudviйta (Пастілки), !о tam ;:,а itedп'i tebrak{y (Раково), ta ІІtft tot /.Іtbrat, /о maf! tiltih.и (Ворочово), maly
/о ji.Jti (Нсвіuькс)
h.os(i, /о ЧУ tak boiltt .r'a mtn{l' (І)ичків), ska.t{af!
fohy Ь!аЬа dJala Jliidtr'Іif kоrІоп (ЯсіниJ.
/о

sa

ifo~ .{епуtі (П"хні),

(УGлн, Брох. Угр. н. с. У., ст.
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го••орах верховниських від ВодосІІнки до ШсрбіІІUІІ чуtімо

м"вке

!: J'o,

правдонодіб1ю із

f'l'o.

В говорах пограни"Іних і в островах стрічаемося також з 3а
позичсннnми словаuьк~•ми: со, l'o, або з фонемою so. Першу

фонему со :Jус-грі•Іа~мо n Шомі, Ольuщвиuі.
Фонему l'o находимо на островах: Завадка, Порач, Сло
вінкн, Гсльuмановuі, фонему so находимо лиш в говорах
nерсхідних Корумлі, Гусака. Колись вона була значно поши

рсна в ~Іколицях СобраІІС~ь- Михаловеuь
того

UІ

говори

до

НИНІ

називають

-

Гуменного і ~~~

сотаuькими

а

жителІв

сотаками. В долині ріки Іjірокої зберігається 1юно й до нині
в говорах пословачених.

Інтересно, •.uo на областях східніх, а то в Марамороt.uині,
де пануючим місто !to в Ilo, й інші слова переміняють групу

приголосних !І на !l. І так ІІ33В3 села

Btuftyno ЗІІучитІ. n околиuі

uього села а навіть на ніниочі Марамороша як В/ullyno, місто

Stiftan, кажутu SlFjlan, місто lco!l{uje говориться: lcoJl{uje. Цю

посліАІІЮ фонему чув я також і на Пережанській Верховині
у В. Всрсuuких. ПідобІю і назва сіл Stelyfle, Коflі!перейшли
таку переміну з Stelyite, K~flil, IJ.!O часто зустрічас;мо в гра
мотах марамороських бсзсуRнівно на octroRi болгарсько-румун
ськіі:\.1 В Ведеалі однак чув я Jte місто Jle <jFJle.

lfio нроQсс

заміни групи

ft а fІавітu .rl в давній в українській

;:~·ць~~~·~ап~~~а·~~;~V~ ~~r~~~Їм:'ё:іs~і:':tр1~~~=~ть~я r~аг;~~
маті з р.

1401 як Хрсчен, ;J. р. 1409 як Хрщи, а. р. 1402 Krczon
(Jan Janrlш: Gwaгa. maloгuska Most.kowicc- ...... LwUw 1926,
5.
Aп:hiwum Towaп;ystwa Ka.ukowCJ:tO wc Lwowic,

стор.

dzial

І, tош. ІІІ,

zcszyt

І).

Група rlнe збсріганІ.ся на знаЧІ-tім І Іросторі І"oROpiu долішніх

між Латориuсю т~ Тсрссnою, бо

r

ассимілюється до

l,

наслід

ком того ми одсржу6мо довrе l: u lefiІenii !epc't (Страбичово),

оп/у psJovy vІеlЇу сІІlІіЬа (тамжс), .fV/tlЇyk < suerlyk (В. Раковеuь),
lteЇ(Jc'a (Теребля, Бедевля).
Противно l + J в слові btllf (cumpaг. *Ьоlьіе) псреміниQться
на r + !, burf. Фонема uя поширсна в доліш11ім Марамороші
на області, де *о> u: ja burf 1ll daj/u (Драrово).
Зберігання dl- QC ноНІус, ~о характсризув говори західиьо
слов'яІІсІ.кі. Його брали за крітС'рій не лише у класифікаuії

м~i~o~~~st~:~i~ ~~:~~;i57~jJ~':ft,• Jз; ~~~5б~а ~·ж~~~=~;

r::.:~P~~;c~aacp;~~. ~.а~іі~~~~.~~~~. Кор.тович и Mapaмopotu.
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слов'JІНсьхих мов, але також у спорі за приналежність говорів
бачвансьхих русинів між Гнатюком а проф. Пастрнеком.
В українській мові

ассим.ілювалоси до

d

l.

переА

l

заrально випадало, зrлцно

І в rоворах піВАенно-карпатських ми

:•устрічавмося з тимже самим ивщgем, бо заrально пануючими

фонемами не суть: modlitva, sadlo, krьu/lo, !ydlo, але mt~!Jtuo, saio,
krьzlo, Jylo. Цей фонетичний закон nереводиться навіть у слоuі
PfUdlьЦ, котре звучить як ptaflwi.
Но існують слова, котрі доросою запозич~иня ириймалися
саме для тоrо, tyo стали культурними, а нрийшли n добі не

даuній. До них належить пере~tовсім тьи/lо, котр~ в uій формі
иоширилоси з заходу аж до piкrt Yra.
Але побіч тоrо находимо tta uбласті західній часті випадки
:-tапозич~ния й дру1·их слtв із rouopiв слш1аuьких, котрі па
нують побіч сАів, де
d перед l nш1ало. Наведу ту приміри
з поодиноких сіл, котрі дадуть нам образ житгя uих обох

ue

форм поGіч себе:

mJwdlo, rtalo (Оrтрожниuя), .rJalo, !Jwlo, mJwdlo,
SV/trdlik (В. Радьань), zuh;adlo а також zиh['llo (Суха), kovІadio
(Р. Поруба), m!ydlo, /щydlo, s/adlo, modl/iti.ta (Рафаївuі), krtwlo,
sJolo, moltytva, mtwdlo, kov!adlo, moJovtydlo (Валькіи), krJwlo, sІadlo,
m!wdlo. Jr.ovJadlo, modl!ifi.m а також mo!tifisa (J(обильНІщя), kr/ьJio,
.rJalo, kovІadlo (Іllавник), knьdo, mІьиіІо modlJitisa, але mol sa ]Іanku
(Руська Воля), krtЬІlo, J/alo. m/ЬІdlo, koVІadlo (Іjерніна), krfidlo.
~·tadlo (Рсм~ніни), krtwlo, J/alo (Лавр~Інів), krІwio, J/alo (Рімне),
mod!titiJ'a. mtidlo, s!adto (ІІІом), mrwd(lo, kr!ЬU}O, .r/at~o (()бручне),
m.Jwdlo, s!alo kr/Ьlio (fермхів), kr!Jlo, stalo, mJidlo, modltidha (За
вадка).
З зістаолсних примірів

слооа:

mwdlo. kovadlo,

ьиднu, ІJ!О 11айбільшс нринялиси

а прочі нршшмаАІІся лш11 на ноrраннччі

словаuько-україІtськім.
d ассимілюІRтr.ся до і також у виrщдках, де :Іаrал•.но пшю

:.аберіt·аєтьсн: справtлли«им чолопіком (Кушниuя, Гн. Е. З.

111,

В2), а навіть у словах запо:шчсtІих з мадярсt.коrо: фаrалдо
ваиий = мадир. jdradt "...., уrомлсний (Стройно, Гн. Е. З. lV,
84), фара.R.Rdваньі ~удt (Стройно, Гн. F:. З. ІІІ, 165), поллаш
= мадь. = padlds, під. 11іддаuц (Стройно, Гн. Е. З. lV, 57).

hwllJyna (= hwdltytUJ) (Тури-Раково).
Також tl принимаєтьси лиш в словах

запозичених і то рідко
на поrраниччі слnваuькім. Такі сполучення стрітиь я лиш
u Ганіrівuях, де побіч zavedla пануе і ~awtla, zaplella.
ГрупЗ: dn має свої відповІдники неодиакові на заході та
на СХОДІ.
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На заході

d nеред n 11 елоtІі dneJ' стаf.: горлиним сnірантом х
g: xni.f' (Р. llnpyGa), xne.r'ka (Просач),
xne!n'i den (ІІІnм), xnes (Обручне), дпі.f' (Суків,

а часто задньоизичним

xniJ'

(Рімнс),

Біла),

gnuka (fсрляхів).

На схід иід :\абіруя аж до ріки Боржави ми зустрічаємоси
з ЯRИІQем ассимілиції d до n. Правда, оистунае вона лиш
D IIOACKOTJIIIX CЛORitX і ІІС ВСЮДИ :J рЇВІІОІО ('ИЛОІО. НаЙСИЛІо

НЇWС рознпнсІІе це RBЩf.!C находимо в t·oвupax перхошщських
в околиці Всреuuких, де носоuість артикуляції ncpcxoди·ru та
кож і ш1 іншІ звуки, ІІсрсдовсім голосtІі, а також напад Лато
риuю: Р rнika

h1o11na miaty (Раково), vojovtaly iz n/ymn u ittnno (Ко
trfy .fiiiw і try nJoly, t.Іal'aly poltuiiiiag, p'lskMiiJojt l'udo,
za.fiii'oii taj.fJrn, JIQ{lS'a ИіііІЬІm panom (Страбичово),
ziІal.emt и ift1'ino, и ieiШttim pasm/i (Поляна), і taifn'aly vо[Іа, dln'
ксn. s. ffli'a, dat. Fiil'u і ,., д. (В. Версuмсі). На цю нрикмсту
ІІИН}'ВUі), ,::а

І'ruiiiioir {ui~)J(,

наших гоиоріи :шертали увагу також Гнатюк та Верхратський
та їхніми матсріІL\<tМІІ доповню І,І,!С свої: бето (Дусино, Гн.

Е. а. ІІІ.

ііинньім. сильі (Стройtю, Гн. Е. З. ІІІ, 91),
l'tt. F... З. ІІІ, 92),каАrіньа жанного (Стройно,
91), nyuwt!.llj (Стройно, І'н. Е. З. ІІІ, 206), голDННІ>і
(Солочнн, Гн. Е. З. ІІІ, 98),npecnoiOU" (- нреіснодне) (Солочин,
І'н. Е. а. ІІІ, 100), нанньіс (Солочиrt, Гн. Е. З. 111, 98), І!_)ІНЬНЬDАІІ
(Солочшt, Гн. F.. 3. lV, :іб) пуюшмаrі (Куuшиuя, Ги. Е. З.
lll, ІЗб!, йllнно роспйатьа ііииного гада (1\ушниuн, І'н. Е. З.
ІІІ, 81), }uj- у дну (Вучковu, І'н. F.. :J. 111, 146), першого
нньа (Голнтиtr, І'н. Е. :J. [Jf, 61), рттОй дьівuьі (Страбичово, В.

78, 79),}

iir/ннmmflo (СчюUІІо,
І'н. Е.

:1.

ІІІ,

3н. І, ІЗО), полуинt (Лучк~І В., В. Зн. І, 1:~3).
Здио~нни а зr·лндно здовженни приr·олосних.

ІІаминаючи випадки, и котрих збігаються два приголосні

однородноі артикулиuії: :f.і'и[', або наслідком ассиміл11уій, при

міри котрих були приведені н горі (tlellyc'a, lroltoiini, bwПtyna),
находимо в наших говорах, а то лиш на сході, приміри здон

жень ІІриголосних у словах експресивних: mtaiЇert / ptlfi-a ltaba!

piRyj

sьти! іноді навіть ужитих без експресії. Крім

слово vaJia артикулювтьсиздовжено,
Правильне здовження: в:
однак

;:.oUii[Yt'a <

111<

haraliil'a: liltka bar'anfi'a tam tii/lia.r'a
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того

то в в мові мадярській.

zьlvita (Вульхувuі). Неяснt'
(Торун), бо вр. жін.

МОРФОЛОІ'ІЯ.

ВстуnІІі уваги.
Нинішній стан деклінаuії іменників
супротив давньої доби староукраїнської

Давній

поділ дсклінаW.ї іменників

по

в мові українській
далеко простіший.

6

пням стратив свов

:~начіння, бо замість иьоrо перебився новий прінuіп, оснований
на граматичнім роді, JІК то було і в інших слов'янських мо
вах.1 Той родовий _пріиціп зас~гнув в нершій_ мірі. !менники
роду ЧОЛОВІЧОГО, а ВІДТаК ролу НІЯКОГО а В МСНWІЙ МІрІ JМСННИКИ

роду жіночого.

П. Буз ук в своїм ,,Нарисі історіі украінсІ.коі мови'', стор. 65,
110дав схему теперіwньоі дсклінаuіі іменників, по котрій він
вирізнює п'ять типів, а то: І. тип іменників жін. р. з давf!Їх
основ -а, -ja, І І. тип іменників чол. р. з давніх основ -о, :іо, -й,

-Jo,

-і, -п-та ніякnrn роду з давніх основ -о,
-п, -J", ІІІ. тип
іменників жін. р. :"І дапніх основ -і, -й, IV. тип іменників нівк.
р. з давніх основ -п, -t, та V. тип іменників жін. р. з давніх
основ -r. В півдешю-карнатських говорах в основі можна

приняти ІJЇ п'ять тинів деклінаuійних для іменників всіх трьох
родів з uівю зміною, 1,1,!0 іменники роду ніякого давніх основ
на -n не творять з основами на -l однієї групи, бо вони від неї
лімілилися а зійwлиси з 11, типом, то в іменниками давніх

основ на

-jo.

Зміни ці в персгрупованні давніх тиnів декліна

uійних на новіші родові сталися пере.4овсім під впливом ана
Аоrії а також снаги до упроЧJСІІІІЯ. 1 Ці два чинники, як буде
.-tальшс видко, поділали в півдсино-карпатськІІх говорах І.UС
сильніше, ик на прочих областих української мови, бо не дІІШ
1 Dr. Frantikk Тпі v n І t.e k: Hisюrkka mluvnice ~eskoslt>ven:sk.i. Praha,
1935. 1\ada spi.!U durhovednych, sv. 2, rтор. 288. - ЛІ. Huj<'r: VYvoj
jazyka t'eskoslovt'nskfho. <"'.мknslovrnski vlastivo!da, dll ІІІ. Praha "Sfiлx"

І 934, стор.

52.

ІІО1 ~~~~n~u~~~:n~ k~r~h~~~~~i:h~~rt~~r.!}~~~r ;1б;~~с~~r~~~ ~~~~~~~:

:1 різних чаnеА украІнС'ькІuс, Jtoтpi мажІІа лиu1 частинко лорівнапІ
деким МІІОЮ матrріилом

11011811 АаІІОm факту,

11

:1 ІІа_DС"
На жаль 11е ПОАаПЬСІІ .ЧІСІJН

АЗ-льwій стуАіІ.

ЛІІUІ АЖСрсЛО запнrу,

3

котроm МОЖІІа ЛИШ ІІрН6ЛІІ3110

nрі6ІІ'Т'УВ'-ПІrІІ пn rтnrрафічному nоложrнІІі.
c1t. стор. 2811 2Іі9.

ІНІ

Пr.

Fr. Tr.:i\·nft'ek,

ор.

віл;~ілилн да11ні -п шrі роду ніикоr·о від -l пнів uьогож роду,
але зб.\И:Ш.\11 rакож до <·cGc \f'які t·a тnсрді пні: uolovy - lr.o-Ісоп' от, rulr.o{l
dwn'ol,l ·- laJ(O'Ij, se/(lf71 - pol'om

n'ovy, uolom

(частюшо).

Родовий пршruі11 зшr~gив дсклінаІ,Jію іменників

роду чол. о<'ІЮR на -а, -Ja: sluha, sщliJa а іменники ui зблизив
у мrюпrх відмінках ІtО типу дсклінаuії іменників роду чоло
вічого, І,!!О новстала із злипя давніх основ на -о та -u.
На :шхі~tніх оІіластих укр. піодсшю-карпатських n)вuрів,

подібно, як то є и ГОІІорах. слонаuhких., r.лідrшМ також вплип
ааймснникової :JЛожсної дсклінаrJії н Іос. і ксn. pluг. на -rкh:
!.enrкh -- lcujxoch. 1
ВідfІОСНО чисел замітитн треба, •.uo остали лиш два числа:

оdнwю і множuІtа, Дуальні форми на -ота:

psoma

та в деклінаuіі

займенниковій
dohrwma, tьтю уважаютьс11 лиш ик множина.
То само можна скааати А аа форми іменників ніикого роду:

oly, UJ), pleli.
ІмеІІІІІІКн чоловічоrо

poAJ.

Дсклінаuіи імсшшкіо чо.\ов. роду зберіглася не у своїм дав
нішім поді-'і на о, іі, і, n деклінацію. Всі ці ,Іtавиі декліІtації
:JВСЛИСІІ ДО ОДІЮГО ТНІІу, lllO ВИПЛИНУВ із ЗМЇШЗНИІІ деклінацій
r.тарих -о та -й ІІІІЇR 2 а до неї ІІрисноrобилиrя також й іменнІfки

даонt.ої і та

n дсклінаuіі.

На нілім nporтopi нівдсшю-карнатсuкім однак і uсй новий
ТІНІ чолов. ІІ,склінаuіі н~ :JGсрігавтьси однаково. Поминаючи
;sміни фонстичної натури, ми 11обачаємо, ЧJО тут іде дальщий
npouec, мки/.\ Іtа інщих tІроr.торах, о го.sорах сусідньої І'али
ЧІtІІИ, ІІЖС /t<lBIIO ДОВСрІ!ІИВОІ, ;J. ТО ПроUСС ВІІЛІtВ)' -а деКЛЇІІауіі
на dat., iшtr. і Іос. plur. Дальше треба заміпtти на .:~ахідиіх
областях нринимашІІІ нових закінчень в gen. plur. на -rкh.

В наслідок UhOгo,

tyo npoucc

вирівнювання іще не довер

шений, одержуєтhсІІ ослика пестрата закінчень, які не даютьси
замкнути територімьно а противно в пливкиАШ - ue очевидно
говориться на основі до тепер зібраного матеріму.
В наurім розrляді іменниКІв чол. _роду віАм:ітимо тверді
і м'икі. Почнемо від поодиноких віАМІНків твердих пнів.

18~

ТІtерді пні .
. 0.1,ІІИИа.

Jinд. Іlсрщий відмінок закіІІЧСІІІІЙ на твердий приІ"О
лосний, aGo :1а -о: Ай жид} ночи Uар{аІІUЬО оU.>.Ііньаj (Стройно,
Гн. Е. 3. 1\', В~). тот ''~.і'К 1/flnto} tдІІ[)' UIUH/IO (Нлагопо,
І,
149), міНі дьідо 6І~і ІІЧОЛарь (СтрабtІЧСК(),
І, 127), Петро

Nom.

n.

n.

(тамжс І:·Щ.

(;еп. sing. зGepkat-: закінчення. давньоі
а також і закінчення А<ІКJ.ІІ.uї -й деклінаuії

Имстичсво, Кр. Мартонка, Мсдведьовuі),

-о

деклінаuії

-и

-u: dtuha (Дубове,
ptana (Дубове, Зо-

(~ааJ:~:~,' в':~:~і~~.гР.РП~;;ьа~і~~~=~: ~~~~:і~)·, !;~:
d'ilta

(БеАевля),

(Буковеuь Бер.),
(Прикопа),

p.ra

(Нанкоnо),

hrtala

hJoroda (Розтока
l'ttsa, loloutfka,

(Ормmа),

Ирш.), рор/а

sьию (Ублn),

chv!opa, l!eda (Блажів); -·- коло обо.Rока (Пуз
ня.ковuі, В. І, 136), із ІІtрь:ха (тамже 136, ІльниWІ, В. І 147),
і& mozo бtока (В.Шард, В. І, 151), iJ :хребта (Ільниuн, В. І, 149).

slol{a

Закінчення -и за:.шачилІІ ми v таких імеІІників неживих:І

ne mtajtmt ltaш (Вульхувuі), 1 ktd.i.e odJen druh!oтu, Ilo іІе u n/flJ
lesnoktu (тамжс), < zadJu (Теребло), і< dJaleku (І)сдсвля), тtalo

W:ttu

(Нере<"ниuя). Прочі нримір11 доповняю з Всрхр. і Гнат.:

Бери та меч із мосту (Кушниця, Е. З.

lV, 133), cmapozo

(Голятин, І'н. Е. З. ІІІ, 29),укусц_У z~ із мму (тамжс

з tояоду (;'J;усюю, Е. З.

lV, 185), jньа.ли

закоцу

30),

.JZUІІt

с ~ помосту (тамжс

ІІІ,

150), звари} zорШІ!,Ь чиру (Стройно, Е. 3. ІІІ, 130), пикли 6eJ
ке(Ку (тамже ІІІ, 16), зо страху (тамже ІІІ, 95), ут mozo ЧЬ49'
(тамжс ІІІ, 38), іс порохуучuнилщьлуши (тамжс ІІІ, 16), з zoдoq,.
нимj.>.шраj (тамже ІІІ, XV), ай6о ни йи заропху jce (тамже ІІІ,
XV), до Шардj mpicюil летІlть (В. Раковсuь В. 1,160), ш вернуся
моА м.dмхо cizo рОчьку шиноzо (В. Шард, В. І, 198), а 11іін взJ!1 собі
із дому 1иість ntчlltl хльіба (Страбичово, В. І, 128), шіат дьітрОв
шпірітусу (т::t.мжс І, 128), о6дУ.У od ndpoxy (В. Лучк11, В. І, ІЗІ),
із заду (т::t.м:же І, 132), tІерну.ла 6ьца з odnycmy (т::t.мже, В. І, 132),
.м.а.ла я фраіра zu t1 тім кертьі маку (тамже І, 172), іздохІlе J zoлoqy
(Пузняковuі, В. І, 134), сьtру (Заріча, В. І, 163), мну (fоронда,
В. І, 63), ІІАЬНУ (Лучки В., В. І, 63), т.ону (Дунковиuн, В. І, 63),
віищу

(<

оиет) (Нове Давидкового, В. І,

часу (там.жс), роrак.у (В. Шард, В. І,
1

81. Smai-St()<"kij:

ор.

cit. Archiv
18~

63),

роJ.УАІУ (тамжс),

63).

r. sl.

РІ1іІ.

VIII-:.!,

t-тор.

:.!00.

На аахіА Ltiд Уга: l/оhІІ ,-,olcu, od naz.u
joho bІurlcu, J І:оhо l"Ja.fu {Роюпіиuі), тtас
11, 72), горох, -·9' (l<cчrriвui
В. •·амже),

8.

тамже), лtІІ

~I'J~Y (ІJіrелка.

R.

(УGлІІ,

Dpox

-~8),

do

чаtу (Чертіжнс, В.

гріх,

·'9'

(І)одружал,

тамжr~). •1mmк

•~rrmкy

(Комлnш, В. тамжс).
Деколи уживають..:н. і

oGi форми
li/oda, rtolcu, htodu, rto.t.uma, rozumu. 1

тш·о самого слова:

rtolca.

•.uo

Rнчщ·лrІІі прпміри показують,
:щкінчешш -и приюІ
маІоть нередоuсім іменники, ІJ&О озна<Іають матерію а також
ІІОняттн абстрактні. Проггір уживанІІІІ uих форм 11е давться
:tамкнути в 11кісь вужчі граниuі, бо IJt' ІІВИІ.Uе відоме також
1-1сім слов'янським мовам. 1

В Марамороші уживається ІJ!С закінчення -ЬІ. Таке аакін
чення

мають

імена

Pttro, Altk.fandtr

uласні:

Prtrn, Alr-

Походить ио1ю ІJ!С :1 тих часів, коли уі імг.на власні
мали закіІІЧеІНІЯ в num. sing. -а: Pttra, Aklcsandra, як ue є
в мові румунській, звідки ІЮ сусідсту з румунським осадничим
елементом ui форми .зайшли і до І"ОВору марамороt·ькоn). € ur·

/c.sandrn.

ОДЖС

ПраВИЛЬНС ЗLІКІНЧСННЯ

ІЮ

-а

ІІНЯМ.

Dat. sing. Найбільше поширеним закінченням іменників
чол. роду F: -01!1 (-ovi) а на пограниччі словаuькім -oj. € ue
:Іакінчсння Аавніх -й ннів. Но у говорах на схід від Латориuі
а персдовсім в Марамороші зустрічаємн ше нобіч закінчеІtНЯ
-о!!" також -11 :"Іі с·rарих -о ІІІІів.

id lvanlcJouy, uwlihІait podarJunok
kial.t pop!ovy (Горінчово), pryj!{Of! id
d!uhouy (Дубове,
Имстичово, MeAOcдt.ouui), ptanovy (Золотарьово, Наикооо, Им
t'ТИЧоио, В. Repetjt.Ki), ps!ouy, vollovy (Нанково),ІJТІаtоиу, (Орлява),
подорожньому чоловікоsи (ДуІ"~Іно, Е. З. ІІІ, 78), Бог AдtшDfu co-ovy: it l/omu dtomouy,

V/Ьlj!o~

.ІV{omu f.rnychІovy (Вульхувuі),

chttihovy

(TcpeGлo),fJryJtup!J id.Іiol/ovy (ІІриrліn),

mtІoputІ жону (Стройно, Е. З. ІІІ,
(СтраGичово,

8.

І,

2),

піішни коАUІрьі

d

tІ~УкоtІU

128), кот.іиь лШоtІu (Пузняковuі, В. І, 139),
(isovi (-19"), lolovilcovi, шnovi (Убли, Брnх,

fюplovi ( Буковець Жд.),

§45), vol/ovi

{Шам), І•Ov 1 ot·i (Нлажів).

ЗакіІІЧСНІІІІ -оі ІІоостало :t -ovi наслідком: фонетичних :~міп,
а то артІІкуляuії v як двш·уGноrо nриголосного, віАтак його
І.І:JСЗНСІШ~ та окінІJі рсАукuіі і до j. :~акінчення -оі Іюширене
ІІерСАОh\1~1

11 11Jh11p<tX

ІІОІ".\ІІІЩ\;ІСІІІІХ

!ІН

:ІІ'МІІ.\11/І("І,f(ИХ

ТіІ

уЖаІІ-

t'ЬКИ>. 1 it UамбеАь дод<~.€ J,l!e,IJ!O він
rrоходження.~ Я

найшов

ue

Aoro 11ахuдив у осіб руськоrо

закінчення в

селах, в котрих

:rаховаnсн І.J!С говір українсhкий, а то у Валишківuях, 3 Даnидові

і Банськім:

voloj,

як то nоказують nриміри на таблщ,Іі.

Закінчснни-и: jalc zalr.tиpyt !.yd kor/oDu, dajJe lolovJilr.u (Теребло),
pUdpylty Jlo.r' daІJ .t/Ьmu (Нсрt>сниuи), .rІиц:ІаІJ rtarІomu {fortu (Торун),
kai.e oden drІUiwmu то(Ііт .r'a btohu (Вульхуrщі), /J!anu (Дубове,
Нанкова, Березова, Стройно), prychtodyt id odntomu ftisu (Бущ
тино), lr.up!yttomu lolovtiku lr.ortouu (Новосслиuя Мар.), ото siu сsом.у
братуjкопа} йаму(Стройно, Е. З. 111,21), іувіруsали momu жиди
..wолодьі, шчо опстали, ішчи Богу (тамже, Е. З. ІІІ, 78), і ашіл
ід ньому npuiitu~r. ід Даsиду (тамжс, Е. З. ІІІ, 21), айбо за6}.У JO
"17!1 riaAg, шчо nвiiu _'1Коnав брату собі (тамже, Е. З. ІІІ, 21), шчо
сьому чоловіку дати (тамже, Е. З. ІІІ, 62), і почьаj npoCU11Шy6ozoмy
чоJІDВіку подорожньому дарапчик хльі6а (Дусино, Е. З. IV, 78), ви
кажіть свому пану (Солочин, Е. З. ПІ, 101), даіі тому чьоJЮВіку
(8. Шард, В. І, 151), а mo"9' di'Q' UAUІR 6Шо Юркd (В. Лучки
В. І, 132), Боzу сн Atoлumь, mЬJ ся усі лем Боzу мАmш (Пузниковuі,
в./,

1391.

На захід від Уга :~акінчення на

-u

ІJЖе рідші. Верхратсt.кий

:1анотовує лиш кілька примірів: псу (Чертіжнс,
!Збійне

11, 72).

))лажоnа:

11, 72),

caзth'

До того додам замічені мною приміри з села

ledu, pty!(i tam gu !.ombu.

З наведених примірів видно, що закінчення

-u

більше розши

рене на сході в був. ж. Марамороській, noчacnt в У жанській
ra Бережанській, рідше в околицях західніх. На сході ue закін

чення дсржиТЬ<'Я головно іменників особових, на околиuвх
:1ахідніх й неособових.
Грунський зауважує, 1.110 коли в давнині зберігласо більша
послідовність " уживанні обох закінчень -оиі в живих ІІОнят
rях, -и н неживих, то в сучасній мові \Рвї rrослідовности нема.

Відпопю сусідніх rалиuьких говорів та заrалом західньо-укр.
rоворін
то там персважають форми на -D!!)', тимчасом на
.\івобережній Україні на -и. 4 Але вже n на Гумснtl!ині
т. f.!

І,

1 ( ) Иrorl1: SІUdicn vun 1kr ~lu\, klrinru:uischcn
:!, З, га WriІcre .t.;tudicn ... ~ 10.
' .S. Czambcl: Slovf'nski ret, ор. сіІ. crop. 167.

SpraclrgrІ·rмt·,

на·у~.~':~~~\блШ~~гХLЇ~А ,rзQ~i§":l:, .гю:Р {і~ла Вa"a.rul{oiИ'r.r•·
~ Грукt"ІоІ{ІІЙ: kторіІ форм, ор.

rit.

11::1.1

стор.

11.

§ :.1:.1,

.. :іаrrис~<и

на Поділлі, починаєтr.ся Іrсреоага форм на -и. 1 Ту саму пс=ре
nLІгу форм на -u находимо й у ніuн. укр. говорах.~
Асс. rin,f[. при живих кінчиться так як gen. sin~. а при не
живих як nom. sing-: іт~уу utov.ka .:а clшtist, а Un Ьаr!nІІа znrtizav.
(Т~р1юьо),

n Un

prrtmiІ!J!.l

bІ.Jk{a (Горінчово),

Pfana

.І·а 11

(/tубове,

htoluba

(Вум.хуІІІJі),

.::аІ".kа!І

Золотарьов<>, Нанково І)е

рrаоко, Стройно, Bcpeut.кi),

uolta, psa (Нанково), popta (Бу
IJcp.), br/ata (Орлпва), !6l6vtika, .!)'по, varo/Janina (Убля,
v/ola (ВалпшкіщJі, Р. ІІоруба, Баш·ке, Шом, Бл.ажів),
прrІнесли на стііл когута (В. Раковеuь, В. І, 147). Слоnа dub, buk,
javir і о:шгалі силІ.ні дерсоа чи<"..ляться ЗВ(Ічайно як жиоотні і
чсрс:J те ь асс. sin~. мають закінчення -а: dtuba (Имстичсво.
Урмсзішю, Кр. Мартонка, МсдведьоDІJЇ), QJhntш;. btuka, {urubay
.rоЬ!і jtavora (Терсбля), Jиdrapav .f'a па dtuba (ЗарічLІ).
Іменники нсжиоі мають такс еамс зС"\кінчення, ІІК nom. sing.:
~bilttJ',f. jnntu za lol/o mich рІепtус"і (Бичків), pUJ/of! u dr/IJ!&tj
ЬUk Тут u d'il (Терсбля), ;:.ajf/Of! [.! drnir (Новосслиuя.) и svili
ЬUk иl'tUk (Драпшо), vtьфш{у тіп'і tvii majltlok (Изки), vto;:.w,
Ііо vtt;:.ly іт chl"ib (Ксреuькі), btily і' iedten bik (В. Версuькі), при
несли ua стОл кozyma (8. Ракоnеuь, В. І, 147), пОшли в льіс (Стра
бичево, В. І, 127.
c-rapc закінчення рівне поm. siпg. у живих довелося. ~сні
КtНJСІJІ·
Брох),

pn:-t

почути о народній пісні, но uього вимагав ри~:

Ustavtaj tw MІJrtijko па ktaтin"
І .r lloho ktamen'u 1UJ slrtemin'
І s t!oho slr{emen'u n/a mij k'in'.

(Торун). 1

кінчиться на: -е, -и, іноді рівний поm. sing. Закін
чення -е з давніх -о пні о поширене найбільше і & nравилом: P/ІJnt
sv/ІJte (Вульхувuі), dJube (Дубове, Имстичово, Мартонка), Plant

Vocat. sing.

(Дубове, Золотарьова, Нанкова, Бере:юво, Стройно, Вереuь
кі), vJole (Нанкоnо, Ст. Стужиuя.), br/ale (Орльа), stьme (Ужок),
Colov/ile, и пtas па dvor/i flos' stotyl (Новоселиuя M.),lodtw itydouy
skozla~: chltope; ityde (Изки), s{ьme miij dorohtyj (Страбичово),
чекаrі, брате, мало nоі!осmимесл (тамже, В. 1,128), на щто то, !Qмt,
клодете (тамже), л ти, СЬІНt, дам (ІЛЬІІИЦЯ, В. І, 149).

'

•
•

Таиже, стор.

:J:.!.

Таwжс, стор. 32.
UcJІ пОСАіАній прнwір і у <.:rouькoro: ор.

232.

186

cit. Archiv 1:

!І.

Ph. VIII!:.!,

Іменники, закінчені на:

k, h, ch

перед -е, нродоnжають стару

lofo:,i~e,11;;;;:~~7eu~'he~:~;J:~:~,Ї :S~!i}i(~~:y;;)~· jtaкi•~;.7,m :;~
приймають передоnсім іменники на: ko,
(Вульхув•Jі), pan kІate: aj t!ЬІ tu

n'tan'ku
іІа іе

ttui

-uk, -ok: 1 .fo[totkмi mtli
lvtanku? А lv/an kІаіе:

pмnolku (І'орінчоnо), Ой Івашс_у, біЛЬІй квітку, 11r

тобі

t"

парм в евітку (В. Шард, В. І, 200), ori ІІt ходrІ, пrтJ•НІІІьку 1а .ио
лоt)uчьками(СтраGичоnо, н.
ІбІ).міій .то6мй ІІЛІІЬК)'(Іlузнпкоnці,
В. І, 138). каже: р)'ІІlІІU'ІЬІС_)І, nocmtiн вrиWтко, щто треба (тоtмжr

r.

14ГІ). 1/t 6оІіся міій трахтм"лмтк_v (та~fЖС

144).

Закінчсшпt рівне nom. sin~.: дьід11, f.!ЬІ прtі.вда momd бь1ла; льі
гайте, дьідо, долО (ИльІІЩJІІ, R. І, 149), ив. каже, пайташ (Страби
чево, В. І. 129). Інтересно, ІJАО 11 щкол;tх Jtіти від:щnаютьсн до
СІЮЇХ учитс.\іn у формі vщ·at.
nom.
profuor! jюІІ ulylif.'
Буде ue nn.\ІІВ мадярсьюtіі. Замітнс, І!!.о сло1ю .f111n, І!JО нале
жало до д;:шнмІї дсклін.аuіі -11 нніn, у \'ОС. sin~. :юnсім прикло
нилося до деклінаuії даnніх -о нніn та майже nсюдІt, особливо

pan

на сході, кінчитьс11 Ш\ -е: .t/ЬІnt. Старс закінчення -и стрі
чавтьсІІ лиш зрідка: nt jdly ІЬl sJьmu (Комаровuіj, .фпи (Убля,
Брох, § 45), otpmicн, сьщу, 11азdд (ІІузшrковці, В. І, 140).

ln.sl. sing. у FІсіх говорах мае одно закінчення -от із старо
руського -ьт&: dІиЬот (/J.убnпе, Имстичово, Кр. Мартонка,
Медведьоnuі), рІапот (ДyGonc, Золотарьова, Нанкова, Бере
зова, Стройно, В. Верецькі), volІom (НаІІково, Ст. Новосслиuи,
Вамrщківuі, Gанскс, ІІІuм, Блажів), Гtisom, lolovtilr.om, .t{ynom

(Убля, Ужок), ай6о і.ми} л 6іщути за .млином (Ільниuн, В. І,

148),

та то сл Л!J' t!J'жe coffimuлa за клtбаном (С:трабичово, В. І, 128),
ішли тьи.с m.ito.ч великW.ч (Лучки, В. 1, 133), іде тьrм m.ito.м
(Пузняковt_rі, В. І, 141).
Loc. sing. В uім відминку збсріrапь(я нині чотири закін
чення: -і(< І). -11, -ouy (-оиі). -oj.
lІсршс закінчсшrя -і з -о n11ів держиться частn у тих самих

іменників, r.uo і друrі згадані закінчення:

u Vfl/iri,

іаІс

s'a

yqn/lrklo (Новосслиuя), па dtubt (Дубове, Имстичшю, І{р. Мар
тонка), u ЬІіФ:.'і (Нанкова), u ІJtl/iri (В. Paкoncu••), воjк на бе
рtзьі cmoяj (Влагово, В. І, 150), на батозьі (В. ІІІ:~рд, І, 155),
у чомвіuьі ("rамже, І, 153), я знdу пчолw в льісьі (ОrраGичово,
В. І, 127), пчолЬІ на дубі (тамжс, В. І, 128), а в тО.м садьі б"!і' f:дt-11
гОрод закллтwй (тамжс, В. 1, 128), на dдпустьі (В. Лучки,
В. І, 132), 1Ul рорІі (Буковеuь Б.), па ptan'i (В. Версуькі), !J h!Or6ii (Розтока к. Ирш.), па lщ!і (Блажів).
ЗакінченІІя -u: з давніх -u ннів дсржитьсм найбільше 11 го
ворах східніх ( марамороських) а дальше на захід у іменникіu

1 Той

сам. АГ<"ІІіv

f.

~І.

Phil. \"111/2. 1:-12.
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:~акінчсш1х на
(Тернова),

Ilo

k, h, ch:

па p,ox'fidJш (Вульхувuі), [t lд;:/и

па pys'mІu (Нсрссниun), а

Ilo

mІaitl

{Jile
lam u mkh/u,

u krІasn'im сvіfІи(Торун), 1"ir' hІav_ws'a uptopelu (J"орінчово),иЬІ.Уіrrи

pi!6tt ро JVІitu (Изки), па РІаtш (Бе
btuku, па v/o;:u, па lol6vtiku (Ду
chot!Yt• dale ро .fV/ftu (Воро
чоuо), 11 dil!u (Ракооо), ІІа кdждо'.11 стdвпу (Хуст, В. І, 158),
ttж у дьілj ~уть гdлубuьі (Ильниuя., В. І. 148), ой Іванку, бі.Аt.~й
КІІіmку, Ht t· тобlмрь~ s евітку (В. Шард, В. І, 200), s тіім садкj
mpasti 6hl.ta Joдomd (Страбичово, В. І, 128), на вtрьху (тамже,
В. І, 129), імшш у адj ревати (О1·ройно, Е. З. ІІІ, 1. 3), йак ти
rм трафит .'1 льісj, а хоть де (тамже, Е. З. ІІІ, 163), пустили
".'Jpeнui'o .111 Соло.«ОНОJіІ по світу (тамже, Е. З. ІІІ, 37), і НJJ Р."У
.иінскj сJІ стало вшЬІmко (Пу:шяковuі, В. І, 140), НJJ даху (l)e'Ccpiu, В. І І, 72).
Закінчення датів11е -01{'1 (-ovi): pry taiCІomu la.rtooy (В. Аnша),
І7tl/a,fat 11 oltiiooy (Нересниuи), oj Jyl{aju {У (Juha st.rlrtyce а slЬІ,fktw
ро .rtoltovy а ,~'l/idlct6l ро dvortouy (Торун), oj pa!jl'Іaпoje рпІо ро Duпiaiovv pltwlo (тамже), па tUm okІolovy ltyп'at str{U1Jgм. u fJW!lkooy
pir'ja z h/uJkЬІ (Тсрсбло), ро leltadnykorr~ trtha (Изки), па lolovtikol!)l (Дубове), 114 pt!Іnouy (Золотарьова, Урмезіовn, Нанкова,
Строймо), ІІа voltovy (Нанкова), па dtubof!Y (Медаедьовuі), м
/JJ/DІ{)'(Нанково), па voltovy, 114 loptovy (Раково), па .rtwпoЧJ (Ужок),
1lJJ voltoi!J (Ст. Стужиuя.), па harantovy (Комаровuі), па lolбvttkoui.,
І()'11Оиі. (Убля), ло tюlto'!)l (Р. ІІоруба), пп ІІоlІоvі (Шом), па VOD/ooi
{llii.ru hrata

(L>уштшю),fюlоти

рсзтю, /f.ylїouc), па
!Їове), Jщ Nщ

rhodyly

dtuhu,

па

(В. Bcpcuhкi),

(ІJлажів).

Закінченим -оі
t·іві: па
1111

vtoloi

:rttoloi

j:!

фонетичною відміною

-ovi,

JІК то було і в да

(Прикnпа), NI Iпtef'oi (Корумля., Брох,

§ 10,

а),

(Валяшківuі, Банске).

На.ІSсдсні tІриміри, хоч ик неповні, доводя.ть Іtас до заклю
ченни, І.UО закшченн11 -и в loc. s. найбільше поширене в Мара
мораші а персдовсім по: k, h, ck. Чим дальше на захід, тим
більше приня.те закінчення. -Ol!J. Замітне, I.UO іменники живі

радше приймають закінченни

-Ol!Y.

Однак, так я.к і у інших

ttідмінках, в Joc. sing. могуть стоя.ти і два і більше закінченн11,
нк те маємо зазначене в студія.х Броха про говор корумля.н
t·ький (-u, -ооі, /пери, -ovi, -оі а навіть !пере), ублинський (.rynovi
9'fl'i}, або як то видно на нр11ложсній таб.шuі (па dUhi -и, loloviku -m·v, (па рапї. -Ol!J).
rвв

:\ІІІОЖИІІОІ.

В

-w, (у), -ovr, -і, :У· -r, -'tt,
-а. Правильним і пануючим :tакінченrtим є -ЬІ, І.lJO нсрсннтг
norn. pl.

зустрічаютьоt :JіікіrІчсннн:

(

~~~ If<~!::::~~~)1H~~сь7ь,~~Р;Jп~~~;н,~:~.~м~~ ~:~~~ (fБ~',',~.~::~~:
1Л~~о~У~;;::<;т~;~~=~{·н·~~~~;"~аt~~~~~о~~;~~~~і)~і);,f::;~:~
(Розтока к. Ир.), р/о/JЬІ (БукоuсуLо Шар.), swn/ЬІ (Ужок), vtoltЬІ
(НанкоІ!о, Ст. Стужиuя, Валишкоuuі. Р. Поруба). vІоІ!Ьl(Блажів).

Модифікаuії цього :tакіІіЧСfІНЯ на(·туІІаютьз фонетичною змі
ною w нау, у', або lii (m): stІo{yi (Прикона), vІо{у (Баискс), Jnrpm
(Корумлн), або в групах
Закінченни

-ovt

hЬІ,

k•J,

chw

на

lry, hy, ci!J; Jri, hi. chi.

із АШІІІіх -й ІШЇІІ "РИІІИМШО1'І• іменники, ІJ!О

оаначають живі істоти: kІa-i.uf .fNІl/Ollt

(By.\hxyuui), Іо/ЬІ bral/Otlt
ru ho (Люта), h!ЬІ{у u !lfa.t.n/)'cy tfvІomy majstr/Ovt (Дуб
pantovr (Наикоио), J,Yn/ove (Убля), а {l tlim fili bьфtlvajtr
Jrumtovr (ЛнхунІJЇ), pantove Ja poschotft.Іali па hо.щупи, а fotw .fЬІn/ovr
иt bwl'i tforo.щutьa (Вальків), drulh!ovr majut prez plelr ruintylrw (Мли
нарівuі), totwpan/ovt (Орябина), панове смjю.і (І'олятин Е. З. ПІ,
l!,lм/udy!J (І
риничі),

161),

кит" такоііи дlІіло, щчось ми суrідови добрі собі, та принеси

(СтройІІо, Е. З.

IV', 84),

а прін{lови 1 .Уюрли (Лукоао, Е. З.

175).

Закінчення :У (-і) є проАовженням старого закінчення -о nні",
но DОІІО ІЮШИрснс а захіАніх областях. У східtІіх говорах зу

стрічає~ою його лиш у с.лові

vo{tlr, котре в nom. рІ. маЕ-: стару

форму: D6JК1, tohti{ЬJ ru znta{y UІ6ю Jlo
chІally vf8(1€y ludІt! iziiti'Іat (Торун).

rob(Jty

(ВулL>хуІ'ІІ.!і)

u ienn'Іi

uc

lІІDАі
у заміняєt1.сn через е маGун. і фонетичною дорогою,
{·таючи зnуком широкІІм, подібно як і ЬІ: z.'i{y ІІ/ОІJU (Ocoti
і nколиuя Білок). Іlя п01ра форма на -у nирівшоється іноді
:1 формами давнього асе. на ЬІ, І,ІJО тСІІер нанують у nom. plur.

Те саме :1амітиn Верхратський 11 Ильниuі, fоронді, Дубровuі,
В. Раківuі (І, 63), в В. ШарАі: а корову s6jИІН JI>Jlliлu (І, 198),
і І'натюк в Строй ні: RІ!VИU радлть, ііак віірі noй.w.amu (Е. З.ІV, 97).
В говорах, АС ьа •.uеало, закінчсІІШІ nom. рІ. місто ЬJ буАС,І'
(1·овори гууульсuкі та ІІідужrородсL>кі).
Старс закінчення -у (-і) нnчшшється ІІІІІрити від долини

ЛабірІJІІ на захіА: V/O'JC.J (Суха), мурниии, во.яии (Збійне,

:

ІІіС:UСІІUіі
В

R. 11, 73):1

f:аl·~r:;{~'~-1~~~·6И:~~::~,ь~в: ';(upi;~ !:!.~) ~~~,:;~·~ t;·::v;~;i· рr.wі-

rут

Ht'

• Rci

3

галиuькнк гоDUрів, дr ~ чап-о авужуІІТьсв 11ау. Но ІJЬОП> ІІви~~

HЗKUAVfD.

ІІfІИМірн lkpкpalгhк"m

ficpy

:1
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·rif:І са~юі ('ІU[ІІ>ІІІІ Ною шuру.

хроба/Р>l, nojcu (Габура), .Юійниии, керківниии (Бодружал), nmacu,
піяуи, .хробаки (Вапсник), xpoбarju, nacmycu, Руснаки (Пстрина),
слімаии

(Кружлuова), хлопі (В. Свидник), волр (Кечкевuі),
(ЛІвів), Py(llagu П!іrслка, Тварожеu), 'ЩJ'I!V., xpoбagu

nacmyci

(Ч~·~~~вn~~~и~С~~~:~~~ ~:,!~~~:~~=~~ти,

в rоворах за-

Q!O
хідніх зберігають ('Таре закіrrчсшш -і (:У) ті іменшпш, котрі

кіцчатuся па вслярпі і n1ртанні ІІриnІлосні.
ЗакінчсІІня -'а, ІЛО так сильно поширене в говорах словаць
кнх Т'd. нолuських, 1 приrшмае лиш іменник bral та kamerat, 110
в значінні збірнім 11обіч закінчеш1я w, яке уживається рідше:

taj s'!ily try br{!lt'a па try kt8n't, Ьral'a ти nyl ne mtaiut
brat'a (Орлява), htЬІ./у tryfte hrtala (Убля).

(Буштин),

Сліди давньоІ'О дуалісаможна добачати в закінченні -а, I,JJO

(1:;i~~).~'·d,~a пр,:~~·(~!.' :r{~~~:~).~lS/tt (Торун), ucho v{trf.e "{ad!a
Закінчсння-t нринимають іменники на -апіп {·ttnyn): кутя
(Іlозшнсопві, В. [. 140), zоряниІІ -· zopлue (В. І, 64 без
подання місня), і с mst)Zo 11./UМ.Jt не буде инше нич мм yuzaнu

mamape

(Стrюйrю, Е. З. ПІ,

dva cigtane

6), cІyhant, chrys't{ane, VerelJant (В. Всреuькі),
cigtant chtot'at pltшu (Р. Поруба). В та

(Орябина),

кнх іменах як: Vug(Jane, Tmh!Jant, Rakiiyltane, Віflлм почуття
ІЮХОАЖСннн uих імен від форм nom. sing. на -апуп страти
лося, бо в sing. уживається форма 11рикм:етникова: vugfans'kмj,
terehfam'k.мj.

Gtl!. рі. І Іануючим

"

Аа.ВІІ"' :1акінчення -й rшів

•ovo

з перего

лосом о на і, й, u, w, залежно віА околиuь, в ко·rрій який
нереголос етим. з:1крит. о пану{:;. 11ри чім білябіялr.нс v (tt) на
кінці по

bartanU

u часто

rneзae:

je dJo.tltt ruinyktU (Нульхувці), hrabtU. pan/U,
dv.h/ii (Имстичово),

{ДyGonc), vol!/iІ,J.. рІІЇ.!J. (НанкuІю),

IІtorotliitt (Рn:пока), fіиЬІІЇ!J., раЩіі[l (КраtіJІЯ Мартон ка, Стройно),
а mІІtoho ІІІМЇІ,J.

Jlui/yl! (Торун), pan'Jiy (В. Вереu,ькі), swn'Ji{l,
brJat'iy (Ужок), vol/IЇ(!f) (Стара Стужиuя), l'tistdy, lolovtikdy,
syntrif!. (УGлн), .І•йst' pol'Jakйl} (Звала), vtolri{l (Валяшхівuі), vtofilj.
(Р. llopyGa, Банскс), chvJopif!, v/ovif!, lJedїtt (Блажів).
Додам І.UС приміри, записані І'натюком і Верхратським:

nванаuьіть син~·у (Стройно. Е.

3.

ІІІ,

13),

'!'УІІЮ:V до .майстріі,і·

Liptovskё nireёia, ор. cit. 269 -270.
Са'ІІан <..:мал~о-GтоuькuJі :щ Мікл1.осічем ~te уаажа~ ui фори~t за

•' Dr. Jan Slani!lav:

~іа~~;::ас~~іР~:і~~~;. ~~~i.'A~hi~., І'.і~'І~Р'hіі.0 ~Ifl,J:i~;· 2~1~~
с1~~а~~ ~~~~~~~~=~'2: з:О~:е м>:::.и~:і'кt'!~и .:~~~~~~i1:rn2~~~
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(С:олочин, Е. 3. lV, 34), до жидОв .J гостину (В. Ракоаеuь, В. І,
146), кііm.кось сл разіів ісХЬІлиj (В. Лучки, В. ], 132), дванаОJУUІІь
рптіів (Страбичово, В. ], 129).
Дуже рідІсо зберігається сгаре закінчення -о ппів. В говорі
ріки Рускої о румунськім Марамороші стрічавмо форму: иьиІ

tyr.h volJoch.
Но в деклінаuії іменників на

-о ші.ів:

dvoch cyhan, chryst'an

оом аналогії

: orJ

-anyn

маf!мо старс закінчення

(В. Вереuькі), а також під впли

з персміною о на мі;щовідні звісні рефлекси

rідІапьчІ (Орябюtа).
Накінсuь треба згадати за закінчепнв

-och,

:

яке ноширснс

оже долами BJ.A Уга а дальше силhнішс від Лабірuя 11а захід.
І Іриміри тоm закінченнязібрані у Верхратськоrо,Знадоби 11.

t'І'Ор. 73: прішол до тwх хлопох (В. Орліх), 6apJ вt.яьо воjкох
(.\укіо), нr 6wло шва6лікох (Комлоша), в доктьрох АСЬІ 6ьJлі

:ам~:і~~~~С~~і';:).'~;в~~~::х'Ті~:~~~)~~:о~"':::К~~(:fJі~~~;
великих rumox (В. Свидник) -- .fl!uiwl 11in tат u t/l.нch
(Нікльова), rІohi odlet'!Ш s lich !1/oloch (ІІІом).

razboin(ykoch

Тепер ui форми починають бути відомі й коло Ужгороду,
перснимані з rоворів східньо-словаuьких, дс вони є паную
чими.1 Форма uя нсрснессrш з Іос. рІ. -u пнів ІJС без вплиuу
форм займеникооої деклінапіі, де gсп. p1ur.
loc. plur.t
Закінчення
пошнре11с й на північній стороні Карпат
у гапорах ,\смкіІJ (Всрхр.: Про гов. г. Л., ст. 119). менше
~іж Бойками (РаGіївна, нр. cit. 27).
Dat. рі. збсрігае 110 найбільшій часті старс закіІІЧСІІНJІ -•omi't
:t переголосом о на: і, іі, u, w. Но побіч цих старих закінчень
виступав -ат не лиш витискаючи їх uілковнто, але жиючи
побіч них.
-ит: panІUm, barІantUm (Золотарьова), !l{olUm, fJsUm (Нанкова),

=

ue

kц/af! Planri.т (Буштин), barJanUт (Бсрезово), !iisdт, ColovІfkdm,
varo!Іanri.т

s[1nUm,
hr/atUm

(Орлява),

!ІОВUі),

!1/olUm

-йт: р!апііт,

bar/aniim
ІП,

5)

(Убли),

v!oldm

!1/olUm, }r,fon'Um (Стара Стужиuя),
yd Mad'!arUm (І{опи

(Валя.шкіІІUі),

(Ноооселиuк коло ІІеречина).

v!oliim, сhlІорііт

(старі люде в Крайні-Мартонці),

(Строймо), і 6адв/аІЮ'м сьа там KЛLUlЬR.ЛJl (тамжс, Е. З.

і вОн свtfйім синіім пов!;• (тамжс, Е. З.

111, 14), tot pan pro-

d!af! drJuhьzm РІапйт tol/ьt chJaЩ (Синевир), Цаz_йт
.rІиіІеЬпуkііт tak pмvtl (Кобильниuн), da'l} braliim

(тамжс) sv!ojiт
(Ольш:шиuя).

' Dr. V, VHnY: N!fcti зlovcnsk!, Csl. vla.stiv&la ІІІ. jazyk, C"lop. 228.
J. Gebaucr: Historick! mluvnice tC!kiho jaч•ka ІІІ. Sk.loiІovinf,
crop. 58.
1
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Буду казати коJаком (В. ІІlард, В. І, 155), годен 6yj чортом роJ
кtіJогалш (ІІузникооuі, R. І. 135), noJpy60tla_i гoJUJtJЬl nсіім (там

145).
fJ/an'lm {fl. Вереuькі), РІ6ріт {Буковсuь Бер.), dtai пат tuj
Ііф p!yty, tyd'Іim klol}.ftr а p/an'im trаіf(РепіІІНий), ЬІьJа r!adiй'
/;ld'Іim (8. Студений), иіІt .f/o{y nt n'i.f iyd'ti~r'kЬlm vtdl'im(тaмжe).
rІ/6/im (Ужок),jа p:an'tm Іаk povidwJ (Суків), da{l baran'im Lrti (Суха).
v:olim (Р. Поруба), gu tЬJm dobrьnn дІazdim (Ортутова), zaplJatyl
dvom kolщarim (Річне), lhvJopim (Блажів), lІ!Ofim (Банске).
же, В. І.

-іт:

за~::а~:~~кВ:;~~а~~дьк~:~іfІ~ис~~~~~ую~і~ ~~;U:J:i:i~Ч~~~
rіжнс), парі6кім (ЗбіІІ:не), птdхім (Ваненік), хл6пім (Кружльова).

~a~:r~~r~~~~~=x:~д~ ~:им~~т:а;:~~ь ~тЕ~;:~. ь:;~ап~нт7:h:~~
нобіч

ptanam,

bar/anaт,

v/olam

--но рідше (Орибина).

-ат. Закінчення -ат є новішоrо nоходження і починає вти
скатнсn на область, де І1JС панує виклюqно майже старс закін
чення -от з рефлексами -ит, -ит, -іт, -wm.
закінчсtІІІІІ стріча~1·ься часто 11 тих с<l.МИХ селах, Д('

Uc

-*om11, котре однак ,,<"ржІпься лнш rrcnниx
t!,ubnm (~убоое), !oJ·ttam, hJadam baf/anam, svaltam
sval/Um, l'ortr1m, htadzim (тамже), bar/armm також
bartanUm (Бср<":юяо), dtubam (Имстичово), htorodam (Розтока коло
Ир111.), d!ubam, pantnm, rhltopam, voltam, зле старі люде: pan!iim.
chl!opiim, v!oliim (Крайня Мартонка), lapІam, dtubam, але Ьат{а

f(

й :tакінчсшІя

('.\ЇІІ: рпщпт,

побіч bartanйm,

пііт (Стройно
на

звідтам же були вже горі навсдСІІі примір~•

(--: жебракам) дtілам дsa4132),lwm rozbtijnykam (Ставне),
k.tumam, p.rtam, але також v16iuп, kt6n'iт (Ужок),
d!ubam (МсАВСАLовuі), ltisam, lolovikmn, syn/am, varofanam, но
також fisUm, Colovikrim, synrim (Убли), sІwnam, l!tdam, v/oмm nобіч
-iim,

-іт <-от), иш~и.ІІ і к6sдуша.w

!VfmЬ rреііuарО's(Лучки Вел., В.(,

swnІam, sщЩат,

chrJІopim (Блажіо).
Верхратський в

J J, 75

наводить :1 Ваnсніка: хлопам, роз6ій

никам.

ЗакінчсІtІІІІ -от бе;.~ нерс:шуку ІІаходимо

11

селах нш·ранич

них із слооаuькими чи там ноелояаченими: .rlol/om (Прикона),
(Шом), s/ьmom (Блажів).
А((. pl. зберігае старс закінчення -w, ІШ скільки 1юно ш·

vtolom

зміниєтt.си фонетичІю на у,;·і, і. Перше :tакінчснни принимаю11.
імснникі неживі а нерід..:о й живІ та особові: dІUbw (/І,убов<',
lІмстичоnо, І{райнн :\і:арпщка), rr~olw (Нанково, Стара Сту-
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:,:~(Б~;е~'ffі:~).~-,о~Іь,У(~~з~~=:~~л~ ~e:~~~:)~n~ (~l~я~~

stol(Y

(Прикопа),

lJtdw

(Блажів).

Зустрічаються однак часті випадки, коли і особові нршш
мають закінчення

nom.

рІ. а uей: архаїзм поширений перс

довсім долами; ~ahnІaly p/oJlм.

do kп'Іц'а (Кунюювці), ~val'a
napar!ujt, аh{І>І ти ~цvta{l sv/alw (Вульхувuі), аnІи id'til pontykaty ІЮ{/ЬІ (Гuрінчово), tohdІwt imyy V/Ofi&W і ирr'іІаh и vi{.
(Торун), hnJиts'a la"'c'i hnиts'a pid fall>l dorohьaji, pid stю.lЬІ tno-

sоЬ!і

lodьaji (Торун, нар. пісни).

Ui

замічені мною приміри кидають деяке світло на остаІІки
давніх форм, коли I.J!C аС'с. осіб не був рівний gcnct.
Закінчення

gen. рІ. нринимають іменники особові: fto.ttr{ajиt
twch dvoch .rwntU (Теребля), panJU(ІJ) (Дубове, Золотарьова,
Нанкооо, Березова, Стройно,

В. Вереuькі), lolo{ltfkU~. ~ntU{l

(Убли), swn'ti{l (Ужок), hиdt klykaty пл sиЬоtи velykr.:ch i.yd'JiІJ, bohtatwch ta rahJin'iІJ. (РсІІішшй), скJІикаj вшЬІmкw.т чортіів (тамже,
В. І, 135), вОн тих двох 6pam~Y да} доІІtсти (Стройно, Е. З.
ІІІ, 164), ciІVtopif!. (І)лажів), dvoch. cyganwf.l (Орябина).
ln~lr. plиr. у ІІерсnажаючій більшості має закінчення -ату

(-аті), дальше -ьту, -а~:

dtubamy (/J,убоое, Имстичово, Крайнв
pan/mny (/J,yGooe, Золотарьова, Нан

Мартонка коло Иршави),

ково, ІJсрезово, Стройно, В. Нсреuькі), h.Іororlarny (Розтока коло
Иршави), .пнn{ату (Ужок), lisami, lolo{likлmi, -9"!ami (Ублн), slolJami (Прикона),сh.vорtаmі (Блажів),lеd{аmі (Шом), ;;aosnovtaly sбЬІ
stla і;; Mad'Jaramy (Купиновuі), prtбs'tї hІwly и pryt'ta;;'i pUd pantamy (ВульхшІСUІ•), flo bиdltmt 9'nyf)> is -!1'RY lorl!amy (Торун),
pilly lis!aщy, ;;а vol!a~ (И:tки), pб~(Jik.ta(-y y.t voltamy (Буштин),
за сими роками (Стройно, Е. З. ІІІ, 14) іж жидdА«и дужи po6u.j
(тамже, Е. а. ІІІ, б), J дsома воJами дроj привr:rуть (Дусино,
Е. 3. ІІІ, 79), між дьітsаками (ГолятиІІ, Е. З. ІІІ, 111), PбІJfi
k.Jaly у;; vo{.Іamy (І<среuькі), ;; vo;;tamy (ІІихні), рі/о~;; haranJami
(Суха), idut dїykw s parilk.tami ;;а k.apelиchtami (МлинаріІІUі).

-(ь)n!J. Це закінчення прийма~': дуже ІІСЗІІачне чІt\ло імен
ників. /\о них належить Ш'[)<'-дшкім іменник: vii
V/iilmy
(Стройно), ;; vtlilmy (Ст. СтужиuІІ), viftn!J (В. Всрсuькі), vtUlmi
(Вал.яшкіІtІJі), v!ilmi (llихні, .Р. ПоруGа, Банске), і у І'натюка
тамже: йде raJдa із вбльми (Е.З. ІІІ, 62), чотирма sб.ль.wи тиждть
оре (Е. З. IV, 141), .r vimi (Dлажів).
l'krujiІ>><kt\НLIIol!l
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Но нобі'І того маємо в тім самім іменнику закінчення -аті:
ІЮl/ату (Нанкова, Орибина).
IJ!e одиннримір занисаний ГнатІоком о Стройні, а тов слові,
ІІЗRТім з маднрськоrо: katona (вояк); прийшов з сеоіііАШ катунь..wи
(Е. З. ІІІ, 40). Те саме у Всрхратського І, 65. Верхратський
ІІрИDОЛІІТЬ IJ!C ОДІІІІ ЇМСІІІШК: СЬІН -СЬІІІМі (В. 11, 77) ПОДаЮЧИ
:1амітку, ІUО nони уступають місuс формам на -ату.
-отл. Qc закінчсш1и також рідке ІІсредовсім R східніх обла
стих: ps/oma {Нанкова), ізо псома ~ искали (Н. Давидково, В. І,
175), za psoma {Лубні) j ja hЬІсh. !У kaztala, o.f fof/u sobtaku .. .у.~
pxtoma u ~jrtdno (l jrnnlй! Pltlyspalty!J (О•·рабичшю). Верхратський
ІІрИІю.Іtить І.ЦС кілька 11римірів: .шдеідь ... кусать ~бО.ма (Іль

ниuя, І,

64), с пппома (Горонда, І, 64), дальші приміри: язьІКо.ма,

nаІІомп, волк6ма, льісd.ІІа, прайткома (без ноданнІІ місuь),

bara-

пroma (ВалпщкіnІJі).

Форми на -ота відомі також J.i вніnнічно-карнатських говорах
Сіойкіnських і то 'Іастіше від форм на -ату, ик надав Рабіївна,
()р. cit. е-гор. 27. Впрочім, uc закінчсщfя відоме й говорам че

ським, а то ляським

(Gcba ucr, HistorickD. mluvnice Jaz. fcs.

ІІІ, Б5.) ~:то форм11 частіше уживані 11 :~ахідніх пограничних
І"ОRорах зі слоnаuькимн. Верхратський їх не :ш"Іічу" ~ говорах
:щхідІІіх а констатуf\ ІІраоІІЛЬІІС -an91 у імснникіІS І. к.л. т. :ш. о
,1СІ<л. 1

Старс :Jакінчснюr -І>І зустріча€ться ІІС рідко. Воно прив'JІЗанс
також лиш до певних імсшшкіо, І!!О іх ужинається лиш у певних
:шачінсnих снnлучсннях. Най'Іастіщс зустрічаємо їх о околиunх

P;!:~~~~:~.:·:~r;~;.~:~;~~~;~,:n~~~~~~d~~~~r~=~~;z 1~~~:~~~мd7ub:($~~~
І<ривий), ІІЖС рілщс на лuлах і ІШ аахолі:

z v{olw

(Дубове, Дра

•·оnо, Нашю1ю, Краііня-~ар•·ш•ка),.r fJІoflw ( І)укоnсuь Б.), toslrьuny
kol~ (Солочин), тщ)е ор10mь ІІоmирлщ еолм (;lуошо, Е. 3. ІІІ,

~~~:,~· .~~~,~:](~~~ ~~::~:~~~)~~Jt~cr;~i~~~~~'(,~;!.~~;~)~~~ ~,:z7!

l)lhJanw.t'a

у::. hіьtІсьІ (НовоселІІUR Марм.),іz
mi!{ajut (Нересниuя),
таz
hь1kм (Гоrінчоио), поШттий лютими
(Вуч
кооо, Е. :~.ІІІ, 112), mepcm того mpw.юt годи {ГолитюІ, Е.

ho zah.n,aly z

iiaJu

:J.

ІІІ, :іб), IІ'!fomanoky (.\уGІІЇ), (/6t.І Іnon"'' почюRnли, ІJ!.О із вdлkІJ
ІІО•ІІоttnлІІ (В.ІІІар.Іt, В. І, \9Н). НерхранмСІІіі n І, fi.') ІІО\RОАІІТІ•ІUС
нrи\Ііри
t'ОІ)І>І, ІЮ

:

ка•ІСRІІ

-CCR,\1(1111.

J горщк1.1, І" ІІоіііАш хлопьt, .І RІІІІ>mІкм.ча rаздЬІ, трьома
/1("

І!а!ІІJ,11ПІ, \1.ЇСІ_!И

ІІ();І.ІІ/І.ОІІО/tЇ(ЇІЮ З ОКОЛИ!JІо ~fy.

1 Jі;~кіІІЧІІІО rDOfiiiLII\il. •І. МІІ. ·11\111 (:і щ·.,я.1)' 11.1 рь.tба.,ш) у І")'J,І.!.ІІJ.ІІІЇLІ (.КЛ.
:~оа•альІrо ужиuаниІі. одІІа~tож і тут і та~о~ сrрічаюLі>f"ІІ та~tо;« форм11 на -м-u,

нр., rJ.~.~:~";rаль~~'r'(·.~і\:~1\ОІ~іr~~:;пІ>~ 7S.
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Loc. plиr. зберігав н<~.йчастіwс старі закінчення о деклінації
-ich < -lch& з -й пнів, -och з -uh& а також і а дсклінаuіі -ach.
Зuінчеш1н -іс/1 зберігається персдовсім у
у західніх воно не стрічається: рту host(yn'f

st/arosta і f!Yl'Ur;aje

SІJ/Oji

kolaltt

rouopax

pry

східніх,

knyJ;ich uslajJe

(Вульхувuі), и ruk(aukh (ТерсGлн),

~ ~::~~.(~с.~~)і~hи (~е::~~~~~. (~·a'ieЧ:JJ.:ri),b;r~~/~rk"[~o~il:

~~:;~;::;: ~а~~~~~~=К){~ !'b!~~~=>~~~e~~~~;l·. '~';;7~~ <t;:~;~

11 ohlJa.t.їch {Стшшс), жжали jшитко щто j св6йіх хітаріх (Го
лнтин, Е. З. 111, 9), по великих 6араньіх (тамжс, Е. З. ІІІ, ЗІ),
тот у постольіх neptйшoj черес скалу й раз нujпaj, а тотj IWOotmix
(тамжс, Е. З. ІІІ, 34), а cлytu замітають двір j чepлmu:r: чо6отьіх
(Кушниuя, F.. З. IV, 134), clю4Jujem ро Mad'Jarith (Ксрсuькі), па
ІШh v!OГuh (Новоселиuн Марам.),а сусьідьіх (Дубрівка, D. І, 64),

а постояьіх (В. ІІІард, В. І,

64),

на псьіх (Ірщава, В. І,

64),

у катутіх {Влагово, В. І, 65).
-oth. Не менше поширеним є закіІJЧСІІІІЯ давнuої й деклінації
-och а персдовсім на західміх областях uc закінчення псре-

;:;;::}/:;~а;,о!р/~~hго(С~·л"ь~~~с~~~:kк(~~~:;~~~~.(В~ЛJІ~Ь~h
(Стар. Стужиuп), ро

lwch /)Jaпoch (ГорJІнс). Верхратський наво·
-och :1 околиw Мукачева, а то l'орондн
64): льісох, саздох, 6ЬІКох, чомвікох, шr
{з ІІсрс:1вуком о на іі) {В. Ракоосuь, В. І, 147).
-och на оGласті (~ХЇдІІій сунротив закінчення

д1пь I,UC нриміри на
і

Нов. ,1\авиА.Кова (І,

Тоjшох; по Ж!Мііх
Коли :JаКіІІчеюІя

-ich {-lclrь) ~ рідтс, то чим дальше на аахід, тим аакінчснни
-och більше поширене, вишІхаІочи нсрСАовсім закінчення -ich:
lisoch, lolovikoch (Уб.ІІJІ), st{oloch (Прикопа), v/оІрІа па barJanoch
(Суха), ро twch ltisoch {І Іихні), па ІJ/oloch (Валишкіоuі, Р. І Іоруба,
)-;;нккс, Шом), па chІJiopoclr, па l!edoch (Блажі11), па VІoloch (Завадка).
, 'алІ.ші прІІміри нриводжу :щ Верхратським (ll, 73): по Аьісох
(Старіна, UехсріІІ, Кружлuо11а), по плотох (Варадка), по nнІІч
кох (ІІстрюш.), о птахох (Унк), о 6І>Ікох {І)о;tружоtЛ), по cmpoмo<t
(ljirc.\кa, Варадка, Лівів, І:іо;tружал), 11 поmtІкох (lJircлкa), о tо
дох (Дрічна), по ne~ox, в 111.іхох, 11 коитрох (Чсртіжнс), по жrІtо.~;
(ІІітроьа). 1
За контамінацію зощін••еІІІ. -icJt, -oclt можна уважати форму:

' Ueii

СІ"3.ІІ~"ЧІІ в :Іахі,,ІІіх п1nірках nрнІІ(:DОАІШ Вt·рхратськоr·(} на

'"ІІt"Ї\1 cпpaoc_.v.иnt• :ІоЗуОЗЖСНІІІІ ІІрО ("ИАЬНИ" ИПАІІІІ JІ.СИАЇІІаUЇІ ІЇ ІІа )l.tKAi•
нощію імt·Ішниіо іІІІІІІІХ Ішіо саме 11 uіи nідиінку :"1 ПІ.кож і о da1. рІ. ІІіІІ
КаЖt": ,.ІІсрt,1(1ІІ("ЇМ ІІЇАІІСС"І"ІІ ІJаМ"ЖІfТЬ АУІІІС ("lfAioi!C JЮ~!Ір()І"ТІІ(ЮІІСШ! ІІа·
кін•ІІІКіІІ даіІтtка ч. м11ог. -i.w (-t~.w) і міст1шка '1. NІІUІ". ·и:Jt (:JІІ. І, ор. ril. ІІ,
· Ст. Смаль-СтоuькІІА зауважуt;, IJ!O форми ІІа .f,h, -мh збсрі
rаютьск Аиw в ГОІІОІІах укр:ннrьктс гіІК""І.кнх Іор. І"іІ. ArciІiv 1: ~1. РІ1іІ.

77).

VIIfІl,

244).

па Ymlad' rк/1 від nom. pi.Ym!atliw (назва села на Мараморшуині),
бо м'якість d персйшла ві"' давнішої форми: Ymfad'lch.
З тими старими закінченнями веде боротьбу нове закін
чення з -а пніп: -ас/1. :Uc закіrtчСИІІR захоnлюв в першій мірі
область ('Хі;щью, ІЮ воно не чуже і на західній частині. По
являвться DОІІО не нк одиноко паІІуюче в данім селі або околиuі,

але нобіч

-ich, -or/1

н тім ('амім селі і в тН:t самій околиuі. П~и

примірах буду паnодmи евентуальні форми друrі навіть в nм

самім слоnі: па

dJubach

(Дубове, І)срс:юоо, Имстичово, Розтокu

коло Ирш., Крайнн Мартонка, Стройно), але побіч: па paпJach.

mtaie па zиЬt&ІІ ktupьr
chodtyl} ро pantaeh (Зарічово), v опІ{ьи:h drJ{och k'itl!&h
rohJ&h bytJ (тамже), u lwch dvtorath, І' hJorod&h
(/J,parono), але u v/aro!och- побіч па paпtaeh (Нанкова); па ptaп'ich, -- нобіч '! ,iJJach (Край ІІН Мартонка); '! lJisІich, побіч ll liJІath
(В. Вrреuькі), па рІап'kІІ, па psїch, '! Laz'tkh, u Karp/ataeh (Купи
пуnrJі), ро d/omaeh (Суль), па d;ubach (Мсдведьовuі), tш hrtatarh (Орляnа), иоси) воду j .льісах (Солочин, F.. З. lV, 121),
dtub&h,

в Дубовім також: па Ьат{апїсh,

(Тереблн),

(Торун), Jltщ ро

г.льадаІіти ви у протоку.лах {Голятин). Відпосно східr1ьої области
зауnажує Верхратський в rшзвш1ій роботі (1, 65), ІJJO "і в 7.
надсжи мноrоrо числа nтискаеся: •uo раз більше накінчик
-ach·'. На (·тороні 67. без подання місuя nриводить приміри
з формами не лиш ІюдnійннмІf, але й аютрійними: Іос.: сусьідох
(но нрн tусьідьі.т і сусьідах), аюпри JicmpJІбox також Rстрябах,
ttf.лyбax, чіраах.
- І на області західніn зупрічаЕ:::мо іІюJtі такі
самі дублетІ!. О. !)рох в Ублі ноту~ 11 Іос. рІ.: !iJмh і liJociІ,
lolovikмiІ і lolovikociІ. /J,алІ>ІІІс "" захід DOII!f р1д111і: льісах побіч
льісох (Збійне, 11, 75), хлопах, дубах (Н. Сrш.І\ІІІш). На Снишу

~~.~о~,'· r~~=~h,J~O'}a1~hJ7a~1~h~ ;,O:hJ/ff,~j,~Ф~=п~;;~t :г;:;~:;J:j,
(Орябина), ро l!isach (Літманооа). Раз лиш робить Верхра1·
ський замітку uідаюсІю Іос. рІ. в західніх ІІЇІІА. карпатських ro-

{Їf,a~]).'.UO "нноді так я:к і

11

за["альнорускім: еь~нах, волах'"

кіа~~~~:~яемuь_.;fhс.?~ 3:~f;Z~ ~~Jo;:J:i·E~i ~~~ЇЇ, 3 І~~)к~~бі:~
;чермних чоботьіх (1\упншun, Е. 3. lV, 134, І'олнтшt, Е. 3.111,
М'якість l мабуть повстала також під вІІливом закінчеашя:

34).
-ich.

ІІодібний нриміr м'якчсннн твердих пнів був вже иавr.
дений nри закінченнях -och (t~aYmfat!Іrкh). Архаїчніформи на

-ich,

-ос/1 nідомі й на GойківІnині, де однак форми на

реважають, а форми на

uc

-och пе
-ich t~алсжат~ nже ~о рідкостей, ІІК
11pau•, ор. ctt. ст. 27.

зауuажуе PotбtїnrІa у З["адаші'
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Псрсr.\ид дсклінаuіі чоловічих твсрд11х nнів.
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М'нкі LLнi.

До

~·яких

пиtв чолоnачого роду належать

імеІtИИКІt

не

лиш даuніх -.;о пніо, но також -і та -п пнів, котрі за малими
виїмками зШшлнси з А~кліна~ією давніх :іо ннів. ДеклінаWи
м'яких пнія. знаменна ІІИІІЇ тим, І,ИО вона лиш частинно збері
гаЕ давні форми, а збли:шлася 11 дснкнх відмінках, а то в dat.
1ос. і instr. sшg. під DІІЛІtоом шшлш·іі ло -о пнів твердих. IJc

.Іmюмс, ІІК каже Ганuов (Діилектuлоrічна класифікаuія укр.
гоuоріLІ, ст. 41---42), Ноt.\('Жип. 11загалі до морфологічних особ
ливостей, ІljO характерисують півдешю-захіІtню груnу гоnорів,
як суuільну діалектичну групу.
Ця ан:tлогія м'яких -о ниів до твердих почалася вельми
вчасНІІ. А. Іllахматов уважав за ІІраІІАОLІІІдібне, 1,1!0 витис
ІІеншІ t через о у випадках, як: ковал'оtІІІ, корабл'ом, душою
сталося и загальнп-українській Jtoбi (n·ь обІ,Uемалорусскою
епоху), нри чім форми: ковалеви, кораблtм, душею існували

одночасно

нобіч

форм

аналогічних

діялектично

(Краткій

очерК1. исторін малорусскаго (украинскаго) язwка; Украин
скій ш1род-ь в его нрошломu и настоя•nсм·•·· 11. Петроград-ь,

~;~~;.;~~к6~: ·г:~~~~г Х~V~ f~~~~~:.~ У.~,У. "Х\У~~ :~з:;~;;~··і~~
в грамотах uих вікіо м'нкі закінчення ts gen., dat., instr. ~ing.
збrріrnтоться у іменників на -r, а.ле у іменників на wиn'ячі
збсріІ·<н:.-ІІ.rя м'якіст1. лиш персА :У; перед -а вже стрічаетhСR
rвrpлirтL. а п закін••еш1ях ІІсреІt -е стрічавмо місто ·t
о.
ПодіG11а Ісар1"ІІІІ<І. ІІОІ\ІІfіуfm.сІІ іІ у і.ЧГІІІІІtКіА на -Lt.", -Іt ....
UдІІИІ-Іа.
Nom.o~ing. М'якість пня оLtраодується м'JІКИм ІІрипІлосним

·ra

йотою. Сюди Ішлежап. також :1 історичного оглму іменники,
закінчені на: l, Jl, l, J, з котрих l, fl у Gільшосrі говорів до
·rснср м'які: lc'in'. car', chlopic'. kraj, hohal', тиі. tollatyf. ЗакІнчені
на -tc' дскуди в nom. ~ing. маюrь -с тверде (диви стор. 125):
і так рІlдоу тот хлоnе{!, (Голятин, Е. З. ІІІ,

35),

але: третwго

хлопuл (тіІ\ІІЖС') п. \б). Також попадає до І...JіЄі деклінації імен
ник жіночого роду: путь, котрий в схі.дніх околи~ях f! роду
чоловічого.
Gen. sing. Приведена таблиuя декліІІа~ійна з різних око

лиuь uілого ІІі.дкарnаття виказуІіі нерсдовсім заюнченюf -'а,
іноді і го рі,tко -'и, як uc було і у твердих пнів. У виїмкавих
винадках у старих -п нніts стрі.чаєтьея о незІІачнім розширенні

110~ 0~~:"Х~~~~~·~<::і~УІ~І:28~~-"Н~," ~~~~~.ь~іб. rрамот XIV. і лерuІОІ
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також закінчсІІІІR -у (і) та -е: и samJoho c/ar'jo (БсАСВJІ.я), tokmy!Js'a tJd ,7иrija do Dym(Jtrija (тамже), ІоІю dn'a (Изки), sp/trtd
!Ylyja (Нанково), 'Ud kJOrln'a (тамже), tohto cJar'ja (Буштин),
zahnJaly ptoslw do kn'Іa;;'a {Копинувuі), і Jайшоу j край іс путьс:і

(Голитин, Е. З. ІІІ, 19), гроші nадуть J 6араньиьа (Стройно,
Е. З. lV, 83), до льбктьа чолмік, до кольіна борrЮа (Солu•шн,
Е. З. lV, 34).
Закінчснни -'и:;; ltrl!tlи (Бсдсмя:), дваиьа~т

лове. Е.

3. lV, 159), ptyj.f/OIJ do t/oho

.wixij йариьу

(Но

krtaiи (Изки), еUно JірІІR

iJ Арr4ю

(ПузшІкооці, В. І, 138), krtaiи (Нuнково), дожджю(Стра
бичnоn, В. І, 65), к.шню (Ясіня, В. І, 64), хреюо (Пузняковuі,
В. І, 64). Як видно з приміріtІ, :.акіІІЧСІІІІА -'u нринимають, так

як у твердих, іменники нсжиnі, І.QО о:.ІІІuчаюп. матерію.
Як останок да.Інt.ої -п ,1\склінuції Ішходимо у іменника дtn'
ЗаКЇІІІ:ІеІІНИ О J;en. sing. -J З і, ЯКе ІІОRВЛІІЛОСИ ВЖе D UCpK. СЛОВ.
nобіч -е (Vondr3k W.: AltkirchenslavischcGrammatik, 2. Aufl.

llcrlin 1912,

стор.

430).

Замітив його Верхратський в селі

Ильниuі, Дунковиuі, Вел. Раківuі: просили omu, ІІОшоj otнU
просити, не дам л тобі оzии (;\унковиuІІ, В. І, 145), а rдm дьідо
стармй 11акm~} оzни (ІлмІИuп, R. І, 149), дайте мало огни por
нласти (тамжс). ІІобіч тоrо tшходщ1 оін тамже і закінчення -е:
J/B просити

ozui, та хотьілиом оти (оте) кмети (Jльнщр:, В. І,
11 ь цих oкoAifURx: .t lіоІю Jmt, dne,
r/tmtnt(Зapiчa, Импнчтю), Yltapo PІrtrich u fr!ii~ ltttvtrta

149). Те саме констатува" і

kJameru,

ІІмtпе (Осой), ktai.doiІo IJ,'Cl"olm rlntr (Чума).
На Бережансr.кіІ-і і Марамороській Rсрховюrі уживаютІ.сн
І!Jе форми на -е, у м'яКІІХ-о нніu: Pylypu" - і;; Ptylypu, Vol!OІІit'
Vol' Щ;сt, іdц Кltymte (В. Студений, НолшІСtІh). Ije вnлив деклі
нації консонант. пнів. Але Е-: 1юбіч ІJІ.ого: chltOplc' - chltofк'a
а також: ;; P[vlypc'a. Vol'Jiyc'a.

Dat. sin$.

ма€ закіп~:~еншІ

:'ovy,

-t'І!J 1<.1 -'и. ЗакінІ:ІеШІЯ

-'OfD'

ЯК 31І3ЛОІ'ІЧІІе ДО ТПСр/\ІІХ ІПІІВ fo: маііже 1\ИКЛЮЧІІО ІІаНуЮІ:ІИМ,

а :tакіІ1І:ІСння -evy зберіrавтЬ(·и лиш ріАко в півні~:~ио-східніх
частипах Марамороша, rю ПfJаІІИЛhНО ІІа Гуuулмлині та в АО
липі ріки Рускоuи.

Закінчснни -oi!J. Таблнuп декліІІа\РЯпа дає 11ам нерсrлид
цих форм, з котрої ІНІ.'~но, І!JО це аакінченн11 зростає 11 нанрямі
11<.1 :.L.'"Іхід, де закінченш1 -о дrклінаuії -'и понадаF. рідше:

daJy
s/arto.rla ka;;/af! lntdar'iІovy (Новосслиuя
s6hti, id kraJiol!J m/or'ja (І'орінчово), kUs'c'/oi!J.
;;liбdiiol!Y (Бистрий), ka!lt Hrtyc'ovy (РсІІЇнний), kJale chltopc'ovy
(Страби~:~ово), pov!iich jij{i yd jedntoтu rІиhІоиоти vtlJykoти pn'/Of!J
(тамже), car' roska.ttЩ,І tinofol!J у lrІoli!ovy (тамже), pryvt!J yd car'ifo'O' (Изки), лqуть .11oiicritoвu (Стройно, Е. З. ІІІ, 17), кілько
kon'tovy

Іisty (Торун),

Марам.), vиtt'tof!)l
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ти mepnij йиа. том.у верошови (Воловий, Е.
poo/ila Utc'ovy (Комаровuі), id kon'ovy (Люта).

З. ІІІ,

50),

а

f!.n/n

ЗакіІtЧСІІНЯ -ІІІ.J замічається персдовсім на Гуцульt.uнні і ріці
Рускоnі:

krajtevy, kon/evy, h!oJttl!)l (Рахова), rnbarJtl!)', n!uchtti!)'(Pyc-

Kpнoнй). Рідше нахоАимо це закінчснни в інших селах Мара
морщuинн, прим.: о Нанкооі:

kon/ri!J, put/evy, с/атеvу, bohal!euy,
dnJn;y, але і mІи.tо'!)', dn!evy і dn'/OЧJ, krajJouy, в Гарін
volar/t!!J, vUlarJevy, kon'uchaт/evy, у Бистрім Мар.: kоп'Іоvу
і koп1evy, о Имсrичеві: kont1!7, loktevy, pnevy, те саме в Роз
тоці Ир., n/e.ru. hro!i kupc!evy, id!u id kiistltl!J, id koltevy, але ~1!6tfijoi!J (Заріча), da{ІJ іф kоп/щу, pysnrtrJ.J, але daf!. hr6fi kupc"Іovy, id!u
id leredar'jJovy (Волосuков), у В. Вереuьких: koпtevy, Строй
но: дьакуваj свому коІІtви (Е. З. ІІІ, 17), 110 там же мавмо чис
ленні приміри а -'ovy; Изки: d'Іi~na ucltop!yla sa па chv/ЇJl kon'ta
Hryh/orjevy (но тамжс находилисuмо оже нримір на -'ovy), Го
лятин: ідьме тепер іт путеви (Е. З. lV, 165), Кушниuв: мк
6уло xлoп!l.t8U сьімнаuьать годіj (Е. З. lV, 125), більше раз та сама
kІaminri!JI,
чові:

тv.~;~~)~ в~;'~р~;~ь~~й с~~~ї іф~~м":t і:с и:,:~~J~~уwниuя,

F..

з.

З предложених нриміріn можна установити область збері
ганІІІІ чистих м'яких закінченu о dat. 11іпg. на -evy на Верхо
опні Бережанській, то f': в окрузі Версчанськім, І ршаоськім
і далuшс на схід о Марамороші ІЮВИІ,ІJе Хуста; за Хустом
до Тсрссnн персважають форми ІІа -'ovy. Но й ту, .як ми виділи
:t наведених 11римірів, форми аналоrічr1і Іючиш\ють вже втиска
rисn. На заХІА nід з1·аданих окруrів нануЕ-: ІшключІю форма
аналоrічна на: -'ovy.
Закінчешш -'u. І Іри твсрд~ІХ ІІІІЯх ми нідчсркнули, ІJ.!О за
кінчення давньої деклінаrjії -о Ішіn n більшВі силі зберіглоск

також ЛІНІ! 11 східніх областях, rолоюю в Марамороші. Те
саме можна сказати і про -'и м'яких 1шів. Із наведеної таблиuі
ми видимо, І.J!О воно збсріrаf>їІ.ся u Дубовім: vU.lar'j{u, dп'u,
Урмезійові: leтedar'j!u, але і -·о~, в НаІІкові: car'ju, Бере
зові: kб11'и, Золотареві: r/lmin'u, dп'u, у Всрсu.ьких: -dп"u,
Буштин і: prych!oOal id odnomtu lіщ ходит im simi!"Ьy со6і і кажи
со6і віти~ (Голашн, Е. З. IV, 19), pryvr(y fohfo id c!ar"ju (ИзІ<и),

id py/sar'ju --- але da{u is!J p!ysamy, (Волоськоа), pryn!й.r Jl•/omu
viitc·Іu {;'J;ункоnнuи).
Асс. siпg. нри живих е рівний

gcn. sing.

а при неживих

є рішшіі ~in~. І Іриміри достаточні на таблиuі. Іменник
має однак ас<.".
3. ІІІ, ЗО).

-.ц-сп.: sильіз з
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Rrpxa

на пньа

(Голятин,

f1tn'
Е.

Vocat. siпg. кінчиться на 'и: pod yd тln'i rуЬІаrїи (Рус-Ло
mij krtajи, ktoп'u. (Рахова), d!obre .(,doтdyla HrfJ''u (Ренін
de idІt! lеgІіп'и (Терсбло), .wій кою.у білобокий (Стройио,

лина),

ний),

Е. З. ІІІ, І7), а ..чи, присьвітлий uарьЦ,, иич ни украли (тамжс,
Е. З. ІІІ, І5). KJehьute htьdy, k!umc'u., tak'ti dt6hri (Ляху••uі).
Мае:мо ОАнак ВИІІаАКИ, коли Аілав аналоrін nердих пнів
і місm 'и ПОJІВЛR~їьси закінчеНІш -е: mJиte (НаІІКОВО, Ирмrиа),

pne (Имстичом),drи

(Нанково),/Іоktе (Розтокак. Ирш.). І Всрх
ратськиU замічав вплив твердих ннів на м'нкі у vocat. sing.
в сло11і: злть Jлтю і Jяme (1, 66, місце не назване). Іменники,
закінчені на -ес' маютL у vocat. sing. -е з персміноюсна
та-и.:

t,

clrlopte

(Нанкова), дьаw ти, паш

черче (Дусино, Е. З.

lV,

І99), Іі/1 буду л молоти, .шльtlи.W (Солочин, Е. З. 1\', 158).
Находимо в Солочині не -е з персміною -с па
але закінчсннн
-'и без персміни с на l: шІІо ти, .wолотu•о, до МІНи прийшоj
(Солочин, Е. З. IV, 214).
Jn.str ..,ing. має майже на uiлiit області ІІЇІJА. карпатській одно
закінчення -'от, аналогічІіС до твердих: Дсклінаuійпі таблиuі
добре ue унаглядняють. Крім того паnеду llJe друrі приміри:
idtи .{а kon'jom (Буштин),у poru.baly nol.Іom (тамже), toylteklyn'c'tom

t,

i.iltknьnn (Нересниuя), pomachtaie Pflr.Іfin'мn (Тсреблн), pr/aUЬІ.m
pufJom (Горінчоао), .r p!y.ra1jмn (Н. Бистрий), iz legiпty!lom .rokot(ylj. itaЬl!Wca (Тсрсблn), J lьtm kon'Jom, nol.toт. pli!tмn {Торун),
idtu iz hіі.r'с'Іот, ulylelom. kon'om, kир.:'от(Заріче~.), iJklиltom (Нан
ково), і zahnta!! twm 1/rІус'от .ro{)' (Реrrінний), поки ми J ньаньо.w
tаJдоеали (Волоnс, Е. 3. lV, 159), прийшоj 6ирііj 1 11omapyшo.w
(Стройно, Е. 3. 111, XV), украси) мбо соньgьо.w і місьаиьо.w
(тамжс, Е. З. ІІІ, 1), rupeд тим дождьо.w (тамжс, Е. З. ІІІ, 2),
і тот колоОьшь прикриj рішчом iJ верха (тамжс, Е. З. ІІІ, 2І),
ішОв '!}'тьом (Лучки Вел., В. І, ІЗІ), ptyJ//OIJ па .riJ' .rvtt kon'Іom

j~ko~?;~~~~~;,: (;t~::Y~~б:i:ie~~~~''b~U~~· k~~·~~~ 3(~~~!'!!с?,
fJ/trid.t' .rvtat!by

dп'om (КоритпяІІс),

min'oт (І{омаровuі),

is kt8rin'om

taj tam s'a

ofJ.rf/aІJ.

.rJyn'ym kta-

(Ставний).

Сліди с-rарого м'нкогn закінчення замітив н лиш на Мара
мороській Верховині n И:зке~.х: t/Jil}ka .rttala па ktolinlr.Ьl pmd 1/ryhtor'jtm, 1/ryhІoryj toh!o dj/alJOla .(.а те!{ет pto pry kon'ta p1yprovJatfл
do vtarь~!a. Крім цього находимо ус закіІІЧСІІІІЯ нк одинокс на
облас1·і гуu,ульській і перехідних гonopin: .r konttm, mІщfт
kraj/tm, i.r if1n hJosteт (Р<Lхів), {Ут rwbartem (Рус-Кривий), z bolиllJtт, але в Рускові 110 шип'ячих -от: rиЬІаjи chlih nol.tom.
Loc . .ring. має аж чотири закінчення: І) -у (-і), 110 і також
~01

часто і із старої

-jo

деклінаuії,

2) -'и із старої -й деклінації,

-tl!}, -о~, як вплив dat. sing.
Закінчення :)1, -і зберігають гоаори гуцульські та ріки
РусІСови а також мараморосько-бережанські, передовсім

3)

у імснниІСів на -і ( <jo): u mJoiim kraii, vmeltaii, !І raj(i, strІi~ hл
!І plaiti (Рахів), по rwbarty, па sum пJисІф•, па remeпy (Рус-Кривий),
да.\ьше па mІojim hn!ojy (В. Вереuькі), ja mІаі па lcr{aJy btudu
{І'орінчопо), 11 1/аіу (Н. Бистрий), u .rludenllm krtaiy (Нересниц11);
У іменинкіп закінчених на -n', хоч би мни походили з коrрої
давньої деклінації: па lconty (Золотарьово,Gере:ювn, Имстичово,

Ро:'Іпжа, В. Вереuькі, Страбичооо, Буко~uь Бер., Стара Сту
жиuІІ, Ужок, Ворочово, Убл11) хоч в інших місцях, ІІК
буде дальше видно, маємо ~с друrі закінчення у того самого
іменника -па рпу, але і па pn'u (Имстичево), па dпу (Дубовг,

Нанкова), по ltim ohnty (И:1ки). Крім цього замітив я ІlJC такі
винадки: pry t/anty (Тсрtюво), tam и V/arw!y (Изки), по moifт
(В. Rерсuькі), u ttllm nwnastЬJr/y (Купинопuі), па tovJaryli

lmojty

(Убля), при пути сілли пшениwо (Лучки Вел., В. І, ІЗІ). ЗакінчсшІн -'и аналоrічно, як то було й у твердих, 3 давньої

-й лсклінаuіt:

ttaislra vtysyl

па

hvoz.d'u

(РеніншtА), па /cJoп'u

(Стройно), ІІа рп'и (Имстнчсво), па тІhпіп'и, по ltбkfrt (Розтока
Ир.), по

vtilar'j/U (Дубове), па [Jivar'ju, па tovatyiu (Убля), по u{o/cfu
pystar'ju,
V/WU'u, також: па VЬ2lt'Jovy (Орябина), на дерешу (Пузняковці,
В. І, 137), ІUІсьмівали ua вбтuьу со6і (Стройно, Е. 3. ІІІ, б), т.іки
(Блажів), па kІоп'и (Блажіn, Орябнна), пapasrtwr'jrt, па

па

Іfайдеу ті.н лраю (Луково, Е. З. IV, 70), по дожджю (Страбичово,
1!. І, 65).
~JакіІІЧСІІІІН -'ovy не менше часте на ехолі а лужс ноширснс
на захолі: veтtl/tпo krtutyr~·a па орІаіt'оtІ_У (ТгрІюІю), па (ereda-

r'jovy

(Урмс:Ііово), па

cltl/opt'ovy, m/uiovy, kraj{ovy, Jn'ooy

(Нан

ковu), па koп'iovy (Mcдncлr.ooui, Орлява), па mtui.o~ (Орлива),
па lcon'Іovi,

livar'ovi, tovaryiovi

(Ублн), па

car'jtovy

(Р. Поруба),

па Ісоп'Іоm' (Блажів), па eltl/ofк'ovy (Орябина).
Закінчення -oj, котре, так як it R dat., новстало з -ovi, появли
ється 11 персхідних говnрах: па krtaloi (Прикона), або окру
ЖСІІИХ пословаченими І'Ооорами: nл /сІоn'оі. nл boh.raloj (Валиш·

ківці), па k!oп'oj (Банскс).
Множина.

Nom. рі.

м'яких іменників мав трояке закіІІченнн: і (і) з дав

нього l, rмо перейшло сюди 3 асс. рІ.,
ІІриголосніІ, і,lотnсрділи, маємо -w, -у.
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-е, в говірках, дг
рідких nинадках на-

-ove,
8

ходимо також закінченнв-у з давнього нравилІ.НОП) і (Іt). Закін
ченнв-і (і} Е:ІюрмальJІимна цілій області пів.депно-карІштській.
Приміри •сні ка приключеиій таблиці так з области східньої nк

і західньої. Крім того АОАам 1gc: lry st;upn'i (В. Апша), ral.pryЙiJ
do n'Jolro tkal'ti (Буштии), t41jkar/f loliftut ktubikьt (Нереr.ниuя), /о
Ьtьф dva prekr!asn'i l,O[otovolt4si clrltOpc'i (Страбичово), tr'jomy mol!4dc'f i!l(Y (Комаровuі), йщлu k}nuьi М44ийаииькі (Строймо, Е. 3.
ІІІ, ІЗ), ~ли два 6огач.і (тамже, f.. :J. ІІІ, 90), ktOn'i(Cт. Стужицн,
Ужок), drю'V'

bo/uJ!/i
kJon'i

жів), д11а dtobrьt
Закінчення

-ove,

(Валяшківці),

kton'i, rJ/okti, kam!en'i

(Бла

(Орябина), drюmyk'jUscї, rюrtobli (З<1nадка).

так як при тnердих, віАоме так у східніх

як і в західміх І'Uворах: porІoly Ію dochtor/orJe (Оноковuі), tоІЮrі1/оvt(Ублн), car'jJove (Руська Поруба), кісиове(Пітроnа, В. 11, 74),

з~йове (Бодружал, В.

ll, 74),

дрітарьове (Чірч, Н.

fl. 74), .f.idtove

(Завадка).
Закінчення -е звісне на uіліИ області ніІмснно-карпатській

;:c~ii~e~=~::uf'":i~ ~:~~~;:~:м(?16~~~.:::::'~;:х~=и=~~~~~

у іменників, закінчених на -ат'. lІриміри беру від Верхрат
t·ькоrо ll, 75, гро6dрі {Кружльова), КОНІіре, sоловНре (Вапенік),
гайдатtірt (Чірч), вотіре (U,іrслка), n01lЬ!J&tipe (Комльош), рЬІ6tірt
(В. Свидник), також і у інших: гаіітdм, potJUw (Берсхіn).
закіпчсІІНJІ rюrшrренс нереАовсім в говорах схі.цньо-сло
вацьких (Czaml.lel, ор. cit. 169) а також о r·оворах литовських
Stanislav, ор. cit. 26И).
Накінеuь закінчення -Ьl rюяв.ляьїься лиш наслідком фоне
тичної nереміни і ка ЬІ по/, t, l: lovari!y• (Убли), dva о.ІtrЬІ поtм
(Невіцьке, Орибина), hrо!ЬІ (Улич).
Додати треба, І.UО закінчення w має ·rакож і іменІІНК den'

Ue

(J.

dnЬІ майже на uілій області східнІоо-карпатській (Нанково, Зо
лотарьова, В. Всреuькі а також Орибика на СІшшу: d'va dnЬІ).
Ue толкувати лиш внливом аналшії твердих ннів тяжко, а му
сить то Gути ивю.uе фонстичІІе, r.uo rювстало під внлшюм наза
лізації, про r.uo диви у фонетиці стор. 180. /І,ивно,r.uо в дальших
відмінках, як показують абразці дсклінаціАні, м'якість :1акін
чеиь верта" оп'ить з виїмкою gen. plur., nроІ.uодальІІІt" . .Нвиrn('
ue ограничене лиш іменником den, коли бо при rrmin' ~·якість
пни зберіrаєтьси виразно.
В аа.хідніх оfіласт11х den' зберіrа6 давнє аакінчсншІ -і> -у:

dVІJ d~y (Р. ПоруGа).
1 Сполука синтактична dІЮ fudt
fPUoll, wo в МврмароІ,ИІІІІі fudt не І!

•

Знаком у оошІ'ІІІВ

Bpnx w.

(Вульхувuі) а ш• dІІDit ІШІІснхмrтьсІІ
:~fіірІІІ', ал1: І>"ІТІача .. !>ІfІІ,ІнІІу.

В говорах верховниських від Ужаш~иии аж по Ясіни на
ходим:о в назвах жителів сіл в зиа11інні походження з даного
села закіtІІІСння -у як останок nервісного закінчснив -і м'вких

о ннів:

vo/' til}&y,

уживаеться:

дл.и

мочі наростку:

ja~tincy, rшh'/i~,J&y, kuastiІJ&.Y_,
ІЮІмсноваІІІІІІ

-anyn ( < anin)

назв

hogdtancy.

Інакше

житеА.Ів по селам при nо

анони в

nom.

рІuг. мають

-r:

hy.Ф'itanr (диви стр. 190).
(,'rn. plur. кінчитh<'R нідноnіАпО до того, ше нерсходить еrим.
t в закри1·нх ('!(Ладах --і, іі, 'и на 'і!!, іі!І, 'Urt з *-tu6 аналогічно
до •-oui'> твердих нціn. В західніх областих іноді на -ос/1, рідщс
на rj а також ста.рс аакінчсннп-'о 1шіn: -ь.ІІри тім треба заува
жити, ІJ!О кінuеоиА двоrубниІ\ !! чacrn ассимілюєтьси до по
нсредш.оІ'О u. Там, де l, !l, 1, отверділи а за ними t переміни
лося ШJ. о, там ue о нерехn;\ІПЬ н исм'які і, іі, u а на Crшwy н w.
Облаrть Іюширення ІJіІ>ї нr.рсміІІИ ІІЇдІюnіда~ області персміни
rтим. r >'і, іі, 'u та о> w.

ugl'ianr,

t

НаnГА<'ІШ таблиuя форм

ІІСІІО унаrлиднюn нам

ue

ЯDИІJJе.

3-ІІD'-ііж І'ІІХ нримірів підчеркнути треба 11і іменники, які
належали ••ера•існо до інших дсклінаuійних тиІІіІІ, а то до і, n
шrів: ltokof, den', rІrmin', klamin'. Вони Іtсі виріtшялисн до одного
ТИН}', І,UО JIOR<'TiШ із :tЛИТТЯ ДВОХ ЧОЛОІІіЧИХ АСКАЇнацій -О та
-іі ннів.

Dci

они м<шнь закінчеНІіJІ, ІЦо новстало як рефлекс:

•-еи7•. Наnіть сло1ю *kun", котре u літср<~.туриім мав І_l!е до ·гепер
ааа;ЇІІчення -еі, мав рефлекси craporo -ru
-ои
з різними
відrншідІtими tІсрсrолО<·ами. ІменшІкdrп' ,котрий а nom. рІ. а ІІС•
рсважаючііі більшості І'Оuорів мав тuсрде закінчення, має однак

>

>

•• А'СІІ. рІ. ра:1 закін•tеІІІІІІ м'шсс -·u~ а іноді тверде -ti{-1. Тверде
:ІакінчеІІНJІ -Uy міпо -'ІЇ!! ІІаходимо в І'оворах, де етим. закрите
о, е > u. ;'J,o ІІ{JІІміріІІ, ш•nсдеІІИХ ІІа таблнuі зі Золотарьова,
Нанкш1а, ;'J,убоІІого наuсду І,Uе П(mМЇf) :1 дальшої 1>Gласти, де
І'І'ИМ. r, о ІІсрех<>АНТІ. на: 'U, U: .са s/oІ·ok dnli otjpoCyualy (Коашнуоuі).
~Заt<інчення

-och

нрииимаюп. м'икі

іменники роду чо.\Ов.

:~ь~·.·,:~со~і~лд~~п;;Ьl~ед;~;~~~~~ ~U~~i~~B."ri.01~: д~~л~с~і~~~
(Комлош.а, В. І І, 73),длпхлоnr&ох(ЛівІв, тамже),далhІІІЇ нриміри:
крайох, гайох, при11mtльох, воро6льох, вimJJЬOX без поданни місця.
Закінчення -ri, інодj зі з11уженим -lj, 11рийм.ають лиш декотрі
імешшки на uілій області нівдеНІю-карІІатській. До них
належать іменники: lude.' llri!, ki.J(. ki11': так'Ьlй міх грошиіі
·'9' о6іУ.ІІди (Страбичшю, В. І, 129), Ja6pa} собі два міхи гро
шиіі (Лучки В., U. І, ІЗЗ), Ашого гроишй (В. Ракоnсць, В. І, 65),
гостій (В. І, 67, без аюданшr місrjи). Всрхр.атrькиіі нахо,~~;ить

'

ПривеАсна Нсрхра;rськиw фuрма: людіN (Чір•, І,

ofiMt'Жt'lllllol.
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74)

Е ••иqJсм Ауже

у іменника: kin' закінченшr -ій ІІК моднфікаuію закінчсшп1
коній (В. І, 65, місuя не пода€), хоч у шаших примірих ми

-ej:

зустрічали пес закінчення: -і~. -U~, -'и(l.
Закінчення -~- частіше і коrІссквеІпніше nистунаf>
околиuях західніх, де в пош. plur. маємо закінчення
самі приміри, наведені на стор. 203, маю1·ь закінченн,.
рІнr. -tj: dritarri hrobarri, rodylri (Верх. :Jн. 11. 75).
Старс закінчення -jo ннів находимо •!!е 11 ••азвах сіл,
чеІІИХ в nom. plur. на -і: idu do Vulchoutc, do (;anye.

Dat. plur.

rщказуf! двоякі заJ<ЇІІчсшІя: І) давІtfі з

11 ТІІХ
-е. Ті
в ~сп.

закін

-jo
ue

ннів,

котре прсшдоподібно з давнІ.ого -етl. ІІЇ,.,.обно, як
було
в dat. і instr. sіп~ .• нерейшло аналогічно на -от з його рсфлек
сами:-іт, -iim, -um, -wm; іно.Іtі ·го о ІІС ••среrолошуеп.ся. 2) -ат
нопіmс з -а пніп. Старс :шкінчсння -•оть з його рефлексами
прид<'ржується
п папній силі майже ІШ uілій області пів
дсшю-карпатській, -ат вистунаf! рі.ІtІІІС, часто в тіfі самій
області, в тім самім селі, нобіч закінчеиь -•оть.
•-оть. Рефлекси його віІІ.нові~tають вже ІІЇІt(ЩІ1М і означе
ним у звучні облапям: ktOn'iт (В. Всреuькі, Буковсuь Dcp.,
Ужок,Блажів), kІОn'ііт(Имстичово, Рuзтока Ир.), kOn'Um (Золо
тарьоnо, НанкоІю, Берс:юnо, Мсдоедьовuі, Орлява, Убля,
Валяшкіnuі і ВІІімково в ІJанськім, де о>і, но в dat. рІ. -um).

•ne

J;:,;~м~ e3~~i;~1~;~t.1~~u1:~ ~~~(7~~;,.(~~і~17о~~~~мn~:!~п·~~
(Орябина). ;'J;оншшІІти можуть нриміри на ре~•лскси закін
чення -от шшсдені дані на таGлиuих а також деякі нові нри-

~~РJ: ~~7~2~): ::~а~;:~мк~и~к(~~:~~~ f~ Jз~"fft ~~~~ятин,
Верхратський наводить приміри із східньої облас·rи Лlfltr -от
а переголосом (1,64), а тесаме і 11а області з наголосом сталим
Замітнс, •.uo аакінчсннn -от без ІІСрсrолосу остається
в деяких іменниках. /f.o ІІИХ належить nерсдовсім lutlt: twm

(11, 74).
fІUflom

tak

po!rpt/aІJ (Изюt),

Jka<;./ay luflom

(Страбич01ю),

daly

dvoт lufloт lanc (І<срсцькі), Те саме записав і Гнатюк в /f.усині:
каже людьом (Е. З. lV, 190), натомість у Бучкові записав nін
закінчення тоrо іменника на -im і на -ит: та щто доме льудьім

істи (Е. З. ІІІ,

145),

Jготовиме л~ьум істи (тамже). І(рім того

Гнатюк зашtсаn з •кінчення -от і щ•и i1_uc інr11их імеНІшках:
кажи братьом (Вучко•ю, Е. 3. lV, 76), тим трьrш старuьом
(тамжс, Е. З. lV, 77). Можу І.UС доношшти нриміром :1 нерс

хідних rouopiп, lІрикона: kraloт. Всрхратса.кий

i•.uc наnодить

чіпкарьом (;'J;ункопиuя, І, 64), чісарьоАt (В. РакоІІС!!h, І, 64).
Так отже явю.uе ue ІІС можемо :~льокалізупати 11.0 nсІших місuь
а tyc більше признати нс•щим :J;L,.,начеІшм іменникам. Ми
виділи,Іуо той сам іменник lutlr має іrюді R тім випадку і нерс-
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голос. Подібне МІІ будемо :tустрічати і при дr-иких іменниках
роду жіночого та tІіІІкого. Такіж форми на -от відомі й на

БойківІ,І.Іипі, ик

ue

прtшодить Рабіівна, ор.

cit. 27.

Нш1е зrшін'Іеннп -ат отиск<tвтьси і онановув новоли цей
ІІЇдміtюк.
аакінчсшrн пануfі нr.рсАовсім на Гуuул.ьJІ!ИНі
:t нсрсміншо -'ат на -ет: htosflm, kton'ёm
·но hrtaffm (Рахів).
Но вже 11а ріці Рускоnі ноtхо;t.имо дублети; ryhar'j/Um, но
n!lиhfam (J>уе-КршшіІ). :Jакінчеrши -'ат може ІЮJІВ.ЛнтиоІ ио
біч форми _,.а.виьої ІІС лиш в тім самім селі, ШІ.е й в тім самім
іменнику. Таблиu.11 наша нршюдю·ь т.а.кі nриміри з Дубо
ного, де -ат мав бути 'ІаІ:тіше нк -ит: vdlar"jtam, vtUar'jІrim,
:t Ормши: ko/n'am і kІon'Um, з Ублі: livaram і livar'Um. tovari!am
і -JUm. Знов, ик було виtуе ска:tано, закінчешrи -ат або -ит
приu'язаиі до rrевних імСІІІпtків. І так в НаrІкоnі побіч kton'tim,
t:/ar'iUm, ho/mlІtim зустрі'ІаБмо форми put~am, rl0i/u111, kraj/am,
11 Розтоuі Ір.: kton'iim, але hartarmm, Стройно: koІn'am, але
у І"натюка занисано: дай иіспш кtоиьім (Е. 3. ІІІ, 164) і знов
осим xлon"ьaJ.l малим (Е. 3. ІІІ, 91), Лусино: а таким ЧЬУ.:J\
01u чєрuмм дужи добри (Е. З. і\', 185), В. Верецькі: kt6n'im,aл.e
du'am, J)л<J.жів: kton'im, але vtokfam. Верхратський відпосно
области з tшrо.\осом шхтал11м замічуе, ІlJO побіч форм з нере
голосом -on1 на іт, iim, ІШі ІІТИО\і..І~ТLСІІ закінчснни -ат. П римtри
І юда~ G1·з ІюдоtІІІІІІ місuм: но}кО.Іf, мурникам (ор. cit. І, 64), отже
приміріІІ а м'якої дсклінаuії не tІриводнть а ІІідносна области
а н;н·о.,щ·ом І"та,\юJІ заміо.tу€: "В ;1айшrку "'· мног. тут і ·гам
ІІJЮНІJЛЯ€t"ІІ 1акож накінчик -ам (tшtтий з ІІІ. склону: ph.l&.t-м1o.),
•rк і зш·алІ.ІІо 11 українсько·русм<ім: хлопам, льісам:, роз6іШrикам,
кОІІІІМ (В;ш....., Вщrснік, np. cit. 11, 75).
Асс. plur. задержує паре закіичснни і (і)
:ti пароруІ"ького
l ти Б шші рі1111е nom. рІ., абu nptt особuвих gen. plur.
І< рім нр.,мірі11 на таб,\Іщі nрІІІІ{:ду ІJ.!е інші: у prokІarttaly

IJc

<

ІІJ'е, !Со m/aly, у !tтt61i і kІ6n'f (lіушпш), r/u/yr} k6n'f (Тсрсбли),
-tabty!y do od11oh/o ll/uba lry n!бli (тамже), уймU 6d6i хрRІ~і з зdду
(В. РакоtІt'ІJІ•, В. І, 160), здrр ~·м: три рєміньі (Jльниuи, В. І,
149), за6ра_У ro6i ч.отщи коиьі (Лучки В., В. І, 133), t:ЬЩ)', має
наидрувати дв/1 мit:JІflьi (Пузниковuі, В. І, 139); dm; rto.{kщ;, Jlobм

tkal!UI} (Gуштнн), тай rтйма} кбсьW>і} косити (Дусино,
Е. а. lV, 183), 1 61/(//Д(/.Д/1 6opuьU (І'ол.ІІТИІІ, F.. 3. ІІІ, 29), везі
Kdpoлt, t·воrїіх родUтєліін (Пузнякоnуі, R. І, 144).
lІодіGно як і "Р" тІІсрдІІх, находимо шшадки, JH" асс рІ.
особових ріnний nom. рі.: prykltyllot/wry dtбbri {ude 1 (И:tки),
slar/osta zazЬІ.v/air jtl/0 r!odyli і brtala і Jt.rli"Ьl (Вульхуnuі).

ym{yty

1

Фо11сма

fud;y

у ІІІражешrі: :;.Іuit4f!

fud/y

kJІy/uJJy

8 формою gen. plur.,

ІЩ Іl!<І R Ш.:ршНі мірі ІІfІІ(а:Іу8 1131"()А()(". I!Іt:JDyqнc I"A:tGr.
:.!Щj

j ІІЇ,,ЩІА,".

Іменник

dtn'

маt: :JакінчсІІЮІ тверде .ІІК і в

nom.

рІ.:

nai sl!.Jslyt

пІа:ос~~~ jl~r~:~~';l~~~~ 11J~C;~~~~a~l~:~~ (~~~ ~~j{Ь~~~)(Вуль:~~:увuі), йа бих л~де чtсьн&і, прийІUов до вас на нОч (Строііно, F.. :і.
ІІІ, 65).
lrLflr. plur. аналоrічподо ПІ("РАІІХ ш1іu кінчиться па: 1)-'an!.)',
-'аті; 2) -wny; З) -мпа; 4) -пта; 5) -у (-і).
ЗакінченнJІ -'a'V' е нині найбіАLше поширене, так І.ЦО воно
RИТИСІІуло майже :юнсім Аавт< :шкінчешtя -о деклінаuії -у (і):
nlt{y olm'Іamy sptklta pa!an!ylku (Тсреблn), s Ісйs'с'Іату (Н. Би

za htos'c'amy (Заріча), kraitamy, ul)"'ltfthny (Ра
me.g lltos(amy (Бичків), vUlar'jJamy (Дубове), leredar'jJamy
(Урмезіово), car'j{a"!)', 6ohalJamy (Нанково),рп'tа"!)' (Имстичово),
remin' {ату, dn' {ату (Золотарьоnо), livar'ami, tovariiami (Убля, Брох),
car'itami (Р. Поруба), mwмa КJJЮчами поодАtwкdв (Страбичово,
В. 1. ІЗО),'!}' іЮе ебн с mu..wu біtарьііами (G-rройно, Е. З. lV, 84),
тоньчІШи кінь,gьами npuiiaзaj (Волове, Е. З. IV. 159), і molдu
дьідо віткаже Ja тІШи мriнi>QMU (Голптин, Е. З. ІІІ, 11 І). Всрх
стрий), ріЩор.

хова),

ратсLкиИ чомусь то в говорах східrІіх на 11срше місuе кладе з.а
кінчеІІня -ота а побіч нього формн ІІа -ату (І, 64). Натомість

в друrій частині

coom т1юру (І·оuщJІІ з наrолоt'ОМ сталим) про

закшчеrшн -ату І·оворип. як 11ро наіібілhІІІС ноwирене. "Накін
чнк творника г. ми. -а.ІІи (:1 01'.\ПАУ на рwв..t.мн) у <"УІJ!ІІИКів
І. кл. загально уживаttий" (11, 75).
Закінчення -&ту :t ,-щnноі -і дск.л.інаuіі прив'язане ЛІІШе АО
певних імешІИкіu. /І,о таких належить переАовсім *kопь, *h.ro!ь,
*h.o.rt&, lude. На приведенііі таблиuі видні nинадки такого закін
чення при слові /c'in', h.'ist, а крім цього доАам ІІ!С: i.f kUn'my

(l'орінчоно), t{ьІту h.rйlm!.J (Byлt.xyoui),

z

lшlm!.J (Горінчооо),

там 6уде.ш міжи людь.чU (В. ІІІард, В. І, 151), хоч і с rІІІІМІl
lpiruмu (Стройно, Е. З. 148), 11UJ на отuесьу козу, шчо буде lpOuвІU
срати (Кушницн, F.. 3. lV, 90). ВерхратськІІЙ згадуf> про це :Іа
кін'Іення лиш 11 західніх областк:~~: нри обго11орюnанні in~tr.
Додаt~ до вгорі висказаної думки, ІJ!О побіч :~акінчсншr -ату
Ї<'нуи в ніАк. пшорах закінченІІІІ на -ту: lopgмu, маль[(АШ (Лсr
нява), niuЛJьмu (ор. t'Їt. 11. 75).
:Jакінчсння -(ь)та, як даон" :~акінчення dualis -і деклінаuії,
виступа€ рідко. Гнатюк зашІ('ап о Стройні (F.. :J. ІІІ. 158):
йа йду с то6~і> за тими грііиІМа, ш u Солочині (Е. ;J, І 11. І 88):
еОн дарува_У катуІІ lpiiш.\ta.

Зате частіша друга Ауалмrа форма на -'ота :1 о ;1еклінаgії:
Студсний),dп'fота (Нанково),dv,опт dn'toma

pjas'c' zpafc'Joma (В.
ptrJedie (Изки).

ВерхратсLКІІіі ІІ<ІІЩ,\ІІ'ІЬ нримірн і:І t'Хі,щьоі оІі\аl'ТІІ t·акож

:.!07

Перегляд деклінауії

S

N

ryehar'

G
D

rye~~~ ~a_j~ kon-'~
_ -~-on-'a
-cvy
-jevyc
-'ІІJ(-щІ
-evy

~~---k;i;;:;··---k'in'

і

n

к

~iu___ pn-'a _
-~ovy
-evy,:ovy

А

-іа

_, N

-'а

-'а

V

-ju

-iu

-'u

-'u

-iu

-jem

-'om

-'om

-1om

.,. N

...., N

-'от

і АЛЯ м'яких іменників: товаришома (fopotцa), скл.епарьdмл (бе:\
nодапня місuь). В захіАпіх областях ця форма частіша так,
як uc можна було заnримітити й при твердих пнях-асобливо
на ноrраниччі слооаuькім: livaт'uma, Іouary!oma, dn'oma (Убли),

kra/Joma

(Прнкона),

6o1Іal!oma, dn'Іoma (Валвшківuі),

dn'oma

(Баиске).

Та~;оф~РЗ:;і~;~~~і~ :і :YH!~~~:~~s ~~;;6;:;~~~k;~J~~к;;
pшltyn, але тамжс:

ry"bar'jamy, nuchfamy.

Loc. plur. не зберігає майже давнього закінчення -о nніо -~lz.
але приймає або закінчення давніх -й пнів -«lz, або жіночих -а

пнів -ach. Закінчення ui тсриторіІІАьно не вЦrраничені а про
тивно, зустрічаютuся в тих самих околиuях і селах,

Закінчення

-oclz:

па

klon'oclz

(Рус-К~ивий,

Золотарuово,

Нанкова, Розтока Ирш., В. Всрсuькі, Ьукооеuь Жд., Убля,
Ст. Стужиuя, Ужок), па ntшh(or;lz, але також ТІ/исhІасh (Рус-Кри-
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u

-~----(;і;;-·

чоловічих м'яких пнів.

...

г~=~~j~~:. І ~::- І Оrой І ~~~..; І Ор•бнна1І
І

'

'

;

k'i:n·

•

kwn·

~-·~--- -.ko~'a
-'ovy

- - - - - - - - · ..

І ь.;~;.

rlndn--;-

;:t;~·;

_

-'ovi

-у (-'ovy)
а

І

і

-ovi. -'u.

[І

den·

~;~~-с---~а -~~~~

-'u

-'u

-'u

-'u

·-~- ~-N- -_:~!

- _ - , , - - ----::.;;----- .. N-

~-· ::~m І

·den·

-..•:·г
-'u с-У>

:''

s

вий),

u V/tJro/och, u thia/loch

(Драrово), ро kІor!och (Вульхувці),

~ z:J~~o~1;.~:;) ~~~f,;:;~(.~:~~:;a~:xА~оЗн:чі~·Jl; ~а;:::~~~

=~х~6,;;;ь~х~ ,:~~:~о(~~;:~~о~З·. '{{j,м{}:6'::а r:;:,::;
(Дусино, Е. З. ІІІ, 108), на коtмх (тамжс, Е. З. ІІІ, 109), 110
tрошох (Голятюr, Е. З. 111, 34). Відносно західніх областей

замічав Всрхратський, "ІJ!О дуже рідким естьвмісmику ч. мноr.
накінчик -ах (nісля: Phl6·4.(... ) місто заrально туr ужиuаиоrо -ох··
(ор.

cit. 11, 75). А на стор. 73 (ор. cit.) nодав nрим~и: в npUR.mtльox

(Krr:·~o~:;~:;~~:P~· :о~:С:~n8и::'::О: (т!:r;~ ~!~~~ми

Броха в Ублі: k8n'tи:h, livaroch, tovarifoch (Убли), krІafoch (ПрІІ
коnа), kJon'och, boh4/Joch (Валишківuі), t/ar'joch (Р. IlopyGa), ntl
(Баиске),
dn'rн:h (Убли, Банске, Р. Поруба, Валиш
ківuі), ро dvoch mj!U'ш'orh. (Завадка).

k!on'och

UkraJiмkd нd/\'(·1

v
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Закінченнн -мh: па п/Uchfach (Рус-Кривий), па udlar'ilмh, па
(,.1\убове), па ltredar'j/ach (Урме."Ііово), па pufJмh, chlІopc'мh,
cjar'jш:h, поі.Іш:h, lcrІo.iach, lcam/in'ш:h, pufJtиh, dп'ach (Нанкова-
побіч па lc!on'och), па ІсІоn'мh (І.іерезово, Имстичово, Стройно -але на палЬ«ЬОХ, нк було показано виІ.uе-- Мс.дведьовuі,Орлnа),

dn'ach

::;,.~~~~j~~rv."~Зl)~'::':~~(в·~)в:.,~~:.~-i~·.'.t~:-:.{=1~~::
rilш:h (Ублн -·nобіч форм у тих самих іменникіІІ на

-och,

ик

:п~h~ ::~,:ta~C(Q~~~~!~~f.loп'ach, u/olcfach, dп'мh (Блажів), па
Верхратський наводитu форми на -'ath 11 західніх областнх
як ріАюсть: конях (В. Сuидник, В. 11, 75). Тимчасом вони оІІ'ять
стають •шстішими саме в областях західІІьоrо Шариша(Блажів)
та Спиша (Оря.бина).
Накінеuь :~гадати тnсба і за вплив твердих -о 11нів давньої
деклінаІ!ії о Іос.
В деяких селах записав я форми як: па
tьrch rуЬІаШh (Рус-Н.ривий), па car'jмh і па carfch (Нанкова,
В. Всрецькі), па Ісоп'осh і па Ісбп'ісh (В. Верецькі, Буковеuь Бер.).
Також у Гнатюка} свОйіх ximapix (Голнтип, Е. З. ІІІ, 19).
Нині тяжко сказати про ui форми а згл11дно про закінчення
-ich, чи воно може бути рефлексом давнього -ich. Зnук і як
відмінкоос закінчення став твердим о loc. sing. па lconv і ІІОDИІІен

rl.

буn також стати таким самІtм і в

loe. plur.

Тимчасом таким

він ІІС е, а противно м'яким. М'якість ця правдоподібно похо
дить ІІЇІt аналоrічних закінчень -о пнів твердих, .де маємо ·ich,
3 -lch :J м'якістю напереднього приголосного.

Чоловічі

-•

НІtі.

В півдешю-карпатсuких україІІських nJвopax Ао

·renep Jl!e

задержаласи категорія іменників роду чоловічого, ІJ.!О фор
мально належали до -а шtів. Є то іменники: sluh/a, v/adtьdiJ,
g/a;;da, sw' /ida, ІJojtv/odo., ]Jura, drІиі.Ьа,МуІсІиlа, stanosta, on/иka і т. д.
Іменникі ці первісно зберігали свою деклінацію но своАому
пиеві -а. Но в тснсрішності помічається хитання, ~,go об'плн-

6Ться в uім, ~,go в декких відмінках принимають вони закін
чення чо.\овічоrо ро.ду. В цім і uндtю нроuсс, по котрому
у згаданих іменників затрачується uочупя приналежности до
-а пнів і іх деклінаuіі а вибива~'ТLСН сильніше почуттJІІ родове,

котре В дальшій мірі ІІрИКЛОІІЮ~ Ui іМСІІНИКИ і ДО рОАОВОЇ
деклінації, то в дсклінаuії іменників чоловічого роду.
Представлені нижче приміри показують, ІJlO цей npouec
переміни деклінації пневої на родову найсильніший в західміх
частинах південно-карпатської области а менше сильний на
rxo,Іti в Марамсроші.
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Nom ..ring.: slnrJosla s8Ь!f kl!7le drІul.bu (Вульхувuі), а letvJertwj
bwp sl!u..tka (Бе.дсолп), dr!и/.ba mІаіе sok/ьzru (Вульхувці), g!azda dtJ~
Іlsty (Люта).

Gen.sing.: obJw bJьUa u gazdьz clшdJoba (Ocoй),p~j.!l!a do jedntoho
g/a;:dw (Люта), прийшли до mOlo taзdN (Стройно, Е. З. lV, 143),
та ии лаІmосьа стало j сусьіди (С1"роЙІІО, Е. З. lV, 82).
Dat. sing, 'Лиш від ut.ш·o оі.дмінка зачинаь-п.си хитаннн
в закінч~ннях. В західміх частинах і часПІнно долами перс
билосн закінqсннн родове nvy ( -olli) а на Верховині та взагалі
в rоворах схі.дніх зберіrа• .ьсн !Ме закінчення -а rшів t: kІаіе

fA~:~:. ~~Їr:a7~~~:o~x~~f,A~~ ~=:.~l:h~oiиJ~~:i~~~;~:~:~
закінченІІІІ нневс:

dav/a!f. odJeiu, postol/t.a tom{u sluiJi, Ito ;:aslu-

~~Іi(~l~:.r:~ (~~;:~~~:~;,~,:~~~~~:~~і~ ~1':!~:~~ z:~o~
(Торун), і IІomu glaitfi Jka;:Іav. taA: (В. Студений). Крім цьоrо
записав Верхратський і Гнатюк: а оно. повім rаздьі собі (Пузнн

кощlі, В. І,

135),

пбдt ід владщ~ьі (тамжс, В, І,

144),

та j6ptШym&

ньа tазд~! (Стройно, Е. З. ІІІ, 152), npuдaj свому taзh&i (Дусино,
Е. З. 1\', 145), tаздьі (Збійне, В. 11, 72).
Асс. sing. зберігає давнє закінчеrrня пне.ве і кінчитьси: на -и:

Jon'k!u dav. ;:а J!uh/u, vйn nahovorJyv. c,o."ku (Бедевлн), а st{arosta
J8M kl!yle dr!иlbu (Вульхувuі), svalborJ/oho sttarostu s{am zak/yk{aje
(Вульхущ,Jі), mef.y k;ury gJa.tdu jf pryj/af! (Люта).
Voc ..ring. має також закінч:енfІІІ пневе -о: id(Y tw, ]turo, slu.i.ly!Y (І'оріtІчово), дJa.tdo, pu/l'Іai! ( Рако11о), но tа;до, ш 6уде 60JІЬше
ntyt)жamu (Пу:шнковuі, В. Зн. І, 1Зtі).

lnstr . .ring. В цім відмінку видимо .rме сильнішу nеревагу
закінчення чолонічого роду над закінченннм пневим, ніж ue
було в dat. sing. Закінчення nневе ·O!f. переважав на сході,
а закінчешІJІ родове -от пануючим 6 на заході а не рідке і на
сході.

-ov.: із с8ойім rаздоj (Лучки, В. І, ІЗЗ), всt сьа 8адила
tаздоj (Позннковuі, В. І, lЗЗ).
-от:

і с каждим

U с8оіtім

tаздом приіішо8 його пес (Вучково), slu~v.

sltui.bu, і s svojim .rluhtom (ТсребЛJІ), за по..шрІШJм. tаздом (В. Шард,
В. І, 156), і 8011/t ІІоміньоли с тим rаздом кот за 80.1111 (Строііно,
Е. З. !V, !42).
Loc. sing. має такі закінченнн JІК і dat. sing.: на сході rшеве -і,
11а заході родове -оцу (-ovi).
Такі самі хитаrшн між закінченннии пневими 1а родовими

nомічаємо і а множині.
Nom. plur. маЕ> закінченнн ·ЬІ, ІМО в СІІільнс длн обох дсклі
ІtаUій. Родове :~акінчсннн rrі,~tчсркуЕ>тhсІІ одш1.к сильніше за-
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кінченням

-ovt

з давніх -й ШІів: tаздове (Збійне, В.

11, 74).

RoG~n.8;Fu~~~~a ~~доа;:езб~~і~~і:т~;:~С.:~в~і:::;~:~:,:!:":т~/~h
Jos'Іid (Нсресниuя), на заході поІІВляюn.ся зате закінчення
родоnі -iv, -och: от слугів (Заднв, Е. З. lV, 164), tаздів (Чер
тіжне, В. 11, 74), од ШJШUХ tаздох (У як, В. 11, 73).

Dat. plur. nобі•І закінчення -ат рідше давне родове чоАовічс
-Um, -im: twm slulщi.m (Теребля), саздім (Кечківuі).
Асс. plur. хитається між nom. а gen., Іюдібно, як було нри
іІІШИХ іменниках роду чоловічого.
/nstr. рІ. мав tІсе закінчеtщл -ату:

/,ос.

plur.

gta.tdamy,

sluhІamy.

кінчиться: передовсім на -шh, але на :1аході на

-och.

В Марамороші стрічавмо однак і нротивне ЯВИІ,І,Іе, де почуття формально-пиеве сильніше, я:к родове. Там бо імена
власні Ptlro, Aleksandcr нсрейшли в однині в декотрих відмін
ках до -а Ішів. Jjc могло статися: може під впливом таких іме11
як: Mykula, Jura, а ше правдоподібніwе під внлиnом румун
ським, де імена nласні часто кінчаться: ІІа -а.

Gen. sin.t:.

кінчитьси у :Jrаданім імені

Petrto

па -Ьl:

idtu

uьuJ

Prtr{Ьl (Тсрсблв). Так само і

atc. sing. мав закінчсння:нневе -u:
Ptavtl poskombot/af! Prtr{u u pjattu (Тсрсбл11).

Назва свя:та двох евитих Петра і Павла дня ІЗ. лин11я нов.
стнлто коцтамінуF.ТtоСR ·rак, ІЦО ужиІШf>їt.є-JІ ли111 Pttro в мно
жнні: u P!tlracl• (Тсрсблв) або і P!ttrfch (Заріча), очсвидн()
rут нсихологіч1ю ду'>t"авться за дnох.

3аІІІІаГІІ до дск.\інаціі

іменників роду

чоловічо1·о.

На осноІІі ІІривсдсних даннх ми можемо констатувати, I,IJO
нроuсс затра·Ін різниці дскліпаuіfі 110 ІІІІЯМ у Ї\tсшшків роду
чо,,овічоrо, юнрнИ зачався І.UС я староруськім, 1 ніщоа так

д01лско, ІllO ІІЇ/І; тенсріщню добу ма€мо дійсно лише два типи
дсклінаuійні, основані на рnдовіfі ІІришlлежІюсті а не на
шІсІІііі. Один тин в дсклінаu•я іменників чолоnічого роду, за
кінчених на твердий нриrолосний: (pan) а друтй тип імсн
никіІІ, закінчених ІІа м'11кий nриголоспий (mtdvftl}, йоту (haiJ
та почасти закінчених на l,
І: rodyt, nit, які можна наоіт.,
виділити в тип мішаний з персвагою твердих закінчень, бо по
приголосних -!, І м'якости зовсім не •1ути, а 110 t лиш у малім
стvпні.

.t,

hpao;~;a. J!C з"нд~шсшІІІ •ютирьох рі:тих дсклінаuій, розді
110 пня:м (-п [ 7jol, -іі, -і, -n), не сталося в такий

лених колнСІ.

' :\.
Мос:·ква

И. СоGолІ"оскій: .\(·кц:іи

1907,

стр.

no

170.

212

исторіи рупкагп ІІЗІ.ша. Из,4.

1-.

спосіб, Іуоби сліди їх :ювсім ІJ.!ездИ, противно вони Ішливали

на себе взаїмно. Найбільше та найскорше ue сталося між
дОJ.вніми -о та -й пиями, 1 та хоч імеиниюв -й ппіu було мало,
исе таки залишили значні сліди, а то маtіже в кожнім відмінку
однини крім асс. та в nom., .ц-еn., Іос. рІuг.
Найсильніше вплинули з01кінчешtІІ -й пнів на dat. sin~.
в закінченні -o'D' (-ovi), І.UО шші є маііже одиноким закінчеrr
ням (за виїмкою М<tрамороща, де :JGr.piгanьrя ІЦе старе :tакін
чення -о пніu: -и) а також на gen. plur., де рефлекси старого
закінченшr -•пvІ"І
-i{l, -ii{l, -U{l, -M{l є пануючими. В прочих
відмінках маемо дуGле·rи, а то R gen. sing. 1юбіч -а з -о ннів
rакож -rt з -й нніn, котре ограничене на іменники неживі,

>

означаrотr. матерію та нnнпття абстрактні.

IJ!O

У voc. sing. закінчrrшя -t :1 -о ннів аапанувало всюди за
виїмкою іменників, І,ЦО кінчаться на -ok, -yk, -uk, рідше на -ak,
іноді і тих, ll!O кінчаться на -ch, бп вошІ прибирають закіІІ
чr.ншr -u з давніх -й rщin: sad/Olku, kІоnуІш, jmnlJиku, slyrn!aku,
mІichu а рідко інші: ЛJ{alu, ryo вже стрічаєтьrп у Волинськім
Літописі за Іпатіеrrським списком. І

В loc. sin,f{. оп' ять стрічаємо дублети, а то закінчення старих -о
шrів-і: nad!uhi та заюнчення иарих -й rшіо -и: v sadtu, па vtr'chІu,
а до того Іючалося сильне ділання закінчення dariv-y на -o'D':

u di[Jory.
В пот.

plur.

наступило ІrересуІ.rеІІІІЯ закінчення з асс.

plur.

•Ьl (>у) на міс~.tі АОJ.ВІІьоr·о закінчення nom. рІ. -і з ·О І ІНів, IJ!O
лиш зберігаєrься в лемківськ11х гаnорах від Лабірuя на :1ахід

а на сході нридержуєтt.сJІ одинокого слоиа voyk. -· VO(lg.
Вплив -й пнів -ovt оrраІшчениА лиш на особові іменники,
особливо в захі;tніх областях. Натомість зберіглося закінчення
-е у іменинкіn на ·anyn: tur'ian(ln- lur'itane.

В

gen. plur.

занануnало майже

Ge:J

виїмку закінченни Аавніх

-й пнів -•оvь з Aoro рефлексами: -и!,l, ·ii{l, ·ЬІ{l, -i{l.
В dat. рІ. найсильніше зберіглося дави~ закінчею1я ·О пніu
-•оть у його рефлексах: -іт, ·ііт, -um, -wm: vtol'im,vtoliim, v/oltlm,
vJolwm, 110 вже ночипае nтискатиси нове закінчення -ат иід
·0 ІІІІЇD.

В асс.

plur. Ч!е не зовсім

переведений

npoucc

заміни Аавнього

закі1rченни 1-ra закінчення gen. plur. при особових, бо rоrюри
ехіАні та і долішні зберігають давній стан, то є закіJІчсннв

асс. рі. -ЬІ.
В m.Jtr. plur. перевагу взяло закінчення -а rшів .ату: panamy
місто старого з -о пнів -w, котре зрідка на Верховині І.UС
держиться: .с
1

•

vtolw.

стор. 170-1 Н.
А. И. Соболсвсt~ій: ор. сіІ. стор.

Jbidem,

21:J

172.

В

loc. plur.

закінчення

-och (u

lІUoch) з давніх -й пнів чим

дальше на захід, тим білLІuе витискав старе закінченн• -о
пнів -ich (u LA~'ich) а також заходить вже і закінченни ~ пнів
-ш:h: па bar/anach.
Старі закінчення в dat., instr. та loc. plur., зберіганнІІІ
староrо закіцчення асс. рІ. при особових іменниках, а також
іноді і старого закінчешtи в nom. plur. (ІЮІ:ІС.J) надають деклі

tшuії іменників роду чоловічого твердих основ характеру ар
хаічиоlо. Засягашtя діланни n dat. Іос. instr. plur. закінчень -а
пнів 11е в І!Jе такс сильне, но треба думати, J,&JO вплив літера
турної мови через школу зrосте в уім напрямі сильніше,

а літсrатурна мова ІІС признае архаїзмів у uих трьох під
мінках.
Імеюtикп давніх -і та -п пнів зійшлиси в один тип м'иких
осноn, серед котрих псребилиси закіtІчеtшя давніх -о та -u
ПІІіn. Лиш в nom. plur. --деякі іменники не з давніх -і пнів

мають закінчення -е персдовсім на найдальших західніх частн
нах (vo!are, rodite, haitole). Але іменник !ude зберігав <евоє
давн~ закінченшt. IJ!c n двох відмінках помічаRТuся вплив
давніх -і пнів, а то в gen. plur. та в instr. plur. В ~сп. plur.
мають закінчення -еі лиш деякі іменники: hisf. kin', hri! та lude
(а на ;щході ui, ІJЬО мають в пот. plur. -е: dritarej, ГЬІЬаrеj) а ті
самі ЇМСІІІІИКИ М~І.ІОТJ,

iainstr. pJur.

закЇІІЧСНІІІІ -ьmу:

hiJ(my і Т.

Д.

З імсштків -n пніn лиш dm' зберігає у малій частині
говорів (rtршава -Ссвлюш) давнє закі11чснни gcn. sing. -е (dne),
а по аналоrії елідув і uhrn·, t.J!O належав до -і ннів.

Но м'які ОСІІОВИ згаданих іменинкіn давніх

-jo,

-і, -п ПІІЇf\

не зберіrлиси за виїмкою rоворіи гуuуд~.rьких та деяких остат
ків в rоворах Всрхоuшш Всрсжанськоі та Марамороськоі.
Всі вошt підпаЛtІ ІІІІлиооиі аналш·іі тuсрдих основ в uих від
мінках, де первісно була алt.-rсрнаuіи o/te. Нині маємо всюди
майже

dat. sing. kon"ouy, pysar'iovy, instr. sing.: kon'om, pysar'jom.

Грамоти галиuuко-волинські 14.-15. століпи І.Uе вирізняють
uю альтернацію, але і там вплив аналоrії твердих слідний
вже в dat. sing. 110 шип'ячих і с: w".а.(тNчоам, ту& ... "І\О&N.І В той

~~:~і;б б~~=и~::З:~:н;_в()~;:н"и:~:~~и~~,}:е;~и:~~~; д·~':"·і~
в gen. sing., м'икого 'u в dat. ~іпg., у vocat. sing. зберіглася давня
різници, бо м'икі мають все закінчення -'u а лиш іменники на

-ес' мають

-le: kuple а також Іос. sing. зберігав, особливо на
'u під вnли

сході, свое давпв закінчення: -у з -і побі•І новоrо
вом твердих: па Ісоп {У, v htajy ( haji).

K~r~s~~~::,:ic~?Gi~c~~ity haii~::w~~~s~i~l~I~~X~4 ~i~k:.~~~~~
19Зі, стор.
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В множині лиru

закінченни -і з

nom,

l: kon'i,

і асс.

plur.

зберіг

І!JС свое давне

у прочих відмінках мають м'икі імен-

::кі:ч:~:і, :~к~~~~~~х~:::rод:·и~~~а7 ~: ~h~· n~ik;;.;~i:
Закінченни -tch а твердих основ в рідкою виїмкою.
Іменники, закінчені на шиrt'ичі, крім закінченнІІ nom. асс.

kon'ach.

на -і: мlі,
закінчення.

plur.

rodyli

маюл. у в<"іх інших ві~tмінках тверді

€ ue отже нроuес,

І.І.Jопішои ~tальше, як в говорах українських
поза Карнатами та І"уuульІ_uиною, бо у великій мірІ вирівпав
м'икі оенови з твердими, особливо по шин'ячих, подібно, ик
ue є в за.хідньо-елов'янсLких монах а ue в чеr.ько-словаuьких
говорах.

Жіночі пні не виказуютL такої різноманітности в :.аакін
чеІІнях поодююких відмінків, ик ue було видно у іменників
чолов. роду. 1 Коли бо ui останні були винлиьом змішаІІШІІ,QО
найменше трLох тинів дсклінаuійних, то жіночі зберіrли uіл
ковито тип давньої дсклінаuії -а,
пиів а -і, -іі, -r пні збіrлисJІ
за малими відхиламн у другий ноuий ТІІІІ м'якоі приголосної
деклінаuії.
Старі закінчення імен особових на -wn'i ( <yn/) щезли

-ja

:t;:f::/k'J:~~a~~~~~;z;~~~a.в nom. sing. -ьт'а

110

азорові

-ja ннів:

·• пні.
Однина.
Сю~tи належать жіночі іменники, закінчеІІЇ на -а, на прим.:

r!wha, ruk/a,

m/ш:ha,

stslr/a,

bohalk!Ьln'a.

Сеп. sing. має без виїмку закіІІ•Іешtи -ьr, а де воно перейшло
на передньо-серс.п;ній звук, там має -у. По k, h, ch, g, може ьz
змінитися на у (і), наколи ui поr.лідні приголосні змінили свою
артикуляrjію і пересуr1ули їt більше вперед. ІІриміри в доста
точнім числі уміщені на таблиуі. Крім того: kUn' pU!/O'j do odмji
ЬаЬьz (ВулLхуиuі), l!lrd"a iz Dtrh!ьs, kUl z l'ІI.skьz (Нересниuя), daly
ти is~ solon!Jnьt (Горінчово), пиля cmьiІtW (В. Раковеuь, В. І, 146).

<

Dat. .sing. кінчиться на -і (і}
l, котре м'якчить попередній
приголосний а також перед ним приголосні k, h, ch пере1

То само зауаажаа Смаль-СтоuькцА ві.Аносио uілого nростору

ужраіІІСЬКОі МОDИ. Arєhiv

r.

sl. l'hil.

VНІ-З,
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crop. 416.

хомть нас, ~. s, то є зберіrається. нраслоп'я.нська друга паля
талізаuія. Прим:іри, уміІ{!СНі на таблиІjі, доповняю
оuими:

•.ue

ldn'i ne Іса~{аІJ (НоооселиІjЯ), піішм д корчмі (В. Раковсuь,
В. І,
В. І,

146), іди ід стьіиьі (тамжс) прийшоj ід єднбй водьі (Влагоnо,
149), пише тот мtінь скатун ід дьіjuьі (Строймо, Е. 3. ІІІ,
90), id Ь~ус'сї (Страбичоио), ale d'if!.€'i ne lrazІala nyl (тамже),
оtJііІІ каже своіій жоІtьі (Пузня.ковuі).
В :щхідніх оfіласт11х, пограІІичних з нослокачченим:и гово
рами, стрічаємоси з діланням аналш·іі закінчень чоловічих

іменників п

dat.

~ing. на жіночі -а пні. Л то 11 деяких селах як,

Корумлі, Ва.лншківuях місто -і нaXO/t(tMo закінчення -oj, І.ІJО
поистало з -ovi: 1 rи/rоj(Валяшкінuі),tюоднак Іде задержується
там й закінчення -і: slcori.
Асс. sіпд. кінчиться. все на -11: Un ne тtait i.tadnи rob{olu
(В. Лшuа), .ftar/a lrl'Jipaje па d'tiІJicu (Вульхупuі), ~а f!иlu Іrо~Іи
(Драгопо), клиtg~ Іt гОлову (Ільниuи, В. І, 148), taJдd icnpлz бwj

iJ

волОм корОву орати (Лучки В., В. І,

131).

ІІрочі приміри на

та6лнuі.
В н<~.слідок редук~,&ії -u 110 дuогубиім tt з v мавмо від іменника
holovJa •тасто форму htolo[l.
Vocat. sing. кінчиться на -о: pr!ofи vas l' ІиЬа тІоіа тtamko

(ВулІ.хувuі), мол люба npинutJнo (Пузняковuі, В. І, 142-3), моя
:поба Тисо (тамжс, І, 113), та Jaдap.wo бyдttu говорити, ЖОІІО
(Дусинп, Е. З. lV, 144), ми ходи.ш, бабо, по тво1о дьівку сватати
(І'о.\ипш, Е. З. ІІІ, 19). /І,альші приміри ІІа таGлиuі.
Instr. sing. Ві.~tмінок цей вельми за~маючий не лищс з боку

істори•ІІІого, але і :1 Gоку я.зикояоі rcorpaфii. Тверді -а пні
маюп. :шкіІІЧСІІІІІІ -ott,z а на заході місто

тоrо

ІЮІІВ.\R€ТЬСЯ

1 llpo ІJС AІtntt § "21 u ІІtОІЙ студіі: Говір села ІЬ.ЛаuІJtОІІСІJЬ, буu. З('ІІ(n,.,
жуни -- Запкс•и Нау•. тоо. ім. ІІІсІІЧІ:ІІJtа, т. !)IJ, стор. :{.'іО.
1 Форма 1,18: ІІИІІі характсрН~уІ! Г<IUU(Jit 'ІіІХЇ.4ІІЬО•ІІО,4ілЬСІоJtЇ ra r.t.лiiІJЬJt.Ї
иамнkтрІІнсьJtі (l.pyнrьJtий-l{oua,.t.щ•: lпорі11 фор~~t, ор. cit. crop. 96,

~~~-~~4і,: Мд~:":~:~";~ч:;. ;i~~~;~~~5~ij. !s•fi)ї~c:·~~=ч~r:. ор~іА~
rооори ІІіІmічнn-карпатсьJtі, бoAJtiOCt.Jti

(Rabicj,

ор.

cit.

стор.

ві.Ао~~tа таJtож і Аруmм с"ов'•нrьJtИN: мова~~t, а то tІахОАИмо
ре.АИЬQ-Словаu~.о•их
в говорах чс:сьJtих

26).

Rс:ша

11 в говорах f(}o
(Vainj: Natetf slovcnska, ор. сіІ. стор. 221, :167),
(Tr8vnltck: Hiзtorick8 mluvnicc: tcskoslovensk.i, ор.

cit. стор. ЗІ2), і була uі.Аома и старині таJtож і мові сербохороатrt.юА

(Г'f~';~,"c~~:U~K~~:~:~ ..o~~aci'c:.::· ~~~Ot:n1ТJtY історкчttих АОJtазів

уважаюп. ui форми за •мив rусіАніх м011 чесьJtо-<лоааuької, ІІОЛЬСt.Jtоі
а може і ссрбо-корватсь•оі. Но за:ІtІачити треба, 1,1,!0 ВіА чссько-с,.оDаuь•ої

мови вЦмежовують ІХ форми лемJtіаські ІІа -от. Но ІJС ІІС: виJtЛючаt:, ІJ.ІО
в АВDІІИІІі і ІІа лемміоській області бу"и відомі фор~~tи на -ІІЦ. Питамии ue
ІІІ'Іовіwих часах ро3бІ'Ірав nроф. van Wijk на сторіІІках Slavi-i 11, 11-15.
8itt ПОАСНІВ UC: 3а.КЇІІЧС:НКJІ фоІІС:ТНЧИОІО ;ІороГОЮ Чсре3 УІІО;ІібІІС:КНІ і АО U,

ІІК ІJС: ма~~:~о~о А а заJtіичеишrх АЇІ>с.\Їв ІІІ. JtЛ. (ЛескіІІоеоІ).
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Uc ІІОІІСІІСННІ иаА-

форма -от. Приміри на таблиuі допоВІІЮ ІJ!е новими: btajul
u lesnJok ihllol} (В. Апша), st/ar!jj bral pUJ/01} па prttJlJo, л!rtd{u/
lyj serІidn'81} dorJoh81} (Бущтин), .;: dr!ulюko btoku s'a pusltyпal
pyl/61} (Нанкооо), .;:val Іd!t dn'om ptred svtad'b61} (Byл•.xynui),
tаздd пушоj косити с челєдdн~іі (Росішка, В. І, 127), за~і· mf;!ii
кісткоj осллч'!іі (Голнтин, Е. З. ІІІ, 20), вернjj "' я ma.wкa за
голов~j (ІльниІJП, В. І, 148), пуд стріх'!У (Дунковиuя, В. І, Н6),
ударит льіІІІ?_j руко) уд себе (llуанякшtві, Н. І, 140), закладкІ?.У
.1dклаj Ji..wy (тамжс, ll. 1, 136), i/JO!l hor/t do nteba drahtynolj.,
.;: ruktol} (Суха), .;: noh{ol} .;:atoptal} (Суків), pfd CtilvбІJ (Р. По
руба), .са tol} dr!ahOFJ, Ilo hJudti robtyti s l{OI} holtovor; (Вішаика), .са
drtalwl}, .со tfenoІJ. (ШарбіІІ). Дальші nриміри наводжу за Верх
ратським (11, 76): такІ?_V прекрасио} дорого_; (Бодружал), дьівкоj,
водо_j (Дрічна), драго_Р, tиlnкoj, бабо_ І; (Чсртіжне), руко_ І\ лопатко_іі
(Збійне}.
Навів JІ білм11с щшміріn :1 сіл близьких себе з uівї нри•ннш,
ЧJОби наказати на факти, котрі ІІаходJП·ься 11 нригра1ш•шій
лінії з другою формою, а то на -от,• ІЦО нр;шдонодібщJ ~ реф
лексом форми на -р, а ії нині находшю u ІЮ.\ьсьюtх говорах
на ноrраниччі лемківськім: zla tот dr!ahom (ІІискуріоuі), t./a tom
drJa./lr.om (Брусниuи), za sk/'Jenom htorom, zta lom drta!Jom it'i
(Rальків), ІtьІjи .;: tihlom (Лаоринів), idu dtolom .;:ta lот drJahom
(КобильниІjн, Рус. Воля), prychtod'at is pel'Jinlr.om і chl'tibom,

t.Іа kml ltal}koт, za lom drakoт (Білоьсжа), ttela tide -'
(Київ), .;:а hraп'Jicom (Обручш~), za sedemdes'atoт jednom
(Орябина), .f

fom

hiiJoт

rulr.om

(Завадка).

·-

korJouom
krajtinom

Дальші приміри

з північних областей наводжу за Вrрхратським (11, 76) :руком,
рЬІ6о.м, солонuІtом (Ціrелка), за бwстро.м воdо.м (У як), зос пушко.м
(Лукіп), корово.м, кочерlОМ (Бехерів), женом, ямом. (Кружльоnа),
рьzбом (В. Сьидник).

Граниuя uьщ·о яощuа іде від rорішньогu ЛабірІJЯ доливою
більше праЦАопоАіGІІ(', Ію 11с можна ассимімціtо і АО u тіс110 3D'uyna11І
в rooopax карnатсьмнх з тамиц же ІІВИІJ.ІСМ у формах часу тсnеріwньоІ-о:
d(JjU _-. dtЩU ~ do.rn, бо UC ПОСІІЇАІІ~ ІІВНІJ!С ОrраІІИЧСНС ЛИШ на МDОрІІ (ю/1МівсЬКЇ а DЖС і D ІІіІШИХ ПЇ&JІrІІІІо-МіІрПіІТСЬКНХ І'ОІІОраІІ. UОІІО ОІ·раІІНЧСІН~
АО обласrи між Ла.Gір~см а Боржапою.
' З ОГNІАУ ІІа це, ІJ.ІО UІІ форма відома також і в rоворах схіАІІLО-<"Аоваu•
мих, nроФ. ТрапІІічек уuжае їі за полоІІізм (Fr. TrЗ.vniCek: HistorickЗ.
mluvnІcc Cakoslovcmk.i., ор. cit. стор. 312, § 297, 4). 3а Іюлонізм у~~ажаЕ

~аФOr~mk'6':~s~~'w~~~f: ;olski~j ~i~m~Pfr;i~~:~~:i~ 1T~~k~Li
(1936} nr 2,

стор.

49.

Шахматов ОАНам Аобачап в Wм оТІлип закіІІЧСІІІІА

•Іо.о.овічоrо ролу (КраткіІІ: оче~;~К"Ь исторіи малорусемаго (украинrкаrо)

•:и.ака, ор. cit. стор. 701.) ДавнІше уважав uю форму <..:т. Смаль-<..:тоuь
миА :Ja аплив амалосії чо.о.опічиJІ; пнів, ак то € часто і в gen. plur. (Лrchiv

f. sl. PhiJ. VIII-3, стор. 420).pJur. ІІа -іІІ поwирсш ІІа uілім

Но в uім зmАН нема, бо форwІІ чоловічі
украіиськім 11рос-торі.
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gen.

ріки О~ви а від В. Свидника іде. їі притоко.м АС? rо~и чере_~
села Кашшову, Кружльову, Вапсшк. На захІд ВІА UІЄЇ ЛІнІі
fl аакінчення: ~от а на схід ~O{l.

Закінчення: -и поя:яля:втьси лиш на поrраниччі з rоворами
словаrjькими /ьф~ .с ihlu {Ременіtщ), Більше примірів заното
вано при м'июtх пнях.

l.oc. sing.,

нодібно я:к і

dat. sing.,

кінчиться на -і (<І),

зі змінами я області консонантів k, h, ch, або іноді й без цих
змін; друrе закінчеtшя: -oj (з чолон. іменникіь) виступав не лиш
в dat. sing., але й в Іас. sing. Приміри достаточні на таблиці

а крім тоrо доповюпо LJ!C кількома: ро mІбjdj d!umc'i (Нанкова),
.сІіті ІЮdtа z.amterz.ne (Драrово), npuuet:JW на r:mii11 когутd у пО

u

JІUвuьі (В. Раковеuь, В. І, 147), танк бьІj на горі (Страбичово),
прийде у одuнdЛІУfЛІіій годUньі (Позняковuі, В. І, 142), та
сmоІ~У.vАмі (тамже).
Множина .

.Nom. plur. кінчиться на -Ьl, а де воно нерсходить на звук
більше нсрслній або зовсім nередній, там кінчиться на :У· -і
а також по k, /1, ch :У або й -і, пілнояілно АІІ того, в якім ступні
k, h, ch псрсеунули свою артикуляцію: rtЬJhЬ1. (Дубове, Ужок),
ttonw (В. ВерецІ.кі), korІovw (Орябина), rtukм (Имстичово, Ва
ляшківuі, Блажів), фhу (Банскс), l(Ytmy (Коритюше), l.'Jlhf
(Рахова), mІUchi (Убля), n1k'i (Буковеuь Бер.), d'vi kor/orJi (За
ва.дка), soldzi (Шам).
(;tn, plur. або не має ІІіякого закінчення, т. ЕІ рівний нневі,
або нринимає аакінчеІІНІІ чоловічої деклінаuії -іи (-i~t). -och а на
ГуuульІуині -yj.
Сеп. plur. без закінчення находимо персдовсім в околиuях
з рефлексом старого закрttтого о>

u,

rючасти також а, значить

в говорах лолітніх східніх; ІІfНІ збігу приrолосних всуr1автьси о.
В околиuях tІіл Нсскілом, /\С рефлексом старого о в закр.
складах є і, персважа+< :1акі11чснІІя -i~t а за Попра.дом -Щt. Не
брак також у лuАішніх східпіх говорах й закінченнІіІ -U{l, -ііІ'
а ШІ кінеuІ• -уі: lьІСІl ruk, l'ah (Рус-Поляна), kor/OIJ (Рахова),
mn!oho miOoch (Тернова), n(Ykaje, су 111 jJe knyf.Іok (Горінчово),
iщytt do ruk (Изки), t:n~peд зіір (В. Раковеuь, В. І, 146), do druhych
derf.Іatt (/\убропка), rnh (Дубове, Золотарьова), ruJc (ИмсПІЧово),
f.in (В. Всрсuькі), ruk (Буковеuь Бер.). much (ОрлRВа), sester
(Комаровuі), sil, much (Убля). ruk (Валяwківуі, Блажів).
Закінчення -іу, -ii{l, -UI,l, -WI,l.' syeh l'Іlhil,l, h!oloviy, s/tSlriv., hah!i{l
-побіч korІov. (Рахова), тn!oho osiiy (Зарічово), habtiv, l.tahir~,
але й f.ah, rulc {І)уковеуь ЖА.), тай пШІть коз~У купіть (Дусино,

218

Е. З. ІІІ, 213), babtiv, {.tabiv, але Т'Ь!Ь (Ужок), mtuckUFJ (Стройно),
trteba dtvjaf dtobiiІJ (Осой), ste.ФUІJ (Ст. Стужиuи), od duoch J!eod b!abwy, але також od kІorOFJ, od ЬаЬ (Орябина), плт

strьJFJ,

истрів (Ціtелка, В. 11, 76), с штwрьох каноНЬІв{Кремпахи). Сюди
належить також і село Нанске: rybiFJ та Завадка і околиуя:;
.ten'UІJ побіч ruk.
8 долині ріІси Рускоnи і на І'уuульІ.uині находимо І1!С за

itabjUy, btabjUy,

кінченюr: :Ji 11ереняте від імсшtикіи жіночих -і деклінації:
ЬІаЬуі, .t'Іabyj (Рус-Поляна) ktosyj (І{ваr.и).
Внли.в закіІ.Ічсння ~ме~никі~ чоловічих gcn. plur. на ім~нникк

роду ЖІН. В IJIM ЖС ВІДМІНКУ ВІ.ДОМИЙ на ЗНаЧНІМ ІІрОСТОрІ укра

ЇНСЬКИХ говорів, персдовсім в найближчих говnрах бойківських

(Угерuі коло Ліска, І. Всрхратський,

Arch. f. sl. Phil. 25,

стор.420),в гоІЮрах доліоських (Верхр.: Зап. т. ім.ІІІ. 35- Зб,
стор. бб---67), в говорі батюкіо коло Львова (Всрхр.: Говір
батюків, Зб. Фил. Сскuії XV, Львів 1912, стор. 14), рідше

в говорах rал.лсмків(Верх р.: ['ооір гал. лем., ор.

cit. 120 -122),

в mворах гуuульських (І{оGилкІІський, Укр. діял. збірник І,
50) а також в mвnpax 110дільських, оолинсІ.ких і n ХолмJ,Uині.
На ОСІІОВі ULoro, І,UО uн форма поширеш1 також в мовах
nольській, чесІ.кій, думають Грунський-Ковальов, 1110 ui Ію
слідні найбільше вплинули на укр. Аіилекти, хоч й не без
ТОІ'О, JllOб і в самій мові одночаСІІІІ не відбувавен npoucc

впн:уs~~~і~і~v{la~rr7~v~~~;~~~.~· ~~~· ~і~~)29б --298) наводить

боrато нриміріn не лищ з 1·onopy ліптовськоrо, але з маnи
доліІІІНЬо·лужиuької а також з говорів велико- та білоруських,
так І.ЦО уей npouec іде паралельно, бож в уім процесі мусіли
грати ралю іменники чол. роду ІІа -а, як то зауважу€ Коби
ляНСhКІІЙ (ор. cit., стор. 50).
Закінчення: :Уі ue вплив жін. -і nнin, nідnмий нередавсім
в говорах гуцульських по обох боках І{арнат, його уживав
часто також й ФедLкович. lji форми уважає також і Ст.

Смаль-Стоuький за

Archiv

Г.

форми аналогічні до

sl. Phil. VIII-3, 422 --23).
-och вистунае дШІІ на

Закінчення

-і пнів (ор.

cit.,

пограниччі словацькім

та взагалі в захід.ніх гоnорах там, де і у чолов. іменинкіn
ІІаходимо -och. Верхратський ІІаводить приміри :1 різних око
лиць західніх, але скорше лк виnадки одИІІИЧІІі: із шатох

(Чертіжне, В.

11, 76),

до а.вічкох (Чірч), він тілько zадкох зна

(Бехерів).
Находимо це закінчення на захід від Пришева на лінії

Шом - Ястреб: tota posfi~
brtн~ock (Ястреб).

Dat. plur. звучить

bwFJa i.f

tisІNch jih~och

правильно -ат, а
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11

zo

[ЬІишh а

iz

говорах гуцульських -ёт

н:tслідко'І nерсмін фонетичних. Таблиця наща Іюдає доста

rочІІУ скількісп. нримірія.

Асс. pluг. маЕ> закінчення рівне

nom. plur.: ne vliaif! lN mtбif

kto~ (на~tітr.. по нerauit!) -- (Драmио), dva pюk:w kraly hrиfklм
(Бущтшt), IQ'.W указф·· f!Uгauuuoвu n\/oлw ua дj6і (Страбичово,
В. І, 128). ІІриміри лалмні на таблиці.
Vocat. рІиг. ріониіі також нсршnму, як 11оказують приміри
ш\ •·аGлщ~і.
lu.rlr. plur. кін•tитьоt майЖ<' 6.:::\ nиїмки fІЗ -ату (-аті): pr;yjde
Іlartorla ;: besahtamy (Вульхуnuі) is samtofa-inЬІmy .ra.,ktamy (Гuрін
чоно) 01 більше на нриосдсній таблиuі. Виімку пюрпь нечис
ленні нриміри :t ІІОІ'fJ<llІИЧЧJІ словаuІ.когu а також на граниuі

говnрі•• лсмаuьких, де іноАі стрічаємо закіІІЧСІІІІJІ дуальне
-ота: Vttrh z.tad11'ymy іІаЬота (Заріча), muchoтa (Ублн).
/,ос. plur. ма'> лоа :tакінчсшІн -ш:h та -och, нкі також ро:t
діляютІ.сn ·rсриторіяльно. ІІсршс закінченнJІ обіймає так схід
шо JІК і :\а хідню областІ.: па J/ocluuh, па hr'jadk.Іach (8. Студе
ннй),рІ)' dюbrnciІ f.lomuh (Нr.рС<"ІШUІІ, Золотарr..ово, Имстичооо,
1\алrшк, Псрсчrш, Орябина). Закінчсннн -ock, переняте nі.д
іменинкін роду чоловічого, нuширенс нобіч закінчення -ш:k
лиш на західніх областях там, де те саме :Іакінчення находимо

і

11 gen. рІ.- Всрхратсr.кий виразно за:тачу~.:, що "loc. plur. має

також нраІІІІЛЬНС :~акіІІЧСІІІІІІ -ах:

pw6ax,

крупах (Варадка), бло

хах, по рурах (Чсртіжнс), по горах, по печарах (Сулин) ор.
cit. 7б''
r.uo ТО\КОЖ зазначено ШІ. 11ашій таблиuі, :1 чого
ІІИ/\ІІІІ, t!!o tшйдалr.tuі на захід висунені області зберігають
-мh. Но :1сщінчеІІІІЯ -och ІІОІІІирилосІІ дуже і Іюно оистунає

в середніх :.sахідніх rо1юрах а між Топлею і Лабірuсм дуже
11ОІІІИрене а наnіп. /\ОХодить до ріки Уга: muclwch (Ублн),
сІІt~>~іосІІ vod!a v.Іwfala (І<олоІШІJІІ), {l поvІупК.осІІ (Острож
ниця), па J/ankoch (ІІнхні), па rІukoch, rапо ja ;:аlІумт robtotu

u paru

: 1:~~~:~~"::~~::::~:;:ь/::t~ k~~~*~''(;~~=t">: ~~=~ r~. ,i~~rr~;
тутова). ;'J;алмні нриміри наводжу з Беркратеького 11, 76:
по грлдох, по фурмаикох, по свальІіох (Чертіжнс),у шматох (Виш.
Свидник), по qудлох (Кружльова), по низших мбох (Бодружал),

по рукох (Курів), м березах (Uерніна), по АUІакох (ТІІарожеu),
по лукох, по загородох (Ястрсб), в рукох {Луків?), на кулябох
(СІtаків), по вербох, по JІліцкох, по ві.льхох (Чірч).

•ja

ІІНЇ.

110~~~~:і :1~Р:%~=~~~а;:!~~ J:::а~~:п~а~~~;;~~- 3:о~:~::
жать також і ті,

1,1,10

перед

-ja
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мають ссрСАНЬО пі.днебінні:

І,

.t, l, Jl, dl., dz': du!a,

сhьЧ,о. При тім зауважити треба, IJ.JO /,

t

сrвердли вже давно на цілій області LLівденио-карпатс[,кій за
виїмкою говорів rуuульсьюtх та ріки Рускови, а l, Jl лиш
частинно в схІдній області а по них очевидно затратило сnою
м'•кість а. Також наслідком отвердінщ1 св суфіксі -іс'а u ле
котрих ві.дмінках а передовсім и nom. sing. в говорах західніх
іменники жіночі на -іс'а в депких ві.дміпках отверділи: дьі;ка
j своzо віJ'тиьа йІІіІиниuья була (Стройно, Е. :З. ІІІ, 90), йаІСа
паньійа (тамже, F.. З. ІІІ, 39), раз 6wла F.днd вдовиuя (Страбичово,
В. І, 128), свинл попозtірала на Rf!)Ka (И.лагшю, В. І, 149), муро
ваІІіу,а (І{ремпах, В. 11, 58), сиt~аня (МежилаGірuі, В. 11, .'Ш).
Utn. sing. кінчиться на: -і (<1), -ЬІ, :'·
Закінчення -і (і) зі старого -l LІануf> загально так у східніх
кк А західміх говорах, де лиш зберігається м'якість Ішіn. Крім
nримірів, навсдсних в таGлиuі, приведу IJ!C ноиі: ІJ.hic'taf!. jtmlu

za totto mich p!tni)'C'i (Бичків), idly tw mln'ti па rnolokfo do vOІ,І
li)'C't (Вульхувuі), vit t!Oji ktufi (Рспінний), do сhІЬІ!.і (В. Рако
веuь), зdшто жидW 1/t йідюпь tRUІtьi (В. Раковсuь, В. І, 146),
земльі miiJUoJ(O ни м4у (Стройно, Е. 3. ІІІ, XV), то6им водиuьі СЬtІ
нonuj (Голптин, Е. З. ІІІ, 20), ma,o,t дали .шньі дваІІадuать міхtія
тиениuьі (Ілмtиuя, В. І, 148), та ди ро1до6ЬІЛи Kt~tpuuьi (Стра
би•юво, В. І, 128), пбшли там momw ntЬІ до ~·днойі nuвutigьi
(ІІо:щяJ(овuі, В. І, 141), glazda fliltoy do sllain'i (Люта), опа v/ьlj
Jla do chJyl.i (РакDІІD), dtЬІn'i (Убля, Rалшuківuі), .~azd!yn'i (Бан

r-кс), Jfa.tdьm'i (Блажіь), Z)tmli (ІІІом).
Закінчення ":У замічають так ВсрхратСЬJ(ИЙ як й Гнатюк
в деяких селах східн[,оі области

(1\убр.Jака, В.

І,

149),

nn

шип'пqих:

до едн6йі xwжu

піідt в хт.ів 6tз ІСdжu (Дункоьиuя, В.

tс;::J~;,воЁ. д~~~ьr. ~v)~щЦс(~~с~~~~· ~·в~Р~~~~~~ ';:~~~:::
,t,JІ

:Jакінчсння -ЬІ, тn є так nк тверді а нні, пршшмають імен
ники на західніх nбластях, ІЮЧиІІаючи від долнІш ріки Уга,
з отверділими ссрсдньо-піднсбіннимtІ J, l. та l (аа Пnпра,,ом):
r/uf.y (Ублп), chtwlw (Р. ІІоруба), dtufw (Блажів), od
сІІіЬІ,lьt
(О рибина).
Dat. sing. кінчиться на -у (<і), а по і, J інnді И l, коли ІІ!!ІІІt
отвердіди, кінчиться на: і, як у твердих: id tlii сІІ/tніу (И. Ра
ковсuь), ід вшwткой nmuyu (;'\ункояиun, В. І, 145), потdм tювііх
го ід дьwи (Ільниця, В. І, 148), воjк каже свиті (8лагтю, В. І,
150), і прийшоj іт тьій "ариии (ГолятиtІ, Е. З. ІІІ, 31), і д~У
npuntчu y,apuy,u льіtІ)' долта-у (Стройно, 1-:. З. ІІІ, 90), dal! .rlar'ii са-

tti

• L'т. Uмал~о-(>rоuькІІА на uоюкі •LІІС'ЛСІІІІІІх фак•іn :.аІ\інчеш••
w.'•ких -'tl пніа D gc:n. sin,~t. ІІа·) уІІажаІ< ІJі форцн за ашtАш·ічні до І'ІІСрди•
-t1 пків.
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(СтрабичоІЮ), даl.d!ЬІnу (Ужок, Ст. Стужиuв), buri (Ублк),
Банскс, Валяwківuі, Блажів мають однак в dat. sing. м'мких -а

r,ycy

пнів закінченни-і: dьт'і(Валяшківuі),да;;dуn'і (Банскс, Блажів),
l.,tmti (БлажіR), котре м'ІІкчить 11оnсрсдній nриголосний. Воно

t

отже по всій імовіриості nоходить а твердих пнів, бо А по !,
маf!мо в тих самих околиuнх такс саме закінчеш1я: ruli (Ублн),
rhЬІН (Р. !Іорубка), du.ii (Блажів). ljc і нее продовженням ста
рnІ"О і, fio старс і в зг<LА<&них селах псреАшло па псрсдньо

ссрсдІІІ> у.

ljc

і похо;tитr. з

l, ІJ!О аамітив і Нрох, зазпачуючи
" нобіч того записав форму

вузІокість uьuго ЗІІуку 11 селі Ублн,
з дшшім і: du!i

t,

Асс ..rіщ:. кіІІЧІІ1"ЬСЯ на -'и," ІЮ J,
рідко А Іюl, с,па -и:
рІі!!бІJ і ch!бir!!- vol}l/)c'u strfl!aly (Вульхувuі), jak tukмsne,

u chlihntyc"u
1

(Горіичово), тот воjк

uanti}

luan*o
lJ/erlut

єдІ!J свшпО (Bлarono,

~;у~~ ~~~:Ь~а~и~~о~~ч::,кjі~З. (fV':'';~~· ~у~,;~~~В~;п;0п:::::~

jшum~)l (Стройно, Е. З. ІІІ,

90), при '!}'mU сілли nшt"IIUWO (Лучки
В., В. І, І:іІ), та мм сл Jвdжujy tшвнUwо (Пузняковuі, В. І, 141),
:иlі~ Ішf!і ntl hriu.fu (Буштино), vІмjfoІJ па Іи/ус'и (тамже), ІJZ'Jat;
ptalycu (Звала), pr~yviz p!en'Jic'u (Вальків), p!idu l!ali p!eп'tic'u
ІРуска ІЮлн), sijІtme

Vocat. sing.

p!en'Jicu

кінч~Ітьсп

(Ольwавиuя).

на -е а чим далмне

на захід, тим

частіше на -о. З нриведсної таблиці видно асно, куди щ,е
:1бсріrлоси закінченни-е: Дубове: z!tmle/ п Золотарьові маємо
dtьrn'o і d!ьme/ в Имстичоnі: dtu.fe/ в Розтоці: hІипе/ в В. Ве

реuьках: l.ftmlt!
Дам.те вже nід Крайні-Мар1онки, Стройни находимо за
кінчення vocat. ~ing. на -о: d!ЬІn'о (І<райни-Мартонка), dtu!o
(Стрuйно), Mtur'jo (Доманинці) і т. д. /І,альші nриміри на та
бдИІJі.
/п.Ф. sіпд. Нс:шичайІІо yвarn 1·ідним є iшtr. sinA". так, як
u~.: було й у чоловічих м'иких іменників :1 альтернацією е - о.
Тоtк само захооуютьси А жіrючі -ja нні. (:і окоАиці, в котрих
:ІбсрігаF:ться даn11ій стан, а є в більшості такі, де закінчення:

-tІ.І піА вплІшом анмогіі до твердих -а пнів стало

-'Dtl·

В in~tr. ~ing. -ja пнів маємо отже: І) п·<&ршс закінчсини ·ttt
іноді з зоуженнnм на -q~ (:>'IJ), новіше на -'о!!- (·оІІ) по аналоrіі
на твер/Р, З) -от з чоловічої деклінації, як це було у твердих,
4) -'11 також аналогіч110 до твердих -а ннів.

Закінчення -tІJ: p!en!JCtІJ, d!J~ntf.l (Рус-Полян<t),

xono), hori vJu/yctl}
веuь), st/aпe

le.t.Іyt

gazd!Jnef.l (Pa-

(Нанкова), ja idtu do Boha za plalп/ll; (В. Рако
иd!а'У!.І zJaitи'a PІa/yct(l (Торуп), tam tolov/tA:

l.,tmltq.,
pid hrtu!elj (В.

Студений),

r/ospynA:a meiy poltyctl}

а st/бtjbйlj.

(тамже), z.amЬJI\;tajul jUj rot A:olІodyctl} (TepeGлu), zeml/tl} (Имсти
чоnо), h!uпllj (Розтока), ptolт'jut t{еrпус.УІ.І (Заріча), h!os'c'alt'a
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gaz,dtynл (Осой), пшко...w pьlt·, а QJUИt} коріня тЯгне
(Іршава, В. І, 160), лк }йти на ні6о ю пшпшuеj (Ільниця, В.

g!az.da .t

І, 148), t~ojк із лuaJuej топилш:л (В. ШарА, В. 1, 154), ~
(В. Шард, В. І, 151), Ja твойоj душеj (Стройно, Е. З. ІІІ,

Q"ttj
129),

ііидноj ж...wnшj дві muct~aчi Muj (Голитин, Е. З. ІІІ, 20), такі
Oopozi кра.JtШ, шчо під 11Wj uapu!ft} ш йиу тійw:райію.і (Голитин, Е.
З. ІІІ, 34), neptд xuжej (тамжс, Е. З. lV, 100), Jашсли чоло

віка із душеj (Кушниu.п, Е. З. ІІІ,
(Кушнщ,Ія, Е. З. ІІІ,
І,

136),

81),

вийшли іс кичинчУ ІІОН

вtрже пасулю с nшmuutj (Лучки, В.

164).

Так ьичислсні села з :ІакіІ-tЧ(';ІІІІJІМ старшим -t~ займають
простір від СХОАУ аж майже під Латориuю. Але й на uій об
ласті яидко вже хитании, nнлнь о.налоrії тверАИХ пнів. Так
в Рускові, Дубовім, Торуні, Золотарьові, Стройні, Крайні
Мартопці а навіть в Имстичоаі та В. ВерСІJЬКах находимо
й закінчсrшя на -оу:

y.r sD{oj~ konф/arІio{l (Рус-Кривий), -t.tmmir'iaiulzmlf!O{l {Ду
gel/el0f!. і kon{б1p'61J (Синевир), korwla roЬlal
ttslf.Jt'OІJ (НаІІково), zeml/Of!. prykr{WIJ (Н. Бистрий), d!ьm'61l (Зо
лотарьова), du!6ІJ (Имстичово) а у В. Версuьких побіч ztmll{l
тuож vi(ІJ.)c'І6!.l, в Торуні: yz dtwn'бy. і d!ЬlntІJ, дazdtwn'6f!. і gtЧ
fi/Ьl.nty, у В. СтуАсІІім: pid liJiбfl.
n'lo{l

(Pycкona),pid Рор/(ц/0{l (Син. Поляна),

бове),

u kol!tl

kІUPkбf!.,

Дальше на :tахід аж АО ріки Ондаьи находимо ВСІОАН за
кінqення -O{l.' мж~і· "!)'д грjщо} (СтраGичшю, В. І, ІЗО), nad

k'trnfYc'~

leh.la

(тамжс), вtржє хміль або nасу11ю с пшениut)

(!)

або кwЮирир~у {Лучки, В. (, 164), пОд хЬІжоj (ІІузняковu,і, В. І,
136), nad l.dtoryc'OІJ (Кунипоnці), i.r l/OI} gazd!Ьln'бy. (Ужок), is

рІап'б!l (ПуАГороАя), d!wn'6ІJ (Валяшківuі), chlw.ioy. (Р. Поруба).
Від ОНАави nочинаючи, а то від Пискуріuсu.ь, так як й при
твердих, находимо всюди закіttчення ·от: za -t.ftmlom (ІJиску
рівці), zla tom zltm!om (Рімнс), do/om Ttoplom (Ортутова), ja lo
zmilam zo -t.Іtmlom (Киїn), d!иlom, gazdtьm'om (Блажів), dtobrom
dЬln'om (ОрябиІJа), z diohrom ~azdl.)n'om (Завадка). Дальші nри
міри у ВерхратсLкого (11, 76): пштьіuьо...w ((Jіtслка), зо Jt.WІьo...w

(Кечкіпuі), nauьo...w (В. Соидннк), пW чopuo...w зtмльо...w (Вапснік).
Закінчення -'и, як й при твер..,их, зустрічається лиш на
nограниччі словаuькім: z!a Ітп zІет!и (Рафаївуі), dfyn'u ( J:Іанске),

zІmzlu (Шом), ruo треба уважати як DІІЛНІJ словаuьюtй.
Loc. siпg. кінчиться, як в dat., на -:J 110 отвсрд.ілих І, .і, t' ·і,
ІІК ue було у dat., а Аадьше на заход.і -і, як аналогія твердих
nнів: nt spyt u chiJi.y (В. Ашuа), s'аlІЬІі Hryll!oryj chod!yl} ро zemll.)

(Изки), koj rіп hІolЬlj chtodyt ро Іи{усу (Буштин), u torhІouycy (Бе
девля), u Dtdnjly (Нсрссниц.я), по Jімли ходити (В. Раковець, В.
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І, 146), 4іі6о в свин.и у шийі ~сть ..wogoma (Влаrово, В. І, 150), Н4
хащі jpotлo (Дунковиuя, В. І, !59), зальлІіj t1 хмжи огию. (Дунко
внуя, В. І, 145), 114 l!af!Y'y (Страбичово), а pan'ijtJ u chtyiy !уіа
(тамже), у niвн.dgu (Лучки В., В. І, 133), лк tаздd буде в ХЬlЖІІ
(Пу:шякоnІJі, В. І, 136), пл .{tmlly (В. Версуькі), tl д!ьту (Мсд

ведьовІJі), па ruti (Убля), па chlьtti (Р. Поруба), па dІUJi (Блажів),
dobn..Іj dьm'i (Орнбина), nil dobr'itlj ga.{dyn'i (ЗuІШдка).

pri

Іменники, аакінчf'ІІЇ ІШ
В. І,

-ja, n Іос.

мають-#: у шийі (Илаrтю,

150).
МножиІІа .

.Nот. plur. кіпчитьсн, ик іі в gen. sing. на: І) -і (<і), 2) 110
о·rи<""рлілю• і. 1, l, с на ЬІ.
Закінчення -і (і) (<і): Приміри, ик на таблиuі, крім uьuro
I.L!C АОІІОИНИЮ: ЬІЬІ!_у nakladtmf koptyc'i (Страбичово), а tІ08UЬІ
піішли в тот садок пасти (тамже, В. І, 128),lry
(Коритннне),
ай6о там пШшиuьі увідьіли Петра (Страбичово, Е. З. ІІІ, 66),
і груші j половинw )'пали з дерева (Солочин, Е. 3. lV, 33), gtЧ
dtьrn'i (Ужок), dJobrЬ! dthln'i (Орябина), d'IJi dobry ga.{dyn'f (За

ntdifi

валка).

По i,l, l (с) -hl: r!и{У (Убля), ch!whн (Р. Поруба, Орябина),
d!ulЬl (Блажіn).
Сеп. plur., нолібно, як у твердих: І) ІІС мае ІІіякого 3акін
чсtши, 2) 01.tio чоловіче на -і(.І, -iil,l, 3) -och.
І)с3 :шкінчсннн, 1·, €. ріnииА nневі, € в дійснос1·і накуючим
не лищ у <"Хідні й області, але на великій часті 3ахідньої об
лш:ти. М'11кі нні нід uим оглилом є більше консерuативні, як

·;.·;~;,,:iipi:(:~.!)~r~1~~~:~i~..~:~!~; :~~и:Z~е :л;.~ітлЬ:;t;н:~~hо11r~~
(Торун), ffil'l vdorJІyc' (Тсрнооо), у.{ ovlc' (Горінчоtю), н.а штп
л только ~ш погу6и,J' {Страбичщю, В. І, 130), кynrij за tptйit,apь
пак Чtрt/111!1/Ь (ЛучюІ
в. І, ІЗІ), у .ЧІ!І/U 1/U Uu zусмь (С•·ройІю,

n.,

Е. З. ІІІ, 66). Тут очевидно треба 3Веj:шути увагу на втру
чсння t llt'()CI\ М 1 ІІКИ~І 11()11f()Л<>СІІИМ.
Закінчешtи

-ir!

(-ііІ!):

tuberil s'a von .r kasJarn'l(l

(ТереGлн),

~~"::~ .J~X~~;i~0)(1):~:i.~):1 d~ап~::.ні:лсобй"d~:~ {О;.би~~уіші:
Закінчснни -och, як нри тосрІ\І1Х, ЛІІІІІ на нш·раниччі сло
nаu••кім, під впливом с.лоnаІJьким: dwn'och (Уtіли), ga.{dЬln'och
(Банске), ~nn!och (ІІІом).
Dal. plur. кіпчитьси о більшості на -ат: obid vdovtyc'aт (Те-

}f~л~~ім<t~~o:~ ~~мі~~~~~~~т~а~Т;:і~~~~а~~=хм~п:~~а ч::~~~~і~Ї
деклінаuії :J закінченням на -от,

dtwn'rim

-um: btur'om,

(Rаляшкіnuі), ~Іtmlom (Шом).
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rІиtот {Ублм),

<

Асс. plur. Е рівний nom. рІ. і кінчитL('Я на -і (
l) або на
-м но отnерд1лім !, ,t, l: ІІіс'і mo'Yl (В. Апша), Boh plattyf Ql
рj!аЩус'і (В. РакоІJ('ІJr.), J/КЬІй ся з мене пОл уброJ, а6мх л свWІЬі
сповід~} (Влагшю, В. І, \50), через дві дyuti (Страбичо1ю, В. І,
ІЗО), 11 збuptfi' черешт,і (Лучки, В. І, 132). Подібно, як ІJС було
11ри А:СП. sinк., :ш.1шс.ав Верхратський винадкп оmердінни
IJMJІ'tJ :ш.кінчсшІн: nд''!)'д межи ходить бtз oiJeжu (Імстичево,
н.

1,

н;о).

Зшсінчс:ння -ь1: rful:~ (Убля, ()рох), ch!м:!.w (Р. Поруба), dtu!w
(Блажія).
Vocat. jJlur. рівний num. рІ., як n~ІДІІО і:~ нримірів на таблиQі.
fnJlr. pJur. Ма€ 3<І.КЇІІЧеІІІІЯ ІІр<І.ВИЛLІІе -ату (-аті): та niiiШlІJ.
АtЬІ J 808UJIMU (Ілмшuя.
І, 149), за черптшм.и (ЛучкІІ в В. І,
132). ІІрочі нримірн Іtа таблнQі.
Крім того на :.ахідніх областях, починаючи від Yra, на

n.

.•

ходимо, nк ІJе було й нри твердих, закінчення дуалuне

. -отл:

(УGли), dtьm'oma (Валяшкікuі). Рідше це явюnс
на сході: Ш{У сІІ{аЩотл (Торун).
/.ос. plur. кінчитr.ся на -ш/1 та в :шхідrІіх областях також 11.а
-och, як uc було іі при твсрдІtХ пнях. JІриміри на т<~.Gлнuі.
3амЇТІІС ОДІШК, lfiO Й D С'ХЇАНЇХ ОКОЛИІJЯХ НСІ.ХОДИМО ВІІАИR
дсклінаuії чолооічоі в 7. відмінку м'яюtх шІів -- а то закін
чення -ich 1·а -och. Не JІRІІІfіе зустрічаІІЯ ли ІІІ в Синевирі: clmd!obrt
pu.rk/a!l uJ"/fltiЬІ ро polonІynach, ро cha!Cr"ch. 11 Po/Jёoch.

bur'oma, ruioma

Жіночі -і,
/f,anнi -і, -11,

-r

жі11очі

нні.

-U, -r

nні сплили

111111і

qcpc.1

подібність

МІІОГІІХ ІІідМЇІІКЇІІ 11 ,1\аІJІІИІІі П 0/tИІІ ,1\СІ(ЛЇІІОІІJЇЙІШЙ ТИІІ, ЯКИЙ
ІІика:.у€ не лиш :.Gcpir·<~.шrя у многих nіАмінках сnщ.;і с:rаровиІІИ,
ІЮ П ДС'.ІІКИХ Пі/\міІІкаХ, ІІСрС/tІІПС:ЇМ

МІІОЖІІІІІІ, ВПЛИВ НОВОГО

ТІІІІУ ДСКЛЇІШUЇЇ ЖЇІІСJЧІІХ -а ІІІІЇR. а ІJИХ трІ.ОХ давніх ЖіНОЧИХ
деклінаuій :.Gсрегл<І.СJІ найчистіше ІJ!С Ааnня деклінація -і шrів
а нрочі аріпналш:я з нею. Ми будемо нсрекодити щ·і три
давІ-Іі дсклінаuіі :Ja. собою.
Однина -і пrtitІ,
З дсклінаu.іі жіночих-і rшin маємо приміри на деклінаuійній
таGлиuі по білLшій часті з м'яким нриголосннм а також на
серсдньо-ніднсбінний І, !: hOrsf. la.r(, kUrf, mьU, l10uuz, nwl
чoptto6ьw. . - 6ЬlЛа єдна ЧOj»to6h1.JІ.Ь (Ильниця,
І, 148).

Сеп ..

dat. і loc. sin,(.

n.

мав однакове закін'Іення -і і ue за.кінченюr

зберігаєгься й нині. Закінчення -і, відповідно до рефлексів йоm
в нинішніх ronopax південно-карпатських, звучить .або JІК у або
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як і іноді• межи у· - і (у') а но

.t, !, l в деяких західніх говірках

nерссувається uя артикуляuія до ьt.

(;en. sing.

Крім примірів на таGлиuі ІІаDСАУ ~с отсі: irk uьtd

pry-

svеЩу(Нсрсспиця), kolo Pila.fly (Теребло), иьи1 /(arlcany id(Jmy
nes!J (Вульхувuі), о6ЬІсьтесJ/ вступили іс перши (В. Раковеuь, В. І,
146),fюn'tis stoly (Ре••ішшй), нarunaлu мугр<ІІІи (Дунковиuя, Н. І,

115), ай помалусьа)'9'ІІІІ іс пут постильі (С1·роііно, Е. :J. ІІІ, 153),
140), rtoлoж~j .мtі.м масти (тамже,
vm· - [ІU.fy (YGлn), nь1t п:пlьl, mЬІJ' ··-od toi mьt!ІН

із самоііі міди (По:ІІІJІК(!RUі, В. І,

В. І, 142 і 140),
(Орябиш:а).

Dal. ,,·іпл. Приміри ДО('Таточні ІІа таблиuі. В Ублі однак
е різниuя між ).\'СП. а dat. й Іос. sinJ:;-. uідносно іменпика voi.
Коли 11 ~еп. і 110 J ІІсрсйшло ІІа w, то .- dat. Іос. остав як і.
І.ос. sinд. ;lo нримірі••, ••р•tnс.дених НІ\ т:.fілшJі, лолучаю •.ne:
в Ости (Лучки В., В. І,

171), воОу з відрdjяшоть по чілJІди (тамже,
В. І, 166), у ночи (ІІузІІякоnuі, Н. І, 136), u noly (Люта), pri
d!ol!hoj u.ІоlЬІ (ОряGина). У Іілажт•і, де 110 .fтpeGa Gи чекати w,
маємо і: тw/і. Верхратський (ор. ciL. 11, 78) замічує лиш місто
мwut

мwІІш (місто миш уж~шаю11• дскуди .мwша).

Асс. sinд. ІІсе рівниИ nom. рІ., ик видно із нриміріо, нриnс
деrшх на таG.\ИІ!Ї.
Vocat . .rіпд. маііже не ужюsаний. В Иметичоuі занотовано
laslr.
сrюрюе rю :шалоrіІ м'яких -а нніо. Верхратський (І. 67)
наводить без ІІО,tШШІІ мieun \'ш·аt. від кусть (кОсть, кість) ·
KO(mu. а щш АІЬІш n :щхід11іх оGлапях .иьтtо від мwша (11, 78),

Ue

але ІІЇ,t -9'СЬ

-9'CU

(бс:І 110t1і\ІІІІП MЇt"UII

11, 77).

fmlr. Jinд. инрі1шюпьс:я сІюЬІИ закінченнями деклінації -ja
пні.-. Бо й тут ~•.шємо закінчення: -еу

(/tt), ·'O!f, -от, -и. Закін
ЧСІШJІ •t{l :~Gерігаєтhся в rooopax •·уuульських: mojey my/t{l ( Paxouo). Закінчешrя -q (ltz) :~Gcpir<L(o.їJ.CJІ перс.дшІсім в околиuі
Имс1·и~1еnа та під І)ескідами б. ж. І)ереж. і Мар<~.мор., хоч
й т<~.м друrе закінчення -'ott появляІ>rься як дуGлст: l'{aJlil;.
а також l ta.r't'Utt (Имсл1•юnо), dajut iiitJ ch.Гibays s!o/yl; (Осой), та
злоу смерти} nІRUІІt (lльниuп, В. І, 147), але також: o6w зл~}
с.мертьоj погw19ди (тамжс, В. І, 147), таульіз я zopi m~Y цорно
бШеj ua небо (Ілr.ниuя, В. І, 148), а грлнь саrщула із nimrкa noл()
мmuj (ДункnвИ!!Я, В. І, 146), Ja Jлdділ, што нjwj заломф·ся до
хwжи (ДуGрі"ока, Н. І, 149), laslly, hoпtey, но також IІDr/c'OtJ,
z;'fi.r'c'бy,

mw/r{l (В. Bcpcur.кi).

Закінчення -'оу: h!бrs"f6t~, mtьliбy (Золотарьово), jali6Іtt

smir(61J.

~~;~ІJ.и(Л:~с~~~л'іі:Л~2~)~а,/~;::;;~0~іs~·(Ь'~~~~~:·, ~j~~~~8;й~;
1 І'рум('.,КІtІі-1\оnальоn
ПІІів, ор. ('іІ. 147.

уuажают•• І$ і за а11алоrію до тuсрдих -.ж
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(Бистрий), роrо.Ще .f/irs't:'бj~ll/б~,Jl6ІІ (Торун), n!iilб(l (Чума),

kJiidno

с чrcmьoj ходити (Лучки В., В. І, 167), помш:тить Fйі АШСmЬОіf
(Позняковuі, В. І, 142), cmtJJшк закрwли скартертьоj (тамжс, В.
І, 140), хоJкьу за cвo(loj c.wpmь~V (Стройно, Е. З. ІІІ, 41), is lo(l
k'/(f(6І.J, m!ЬІ!ОІ.J (Ужок), ІцUs(бІ.J (Ублп, Всtлпшківuі).

Закінчення -от, уживане лиш у говорах західніх, ик nри
ІІнях: hov/u.t_'om, mJЬI!nm (Блажів), ,t.a d!of}hom nJo{om (Ори
бина), z.Іа tom d!o~,Jhom n'JUf'om {ааІtадка).
Закінчснни -и з
в західніх частях нuграничних :\ І-ово

-ja

v -

рими слоnаuькими:

m(Yfu

(Банскс), k/o.І·t"u (Шом).

--

Іншоm

nоходження є закінчення -и в I"Ouopax гуuульськнх, а також

Ue

й в Марамороші, яке одиноко я чуn у слові: nitu.
нова
форма instг. s. f. бувших ж. -і ІІІІЇІІ, відома нередавсім говорам
українським.•

Множина.

Nom. ап. plur. кінчиться на :)', -і, -ьz, так як gen. dat. Іос.
~i"R·:

ko.rly, noly, noli, nolw.

(;en. plur. кінчитьСІІІІа: І. -yj, 2. -еі, 3. -i(l (-ii(l, -ЬІІ.J}, 4. -ІКh.
НайбідІ.ше пощиреним закінченням в -уі, tю 1 відпадає часто
і ми чуємо дІІІІІ у: hІosty. mЬІІ.{У (Золотарьова), lasly (Имсти
чево), гусUй (Страбичооо, В. І, 67), кocmuri (В. І, 67, без поданни
місuи), lc!oJfy (Ужок).
ЗакінчсІІНR -еі: mofy<ch my!Jei (Рахова), l" ;astei ( Медведьовці),
m!ЬІ.І'tі (Ужок).ЗакіІtчення -іу (-ii~J, ·'и~,J, -ьt!,l). Аналогічно дожі
rю•mх -а Ішіn ІІ[mНимають n тих самих околиuях також жіночі
-і Іші а шшіп,
в білмuій мірі. як .анні.
ПриМЇ[Ш ІІрІІІІедсІІі на таблttІJі дока:Іують ІJС ясно. JfіоGільше,

•.uc

за:шачипr треба, Ідо

ue

:~акінчсшІЯ на захі,..щіх областях Ію

ширсне найбілr.mс. І І а rхідніх областих :шзначсІю лиш
п Стройні: t'asliil} а на :шхідніх в УGлі: k.oJti!,l, l)анскім:

mty.U{І,

Влажі••: IІovtu.t.itІ, т-'І,ІfіІ}, Завадка: dtovltyt:h n{ot'tl!,l.

Ор11бини: 1І/оl'"ІІ-·І
ЗакінченІІІІ -осІ1 рідке. С1річаt:мо nого лиш на nограниччі
слопонjт.кім: k{lift'oclІ (Валишкіоuі), до сьіньох (Луків, В. 11, 77).
Ма€мu r.ue одсн нримір 3 Ублі бе.1 закінчення. аналогічно
до .а rшів: vui (11ід voi).

Dal. plur. кінчиться rrраоІІЛЬІІО на -ат, дИІІІ в денких ІЮОАи
ноктІх виnадках на -от. Приміріо на перше закінчення нахо
димодостаточне число на таблнuі. Длп другого закінчення -от

;h::~ta~ka0 (~:;~:и~;)11 ~ вт~:~':н'jфх l,::·fo'm*uz~d(J~p~";.~);
1 І"руІІськиR-Ковальов: ор. cit. 149.
t І"руІІсьюtй·Ковадов зазначує такі ж закінченн• к ruвopax nоАілJ,
ськнх, ор. cit. 159.
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у Всрхратськоrо: о6ьu я ljсьом 9) (Rлаrово, В. І, 150), дверьо.и
(Малий Луг), також приводить форму: костьом rюбіч костям,
но не 110дає місЦJІ.

Jnstr. piur.

кінчиться на -ату (-аті) рідше на -(ь)ту. llepшr

закі.иченн.я rювс.тало дорогою вирівнаІіНЯ до -а ннів, нри чім
3аМІТНа ВіДСУТНІСТЬ :І::LКІНЧСННЯ дуалІоНОГО -ота, nринаЙМСІІІІІе

не було воно занри.'d.ічrнс. Іfриміри на ІjС закінчення ШІ.хо
димо на ІІрrше.~tеній таблнuі.

R кім.кох

оинадках запотооуемо

даоІІt: :rакі~rчг.ния -і дсr<лінації -ту (-ті) а -ьті: p6d dvtr'mly
(Вульхувuі), Urd'mly vtojyt .r'a pil1t (І'орінчоно), .r'i(mty pmhorto-

rlat v!Ddu

(Крноа), mІЬJlmy (Золотарhово),

Верхратсt.кий приводить

rne:

k/iiJ(mi
67)

кустьми (ІІ,

(Валяшкіоuі),
без поданни

місuя, двермш {Мал. Луг), дверЬАш і дверими {ІІо:~няковuі, Н. І,
QCЬ-UU (11, 77) бе..1 подання мicun.
l~oc. plur. кінчитьсн на -ach, -осІ1, як uc було при -а пнях.
Перще закінчення займаf! простір східньоі і Jшйдальше за
хідньої области, друга ссреднt.о-західню областt., но не брак
його й в об:"асtях с.хідніх. Там о;tнак воно ограничене мабуrt.

68),

ДО деЯКИХ

ІМеІІШІЮВ.

!І риміри ми обох :шкінчснь находимо на 1·аблиІ.Lі

(232).

На

закінчення -och. в східній області маємо кілька 11римірів того
самого іменника сьіни (siny): у сьі11ьох (Пузниковuі, В. І, 136),

u s'Jin'och. mel/ala па sJehe chrest (Страбичово). Те саме у Вел.
СтудеІІім, kol!odyc'a пл dvlr'ioch. (Тсрсбло). J)ілt.ше І.QС примірів
находимо у Всрхратсr.кот для західпіх областей: ' nza...wmwx ру6аиьох (Снаків, В. ІІ, 77), на zрудьох (Бехерів, В. 11, 77),
а також у І'натюка: а то іАШ.ло сь~ьати

j

сьію.ох (СтройН<l,

~~~;~~~t~~~ {Ку:'=~хЕ~в~ьо1хv~4)~)~ю, Е. З.

232), na11

-іі 1111і.
З давніх

-ri пнів ~Gсрігаютt.с.ІІ іменники: c,rr'kof!, kroJ!, kurah.of!, fubo'}, r!ed'kof!, brJylOJ!, sl!ano~J, kJonof!, hІUkov, m/orkof!, hrtukof!,
dr!alol}. kolІoloІJ, ІиtоІJ, kr;ukOІJ., podІofoJ!. Сюди налсжи1·t. і назва
села RokoSO'J і Іad'of! (:t ма.днрського dgyU = zapмama).

lji архаїчні форми оідuмі передовсім о говорах карпатп.тщ\:,
у нрочих говорах нсрсйшли до катсгоріі -а нні11. 1
/f,екотрі з них уживаютr.ся з основою на -а: konva (Нанкооu),
britva, bukva, kr'jUlr;va (Завадка). І мешІНк tykva :~анисаш•й лиш
~

осноnою

на

В деклінаrJіі

'

-а.

ui

іменники

11 JtСІІких

l'рувrький-1\ова.льоu: ор. сіІ.
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16fi.

відміш.:а.х, а ІJе в

gcn. sing.,

а _gсп.

pll:'r. а ~нод! и Іос. plur. :.~рівшІлисм з новим тином

ЖІНОЧОІ

·І

ДСКЛШаЦІІ.

(len ..fing. ма€ аакіІІчсння ІtайчастіІІІс -у, -і, так .як в dat.
sing. ДсІІКЇ ОКОЛИUЇ :І6І•рЇІ'аІОТІt даОН€ :ІаКЇfІЧСШІЯ -t, а ІJС ГОЛОВНО
к околиuі Ирша1ш-Нілки а також в Марамороші.
І-Іа нримірах, ноданих иа "ІаGлИІJі, можемо о тім як найліпше
ІІСf>ССІІіАЧИТІІІ"И: S ібі/ tufovy slrifJO!l (Тсрс6ли), do C{tr'Jc'ivy 1UI
Іlи~Ьи {тамжс), Іfrtutba bmr ~~~ j·md(ynu Ішrаhщу {Вульхуиці). До

дам ше слі.л;уючі: ІІакой люде jйi!ynu.

iJ

f!.tpквu (В. Шард, В. І,

JІК niin стаІ!)'ІІІІа Великдть t/Uдtl. ІJtркви (Пузняковuі, В. І,
Ісо/о lcolJotvi {Іjсрніна), do C/trkvi (:-Jош...л;ка). Варіяuії у -і
1юходять ві.л; різних рефлексіІІ І·таро1·о і стоять у тіснім зв'язку

151),
131),

:1

фонетичними nерсмінамн ІJьоrо і.
Старс закінчення -е: J ttбii kмrv{t (Тсршшо), .ilo do C/trkve
(СІшсвірська ІJоляна), z uZ.v/r. (тамжс), J pit!Іo!ve, J І!Оjі

lrteha

btukш,

do clrrkve (В. Стулсний),алс vid pLJall!)' (тамжс), kolo brJwtDt

(Торун).
До.л;ам до то•·о, ІІ! О и Vокісві, ("С.\Ї кuАо Хусту, чув я форму
t!o йokii.rve. Всрхрато.кий занотоиуt-: :.1 1ю6лизькоі околиuі,
<1. 1·о :1 села Н. РакіІІUЯ також форму 1-{СПсL. на -t: !!,tрькве,
А.ю6ве, рrдLКвt (нравдшюдібнu також з юrож села), •nож і я
ІІ'tХоАІІІІ: .s t!Oii m{orkve, hulcve, kІolo tlбji Ьr/І>~lие (Осоіі).
Jje

:І<І.КЇІІЧСІІШІ

НаХОДИМО

'j

11 ГОІЮрах

І"УUУАЬСІ.КІІХ:

kyrvt

(РахіІІ).
;\сикі іменники мають n gcn. !ііПА:. фонетичні змінн. До них
ІІ<L\СЖІІТL krof!., kJonof!.. Нерший а них 11 gcn. sing. зберігає ще
t:оШlІПИЧІІс

r

однак

:1

закраскою нсрсд r, котра
"'• •мо іноді МіlІіжс нерсходить 11 w:

І"Одосшюю

Ішстуш'" як глухий :шук

k~orvy, kwrry, kr,rve. kьzrve. Ui аміни iдytl• і и далІ.JІІІІХ nідмін
ках. Іноді моло.л;а rсІІсршJЇJІ ІшріІшюЕ-: ~en. ~in.~. ІІЇАІІОСІЮ по

ІІВН о

110 r а _11ерmим ••ідмішщм: krol!)' (Мартонк<.~). Л те саме

И АаАІ>ІІІИХ ІІІАМІІІКаХ.

самім :ІаКЇІІЧСІІІІЇ ІІСрс.л;у(і) ВІПІІОfШІ€СІІ IIOV (f!.) J,UC{ cpcnLh.
Там, .ле ІЮИІІ.ЛЯ61"І,ся такс l, - r не G ІШ€ соІІантичним, але ІЮ r
Ішстунає о, як uc було в 11сршім ·
т. Стужиuя),

8

krtOf!.fi (Убля), .r kontбІ.ІlJ (СтрабІІЧово)
/)at., Joc ...ring. кінчал.сн нау -і (

тамжс).

!У (Торун), па
иt.и(у (Синсnир Поляна); Нту і фонсти•ші зміни, а ·m ІIOJІR<L J
cpcnt. 11 І"Орі зазначених імсшшках, або ииріnнаннн відносно
ІЮJІВИ О ІЮ r ДО ІІСрІІЮСО відмінка, ІІК j 11 ~en. sіщ;·. НоЕ ІІИІІадКИ
закінчення на -е. 2 Заниса11 и uc в Осчюжниці над U,ірокою:
Jlo chwh11l tlii hukve, па Lйі dralvt. :Закінчення -і u В. Шарді: ~
иерькві ІЮІІс·rалu мабут1. нід ш•лиоом аналогії жіночих -а
нніn, бо там абсріг.аетLсn паре і. В Страбичоnі мавмо ду{ілет:

u ktonvy -

u lcon!O(Ify.
231)

В говорах ріки Рускави місто -у находимо аакінчсння -і:

knvi, з неозначеним звуком по r. (Там находимо і частіше.)
ln.slr. sing. вирівнюється до -і ІІНіn та має ~кінчсншс -о{І,
-ер, -от, -и, котрі територінльrю ро.1мі•всні так само, нк і закін
чення -а та -і ннів. ФоІІетнчні зміни 110 {l, то є нояиа / cpcnth.
•к і n ксn. ~ing. :1 тою однак виїмкою, •uo форма з о 110 r частіща
j ПОЯRАЯЄТЬОІ Й там, ДС 11 gc11. ~ing, ІІОІШЛJtЛОСІІ JilC СОІШІПИЧІІС r

у виді

tor.

Через f.!C надчапіІІІою формою

instr.

~ing. е krtбv.lof!.,

ctlr'kDІJllil!, а форми ui з / epc·nth. оtгають аж під Соидник:
і Uл laJc ,s kurah.tбylбtt u try bokw ztaih.rtav. (Вульхуиuі), ko/tбl'u
.І koloftб!~lбy, ,s loy, cerkJбljlбІj. (Вішавка). На далт.шім заході

l

ch~nиt~ip1~~':~~~нi 11а таGлиuі І.LJe .ІtОJЮІІІІяю слідуючнми:

тоМ сья Адам oxpєcmu.j Xpu.cmoвo)'кpojli.ЬOj (CrpoiJ:нo) Е.

3.

ІІІ,

3,

::~і/:::~~и.~?~,:и:ао:: :::~r.:~j(Д;t~:,~:-.i t~.ж1с\т ~:j f4)~ 1д~у~J~
ста1и J короговльоj (Лучки В., В. І,

•юво),

z

164), s

konJOv.lбf!. (Страби

buk!dІJ.lбІJ. (ОстрожниЦJІ), cerk{бi!IOІJ. krtбІj.lбІJ. (Ст. Сту

жиuн). І>с:•

/ cpcnth.

нахо.Іt•Імо

11

Букі•1uі Жд.: ctir'kt.IOІJ,

YG.,i:

ker'vбy, cir'kyбlj.

Но находимо також й закінчсннн анадо1·ічні до -а та -і
ннів -іt..І (-,Jf!). а то найшоn н таки~ ІІ(Шмір R Нанкові: clrkviІJ.,
kь.~rvY!.', ІJ..!О крнt~тм.:я :юосім :1 :ш.кінчсІІІІНМ -ja ннів в тім же від
мінку.
На :Іахо.Іtі зу('трі1ІаЕ-:МІКJІ :1 :шкінчсшшм11 -от та -и; ·от:
s ktьrrvjom, Ьиdетє jtrli polil}ku z mork/oujom (Рімне), s cterkvom
(БлажіІІ), J cter'kvom (ОряGина), .r tom kirvom, za tom cerkvom (За
вадка). Іlо.~tібні нрнміри у Всрхратськоrо (11, 78) uерквиііом,
крік11іом, кь.~рвіоАІ (беа rюдаrши місuя, нраІІ.ІtОІЮдіGно Вара.дка,
1:удмчи по букві В. при формі: в крікві). На ІІОІ'раниччі сло

ІJаuькім -и:

s cerkvu,

kYrvи. (Банске),

ja

kolol'r~

ніна), ktЬІrvju (Орябина, хо•І там й було:

kololfol!iu
s cer'kvom).

(ІJер

~!!ОЖИНа.
Ту нриходнть під уиагу лиш такі іменники, котрі дійсно

в множині

уживаються. /І.о 11их

належать:

cerkov., kuraho!f,

kroko!f.
Nom .•

асс., uoc. plur. кінчиться всюди на -у, а на -і лиш там,
де старс і зберіrаєrьсн (Банскс, Убля, Орнбина): konvly (Сине
вірська ІlолЯІш).
Gtn. plur. мае різноро,~tис закінчсtшн: -оІ!, -ij, -yi,-ei,-iІJ.,-ach..

'

Виnа.АКІІ Іос. sinк. на -е Іtа;~~оАиио

к·~ ~~~к·но Eurlt.
maІik. 11. ЛuП.

також

sin. 23Ь, 41Ь.- Vondrik W.:
lkrlin 1912, пор. 128.
:lЗІ

"

uсрІ\ОІІНІІЄлов'ІІІІr.•кім:

ЛIІkirrhrnslavisrhІ·

Graru-

Закінчення. -а пніо зі вставочним о, -оу nоя.вля.f!Ться. рідко:
6о многих ~jtрьков (Лучки В., В. І, 132).
Закінчення. -уі, -іі, -еі: cerkv(yj (Рус-Кривий, Нанково), cerk-

v/tj (Золотарьова), крікtrІій (Всрхр. 11, 78, без nодання місuя-

Ва&~~:~~1 ш

-i{l,

-и{l, -'и{l: ch'ktJ{Ї{l

(ctrkvfp)

(Рахоао, В. Ве

рсq1,кі, Буковсць, Р. Поруба, Банскс, Блажів), brJwtl1ftt (Торун),
ceтkujt1{l (f) (Завадка). Тим внрівнювться до закінчення -о пнів

в gеп.

plur .,

ик то ми виді.\и у жіночих -а nнів. Накінець:

6"~~ і~О:~k~~f~дер;~в:аок:;н:~~аян~и':.і: ~~~~~·1о;'~~~х~ )~~
78,

мабуть у Варадuі: t;,tрквох.

Dat. plur. кінчmьси на -ат: cb'krюm ВСЮАИ. В Золотарьові
nід внливом м'якого закінченни -і ппів 110 {l повстало І epenth.:
clr'k!O{llam. Такс м'яке закінченнв записав і Верхратський

у Варадuі
ОКОЛИUJІХ

(11, 78):
НС

кріквілА4, ко без І

ПОJІВЛJІ6ТЬСЯ.

232

epenth.,

бо воно в тих

го:~~~ Р~':~В:~~~~"~~н;и:с: ~~t~a;'k.r.:'t':~~h~ :~,~~~:;
(Золотарьова). Подібне м'Rке за~~:інчення має іменник Nроков

в [.~ ~;,fr~~~=~~~~:я: ~::fi\1 ~e~~~·x західніх околицях
на

-()(h.

ЗакінчсшІR на -шh займає uілу східню та часть захіАньої
области по ріку Лабореuь. В околиUJІХ Марамороwа маємо
так ик о dat. і instr. 110 tt -l epenth. - clr'k!бttlшh (Золота
рьова). Ідучи Аадьwе на захід, зустріча€мо закінчення -ach

без

l epenth.

а

.ue

вже і о Марамороші (НаІІково):

cir'kvach,

в околиці ріки Латориuі (Вере.uькі, Буковеuь), Yra (Ужок,
Убли), а дальше віА ПрRwева ІІа захід (Блажів, Орнбина,
Завадка).
В околи.uі О11дави ~ Топлі виступа~ закіІІчснин -()(h: сtтІпюсh

(Банске), в уерквох (Варадка?), В. 11, 78) а та1юж з
вР. Порубі, нк в instr. sing.: cerkol,!loch.

l epenth.

•F

ІІНЇ.

mo!J

ІШіВ :Ібсріrтп ЛІІІІІ ОДИН ЇМеІІІІИК
(mali), КОТрИЙ
11 nom. і voc. ~in~;". н більшооі не зGepi1·at: основного r а лиш
и дальших nілмінках. В :~uхіАніх говорах чуємо Іlle: mІafir.
Н нрочих nілмінках ІІиріишт,Іьt"н Аеклшаuіп цього іменника
/tІІ ТИІІу: rrrl.oІJ.. iasl', liЇd vitr"a і vid m/altre (В. Студений), ;:.а·
klykІaft' Utc'ta і m!иfir rnolod!oho (Вульхуиuі). Додати треба,

3 ·1

•uo

n roLJopax

rу!.!ульсJ,І(ІІ.-..:

И

Нош іменник тата а форм:

tючасти

ч:tрамороси<их онтискаR

mafterc, z mat'iTjOy

уживаt:тьси лиш

" ••фсктаuіях.
:-lавв:J.Ги до деклінаІJіі і~еІІІІикін роду жіночого.
ІІр<'А~'1ішлсrшй маr·грі:t.\ форм імснш1кіn ролу жіночого
ІІо:jRОЛНF. 11ам нороб11ти деякі заключеІІІІJІ нро теперішній стан

.\еклінаtJіі іменникіІІ :~гадан~Іrо роду. В ~r.ршій мірі треба
КОН<'Т<lТУШІТИ

дуже

НСЗІІ3'1111

ЗМІІІИ

·й

ІІІІШ

сунроти

старо

руськоrо, І!!О ОІ'fІашtчаютt.ея лиm на зміни фuІІеТІІЧІІі в instr.
:1 -oiu на -оу а /\<LЛЬІU<' :щачніший DІІлив деклінаuіі чо.\о
ІІічщ·о роду u ,ЦІ'Л. pl11r. на *ovr.
iv. Лиш ШІ. незначній
оGл<~.сті, <1. го 11 декіАІ.кох <:слах з ПОГfШНИЧЧJІ словаu,,ко
t'ОІ'Щ.!І·КІІІ'о :~аміІниіі також ІШ.\ШІдсклін:~uії чоловічосо роду,
а m 11 (lat. і Іос '>ing. tta -oj з -ovi, та 11 t·ouopax лемківських

.,іл,ц.

~СІ\. і І~н·.
:1

Л)'<J.\[("У

>

rltrr. -.O(h а tце рідше
'10.\ОRІЧОГО

8

тих ж~ 111110рах instг. рі. -ота

роду.

ІІоАібно, ще і ''РІІ імсшшках •юлоuічш·о роду, так і при
і меншІках жіrtочоІ·о ролу і то не АІІІІt -ja ІІІІіІt. 110 також -і, -й, -r
ІІІІіІt, :J,ІТС'fІАіІПІ і!.АІоТСJІІІіІ!!іН 0{/t 11 in:-;tt. :-;ing., а м'ЯКі ІІІІЇ ОИ
JІЇІІІІОІАІН":І а ТІІ<"рі\НМ\1 ІІа дуже :ІІІаЧНЇЙ ОtЇЛ"'-t'ТЇ, ІІСреДUІІСЇМ
:~:.~хі.'tнііі а також на <"ХЇдІІііі. І-Іа<·лілком Іjt.oro 11 instr. sing.
,\<ШJІЇ:'\ -'tl, -і, ·U, •1 ІІНіlІ КЇІІ'ІІІТІоПІ ІІа -'оу: d!olll'б{l. kos'(Qij, kr8y(U{J,
mattr'iбІJ., а н лсмкінсr.ких пшорах: -'от, ІІІtоrраничІІих зі слu
ІІацькими -и. Hu ttcг таки І!!С до uілкооитого nирівнання не
дійшло, бо не ріАКО ІІерховин<·І.кі говори а також 1 боржшtські
З<tАсржують аакінчеtШІІ -щ, іноАі з фОІІетичІюю :~міною на -іу
(І)оржаш.аина). ГуuульСJ,кі mtІОРІІ альтернаuію ot/t зберіrаютt.

гак як і нри іменниках чоловічою роАу. Коли поріонати жіночі
нні з чолоnічимн нідІtосІю збсріr·ашІя алІ.тсрнаuіі olfe о instr.
~іщ~ .• то побачимо, ІflO жіночі tші •.!!е більше иідtюрні процесо11і
,,.,рішrаннн чr:рса аналогію, чим чоловічі 11ні. ((рім цього
~южна добачати і деяку різІІИUЮ оілш•рrюсти між -ja пними
:1. -і, -й, -r Ішнми, бо
rші більше кон<"сроатшші.
Із DIIЛIІRiJJ ІІЇДВОротНИХ 1 ТО € -ja ІІІІЇВ ІІа тnерді, МОЖІІа ЛИІІІС

-Ja

коІІстатущ\ТІІ ІШ ІІОІ'f>іlІІиччі з rоворами <"отаuькими біли Ужrо-
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4~~~З~~~ібІ~Ї~~·ь/с~~іІ~Ч~І~~·~~j~~·:І=· -;і~:. ~~7:~~·:;1~~;1~~~
:~ початку м'нкиlІ: а відтак в ІІаеліАок отвердіння денких нри
mлосних нерсдnвсім губних а відтак і шин'ячих а також
наслідком подібних закінчень у м1югих ві,ІІ,мінках всі імсн
шщи жіночі бушuих -і, -ІЇ, -r ннів вирівналися і творптr. шші
ІІДИІІ 11111 деКЛЇН<LІJЇЙНИЙ, Лиш :JpЇAK:t П ~cn. sing., ГОЛОDІЮ

u гоuорах верховинrьких а також боржавських, збсрЇІёlю·ьсн
у /tuRнix

-il nних закінчення -е: bukvt, cer'lcut. Інакш(: :~бері

гають ui пні давнє закі11чсншt u gen., dat., Іо<'. sing., а то :J(-i)
зі старого і а в instr. sing. кіІІчип.~и ш1: -'ott, -t{l, -і'/1., -от, -и як
-ja ІІНІ. В МІІОЖИНЇ О,І\Н3К ІІdat.,Joc, ІІрИІІJІЛИ ЗаКЇІІЧСІІІІJІ-jа ІІІІЇU:
-'ат,

-'ac!J,

а

n instr.

закінчення -'ату-

з

-ja

нніи псрсважаj,;

нри -і ш1ях а uілковито запаІІувало у -й та -r nнях. Закінчення
-ьту € рілкс. Но одночасно замічаєтьrи і •шлиn чолоnічої

лсклінаuіі на деякі відмінки множини, а

>

а) gcn. рі. ІІа -•оvь
-iv, -iiv, -ьш а
обла~тях, но не брак uього і у східніх;

uc:
ue головІю в захіАніх
2. ІІа -oc!J, а то лиш на

ІІограниччі словаuькім (сотаuькім);
б) норідко

n

dat. -от:

!Ju.r'om;

в) 11 Іас. на -och, і то ЛІШІ и західміх околиuях.
:Jамітне також, І,UО імсшtик~І дauatix -іі нніІІ зберігли в nom.
sing. те закінчення, яке було і 11 (''fарорусІ.кім, а то: -ov( Otl) ан~

нсрсйІІІ.'\Іf до -а •шіn, хо•• ІІ(>ИМ. на І'уuулt.ІJJИІІі нині маЕ:мn:

ctrkva

а не

ctrlcOf!.
Іменними роАу нinoro.

Іменники роду ніякого, ІJЬО належали колись до кількох
.1,склінаuій, а то ТІІердих і м'яких -о шtin, -п, ~t, -J пніn частинно
збсрігаютr. старі типи дскліrшuійні, тільки І,UО -о та -t пні
шорRТt. дnі окремі клнси, -п rщі нриклоІІюютL~н до м'яких
ннів а -s 1111і затрат11ли<·п також та приключилІJОІ до ТІІсрдих -о
ІІІІіD.

-Jo

-0 ІІІІЇ,

Однина.
Nот., ще., voc. sin.~. t: однакові
filo, jarmo, vilcno.
(;tn. sing. вr.с кінчитьо1 на -а,

і кі••ча1·ьrн на -о:
ик

11uказуюп.

rrlo, tolo.

11риміри ІІа

таблиuі.
В dat. sing. крім cт<~puro закінчс1ши -и в деяких околиunх,
а то в Марамороші та говорах ужансІ.кІ1х та лабірських 11ахо-

димn

-ol!.)', переняте з нового типу твердої чол. -о декліиаціІ.

В Марамороші, як
нове закінчення:

ue видно з
st/Jovy та stl/U

таблиuі, находимо і старе А
(Дубове), lo/Іovy та

lolJu

(Зо

лотарьова). Так само виходить із записів дальших: dJof!lюmu

stlJu (Рус-Кривий), dtoyhomu .rtl!ovy (Paxiв),ly.fyla .r'a м,сvа stl/DI!J
Bylktuy (Бнчкіп), pUil!y id ltбmu s'vtitlovy (Вульхуuuі), hori id nebu
(Торун), irl .Іtltu (В. Студений). Дальше на захід аж nn Лато
рицІn пер~дшкім -и: lOltu (Имстичсuо, Букоиець )Кд.), vtiil'ku
(Стройно), жаль м:ом:у сердіІІму (ДуІІКОІІІІUЯ, В. І, 179), t6mtu
stltu (В. Всрсцькі).
За Латориuею он'ять переважає закінчення -ovy: lolІooy
( Медвед.ьоu~о~і), vik11tovy (Ужок), t'ilovi (YGлк),lalІovi (Р. Поруба),
я6кові {Бодружал, Н. 11, 75). lІід DІІЛИІІОМ ноелавачених гово
рів був. У жанеької і Зсмnлинської жупи замість -Dvi стрічаємо
у Валяшківuях закінчення: -оі: iarmoj.
Відтак оп'я:ть в дальщих оКОЛИ!.JАХ

заківчеІшІІ -и: lІalu (Dанске),

lJolu

на захід знов панує

(Шом), lІtvu (Блажів),

stelu

(ОрнGиніl, Зошадка).
ln..Іlr ..rіщ~. всюди Gсз виїмку кінчиться ш1.: -от, як це видно
на таблицях.

l.oc. sin,ц. І<інчиться на -і (<-і) майже всюди, рідко -и, -OfD!.
Таблиці в:юрі11 деклінаційних дають добрий перегляд. Крім
цьщ·о наведу ще кілька примірів: а у tUm sё{Іі tahиi Ьь1у r'iad
(Нопосслиuя Марм.), о {l tim jozeri (Изки), u jedniim mis'fi (Ке
рсІjhкі), Rидить вd}ка у жельізьі (lІузниковuі, В. І. 134). Рідко
пошІ.да€ закінчення на -и: viil'ku (Стройно), у dJoy/zum stllu
(Рус-І<ршшА). Ту мабуrь причиною того закінчення було -k,
так нк u чолов. роді. На :Jаході R J)одружалі ВсрхратсьІ<ий

занотуІшІ форму

loc. па -ofii: по 116кові (І)одружіlJІ., В. 11, 75).
Множина.

Nom., ше., voc. pJur. - все кіІtчиться на -а. /J,иви В3ори:
selo, loia, vil'ka і т. л.
(:en. plur. 1. зберіrаf:: давню форму, т. ~без закінчення; 2. за
кінчсІІІІJІ чол. роду -*оо& з рефлек("а~ш: -іу, -ііу, -иу; 3. -щ/1;
4. -och.
ІІерше :шкінчення є пануючим аж до ріки Ондави, судячи
ue видно з деклінаційної

110 іІого появі також вР. Порубі, ик

~:,~k;~u~B~Ig:P=~~~).'~:b~ko(B~Bc~~~~~cн о, t:

oktm

(Ужок),

Закінчення -*ov11 з рефлексами закритого етим. -о аналогічно,
мк й іменники роду жіночого, ви('тунає лиш денеде. Так
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:~анотовано це явИІуе в Имстичеві (l'oliiІJ.)-- хоч uьогn закін

чення при жіночих іменниках не записано, дальше в Ублі
(filUІJ. побіч ftl та ttlшh), в Банскім (loliІJ.), tych .Jiel'Uu (Запа;tка).
Закінчення -ach. -rн:h ue внлив locat. рІuг. Закінчення -tuh
записаІІС лиш в Ублі і мабуть воно, як дуже рідке, ограничене
до иайближчnї nколиuі. ЗакінчеІІІІЯ -nch зустрічається лиш
на найдальшім 3.1.ході в 1·ооорах t•уt·ідніх :~і словаuJ>кимп
(Банеке, Шом -диви таблиuя) а. також в чисто укрзінських
селах, як uc приводить Верхратський 11, 75: л іщи ue вuдьіІ'
такох лбкох (Курів), зо сте6лох (І(ремпах), до склох (Бехерів),

еайІ!,ОХ (Лiuiu).
Dat. plur. кінчитьсІІ в більшості на -ат а дуже рідко збері
гавться дапнв закіІІченнІІ -от. Приміри, наведені на таGлиuі,
виказують зберігання старих :Jакінчень в околщ,.1і села Бу

ківuя Жд., Ублі, Валяшковець, де старе -от має відновідні
рефлекси:

-im,

-ит, а

також

Шом, де зберігається -тп без

персголосу.

мав закінчення -ату (-аті) та в деяких околиuях
західніх дуальне закінченІІІІ -ота. Перше :Jакінчення є пану
ІОЧІtм в східніх областях а також і у великій часті на західшх
областях поза Лабірuем:
dvtoтa vUlktaтy (І.оріпчово), pUl{OIJ.
drfNvamy (Нересниuя). Між Лабірuем а Угом находимо
і :JакіІІЧСІІІІІІ дуальне -ота: Убли: tiloma, але й filami, Валишківuі:
ianntomл.

!nJtr. plur.

z

za

на~;:': ('~~~:~~~7яІZ.мJ.a~ ~~~~~fві:~~~~= :В~;:~:~~===й~а~~
вopomw (В. Раковсuь, І, 66). Крім того замітив 11 І.UС uю форму
і 11 Марамороші: pйftoy. z dnьzvм (Нсресниця), ll/trie z dr{ЬlVЬ!
(Торун) а в Уrочі:
dv{oma kolt.J/Ьl (Чума).
l.oc. plur. І. зGсрігав І.UС старе закінчення: -ісІ1 (< Ісhь),
2. ІІрИІІИМJ.€ :І<І.КіІІЧСІІІІЯ ЖЇІІОЧІІХ -а ПІІЇD: -lllh, Та 3. :J<ІКіІІЧt'ІІІІЯ
-й пнів: -och.
ІІерше закінчення -iclt :JбcpiraR"rьcл І.UС персдоuгім в схі;tніх
областях: [t do[thwch .ftlich (Руг-Кршшй), па vбr!бfirh (Тсреб.\я),
u lьu:h .J/ilich (Драt·ово), по сільіх Jвwчай е (Влатво, В. І, 150),

z

)' сlІІЬіх (Окно-Рахооо, В. І, 65), по правіх (І'оропда, В. І, 65),
а також о;щн примір занисав я в долині ріки Тур'і в селі Ра
кові: lІUdt ch!otla( ро drtuhych .rt!Jich Ь!dІUиlу.
;1,pyre :JакінчсшІІІ -ach поширилося ІІЖС й на східІІіх обла
стях, nк то виказують взірці деклінаuіі-іні з Рахова, ДyGouom,
~Jолотарьова, Имстичова- да.лІ>Іuс в областях середніх, т. е
ріки Латориці, Уга: rш dvoch mi.Щtuh (Тернова), chod!yІJ. ро .Jfe-

Jach

(Горінчово),

kladtut htolubc'i u bl!udath

(Вульхувці),rш lotЬІ

r'jІoch ті.Щасh (Заріча), 1ш mЬІх іJіревах 6ЬІли три чіЧКЬl (Стра
бичооо, В. І, 128), ател cmo1!} 1Ш воротах (Пузняковu.і, В. І,
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135), clюd[W ро steltкh (l{oмapouui), dte J·,., mtaly ntaJ'i rupryjtati!i
jak pisJok па v!Jlach (Лнхуоuі), clюd'at ро s/tltкh (Сулu),

па stelшh

дальше вже за Угом аюбїч -ш/1 (ftilach --- УGля) також -ock
в тім же селі, а 11ідтак -och: Валншкі~tQі, БаІtскс, Р. ПоруGа

(як ІЮКіlзуюп. нриміри ІІа таблиuі, крім uuoro ІJ!С й Верхрат
сr.кий ІШІІОЛИП• з околиuь ІІівнічно-західІtіх: ІІа кольінох (Чірч),
по JМІUmx (І<ружлuоuа), 110 дьzроох скаче (І<омлоша).
Відтак н:І най;щлuших захі;щіх оІіластях ІІонерта..: :~акін
ченшІ -ach (І)лажік, Ор1tlіина, З;щадка).
Іменник

vor/ota п

Іос.

plur.

м:.аt'і 1СІ.ІюЖ форму:

'ach:

Ht'l третих

NnpomЬІlX (Ryчкnno, Е. 3. lV, 77,) ІІf>іШ/tОІЮдібно форма КОІІТа
міноnаІІа :1 даІІІІЬОІ1І: -/с/1·, З м'якчеІІІІЯ\f rюnept"/tiiMIГO ІІрlІ
ГОЛОСІІОГО та ІІОRОГО ::ІаКЇІІ•ІеШІИ: -tи/і.
До uінї дсклінаuії треба зачислити також давні -s пні:
jaktnje pasktuппoje l'tudo tobti па hІnlovu pryntula (Страбичоuо), ttuA
6уде шапка тІZ колесо (Страбнчшю, В. І, 133), cmqf 1/іІКомсо, ma
поф• колеспви (тамжс, Н. І, 133), 6о ііа uи tQ~iiy, ~go ти J zори zoвopuut із під Іtt6eca І'олитип, К

l'иdeJa. шЬо

3.

ІІІ, ЗО, та R множині

ІІtЬиа, на Іtt6eca (ІІу:щмктtuі, В. І,

l'udo
145); па kn-

lestкlt (В. РаКІJІІСІJІ.).

Іменник око

n nom.

та іноді in5itГ. ма~ форми Jt}'адІ.ні Jtав

ІІLоі -і дсклінаІJіІ, -оСу: у котрого поm11ти ottи великі (Н. ІІІард,
В. І, 151), тот ruptд очи.шz (Страбичоnо, В. І, 161). (;enct. ик
у жін. -і ІІІІЇІІ: 6tJ оч.ий (І'уст, В. І, 158). Крім того відомі

також і форми рІнг: ока

u :шачіІІІІі масних кругіІІІІа воді.
ucho К МІІОЖИІІЇ :Jбсріга€ СІЮі формИ МІЮЖШІІІ: ja
.rvoimy исІюту (Н:шково), а не приGира€ форм дуалuних,
ик okn, :\ ·гі("Ї Іtричини, t!!n "и.[v" о:щача€ насікомі {ІІід rюJ --11(1)
та д)' о6'їськаmІІ_jщu (ІлмtИlІІІ, В. І, 148). І Іро те саме говоритr.
і Всрхр:11ТІоКИЙ І, 65, 11, 70.
)M('JIIIIIK

to

{uІJ

/f,уалм1у форму :ІаІtиrаІІ ВерхратсІ.кий 11 ЯсіІІі: дffi .19дьі,
о6і мудьі.

•jO

ІІІІі.

Сюди налсжатr. імсшrики, закі11чсні на -е та -'11 з АаnІІього

-ьjе. Місто -'а ІІUІІІJляєгr.сн -'l лиш n говорах гуІJулr.сr.ких та ріки
Рускоnи: pole. {усе. sonce, more. klola. /а(а, ntLrin'a, siian'a; pltasfa

(В. Лшпu),

jU!tin'a

(Ренішшй), hvІizd'a,

l.yfta

(И:жи),

paztltifia

(НсліІІИІю), l!ula (:1 "\\ДМІ) (Сускопо), pir'ja, а по губних
східніх гаnорах з l epenth: zdor{oІJ.{a (І)ичків), dtиhfa ( = Д&KhN)
(Нанкоuо), st{6ІJ.pfa (галуззJІ на дереві) (Нанкова). Дальше на

n

заході: Ьоі.е пaroditin'ІZ (Шом, fсрлнхів), ;:.Іі{а, siтn'a (Завадка).
І'натюк раз записап n Дусині, Е. З. ІІІ, 211, закінченнн -'е:
раз ийден ШJіідt Іtасьі1Іьtj uc мабуть похибка, бо всюди в околн!Jі
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наХОАИМО -'а: 6о Ото чортовоіШ носьіІІьа (СтроИ110, Е.
n.ІШmьо паІІськойи (тамжс, Е. З. ІІІ, 9З).

:J.

ІІІ,

17),

ct

is J:r:i~~~~· (i~~i~~~:~).A;hJ:et~~~,к~:;7:r:c(H~J;:~;;~и)~'~?r1~
тоrо шшсду •це: попlлл мор11 (В. ІІІард, В. І, 153), то корово 01
болм поля (Лучки, Н. І, ІЗІ), дала 1/oJdд му тfilo JІ>ілл СІІ нащт1и

(тамжс, В. І,

133), іс mozo серv,л

(Стройпо, Е.З.ІІІ,119)./f,ам.ші

nриміри 11:1. таблиuях.
Dal. sinд. аналщ·ічІю до·•••срдих кіІІчит~.осн ІІа -'u, -'UI!Y (-'ovi).
Закінчення -er!Y 11с АtШелш:н мt~ні :щ.ІІИІ'<І.ТИ крім •·шюрік Іу
uул•.ських..

СтщJr :шІ.:іпчешІЯ -'и збrрігаєп.еи у nерс••ююІій Gі,\І,ІІJОсті
на східніх оGлштях, о чім ІІf'рссnідчують полані ІІ:tірuі ІШ
таблнuі. І{онстату••.а•ши u•·ш·о факту різни1'!.сн ІІЇА nиска:•у

DrрхратсІ.коn> на стороні

65. І, uнтопаноІ'ІJ ТІІору, АС 11ін

каже: "формп <lat. пОлю, м6рю, дьілу, cdugm, хдолчиЩJ рідІІІ і ..
Н.атомісп. нриІІодитІ. нриміри на -О'!)' ( -ови): пdльови, м.dрьови.,

cdHW>Oвu, хлолчUцр.ови

Gca

ІЮ.'tаншІ місу~.о. lІраІVtІІІЮдібно вони

будуrь ш1.лсж.ати /І;О шюлиu•• між Латориuсю й Боржаuою.
До нримірів ІІа -'и. ноданихна табм1ці n:tipuiІІ, ~~;о~~;ам: rne:
lokd!y mtoie /J/fl.iku .;;n'toty irl lyc'tu (В. АІІща). Закінчснни ·'017
запнсаn я n Урмrзіо11і: polo17. Крім того: pтyj!ly id odnJ6mи
s'vitelc'tn~ (ВуЛІ.хуІІуі), idtm!e d m{or"ioi!Y (Тсрсбло). За Латори
усю на захі,"І; 11і "na з.акінчеfшя існуютr. побіч себе: .roлc"u (Мед
RСАІ.оовuі) npuuщo ід с!рІ!,ьови (ІІузняrюІІці, В. І, 140).1.1Jc й n Ублі
маємо дублети: ро(щ,j 1<t fJбlu. klolovi. /f,альщс ІІа заході також

-'и І!JС :~аступленс сильно:

n.

J)<t.ІІСКс, Ьлажів, Ор11бина:

p!olu,

О' АШрю (l>олружал,
11, 75). Вшмку творять Валишкіnці
з закінІJенннм -oj: p!o{oj, лosІin'oj.
Асс. sin.f!. рівняється псрщому. Крім прим:ірів на ·rаблиці
напс,~~;у
кілІ.ка: І }muтt:o mnmo ЛUІІІ tmпплІІЛІІ тим OlltьOAC,
rьійаи~а, щчо було (І'олятип, Е. З. ІІІ, 19), тот nn11 доваj }ее
lonnш!}' poUumu псикови, ІUІJО му житм подорув~іі (Стройно, Е.

•nc

З.

ІІІ,

149),

і rІUJI(Oйt JbiiШl дали

(Солочин,

Б. З.

lV, 37),

Ми.двідь lвoiU(o дпрувоV iii.w житьо (Солочин, Е. З. lV, З8),
ft'YМ. локяа[• mepml (Страбичоuо, В. І, 128), во1ьм.U собі Xpucmnnn
pocnJІmJi (ПуаннковІJі, В. І, 142).
/n.r/r. sin,J:. ма5С І. рідке ІІЖС закінченнІ! -ет, 2. а r.uc ріАІІІ<'
-'ат, З. аналшічнс 11;0 твердих -'от.

ІІерше закінчення
в Марамороші:

-nn наширене на І'уuулІ.оІl!ИІІі і ночасти
jojc{tm, ou"il'tm (Рахова), fюlem (Урмс:tіuво),
3, lV, 160). Всрхратсr.кий (1, 65)

Ja толориІJ..(tМ. (Волопий, Е.

говорить також, J,ИО форми полtм, хмлчщgем ріАші. З<t.кін·
чення:: -'от заtІиешІс лиш раз 1'1ш.тюком в Дусині: )'Жt' Ja йідьі
ньо.м.:, Е. З. lV, 184. (За достовірність занису тJІжко ручити.)
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Крім того Ira ріці Рускові у імсшшків, І<отрІІх а;.шінчеІІНІІ
походить з даонhоrо -jьt: mЩin'am, ;:.Jifam (Рус-Кршшй).'

Закінчешнt -'от в пануючим: на uiлili області нікдсшю-кар
карнатській, I.UO видно лсІю з ,1\Склінаuійних таблиuь. КрІм

цього наведу Ific:
стрий),

b;ula

nІeslo

pUd p/el;om

s korlin'om

(Вульхувuі), ;:,а kt1.s'Іom (Н. Би

(Н. Бистрий),

pryvedy tw

пат юk/и

tli!!ltynu ;:, ;:,olol!ьun vol/o:r'om (t)уштин), meq ЬІиfот (Нанково),
poh{YUJ itur.n{oVЬІm kltyn'om (В. Студсний),vоr;оtпус'и ;:,apltuty prІи
t'om {Солочин), тим дереjgьом. і•шитку тшьа'9' забиj (Голятин,
Е. З. ІІІ, 20), із божим. провидьіньом. (Вучково, F.. З. lV, 79),
збіlало дольі вільшом (Воловс, Е. 3. lV, 160),украсиj шбо сонw.ом
(Стройно, Е. З. ІІІ, 1), што пОді.ш кротwм польом (Іршава,
В. І, 190), а не fiOJ я, ue два своим жиrт.6м tІdжи} (Н. Давидково,
В. І, 175), яйgьом замаmІиj (ІІузняковІJЇ, В. І, 134), АШрьом
(Бодружал, В. 11, 75), :r tЬІm polom (Орябииа).
l.oc ..ring. мав закінчсншс І. старс-;)(< н), 2. -'u з давньої
чолов. -й дсклинаuії, З. -'017, nк li в dat.
Перше закінчення зберігаf<ться персдовсім у східній області
а то головно в Марамороші та доходить аж поза Ла·rориuю

та Уг: па maltUm okoncy (Рус-Кривий), оЬ{а serd(J(i u strcy (Те
ребло), па mJory (тамже), па ptoly (/І,убове, Урмезіово, Берс
зово), на яйgU (Густ, В. І,

65),

та бwлtі єднtі чорн66ьlль на ntfлu

~~~:'(Д~~и~;о,1 Е.1 ~~)і fi, ';~)~~~~~~ ~~~(В. ~~~;J),3~ d'ob~

ро/у (Ужuк).
Дуже, а можна сказати, 1,1!0 найбільше поширене в заJ(ЇН
ЧСНІІJІ -'u. Воно ЖС ПОJШЛRЄТLСJІ DЖС на fууульJ,UИИі та В Мара

мороші: па uestilи,

v jijc'Ju.

(Рахово), па

ptolu

(Золотарьооо), па

і:~ ~~~и я::~~;о;оk:.~~ ~~~!::;~,%:Юк:;:dr~и,~:~~=,~~~:~)~

ударь по Чорному АШрйу (Голятин, Е. З. ІІІ,

4),

а дальше ши

риться аж до найдальших кіичІІН західніх областей: і niin

j' терню

іграть (Стройпо, Е. 3. ІІІ, 119),} тОм плат'!)' б_l~ (Строй
но, Е. З. ІІІ, 119), сорокаувидьЇJUl на по.мітеню зdлото (В. ПІард,
В. І, 153), АЩР дочкУ на вЬІ.дато (Ильниуя, В. І, 147), абьz иа

mepln()

ся ~dвuj (Страбичово, В. І,

шпрdвду всерию ntfNNdшy (Лучки В., В. І,
гого по лиwо (Пузннковuі, В. І, 139).

128), велdку тлготj -170), nлJict!)'JШ один дрj

Да.\ьші нримірІf :J аахідніх областей на таблиuі а крім тосо

у Всрхратськоrо

(11, 75):

в .морю (Бодружал), у

nomo

(Ч:ірч),

11а коното (Бехерів), на вес&іто (бса подаІІІІІІ иісuя), і мій запис:
па tьnn pofu (Орябина).
Закінчення ·OI!JI (-оиі) заиотuвуf> Брох ь Ублі: pofovi, kloloui,

i.y(ovi

побіч

poli, tyti,

но ІЮІЮ поширене також й в дальших

околиu11х шt захід: па

mal!Um ptolovi

(Дом:шинuі, Ярок, Пере

чин).
Множин:І,

JVom., atc., vot. plur.

всюди рішІИй і м;н; закінчення -'а

1111 l,

ІС,

/, і. -а: pola, .ronc'a, na.rin'a, як пока:tу~ таблиuк декліпаuійна.
Сеп. plur. по,..,ібно як при твердих: ] . бса аакінчеІшІІ,
:.!. -•ov7. :'1 рсфлrкеамн: i!,l, ii!,l, иtt, 'иJ.l, З. -ath, -och.
Форми без :~акінчення ІЮІІВАяютьсІІ як пракильні нерСАо
исім в схід11іх uбл:.астях, u :~:.ахідніх обдаСІ'JІХ нобіч них мавмо
ІЦе й друt·і. ІІануючими uони в оn'ять на найдальших захіА
ніх област11х (Блажів, Орябина). ІІриміри на таблиuі.
Закінчення -•ovr. а рефлексами стим. закрит. о появ.\яІоться
но,..,скуди на схо,..,і: tak6ІCh mtr'tc't(l (В. Студене), s{oш'ii!,l
(Ро:тжа Ір.), тбr'U!І.,

lrlolU!,l (Убля), ptol11y (Валяшківuі), ltaliІJ.
dovhych ptoflitt (Завмка).
-ach ЛИШ В fЖОЛИІJЇ Ублі: pofach, /c[olath (Брох).
:Закінчсншr -oth 11 Банскім: ptofoch, Валяшківцях: na••in'och, та 1t І'Оtюрах західніх
.
Dat. pl11r. ІІО/~ІбІІо, як й у твердих, \fae /\Ва закшчсння:

(І)анскс),

:іакЇІІЧеІІІІЯ

-ат, -от а рсфлск('ОМ: -ит.

Іlсршс :Jакінчсшrя F. правІІлом так у І."ХідІrіх як у західніх
•·оиорах. Старс :ІаКіІІЧ~ІШЯ -ет 11е аб~ріrлося. ЛІІІU 110 аналоrії
ІІерейтло на -от а дальшим ро:ІІІІіТКnм фонстичІшм. ІІояв

ляєп.ся ІЮІІО

n околиuі Ублі

:~акінченю1 -пт також -Ііт:

na.rin'Um.
Instr. plur.

GаляшкшІСЦL. В Ублі маємо побіч

klolam

і

klolUm,

Валяшківuі: JюlUm

маfі закінчення нове -'ату (-'аті) та рідкодуальне

-tmUJ. Це носліднє занотував я лиш у Валяшківuвх: polІoma,
i/JoІJ. dalteko poltamy (Торун), ;:lopoltala krnfc'tamy
(Заріча).
Loc. plur. кіІІЧИТЬСІІ на -'ach та -'oeh. Перше закінченшr

nastin'o11Ul:

наширене не лиш у схЦніх сопорах, але й західніх (Блажів,
ОJ?ябина). Друге закінчення занотовує Верхратський А на
схtдніх областих, бо нриводить форми: ndm.ox, .м.орьох, яйuьох,

но без подання місuя. Також і я заашсав в Синевирі таку
форму: lotьa cln.lii ро ptofoch (ue віА старосо чоловіка!), па leil!enьu:h

jajc'och

(Нересниuя). БІльше nоширене воно в піВАекно-

ва:~к~:rМ~F::. ~~:;~~~:~ :;::~~:;:~~!~о~~~~~~~·к;~
=

fiOBa (11, 75): по пояьох.
Іменник plele в sing. мае такі самі форми як й друrі м'які
а wюt'ичими, а в plur. деякі форми запозичені з dual1s жіночих
-і ннів, а то: nom. тainstr.;- асс. sing.: (lZ'~ vin tajstru pit plelt
(Рсnішrий), скла_j я momd ІІа плечі (Ільниця, В. І, 148).
·Асс.
plur.: теіу pltfi (Pcniшtнй).lnstr.: dolJUpleltyma (Тсрсбдя),sІо
lіс' s pltl[yma (Терново), мижи nлt1Шма (Стройно, Е. 3.111, 66),
а ові11 іх пАt1Шмау ііиІШо (Луково, К 3. ІІІ, 72).
Loc. plur.:
pUІJ, mtttra p!tn{Jc'i ропще па pl!tloch (Тсреб."-я), hjt ро pl!tloch
(Вульхувuі), і на nдet~ox пикли 1UU"J(U собі ут соньш.а (Строnно,
Е. З. ІІІ, 16), сшtьw.і по плечох (тамже), ta ти .totvof)l(l hufli па
pl!tloch (Рако1ш).

-n

nні.

Дсклінаuія іменникіІІ роду ніякоrо да11ніх -11

tшів нахо-

;~~:ь~гяо 8с~і;у~~м &~~'іл:дІіtи~ ~~с~с:,~.~=сд7Jс ~~~~~~~~~<і~н1";с0р:~:
ніяких ннів ІІа -о, додаючи ноnу осшшу ло с·r<~.рої -n: slremeno,
тепо, rameno або до чоловічої м'якої дсклінаuії stremin' 110 ана
логіі до remfn', або вирівнуютм·я до деклінації роду ніякоm
-jo шtі11, нерсходить деку ди до ,.,еклінаu;іі -t nнівалиш в дуже
виїмкових випадках збсрігшоть слі,.,и .~tавньої -п дехлінаuії.

Починаючи nід останків давнr.оі дсклінаuії -п пнів, зауоа
жимо, ІJ!О лиш 11 множині занисав Вrрхратський кіАька форм
околиці Великого Раківuя а то: імта, сьімпю gcn. імен, сьіМLн
іlле
iмnu.itr, сьіменів по деклінації роду чолоиічоrо, в dat.,

11

n

instг., Іос. вирізналися закінченfІЯ до дсклінаuії

іменників

ро,~~;у нів.кого на -о новоrо тиnу: dat.: імена.м, сьіменам, instr.:
іменами, сьімпtами, Іос.: іменах, сьімеІшх (ор. cit. І, 69).

Новий тип деклінації давніх

-n

пнів витвориоси по аналогії

дu ,.,скліпаuії типу

timia -

nasin'a: .f'imia (.timn'a), vujmn'a - vЬІmn'a,
с'ітіа. Його fІахо,~~;имо вже в говорах rуuулr.ських та

ріки Рускови. За. уnажити треба, ЧJО пот витворилося на основі

-

фонетичного закону nеред настунним і
n epenth., так я.к
в словах: тп'аsо, тп'а,ратп'а(. В дальших відмінках ідуrь такі

~~~~:~~=~и."t~;;ті:К:~нс~:ї ё;;~і:~ик~:~~;::: .:;п;~~~~~~:
instr.: uwmn'om, t'lmiom,
n'ol!)l

Іос. -u: vwmn'u, t'Іimju а також ·Of!Y.' t'tlm-

(Ст. Стужиuя). В Банскім в

сіп'тот,Іос.ІІсіп'ті.
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instr.

Іос. метатеза

mn

nm:

В множині

-•ou6 >

nom.,

асс.,

l!Ьlmn'a,

voc.:

gen. або ик
-och зІос.:

іу: имтп'іv, або в околиuях західміх

чоловічі

vЬІmn'och

(Валвшківuі, Банскс), l!iтn'och побіч ttimn'l2y (Стара Стужиця);
dat. -ат або -•оть (> -ит) перше в східніх околиuях: vмтп'ат

(В. Версu••кі), друге n :~ахідніх: (Іітп'Uт (Ст. Стужиця), 11Ntn•
п'Uт (Валящкіоuі),

cimjom

(Бансtсс);

instr.

-'ату (-'аті) або ду

альне: -'ота.

З:.шінчснпя -ота появляю·І,сR лиш в пnграничних говорах
західніх (ВалянІківці): имтп'ота.
Loc. мае також два :~щсіІІчення: -ach в східніх говорах а
-och о говорах західніх, ІІОЧИІJаючи від Уга: ftfmn'och (Ст. Сту
жиuя), vtьrmn'och (Валяшківuі), ctimjoch (І)анске).
ОчеDІrдно, на основі нашого матеріял у не можна робити

внсноокіо оконечних. ІІриміри записані п селі Орибиш пока
:~ують, І!JО деякі з давніх -п пнів як Iim'ja, toho J'imja ідуть
:~а новим типом а :~глядно відміняються 110 аналоrії, ик м'які
іменники роду ніякого типу naJin'a. Знов vwmjtJ, t'imja пе

рейшли до

-t пнів, але з однієї сторони, зберігаючи пень t,

3адсржують деякі форми давньої деклінаuії t шtів, в інших
же відмінках перснимав аналоrічні закінченни від -о пні в:

nот., асс., voc.: VЬІmіа, gen.: oмmjate, dat.: UЬJmiatu, instr. vьr
mjatom, loc.: vьrmjatti, -tu; pluralis, nom.: иьtmiata, gcn.: vwmjat, dat.: иьzтіаtмт, instr.: liЬІmjtJtami, loc.: vwmiatш:h.
Те саме сконетатуnав і Верхратський на західніх областях:

тьімл, тьім11ти, вьzмл, еьtмяти (11, 79) а також й на областих
східніх {;1;уІtковиuя, Вел. Раковсuь). НотамвідміІІааідстуІІав:
в дсІ!КІІХ відмінках від типу з околиць Орибики на Спишу:
Іос. вьІМJІmu, in~tr. вммятьом, plur. nom. ІJЬІ.мnт.а, gcn.
tп.ІМІІm, вЬІмлтіів, dat.: вммлтам (-ом, -ум), instr.: ІJW..wnmaмu,
вьІмлтАщ, вЬ!млтома, loc. вЬІм.Rmах (вЬІАtнmох, вWмІІтьіх) -ор.
cit. І, 69. На жаль не ІІОда€ Верхратський точно місuя, де
поодинокі форми зустрічаютьt·я.

gen., dat.,

-t

пні.

Іменники ціЕї класи зберіrли свою окремішність по осій

імовірності дли того, ІfіО число їх доволі значне. Вони, мк звіс
но, служать до означеним малих істот, а їх формант в й нині
живий, 6u ло ньому можна творити все нові іменники: hш·а,
tifa, iahn'a, pofa, ltFfa, lo!a, fюlen'a, poros'a, baita, zma'a, obrus'a,
і т. д.
Деклінаціи -t пнів також ст~атила много із своїх давніх за
кінчень. В nepwiй мірі gen. stng. вирівнавси в більшості з dat.

d'i'}!a

а в східніх говорах і в декотрих захІ.Аніх з
закінчення -е м:ае

:}',

-і, ик то

loc. sing.

та місто

видно з таблиuь (Урмезіово,
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Березова, Имстичево, Мартонка, Стройно, В. Всрецькі, Буко

веuь Жд., Убля, Ст. Стужиця, Ужок, Валяшківці)
dt1Щaty (Бедевля).

mtu!u Ud

k;atdoho sv{1n'aly is{y

Старе закінчення ·fl зберігається лиш денсдс на заході
(Р. Поруба, Орябина: U[Jate). В деJІКих околиUJІХ оп'ять при
нимає :tакінчСJІНЯ·О пніо: ·4. Дубове в Марамороші: U[Jata, та

на заході о околиuі Банскоrо, Блажова та ЗаваАки

: <:: hu.r' tala.

Dat. $ing. ІІіднадав сильніше опливові ·О деклінації. Н мно
mх околицях зберігається ІJ!е старс закінчсшш: ':У (·ty): teltaly,
h/w'aly (Рус·Кривий, Рахово, Урме:ііuво, Березова, Имстичово,
Мартон ка, Стройпо, В. Всрсцt.кі, І)уконець )1\д., МедІІе.дt.ОUІJЇ,
Убля, Ст.

Стужиuя, Ужок, Валяшкіnuі).

ІІідпадаючи

під

вплюі дсклінаuії ·О шІів твердих і м'яких одержут1. ці імсшшки
або :tакінчения ·U ( -tu) або -ovy іноді зі зм'икчснням нонередш.ut·о

при голосного. Ці нові закінчення вже замічаються в uколиuих
Марамороша, де все І.[!;е жиють старі. IJc находив як /J,убо
вім: htw'alu, Золо·гарьоnо: ІщИ'а(/оvу, hJti.$'a(ц, Имстичооо
побіч старого на -у нове -'u: jahn'afu, Р. ІІоруба: teltafu,

в J>анскім, Блажові, ОряGині, Завадці:

hus'tatu.

Асс.,

voc. ~ все рівний пum.: z.a odn!o sV{yn'a (Бсл,сІlЛ.я), Jи!yje

ohrus'ta
lnstr.

(Заріча).
л'ng. майже без виїмки виріІІНаuся до -о ннів так ТІІС:р

дих як О м'яких. Приміри на таGлиІJі нотвсрджаютt.
JІайнсрсгли;щіше. В п10орах rуuульських і ріки
основа l :ш.тр:lчуєтьС'я і TOJ.M ми находимо форми:
хоtю), hus'am (Рус-f<ршщй).

ue

як

Рускови
(Ра

telim

,Долам І!!С !І рИміри :J ЇІІІUИХ ОКОЛІіUЬ: V/Wjmja rJ/ЬІЛІfаt obrus'aiom (Горінчово), а вОІІ тьzм. 6алmІІmьом постинdв вlьі ші&ть

~o-gz }Czт~:ft:~~(X:~~~/28), pif/Ja iJ twm teltafom (Люта), h/Ьtla
Lot. Jinд. підпав під оплив -о деклінаQії ншюго типу ІJ!е
більше нк {lat., бо ма~мо нові закіtіЧСІІІІЯ також і там, де у dat.
зберігається старс :шкінчсІІНЯ ':}: Золотарьова побіч

!>ing. IJ!C

-{У також

-t'u (hJus'at'u),

Медведьовuі:

jahn'at'u,

Р.

IlopyGa,

Банскс, Блажів, Ор11бина: iahn'atu. Все таки більшість
зберігає старс закінчс1шя -у: Дубове, Урмсзіово, Берсзово,
Имстичово, Мартонка, СтроА:но, В. Всрсцькі, Буковець Ж.Іt.,

Ужок, Ст. Стужиuя:, Ублn, Валяшкіuuі.
З представленого uиходить. IJ.JO на захолі поза ЛаGірuсм
в Іос. sing. старе закінчення усrушrло новому -u. Очсвнлно
належитr. нровірити ІJ.Je на області ІІівнічного Зсмнлина

ue

і Шари ша. Та нровtрка тим більше конечна, бо Всрхратський,

11, 78, подаючи взір uівї деклінаuії о захід11іх областях на те
рені наголосу недвижимого, ноту6 luc. s. на':}: в гаrюти, але ні
раз не занримічує нового закінчення
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-uai

МІІожин

.Nom.,

асс.,

voc. plur. ucc

....

кінчиться на -а, нк

ue видно на

J~6'6:u,!~ fи~~а Т:·~Ї .t7иа,j;~У(l~~~к:ов~~~:;Р~в:u~ а;,~яТ:а "::;~
кarm (В. Шард, В. І,

152), zу6ц.У п6тята ушЬипкw (Дунковиuн,

В. І, 145), і потьата ni.vu, бо дава:~ такі (Стройно, Е. З. ІІІ, 18),
жt»юjродила шrшньата (<..:олочин, Е. З. lV, 118), voe.: кажr
совd: ndmІІma! потрайте {В. ІІІард, В. І, 154).
Gtn. plur. зберігав з дуже рІДКими виїмками стару форму
без закіпчсшrя: hus'at, jahn'at, Іа сІиіІ' odn!n s tш:h poros'Іat dajte
(Вул~охувuі). Виїмку творип. окол~ІUЯ Ублі, де побіч старої
;орми находІІмо нові чолоnіч і -иtt, -fXh а шшітh -ііз дсклінаuії
ІМСJІІІикіь жіночих -і пніІІ: iahn'at, jalm'ati{t, jahn'aІUtt, -t'ocl1
(Брох, ор. rit. стор. 94).
Dat. plur. ма~:> закінчення -ат, -от з рефлексами •о і, іі, u, Ь!.
Закінчення старс -•отІІ у його згаданих рефлскt·ах збсрі
га~.-ться в говорах гуuум.ських Марамороша і дальше на захід
аж до Сниша включно. Верхратсью Ій :1~шотову6 у В. Раківuі:

iitun

>

mt.rиlmьiiм

:t

зм'ягчспшrм

( (!),

tefit'iт, ialm'it'iт, lшs'll'im побіч

te·r~2): ~;~J::::S ~fап::;2~·иl ?ді~Ікаtв~~:е~. і~~)~",{/~/,
иарь потюпіім {(оропда, В.

1, 127), в Мартонuі Іршавського

округа маємо ,щі форми: стару h!ІL~'aliim і нову lt!us'atam, поклали
йimru Шl стОл молодьотім (Стройно, Е. З. ІІІ, 129), хоч й та~
ма~:>~о вже hJUs'atam; -jahn'Jat'im (В. Всреuькі), hІW'al'im (Буко
веuь), jahn'afІim {Ужок), hJu.r'afUm {Ст. Стужиuв), також і УблR
побіч -ат: jahn'Іafam, -'ат та -ит, -'иті

te{Ja(om

(Р. Поруба),

teftatUm {НалRшківuі), hJus'alмm {ОркбюІа), jahn'al'ti.m (За
вuдка). Закінчснюr -ат :1<11шмає область Марамороша і до
лину ріки Рускоьи, 11 околиuі серсдньоm Уга (Ублп) і захід
нього Шарюна (Блажіь). Іkрхратський наводить 11 західміх
областих нерщу ик більше ро:товсюднсну форму ІШ -іт побіч
на -ат (гачатім, гачатам), но місuя їх ІJОИІJИ нам не подаІі.
Натомість звсртаt.: увагу, JfiO "накіІІчик -ім в дайпику ч. мнn
nІго дуже розпросторений пр. телятім, QСЛтім, ослятім, воро
нятім 1'. { =- Габур<~), сиротятім Ч. {--= Чірч).
/nffr. plur. м1ш ріАКО :1бrріга~ 1·тарс закінчення: -hІ ( :)')
а в більшості кіпчІпьси па: -ьту, -ьті, -ату, -ота.
Старс закіпчсІшІІ -ЬІ зберіt·аf:.'ТЬСЯ чапіщс в східніх гаnорах

а то в гуuуд~.с~окнх, ріки Рускони та n Марамороші а й дальшl'
на захід; ноа Верховині Бсрсжане~.кііі та У жанській а наuін,
в південнім Зсмнлині, часто побіч нов~Іх аакінчсп~о: -(ь)ту,
-ату: ~ iehn'Щy, Іe!Jity (Р<~хін): idy .: joh11';aty І !Обіч puilu ~ jah-

n'ata"!.V

(В. Атна), то rамо

11

Бсре:юnі. ~abr/a'J

kloku .r

PІifalhІ

(Тсрсбля), што та.м свинЯ з поросЯти вІііІШЛіlСН з жdдКN (В. Ра
коnсuь, В. І, 146), .: ja/m'Іatм (В. Всреuькі, Ужок) а також
"Р. IlopyGi: s leltatw.
Закінчення -(ь)ту nиcтynatt в rnx же околиuях, де находимо
-w, -ату. В Марамороші находимо -ьту в околиці Дубовоrо
без м'нкчсttн t: hІus'o.tтy, Золотарьова зі зм'пкчснням l:
IІ/uJ'a(my, то саме в Стройні побіч
hІus'ataщy, те саме
в Солочині роштирц1 сьа uo.m тими потлтмси (Е. З. lV, 37),
о

Мсдвсдr.овупх, по Gсз

м'якчення

t:

jahn'tatтy, то

rаме

z

в Ст. Стужиuи: lшs'atmy, в Ублі: lelatmi, jahn'Іatmi,
jahn'almi
(Завадка), побіч закінчення на -аті, -ота у Валящкіпuпх,
Банrкім.
Закінчення -ату в дспких околиuпх Марамороша і ріки
Рускови: z Іщи'аtату (Рус-Криnий), jahn'o.tamy (Урмезіово, Gе
резоtю), д<..І.Лr.шс на захід в Имстичо11і, Map·roнui, Стройні

(nобіч -ьту), ()уківuі Жд., Ублі (побіч вже ска.1аних), Бакскім
і ОряGнні.
Закінчення

-omJJ запримічене Брахом лиш 11 околи!!і Ублі:
jahn'atomJJ, -t'oma.
Верхратський запримічув лищ форми:
-ми, -ами без tюданюr мtruя.
І.ос. j1lur. в нерепажній Gілr.шості кінчитьсІІ ШІ -ach, рідко
1101. -ісІІ, а в західніх облаrтях найчастіше на -och.
:Закінчеющ -ас/1 обіймав майже nсю область гуuульську
і Мариморош, долами персходить аж до Yra а відтак nояв
АЯЕ!ТІ•СЯ аж на найдальшім заході в околиці Блажоиа і Оря
бюш. lІрІtміри подані на таблшJі.
Закінчення -ich займає також область rуuульську, ріки Рус
кави, верховІІнську аж по Yr. Рахово: па ialm'it'ich, па tel!itїch
(Іtобіч tel/ilaciІ), па hJи.r'atїciІ (Рус-І<риnні1). В. Всрсuькі: jahп'tat'iclt, Ст. СтужиІJп, Ужок: htu.r'o.tїch.
Закінчентt -()(h з м'якченням ІЇ без нонмнпr.ся в Марамо
раші

u околиuі

:Joлoтapr.oua:

h!Us'a{och, УGлі, а

дальше на захід

без м'якч:сння: Р. Норуба: tel{atoch, Валяшківuі, Банске і Бла
жів (ту Тіtкож і -aclt): htш'atoch. Верхратський ПОАЗ& ці форми
·rакож, но без подання місця, ~абуть Габура, Чірч.
ВідміННО від ЦЇЄЇ деклінаціі відМЇННЯЄТЬС11 ІМСІІІІИК: fГtfa,

нкиtі в

plur.

відкидає основне

t

а одержує закінчсІtни жіно

чої -і деклінації: dїty, gcn. d'it!y(iJ, dat. все d'!it'om (lahlll
daІJ d'/tl'om тuІщ., m{alo, РепінниИ), instг. d'il'my (iz d'it'mty

іdІиІ

mi.I!aQ> v!ik'i

Синеьір), Іос. dїt"och.

Те t·амс констату~ А Верхратський
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(1, 70).

Завваrи до деклінаuії іменників роду ніикоrо.
Деклінаuіи іменників роду ніикого виRВЛне отже великий
внлип дсклінаuії іменників роду чоловічого, з котрою іІ ь дав

нині сполучали -о,

-jo пні {stlo,polt}. Цей ВІІЛИD елідинА и dat.

~іпg. в :tи.кінченні -о~ ( -ovi) в rуuульськім ~. котре втиска
f:ТhСR на місuі t.їарого :tакіиченни -и. В iп!!.tr. !!.Їпg. м'нкі основи
підпали впливові твердих основ і мають митого з.акінчснни
-'от персдовсім ui іменники, котрі кінчатьси на -'а з давнього

-ьjt:

nas іп'а,

kотіп'а, коли бо

.ui, JUO кінчаться: на -t, ~е почасти

:шдержують -ет: poltm, morem, .tercem а ue ІІерсдшк:ім в І'О
ворах rуuульських а також исрховинсhКІІХ. В Іос, sing. тик
у тверАКХ нк і у м'яких нобіч старих закінчень -і< -l, -у< -і

слід1шй також вплив закінченни -и давніх -іі пнів, а то у твер
дих 110
частіше

k

uc

•nc

(па vilku) а у м'яких виступае
закінчення
(па polu
І{ рім ІJЬоrо ІІсрсбиnааїьси ту ІfіС друге

J,

закінчення -о~ з датіну. Всі !!і закінчсІІІІJІ мають свою онору
у іменників роду чоловічого і е rюни нічим іншим, ик наслід
ком вирівнювання ;t;склінаuій. А ІJей npouec иирівнюванни
деклінацій іменників обох родів J,UC елідинА в МІІОЖИІІЇ, а то
частинно в gcn. з закінчеІІІІІІмн -•оІR:о
-ij!, -iij!, -utt ( lolil!)
а також -och о лемкіnсІ.ких говорах, та о dat., Іос., instr. з но
вими закінченнями з жіночої дсклінаuії -а пніn: -ат, -ату, -шh
а в Іас. иаоіrь -ocll з -іі шtіо.

>

На початку перегляду дсклінаці1 іменників роду ніякоrо
було зазначене ІЦС:tІlеНШІ давньої дсклінаuії -п пнів, бо імен
ІІНКИ uих ннів, на скільки тuе остали, персйшли до загального
деклінаційного типу, иитвореноrо деклінаuією чоловічого
роду.

Друmй деклінаційний тип іменників роду ніякоrо творnь
іменники, І!,\0 належали до давніх -t 11нів а означають малі

істоти. І uей тин збсріr-а€ зі своеї даuнини доволі мало, бо
в

dat.

і Іос.

ченням-и

sing. вже почина6тьси ВІІлив першого типу з закін
(hus'at'u) а також і в iпstr. -'от місто -ет (hus'at'om}.

Лищ гуцульські говори найбільше консервативні, бо там в од
нині ~е наfічистіщс зберіrсл старий стан з анімкою instr .,

де

-t

затрачуь•ься а ~рмою своєю зовсім зближується до

1шів: ttltm а на ріц1 Рускові: ttlam.
В множині -t пні показують також, ик сильно вІтлинулн -о
пні. В dat. о більшості є рефлекс -•omr, > -im, -iim, -um а рідше

-jo

пробивавтьси закінчснни -ат, в

instr.

крім староrо -ьz

(

в rу

uульськіму) мавмо закінчення -ату, -ьту, а в Іос. побіч старого
також -ach, -och, як то є і 11 першім тині Jtlo.

-ich з -lch,
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Прккметинхн.
Різноманітність ~орм прикметників поширена також іІ: на
півдснно--карнатськІіІ: області саме з uівї причини, tyo й у імен
ників. Історичні зміни не всюди привели до вирівнаюtJІ форм.

Чеu: ~~:н~~:ні'т~~і~~=к;~с;ь~ідноситьсR нередавсім до І. ВЇА-

мінка однини і то роду ніикоrо, де ІІ!е находимо зберіганни

парого закінченн• -oje: dohroje polt, нерсхід до його скоро
чснни -oj: dohroj pole 1 а відтак зовсім коротке закінченни -t:
dobrt pole. ЗакіІІЧСНІІR роду чолов. остало давнє на -wj: dtobnнj, dtophwj, n'imtwj. Закінчr.нни роду жіночого є лиш кn
роткс -а: dobra ga;:dtьm'a.
Старс нсстигнене закінченю1 роду ніикоn1: -oje: dtobrojr,

~:;~~~ ;'/;:'~о~~;а~:~~~ ~~~~~·рі~~~~о~і;~:;с:: ~~ 1еар';~~
находимо його лиш спорадичнn нонри коротке закінченн• -е:
doІJhr, n'imlt. В доріччі ріки Уга (від джерел ріки Тур'ї
на сході а на нівночі вже на piui }Кдсніївсьюй аж до ріки
Qіроки на аа ході) находимо :шкінчсннR -оі, ІJАО повстало наслід
ком ослаблення кінuсвоm -е: dtobroj polt, dtophoj selo, n'imІoi
t!"tl/a. На :шхід 11ід ІJіроки аж до :Jапопра.дських говорів відтак
на (·ході uід ВеА. Ріки аж до Рускоuи находимо коротке за
КЇІІ'ІСІІІІН -t: d!ohre polt, d/OJ!ht sel!o, n'imte di(ta. НаКІНСUІ· за
кінчення -о, ІJАО остало ІJ.Je з іменної дсклінаuії, находимо
ли111 8 кілІ.кох ~·слах, а то в oc1·pouax: Зааадка, ІІорач, Сло
оінки: dtOJ•IІo ptolr, holrІato s!elo, mІalo jtahn'a.
До Uiflї різноманітности нричинІІєтr.сн ІЦС і те, І,І.JО одні
пшори зб(~ріrаюп. r.ue різниuю між м'nкнми і тосрдими за
кінченнями а дру1·і ні. ;'\олішпі ІjентраАІ.ні а також західні
говори ~ ІІі/\ uнм оt·лндом кош:ерватинні, говори Верхоаиии
Бсрсжансr.кої і ;\{арамоrоської та східні за Тересвою в uім
огляді хитаютьсн, м'ккі ассимілюиалиси до твердих або :юосім,

dobrr,

або лищ чщ·тинно.

Па1rуючими формами ІrрикметrІиків в форми довші, утворені
з іме1ших фnрм нри номочі займенника відносного -Jь: dоЬп
Jь '· dohrьlj, 11 роді жіночім стІІrнена форма dobra, а в ніRкім,
ик було ожс замічено, ма~:>мо аж чотири форми, ІJ.JO ноказуюп,
на різи і стадії розинтку -ojr ::.·· -oj, -oje
е, або ·О.

+

>

Номінальна деклінація збсріrаєтьсn й
шrках

11

роді чолоа.

ptovtn oU;:; melaj/u

8

декількох нрикмст

(І'орінчово),

lo

roztumtІІ

' ~)І <>ІН>Ut:ЬКІІИ ПIIJICIIIIU UІ" ~аКЇІІЧСІІНJІ ;~а ІІОМіІІалЬІІС -D, А.О Kuтporo
вр1ц:ан~· булuJ, ІJ.!U 11інк ІJt• можна прикпи :~а ш•ра8,4ан~. боj ~там uрга
ІІІЧІІе а ІіЇІІUСU~' t Е! ослаблене ЗГЛІІДІЮ fX'дfІIOIIi!.Ht' (Siudi~n auf drm Gebi~l(' (Jrr ГІІІІІ. ~prac·l1e, М"ОІ'· ІЗ:·і\.

(Рус-Кривий), oyntn --ru v{yrun u Щіm (Страбичово), lwdtn
Іw/Іу l.a d'iif}koІJ. lюdtn piii.J (тамже), cht/o h!odtn nadojtyty, tot n.ad'oityt (Бедевля), fнs polkramliin (Заріча), holІodtn - бом дуже
голОдт (Влаrово, В. Зн. І, 150) а !lo ІЬІ CJolovilІe revteJ? ta Ьо,
kІаі.е, jll ho/Jodtn (В. Студений). Iji приміри 6 заrальнu тшую
чими на uілій області нів~tенно-карпатській. Лле •шела їх збіль
шило б ся, коли fi ми взили під уваrу пісні а передоnсім
старі обридові, де побіч архаїчности може И сама рцтміка була
причиною ужиття короткої (номінальної) форми.

r

І rим. и ТЬ! с ··apwti и и

rmop,

Л хто буде м.олод,
А хто буде заводити
МодОДИІjЇ D ХОЛО.Іt?
(БiAonapeu~. ~анис учк1·. ln:mt~ Чс·йнс·ша).

Такий примір можна ІІриоссти з записіu Rсрхратськоrо:
Не біл 6ьаV t"М., почориьіj t·м, по гdрах пю.іі хОдячи (Заріча,
Вр. І, 184). Верхратський Jrаоодитh мсшпс біАьше такі самі

приміри (Зи. І, 70, 11, 79). Сюди ••алсжать
vid mJala do vtllyka (В. Bepcur.кi).
На доситJ, значній області

також вираження:

ІlЇІІ,Іtсшю-карпатських

rоооріь

3беріrається рі:щиІ!R між м'яКLІМІІ і n1ердими закінченнями.

М'якіс1'L uя ноказуєтьсн або у и.сіх родах І. nідмінка одІІННИ
а відтак й в дальших ІІі~~;мінках, або іноді в І. відмінку чолов.

роду наступило отвер~~;іння:, у других відмінках і родах ні:
t;l~raln)i, t;ltra.fn'a, p.leraln'ojt (t;lerafn'e) або ІJ.ltralnwi, -п'а, n'oje,

gen. sing. l}ltraln'oho, dat. sing. ,lera.Jn'omu;

zadnЬІi,

zadn'ohn

(Веря:uя). В гооорах західніх, де давив -і зберігає сІюю заосім
передню артикуляцію, в qолов. роді місто закінчення -'уі
чуємо закінчення -іі: vJwln'ij, ktonec, ny.tn'ii, j!laraJn'ij, dnefn'ii
(ІІалота).
Вплив аналоrіі тиердих закіttчеt-ІL перехреІJ!ується з м'якими
закінченнями в говорах східніх (tta схід nід Латориuі), де
находимо закіІІЧеНІІЯ -ь# зі зберіrаtшям м'якости ІІОІІсрr..п.п~ооrо
нриrолосноrо: p.l~raln'~j. pls'.r'ІAi, kіі<;'ЬІ.j (ТереGли, Веряун, Им

стичово).
М'які закінчення прикметtшкіn відомі від говорів аз.tюІІ
радських аж до Тересон. Внїмку творять говори всrхrшинські
від Уга починаючи аж до Синевира а відтак за Тересьою
говори rуuульські та перехідні. В говорах rуuульских та перс
хідних находимо й виїмки від цього праnила: іа ch/odiu do n!'itn'oj Jkolw tri rokw і do UЬI!n'oj tri rokw (Орябш1а), vwln'ij Jwner,

rJ{ьtJn'~ pole n(Yln'ij, tjlar!a.ln'ij, dnteJn'ij (ІІолатсL), VЬІfn'i СаЬіп"'
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(назва села В. Чабіни), i/lJa ~ uьdn'oho kUn'Іca (Колониuн), p;opertd tamJo/n'oho c/ar'jo. (Дубриничі), 14 иlt ltm porJ4.tn'u brylku
uO.tu (Страбичово), у/Іоу ys port4.tn'4ІJ btylk4ІJ (Страбичово), po.rfu/n"yj ra{, (Нанкова), yltraln'yj, nyf.nyj (Урмезіово), dnt/n)i
(В. Р<tковсuь). На t·орішній р. Тсрссві находимо лиш закін
чення -уі бс:І м'якчення пnпеrсдьного нриголосного в 1. від
мін"у ро/\у ЧQЛQR.: ylmaJnyj
тиlиkІо, fJCtra/n'4ho dп'а ...

dtn',

l}ln!t~fn'a

dtwn·a, fJlerJaJn't

ОтuердішІН ІJ поm. sing. m. (zadnwj
_ц-сп. ~adn'olw) можна
також почути і-і ШL piui Тур"ї в Ракові: dntfnьlj, titnЬІj, ttloraJnwj.
Але u роді жіночім та середнім збсрігсн-.ться м'якість: dniJn'ІJ,
dnBn'ojt. ІІобіч того однак існують 1 м'які: -r.vn)j.
Як сказано, ІІсрховинські говори під uим оглядом вирівмали
м'які закіttчсшrя з тІІсрдш.t:и так, J.UO тин прикметників м'яких
1.uез: dпеjпмj den' (Ужок), dol!ifnwj, -а, -ojr, hori.fnwj, -а, -oje, nylnwj,
-а, -оіе (В. Вереuькі), но тамжс м'яке :шкінчсшrя находимо
у прикметникіІІ ІJід іменників, ІJ!О uзr1ачають матерію: kordy[y!
.fьІ1. Далм11с т~tер/\і: nмn'i!nwj, -а, -oje (Воловий), ttltrafnyj, -ІJ,
-r. dolilnyj (Рахnво).
Верхрап:uкий :шертає на ці nрикметники уваrу у так званім
"ннспюрі", ан. 11, 64: сииьій (Чсртіжнг), туиій (Іjіrелка), ярній
(І>одружал), pofirmшitl (В. СtшдІІИІС), вtч.урІІій -11я ПJ.іrслка), та
стор. 82: сшtій mrюx, cшut вода (Gез nодаІІІІІІ місuІІ),Зн. І, 54 55:

рt>~сьій (Малий Луг), песьій (І'оронда), жібій, к:орdвій (Ясіня),
ptiньituuiй, trtчІрішІlЬій, рdньіІШт зіірииfІ)l, вечіріШNR. збрниgя (В.
Ссвлruщ). - · За:щачуваншІ м'якости закінчення чолоu. роду
у lkpxp. не точне, бо Ri/\ Уга ІІа схід Чf€МО в 1·их внпадках все
:ІаКЇІІЧСІІІІЯ -'yj.
Деклінаційний -пш :ІложсІюі (:шймснниковоі) дсклінаціі не
t~иказу~ ІІсликих діялектичних ріщиІJІ •. Нш111 дотичать оuих
uідмінкі11: І. kк-. sinR". ma!lc., fcm., ncuLr.; 2. RCn., sing., fcm.;
З. instr. :-.in.~., fcm.; 4. nош. рІш. ІJ("ЇХ трuох родів; 5. iпstr. р1uг.
(ксіх трr.о~ fЮдіІІ).
ІІсодІrаКШІЇСтJ. :І:щіцчснпя lnc. siпg. m. n. розділяв область

нашу на дві ча<·тинн. ІІсрша, иочинаючи від сходу від ріки
Рускшш аж до ЛаGірuя з виїмкою

Валnшковеuu,

зберігав

рефлекси даІІІІТоОГО закінчення •-от;,, а то -Um, -iim, -іт: па s!Jvrim, .фviim, па J{yvim kon(y. Друга nід ЛаGірuя на захід долами

· маЕ закінчення loc. sing. tn. n. оирів11анс до instг., так, як
то € и Іюлм·~окііі мові: оо sQ!vьam kontevi.
Т<~.І< само й в gеп. sing. ICm. находимо два закіІІЧеІІня: -oji
та -oj, -ej. lІсршс з ІШХ паиув від ріки Рускави починаючи,
за пиїмкшо ("САа Рускови, аж до Лабірцп: diobroji d!ьtn'i, друге
закінчення зGсріrавться на сході лиш в селі Рускові а на
заході ночинаючи від Лабірця: dJobroi .J{a{,d/мn'i. Закінчення
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місцями на пограниччі словаuькім (Блажів, Шом, Валяш

-ej

кіuuі, fсрлихіn, Завадка, Банскс).

При тім треба замітити, І,UО в Завадці закінчсюtи

-oj

вирівпу

єrься з закінчснним dat. sin~. -'ui: z t'tUi dov'jtJj поСі, ku t"rii dovjUj
noli. Подібне яви~е стрічаєтьси й в гово~ах підужгородськІІХ
при м'иких nІІих: iz пуіп'Uj la.sti. id пyin'U1 Ca.sti (Великий Ла3).
Н

in.rtr ..rin,t:.

иахо;щмо, подібно як і у іменників жіночого

роІtу, закінчення: -о~, -мп,

-u.

Гр::шиці u~оого ивюnа такі самі,

як у іменників: -01,1 до Онда1ш, -от иід Ондави па захід, -и лиш
деІІеде на ІІПІ"{J3ІІИЧЧЇ CЛOR3UhKiм.
аакінчсншr пот. plur. в для ucix родів ОДІі<І.КОDе. Но ЇХ t-:
на нашій області аж три: І. -wj на ріці Русконі; 2. -і від

гоноріІІ гуuульських аж по ріку Ціроку; З. -ь1 або -і, -у як
рефлекси Ьl від Uіроки, а то ПІД села Острnжниuі
ник мав ІJ!С -і - на захід аж по за Попра.д.

Зауважити треба, І.UО -і в

бn емуль

nom., асс. рІш. правд<тодібнu

по аналогії до м'иких м'икчить попередні зубнІ нриголосні:

l!ornї

baran_y (Рахів), tІOJ!.S'fi, hrJufi u n'Іoho hІьфzо/б(Jі (Буштин),
sut ulmmJifп'i r!JZW (Нанкова), n/a !Со min'ti роrІб!.п'і tojl{ude {Jls'n'f, tltakuju vam (Изки), riz_d'jan'fi
s'Іala (Підrtолозя), uvtidїly prekrІas'n'i Jюrь~. (Копинувuі), sls}i hо"ГЬІ
Ko.rpo.tw opstalys'o. pш'fti (тамже), l'ude .r'a imty{y do n'/Oho pjtan'i
(Раково), m/w па t/o nedo.Щojn'i (Ворочоnо), u p!UІJnli{y prf.Yidut diJll
l'Ібrпї pstw (Ляхувuі), opfty{y kt.rlem/eny lJt/fik'i па spild а рІоиуJЇе
gu ver&h/ouy malti (Коритнннс), slшlJlпї dnJw (Ужок), f/umn'i
kt6n'f (Суль).
па п'і

str(7nьt (Рспінrшй),

В Страбичові однак не чув я м'якости від оповідача наве
деної казки:

lvІ6ja

ch{ati pstw. uko(yla.

ionta dva

jюskluiini,

kudl{ati,

choІJplati,

Те саме находимо в околиuі ИршаРІи:

рпї (Имстичсво), l}orпi kбn'i ( Ростока
Арданово). 1

lpw.), mfkni

pelemolodli

kJOnї (Білки,

В дальших відмінках множиrtи замічається i•.uc різниця
тільки в insLг., де на схід оід Боржави находимо прапильне
закінченнв: -wmy, (·ymy) аназахід дуальнс-ьипа: rulr.Іamytr"ia.sl/a
mІoknxma, fl/o maje lyntyg ys takІyma, dorohtyma, ktedvt.fnьІmл
(Страбичів).l

tlilmty

В околиці підужгородській (Доманннці, Онуковuі, Нсиіцькс,
Ярок, Баранинці, Пудгорб, І{nритняне) R множині у ncix uід
мtнках множини ІJ.!СЗае зовсім в закінченних-у (-ь1) а натомість

1

Диви мою ст.аттю: До nктаІІИІ про клаr.ифікаuіІо ІІЇDАСШІо-карпат

а.мих ПШОfІЇ• межи Лаrори~ею і БоржаІІою: Наук. Зборник rов. Проевіта
в УжrорОА! ХІ

(1935).
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rІИстунаf.: м'яке і:

vtlch,

mafІiclt;

nom.:

dat.:

::.бlDfІi, nбvti,

~,бlбt'!im,

n8v!im,

tбl8І'Іfch,

ma{Ji; gcn.:

n8-

tJUJЇtm і т. д.

М'яке закінчення n nom. plur. 11рикметників твердих основ
;~,ало нривід до різного снособу пояснсншІ цього закінчення,
котре захоrrило й обласп. rrіндснН(t-Кар••атську Шд ріки Ціроки
аж но •·уuулх.ські гоrюри включно. Сrrроби різних пояснсІІЬ
uьоп1 явщvа нолан Ba("lfЛh Сімович о ста1ті: ,ІІ;о морфольоrії
укJШ.ЇН("hКНХ ІlрикмстІІикіо, ІюміІІJеtІій в Slavi-i ХІІ ( 1- 2), стор.
:И--42. Сам Сімович tІідкид;н.: ншкнсння А. Соболевського,
А. Шахматоuа, С. KyлhG:tкrшa та ІІ. Бузука, на основі котрих
форма нрш,мстникі•• n nom. plur. на -і була вптворсна під
ППЛИDОМ :~аймеНІІJІЮІ ІІКа:tЇВНОГО ti
(і а ТаКОЖ ІІОЯСІІСІІШІ
ПотеGні, Огоноnсhкопr, Шахматова, К)'лr.бакІІна, КарсІ.кого,
J)у:~ука, СІІІІЯВСLКОІ"О та і ЛіlВНіші СНОЇ власні, ІДО та форма ПО
ІІСТ:І.\Оl зі стягнення форми асс. plur. -ьт. а далмпс і пояснення
І<римt·ькоJ"О, r.uo uя форма могла новстати з ассим.іля.uії двох
форм -LІm і -от. А uя поrлідня час-rо приходm·ь в грамотах
XVII Х\'111 п. Но ІІt"С такн за Михальчуком, •no оцінив
нсruтишю :tгадані ІюяснеІІШІ Кримського, Сімович зас1·а
Іюnляєтм.:я ІІа.Іt nказаrщм ним зв'язком між закінченням -і
Іt nom. plur. а тим -і, ІJЬО ноІJс-r:~ло ІІа мirui старого закритого о.
:ІІІ я:юк цей ніднср також і І)узук Іlle сильніІуе тим, ІJ!О
нока:JЗІl відrювідники n полтаnсІ.ких rоворах між rвсрдим
і м'яю1м ·і в закінченні nom. plur. 11рикметників а твердим
і м'яким -і, rцо новстало зі старого :щкритого о: tik
bohati,
t'ik
holw.fi, але де не Gуло з о _.і, там тахож в nom. plur.
не було -і: tyk
hohaty. Бузук приходить до висновку, r.uo
не треба добачати І'СІІL'ТИЧІІОІ·о :ш·JІзку в різІІИХ формах, нрн
ІІСдених J,U<: М. Леuчешшм а ІІівнічІІІІХ говорів (топ. шоди,
щуїіі, тії) ІІі коптамінаuіі двох різ1шх форм, але треба бачити
у закінченні -і в nom. plur. поnу форму. Uю нову форму

>

:Іродили зроJ_)'міАі щтоuішJії (то є форми з і< о

Joc. sing. m.,

Іос. fcm.) і ясна мста моuи, коли створився окремий
м'який тин відмінн нрІІкмепшків, упюрити близькі одиі до
tiOнwc відповідники в ІІDодиноюtх формах і на основі цих відпо
ві..-щикіu поголити обидuа nши прикметників між собою. На

dilt.,

думку Сімоинча ианеред мусїла поJІВитися форма

>

syn'i

із асс.

plur. *.Пп//> .sinl
.~n'i і на осІюві пізніших корреляцій
форм, де і повстало з закритого е в dat. loc. fcm. і loc. m.,
~·ij, .syn'im: t)'n'i повстала також корреляція у твердих при·
кметників

11

тихже відмінках:

harnij,

lшrnim: Mrni. А підчеркує

дальше автор, І!JО на ui корреляції -і-'і в nom.
лася мова тілІ.ки r1ід иrІливом 1 форм dat. і loc.

1

ІІідчеркІІСІІІІІІ caмun:~ автора.
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plur.
sing.

рІши

Тимчасом дані ruвupiв нівденно-карпатськнх •·uворять, І.UО

-і в

nom.

pluг. так м'яких нк і тве~дих основ не могли nоритися

нід впливом форм

dat.

і

loc

sшg., бо на неликім просторі

f~-~~~:~~Zi~~ri;~~кMi~~~. і~:С~:Ю~~ ~~хт:;:~~"ет~и:і:~~~·;
так м'яких як і ТІІСрдих, кіІІчитьсн на:

-uj,

-іі),

-um,

-йт: ~уп'и;,

91п'ит, krasnuj, lcrasnum, а nom. рІпr. n обох випадках ~ і,
і то м'яке, за виїмкою околиuі Латориuв: Боржава, так у тиср
,,их, як і м'яких нрикмстиикіn. Додапt треба, llJO в гооорах
н~рхоІНІнських и народніх нісних nрІІходять J,Ue форми і не

стягнені -ЬІJЇ, а корреляuін м'яких закінчень і тnердих в uілій
деклінаuіі нрикметникіи r1c має місuя в r01юрах гуцульських,
бо там м'яка дек.лінаuія :Jатратилася а мимо всего nom. plur.

нрикметииків твердих і отверділ11х має м'яке -і.
Додати r,пс треба і те, J,I!O ІJІ1М -і в nom. рІuг. не м'якчмтьси
лиш кінuевий нриrолосний зубний, но також і дальший перед
ним стоІІЧий: kra.~'n'i, pus'(i. Правда, для: уьоrо явщuа можна
найти аналогії у загальнім зм'якчуванні груп нриголосних
нсред -і
l у східміх rоворах, нсрсдовсім марамороських

<

s'Dit, J·mijng.f·a,

і верхDІшнських, в роді:

іноді

rlvi,

ІІU говори

uснтральні на захід від Марамороша вс :ІШІЮТІ> такого м'як
чення.

Так отже Сімовичсщ1. тсоріJІ коррсляuій не роаа'к:tу€ :юасім

:tагадки, иким способом повстало :ш.кінчсннк -і к nom. plur.
ІІрикмстників.
Сам автор здurаду"І"t.СJІ нравильно, що то форми нові, най

t:коршс з

XVII.

XVIII.

ст., коли проuсс ,.іканнн" був uжс

докінчений, бо лиш у XVII. столітn зустрічавмо іх в пись
мснсmі в заІшсах пісею •. Tr. саме кажуть нам і пис&менні

11ам'ятки nівдсшю-карпатсr.кі а персдовсім нокраНні заnиси
ІІа КНИГаХ, ПИСЗНЇ МІСІJСІІоНМИ ІІОПЗМИ або ДJІКаМІІ. 8 JII!("LMCHHИX пам'ятках XVII. стол. ще находимо всюди форми
неrтя•·нсні, але вже в і сліди форм стягнених на -і або конта

мінованих персдовсім у аайменників а дnлІ.шс ча<·тіше у :Іа
писах

1

XVIII.

rтолітти. 1

Лuоми'рівсwtа f!аангсАік

;J

XVII. c-r.

маІі раз у и'11кім ІІрІІкмс-шІІку

~~~~і:: н:;:~:~~ 'Зtp~::~o~~~~d~ ч~ ~~~:;rїІ."~~~іоЗ)~"е

Покраі!иіА запис 11а ТріоАі ПО(;ТtІііі з р. 1699 в сеАі Рос-Іоках (Мара1.Іо:>
роа.иа Верх08КНа) без АЗТП- пІ'вио з ІІОЧВТІ()' XVIII. с-т.: о;~'"'·•·• •·k ...

~~~і~Р~~~~~";.~-~ J~~~·з~~~:~·~~:. :п~d~ ~~:~~:;;;t~~~;"~~:.·~)~

-В Уб..uиськім І{Аючі з

XVll.

ст.: "~~~~ ГРІ""'·k ..• t~''""'

" "''"'"\,;

ІІАФ,\N .\~шr

~~•их ТJІАІtІ'"Т (Ю • .Яворскій: fkntcщurl;тнwJІ fіибАІ"і!скіи ска.заІІіІІ n. кар
nаторуttкой uеркОІІно-учитеАьиоА обработІd кокuа XVII-ro аі.11а. -

Наук. ЗборкиІІ тов. Просаі.та в УжrороАі,
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V,

стор.

164),

~~трі.ІІ к1 к"ІірfІtТ•

По моШ думgі причини nояви форм nom. рІuг. на -і у nри
кметників треба шукати з одні"ї сторони у виріонанні їх з таки
миж формами займениикін як: кс"k, усі!:, дальше н.шІіІ:, ко~шіr

найперше у прикметниконих займенників: lwtrьtj,ynlyj, звідки
вони нерсйшли до других nрикметників, персдовсім м'яких

:а~і~.~~~:::,.'" i~~~::~к1~j:~~~~J:.~:i:~:~~~ ~~':n~~f~г.т::~~ч~::а~~
було м'яке -і з

/f.ол<~.м

-l,

ew,c,

а Іjе fi юLйнравдоІІодібнішс.

ІJ!О і Грунський ·r<~. Ковалuов в зга,.!І;анім тиорі

застунають думку, w,o фnрми nom. рІuг. ІІа -і не nовстали
зі скороченh колиишіх фор~ на -іе (-іи), лиш повстали під
ВLІливом форм займенникіІt: тт (=fi), вт (- ш'і) (op.cit. 258).

3

nриложених таблиц~о дскліиаuійних можемо мати ясний

образ лсклінаuії 11рнкмслшкіо з gілоі области півдснно-кар
ІІа1~ької, Закінчення ролу чолов. в ОJtІІИІІі: nom. -Ь1.j (-уі, -і),

асс.-· 1., або 2., voc. = 1., instг. -wn, lnc.
-Ь1.m, -iim, -іт,-оти-або= instr.;-piд жіночий: nom. -а,
gcn. -oji, -oj, -uj, dat. -uj, -Ьlj, -iij, -ij, асс. -и, voc. = 1., instr. -о~.
-от, -u, Іас. = dat, роду ніякоm nom., асс., voc. - -oje, -оі, -е,

gen. -oho, dat. -omu,

-um,

-о, всі nрочі відмінки, як у роді чолов. В мtюжині для всіх родів
однаково: nom.
-wj, -і, -Ь1., gen. -Ьlth, dat. -ьmz, асс.= І.
1., instr. -ьппу, -wna, Іос. -ьu:h.
М'які мають такі самі закінчення з то1о виїмкою, ІЛО -hl
заступлене через :У або -і, а понерсдпій нриrолосний все
м'икиіі ::1 виїмкоІо instr. sing. m. n. но не всюди. На uій
основі 11 роді чолов. н однині: nom. -'yj, gcn. -'oho, dat. -'omu,

atio 2. voc.

(тамжІ" 16~>), и тІ"

n,.",,..,,.

д.о~р.а R~ІІІ"k (тамжс

172), •

но.~ кот~і!н

ост•нотоt.І.

(тамже 17:.1), •frAo.J ~ж-~ІІ (тамжс 173), кот~1ш 111 н·~~.;,т·• (таижс 174), 'ІІ~о~
Іш••·~ ..,;,о.Jк·~.~ {тамжс 186). Нп u :ааПІ-Іfах XVIII. ст. та И літературник па
м'пмак вже нрк:w.одпь форм11 nom. рІ. adj. ІІа ·І, писа••і чсре3 ~ ч;;астішс.
На іІwсвтарнк (протом0.11.ах) ІІарnхІіІ uоронівсьмоrо oнpyrn. з Gув. жуп
Зс&шлІtнс:ькоІ та ІІІариськоІ маt!мо з р. 1750 дnа заnис:н з таким :~акінчеи

нІІм, хоч всі прочі форми nom. рІ.

..

adj.

кінчатьс:~~ на

-u, u:

то 8 і нині на

r~ ~wмс:~.~ь;;.ь!~')'·'(д;~ і~:"11:'2~~~;;::и: kи:;~х·ч·с~;:~':;:;

НіІ.НОНИЧІІЬІК ІІИ:\НТіІ.UЇЙ ІІОрGІІОUСКОГО OKpyra

1750-wx

рок'Гв П6А ОГАІІ)\ОМ.

ІІЗwковьІм. -Наук. ЗборІІНК тов. ІІрос:ві;та в УжгороАіІ ІІІ, 255).- В ру
иопненім Збірнику тuоріа ДіоІІісіІІ Аеропаrіта піА р. 1763 з;нщ~;анс:

l'twpo·ІA Імwшк~н>І•І.ІІ4,~1~ К~•іішокомкш • .и. .. мо1'о"·• Сокиршщкш .• , nм1111• .~• ноо

;:," ~=~,)~~t,.і~:Скви~~с;;:~~~!:~кі~~:::к:~ в;:::,.~• ~~~~~"~

во1~~wівс:~к~~~~~~~::.:;іітхvпr.:.в~т: ~~~:~~~~f~Хі. 1И:'rі~1~ ..~~;~·и-;;
~"A~~:n~i~c~~'f~;в·~ ~~~кн~::~:~~~~~~~~~~~;'0.: У:ПО!:~~~.;~;
к~ІІ»АІІ •ІІt»·k "•Ро(ІІ,.но "'""'І•ІІtк1." (Др.

Iaat• ПаtІьксвич: hокраІІні запнс:и

~:i~~A:~=~~~Lxv~~~~~.•uo).""rax, ч. І. - Наух. ЗборНИJt та&. Про256

1. або 2., instr. -ут. -'іт, Іос. -·um, -'iim, -·im. В щюжині:
-'і, gen. -ych, dat. -_ут, асс. = 1. або 2., voc.
/. in~tг.
~. loc. -yck. Східні говори затримують також з:Ікін

асс.-=

nom.

-ymy,

ЧСШІЗ -w: wj,

-wch, -ьzm, -wnv з

поа1rреднім м'т<им нриrо.\ОСІtим.

Так як прикметники, !ИО кінчатьси на

-wj,

-а,

-oje (-oj,

-е),

відміняються також нрикмстники присвійні, у1·ворені оід імен

-•ov"

власних або іменниківособових нри помочі наросткіо:
·fi{l, -W{l, -11~, -Ї[-! 1 на рід 'IOAOU, 1 -ova на рід ЖЇІІ., ·OlJO Ш.І
рід ІІЇІІКИЙ иід іменників роду чолов. твердих ІІІІів, або -jtl/1..
-jщ_,, -jiy., -jом ( -itva) на рід жін., -joliO ( -jevo) на рід ніяк. вi.tt імен
ників чол. м'яких пнів: /l!janr1ІJ. nrl;t, lv/anova kntyho., /vJonovo
РІоlе; AndrІiiUy fJJotUk, And,·Jijova kor/ova, AndrІfjouo PJok
або при

>

помочі наросткіп: :Jп, :Упа. :Упо иід імешІиків роду жінnчоn•:
//Jafyп sьm, HtajjrІa kor{oua, Н!ajjno fJ,'ole.
Ці прикметники зберігають лиш в l. відмінку о.ttнини
(у всіх родах) а також
ЧСІІНR

n 1.

відмінку МІІОЖШІІІ іменІіі :1акін~

- ,ІІ,ЛR ОДІІИІШ ВІІІ,~е ІІаОСДСІІЇ, .J,ЛR МlІОЖІІНИ

-

Ьl: {()ІІІ~

rюvw pol'a, Hщfynw sЬln/w. В 11рочих відміІІках одшшн і мно~
жишt дістають такі самі закінчення, як й .1.pyri прикмr.тниtш,
т. в деклінації займенникової.
,для доповнення примірів навцу і1ус ту кілька тuк 3 :1а~

ІІисів своїх як й Верхратського: прийдем Ніl А.ндріііів дmь (Стра~
бичово, В. Зн.

І,

І,

128),

мясарошбs сьm (ІІузнякувці, Н. Зи.

139), за /Оркtі, ІJарииоzоСІJІІа (В. Лучки, В. Зи. І, I32),ciar'jooomu
id ctar'jUvUj d'iyc'i {тамже), tц;'ау c/ar'jouu

sJьmoui (/J,убрюшчі),

d' tfj!ku (тамже), l/Dltt sktom m/rlnykovu pove~em/t do c{erkuy (Ляхувuі),
па AOpynІovUm fJІo/y (Копинувці), mtrf}пw d'Цу {Нанково).
СтуненюІІаннн нрикмстнІІкІn.
Питання

ue

не зн'юане тісно :.1 морфолоrічною частю гра~

матики а иалежить АО слооотвору. Однак з ОГЛJІ/\У на деякі
:шамена стаР-инности творе1шн сІ-упни вщuого або на від
мінний спосІб TBO!JtHHЯ під впливом чужого изика треба Ного
хоч коротко тут сцом'янути. Різниці u uім огляді також діляп.
нащу область ІІа кілька частей.

Деякі ІІрИЗІІіlКИ

TDO(>CIIIIR СТУШІЯ IIНIJ!()I1J були DЖС :~азначені
npaui, а то нрн нсрсміні зубних
dl., стор. 115 -6.
сносіб творення комнаратіву l. нр11 помочі на

нри фонетичній частині нашоі

11риголосних перед -і на ссрсдІІЬОІІіднебінні С,

Старинний
ростка -jьJ- 1 nридаваІІОГО бе3ІЮССрСАНhО ДО ІІІІЯ ІІ(>lІКМСТІШКа
з відкинснням наростків: -okr., -r.kr., -ьkr., -МІь, -ьпь, та 2. 11р11
помочі розширеного пю1 через доданшr l, абсріr.tетьсн і ry1.
Перед .і напередні приmлоrні віднnиі.ІLІІІІ м'нкчи.\иоr. Т:tк
Ullruj!"~lr..i ""І•·••

Тверді: Рід

!

Зо.о.отар1о0110

Рахів

S
N

syv-y<J vO.l

Р0:1тоха

І

(Іршааа)

і

g

n

u

IC'orn-yej Ьаr/.;., -do'Ьr-:;:;(~ _ C'om-wj kiin' _

_ G::-I-~-h_o_vo_І4_+ __-_•h_o_-•-: ___-o_h_o_-_•_ _ -oho kon-:a
D
-ovy
-omu -ovy• dt6br-6mu -ovy
-6mu -Іеvу
А

-oho

-а

-y•j

-е

1--;;-·І---:-----:-І-----

v

-wj
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-ohu

-а

-oho

-wi

-е

-wi
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------~

-------L
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------------Р

N

І

u

r

styvy"-1 vol-Іy
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-ych -10.
-ych
-'iv
-wch •ІСі
-wch
-'Uv

-0G - --ym
- --O.m- --ym- --am- - -wm
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~-~~
V

-уі

І

-my

•ІУ

-'і

-уе

1--:-~,.
-і

-ІО.m

-wm

-'Um

-ІЬІ

-і

-'і
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-'і~
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-wmy -amy -wmy k;un'my
------~-1----- ----ych -'ich
-y<ch -ach І
-wch -ach
-wІ""ІІ k/6n'och

- - ·L

нині иаЕіМО наростки

-Jyj (-!ij),-i(j)Jyj. Но місто -.(уі находимо

(

також маросток короткнИ без -/-, а то :Уі -ij) з давнього -jь
зі слідом палиталізаuіі приголосних nepcдj, а то відnовідної

зміни декочшх з них ( d, l, ~. k, k) на середньопіднебінні ( l, dt.t.).
Цей спосtб тnорснни: комнаратіву в відомий в uентральних
говорах так верхаониських ик й долішних від Уга ночипаючи
аж до ріки Боржави а мав нині свою аналоrію в мові сербо

- moltodtyj а також molJod.Jyj, trJtтd/ЬІ.j >
vuzk(Ji > IJ/иf.yi, ny.{k(lj > n{ylyj, d18~hyj > dtб'J.[yj,
tб(lSt{wj > tt8Wj, kusl{wj > htuf'l'yj (Ужок), t'atktyj > flaiyj,
Ьl{y;:;'kyi > bl!yi:vj, molodtwj > molJo.gi (Раково), molod(lj > mol!odiyi (Коритнинс), soltodkyj > sol!odl.ij, kuri!Jj > kІurlyj (Вел.
Лаз, Страбичово), сkші{ЬІ.j ck!иdtyj, але також chud'fftyj; ridlt:Іьti
хорватській: 1 molodІwi

trJ/tтdiyj,

1

А

Leskicn:

ScrЬo-КroatiJche

Grammatik,
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ор.

cit. § 641--42.

чоловічий

Орsбниа
І

а

і

r

blfl-wl

s

k'!in'
kon'Іa

-oho

mщ1/od-/wj

d!obr-wl car'
-Іоhо

-іа

~hmu Jюkonn:•,.vy-'-I----Іc,om,__u_:-iu_ 1

...,_,

0

kІ6n'u

-w.j

-Іоhо

-ja

-Іоhо

-ju

-wi

І

і

ЬІіІ-'і

vol-a

_с·Іо7m_u_-_с'•_•'ІІ
-Іоhо

-а

-1om

___,•_•'--.~~----'•_•'

s

k16n'i

-wch

vw.l

-Іоhо

-Іc,om,__u--І~_il _

_с__ь_ІІ_'іm_ _••_•_'У,_'----~'--'vу-'--'----=
а

ІIІwt-w.j

-а

_ _

-wi

-wm konlcm

chvop

-/oho

ltІoncj

dІobr-w

car'-{lovc

-wch

-wm k6n'im

mЩtlod-w

-iu.

chvlopi

-wch

-iv

-wch k16n'och

-LІch

-Іwch

-wch

-··

-jami

-wmi

-ami

-twma

-juch

-wch

-ach

-wch

-jovc
-wmyk'Іin'my

tlІust-wvlol-w

-im

-im
-wch

-iv

-··

..,.

-аті

> rJtdf.;;j, Юf.lSI{ЬІj > l!OI}ff:yj (В. Вереuьиі), 11Юl/odia (Комаровuі),
molJoiyj (Сваля.ва). Дальші приміри подаю за Верхратським
Зи.

1.,

стор.

56:

доjжий (Дубрівка, В. ІІІард), гладжий (Нопе

Давидково), вЬіжий, еьІжа, еьІже (Імстичово), нUжий, нижа,
ншкеє (тамже), iJopdжuй, iJopdжa, дороже~·. т~Ущий (Нове Давид
ково, Іршава).

На тійже області зустрічаємо й форми компаратіва з на

-i(j).[yj, -Jyj: krюsnJNi > kvasn'tilyi, ;:,dortoUЬІj > ;:,doromicntyj > micn' !Uyj, sludJenьжj > studen'JUyj, fyrІokyj > f!Jrlyj
krJasnyj > krJa//ЬJj, hlЬJb/olcyj > JdiЬJb/wj (Раково), tlmznь!j
> Umn';Ulyj (ту наступила диссіміляWя f + І> J + l і пев
ного рода вирівнанкя до форм riЦyj, molodiyj) ;:,dor{oUЬJj > ;:,doroli/Щyj, kvasn{ЬJj > kІЮSn'!Ulyj, zh'i > zl'tUlyj, но також krtamьжj
> krtJStІJЩyj і krJa!Jyj (В. Вереuькі).
ростхами
r~/Uyj,

(Ужок),

259

На тій самій області находимо 1·акож uікаві форми з асси

мілиuією приголосних пневих до настуІІНОГО f: huslfwi> h!ui/ьlj,

molod!wj > mol!ofiyj, solJotlcyi > solJoilyj, (alktyj

> fail;i,

lv~rd!wj >

fl!J~r!Їj)" (Кальник). Противний рід ассимілиuії ІІріІrолосноrо І
наростка > -!уі до попереднього пневоm: (fatkyj > fІаЕ.іі. so-

ltotkyj >

JolІotlij (Вел. Лаз).

На захід від Уга находимо ступенювання все при помочі
наростків: -!уі,

-f.tyj:

molJot!ЬJj (Пудгородя, В. Радваю., Р. По

руба), ludn'ti!ЬJi (Суха), d!и{yj

>

d!uifьzj (Суків).

Так само на схід від Боржави а на півночі від rраннuь був.
жупи Марамороської стрічаємоси лиш рідко з давніми фор
мами: h.uskІ~rj > h.ІUfyj, dorohмj > dorJotyi (Волове), іноді лиш
> tvtrdt~, інакше лищ з наростками -.fyj,
-i(j}fyj: da!! u tverd'Іifu m!uku (Изки),Іrиst(ЬJj;.... IІusftflyj, kripkІyj
· krJipfyj, krtasnЬJj > krJalfyj, tбf!.Sl/ЬJj .· tбj!.Sfti!yj (Воловий), tO!!Il{ЬJj > lJбf!.Slfyj, molod!yj
molJod!yj, h.ustІЬJi - · hJus(t)fyj (Коро
.\ево), puslJaІJ st}arfoho S/WM (Буштин).
11 прислівниках tv~rd!ЬІj

Вже від Великої Ріtси (Хуст) зустрічаємося з компара·rівом,

котрий f: творений на сnосіб румунський при помочі слова тоі
рум. 6і.ІUJше) з positiv-oм, а коли й приходить іноді форма
комnаратіву, то вона не відчувавться як комnаратів, бо до

( '"'

ІІСЇ

Jyc додавтhся слово maj. Uей сnосіб стуленовання вже

відомий й на був. мараморосьtсій БерховиІІі:
.\Овий), рйslІа!! moj sttarfoho s{ЬJna (Буштин).

maj dorJof.yi

(Во

На Гуцульr,uині такий спосіб творення компаратіnу пере·
важав: tonktyj > 1/onlyj, moj tonkyj, lof!.St()i > 1/D!!/l.Ji, maj lDf!.SI{yj,
bohJa!yj>moj lюhJatyj, hu.rttyi>hluflyj>maj hu.rфj, Іtz/c!Ji>иflyj,
mai Іu!tyj, molІYi:·mtenJyj -.....таj malfYi, r/ar(Yj ·JI/arfyj, maj startyj
(Рахів).

nty;dcyj > maj nty<.kyj, kІJarn!Yi > maj
d!obryj > moj dobryj, hJur/y'j ..- mai h!ur!yj, [JifJJyi > maj
ІІІІАІtо, Jl!O

На ріці Рускові 11одібнu:

kІЮJn(yj,

ltifJifi

(Рус-Кривий). З двох послі.Аніх примірів

даnню компаратіnну форму уживають :1а позитив.
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За:ЬеинИІСн.
Особові.

ja.
(;en, rin.,l(. На uілій області Іtівденно-карпап:ькій нанують
побіч себе дві форми: mtne та персннта з асс. s. енклітична:

(m)n'a··:mja. Цн посліднн подекуди переважає в уживанні над
пернюю. Jje зауважує також і Верхратський (Зи. І, 71) "Місто
gcnct. sing. ме~, tшбе, себt ужttваютьсн часто 110 прийменииках
форми

accusativ-a (.чп, мил) 11л, тл, ел."

mene: vid mtene (Рахін), v~1 d mtene (Рус-Кривий), nкЬІй сл J меш
niinyбpaj (Влагово, В. І, 150), танUй mЬІу міне ttuдd (Пузникови,і,
В. І, 134),} юни (Стройно, Е. З. ІІІ, XV). Частіші приміри
з :шхідніх оGластсй:

u mttne

od

т/еІІt (Р. Поруба),

{КобильниUJІ), тат

mufite

tam p;of'(i{ koJ;ouu

рте

iti prel od m;ene,
m/ene

(Ястреб),

t1 кед найдете хо' лем Щдт пале~&ь J АЮІе (Літманова, Гн. Р. пр.

еп.

63), od

тtеІІt (З<~.вадка).

mІІ·tl, тіа, n'a: ІІІІ uf (Рахово), uytf n'a (Рус-Кривий), іе 1.1 п'а

mter/u (В. Лннш.), jr tt ІІ'tt сІІіорСиk (Нанкова), uid.rtиPfitJ'a uid ІІ'tа,
ho mrnІr 11r z'irt 1' (Topytt), ukratfty t1tl n'Ja kІбп'і (ТсрсGло), nt
т а~у do u'ta J)l''' (.\ІІ:>.:у8!!і), кііtтІІ в 1111 msrpдoe (B.\a!'ODO, В. І,
150), )'JM~j· ;· ІІЬlJ і кшиJирІІШ~ (СтройІІо, Е. З. ІІІ, XVI), коби
йш.:шІ до ІІьtl прилип. (СолочІІІІ, F.. З. І\', 193), бц}' у uьа міх non.t'.'!)' (Во.\шшіі, Е. :J., 1\', 160). Не рідІ;:с uc ивюuс і на західніх
оGлаоІІ'С сhtиkІІЇJ tlo
(ОрябиІІа), до Юtл (В. Мирошів,
8. 11, ВО), y<;'al .:: п'а (Банске), orl тіа (Орябина).
В r/at .rіп.д. ужинаються три форми: mn'f, mtn'i, min'i, ту (ті).

mn'a

ІJсрша фор\Іа СІарша, жнnа так у ехЇ,ІІ,ІІіх JІК іі :шхідніх облаt·
пос .\finf 1m 11'а rl r~lnu lt'adkІІ lad!y ищ'і /J:'triІІ .І·k{,ц,dku (Тnрун),
ищ'і (U. СІуд<~ІІІІіі), та схщш см до .ІІІІьі (ГолJпин, f.. 3.

poj tf·o

ІІІ, ЗО), mчо ти прийшла до мньі (Стройtю, Е.

3.

ІІІ,

22),

ш

1J:Oa~n~~At~a;пf~~0p~%~:~). ~~~ n~:~=mМJJ~i /f/at:~~~~~кi,' ~:~1:
140), ktu тп'і (Завадка), gи тjі (Орибнна). Форма тп'і ужи
вана наіічастішс в сrюлуuі з прийменииками ід, а на заході
ки. І.Jим сrюсnбом можна пояснитІІ оокалі:~аuію r. в ід11, к~>, бо
були в t·ильнім положенні. Друга форма mtn'i зі кставочним е,
fllO rюncт<L\a під вnлщюм аналогії gen. асс. mene, 1 має JИе різно1 1\Jmи

про

ue

ГрунеьІСІfІі-Ковальов, ор. еіt.,20б і там ЛО)t8На літера

тура uьoro литанна в зам. !.За uим лоrNІІАОМ, І,&!О форма mrn'i пізніша, ста8ИТІ!С• Бу:•уІС і Дем'•ІІ'ІУІС, ор. eit., колиж бо проф. Дурново 1:: А~КН, q&o

u-

форма І< зі ГІІільио-руськnі Аоби.
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ВИАНОСТЇ фонетичні:

т. е звуженн.11 е на і

min'f, mJn'i,

nepeA

на

стуnним м'Іtким складом. Вона qастіша на схіА.иіх областях:

min'ti (Рахова), mJn'Іf (Рус-Кривий), pтyclwdyt id m/en'i (В. Апша),
тіп' Іі pryvjtUh сетІпіІJnІуk (Драrово), podtaj тіп'і ruleJjku, oj podtaf
min'f ohi (Торуп), plat!yly bw min'i artendu (ТерсGло), otpu/!tajtr
і V/W тіп'і, .:rltaite !І(ІJ[/уІІЬІj ptostupok і otpu!tajte "!J, /to ja 11am

rg~ro~~:;~:. (~~.Yfii;,11 ~V~," ам~н~ :::і 6{: г;:'::о~ (t~~:~:~
Е. 3, ІІІ, 37), мrньі cmpaumo (В. Раковеuь, В. І, 146), а еОІІ л)'
.шньі казdm11 (Ільниuн, В. І, 149), 110 поеіжте меньі (Дунковиuя,

~~!;і ~~і~:~и~~ ~~·~~~~і ~~~):о,::о<~;,~~бд:q~~~~· {ЇJ~з~яя:~.6іr.
І, 134), .ШІІЬі 11r mpt6a теdго к01ителю
min'Ji najmylІiiyi (1\.oмaponui).

(тамже, В. І.,

144), vdn

uc

В західніх областях, як
нотоерджу~ й сам Верхратський
(11, 80), oGi ui форм:ІІ рідші: дайте МtІІьі moтw пінят Ja мою

короsку (Орлов, В.

зашt<'аn я у Валяшківuнх

11, 119), mtn'i

та Р. Порубі. Найчастіше ужІtна&їьсл однак форми енклітич
ної: ту, ті: tfraitr ту lt/ІІ.rof'ku (Люта), ja.k umr/u, ta hudtete "!,1

p.,alt!Jr"ju lyttaty (Лнхувuі), sжесь ми вкwmUs дsох 6pam0s (Стра
бІІчопо, В. І, 129). На захід uід Лабіруи енклітичні формиtус
ч<tстіші: tи.і ті povtid'at (Сука), ті ne trteba any ptypkЬJ (Р. По
руба), cftol holІovu ті ~otn'tiite (ВалІ.кіп), d!ajtc ті iІist'i (1{о6І1Лh
ІІІІІJИ), .Уі tІІ sідіт {Ксчкіt•uі, В. 11, 129), mepaJ мі прідеш дати
(Орлів, В. ІІ, 118), k'Іed ті tifle mJolto J!ьma ті privJcde/, daj mІі dvtІ
poiІ.'arw; dамі ті

dva

pin'atї (Орнбшrа),

Асс. sіщ:. мав дві форми:

prilol gu

ті (Банскс).

та енклітичну:

mene

mja, mn'a, "·а.
chtol tw men/r ~ari
kob{w mente tUtc'i
(Влаrово, В. І, 150),

Перша форма більше поширсна ІІа сході: су

za{1 (Вульхувuі),

d!atko

tw mente

пе jюznaj/el (Изки),

ІwlobodyІJ {Зарі•Іа), ні6wу міие скІfчц_У

neJШt~CU мті чірез sdi!J (8. ІІІард, В. І, 154), OJь.AtU мті (тамже),
вUджю JІ, ожь ть1 At~ul тепірь 1агу6иш {Страбичооо, Н. І, 129),
пОдеш йі сватат/І Ja АШІU (Солочин, Е. 3. ІІІ, 180), nocмompis на
.мhu (ІІузнпковuі, ll. І, 134), m/ene щіdїі (Р. Поруба), а ШІІt на

мое ш цукайте

m/ene

(8.

Сви;\НІІК, В.

11, 137), ktalap d!obryj btude

па

{Банске), тtеІІе ())лажів).

Друrа енклітична форма, ІЦО новстала :1 mja, вистун.ає най
часrіше у ІЩІ~і фонсмн: n'a (тjа
т11'а ·.• n'a): ohti 11/ohy n"a

>

holtily

(.В. Ашна),

imtajel

""а у

noly

(І<срсuькі), іл.зьіш ІІІІ {Вла-

~~овj.

~~ 4;j~л?(C~~=;~uE(.B3~Iafi~· 1~oJ:

удо:тати

Ja

юо {1·амжс, Е.

3.

ІІІ,

~а4);оК::,:;~:сь:

!53), туй ньа прtшесло

~б З

(Волопий,

Е.

:3. lV', 160),

за momn.Іt го IQ'C~Y, 6о ньа присщупи} (Го,,., Е. З.

ІІІ, 31), ч1ш 6ись нл noztkmuв (Страбичово, В. І, 129), Боz нл
noкdpaj (Пузннкоnуі, В. І, 134), otpusfti(n'a, Іapku (КоритшІне),
prf.Yimttt п'а n'a пїt (.\mra), mІajtf п'а па hran!J€'rt vlurюty (Воро
чово).
В західніх облаетJІХ
форма також ш1.tічастіша: htj, Bto,it

un

mij, ВІоtе, pob,yuaf mja dІиіе
fat/ova{l (Суків), vіп <,apys/aІJ.

(В. Радванt.),

ZttbtJ

па n'Ja

dtaehto

11'а (Суха), аЬо п'а

pobJyjte

(Валь

ків), товдЬL мл вьІтлщут (Кружльова, В. 11, 133), u дорtц AUІR
поташ (В. Сви;tник, В. 11, 136), та 6u мйа зщ: 6іл (Кромпах, Г.,
Р. пр. сп. 65), hп!tska тіа bІolit kolІoua (Орвбина), а n'lit mtja

uьm'ta~ (Літмапова), V!id'il п'а (Банскс).
lml. л"ng. Давнє закінчення на -oju скорочуетьси на -o(l, як
j при деклінації іменниковій, так 1130 пануючою формою
Еі тпо(l. На західніх областях аналогічно до форм іменнико
вих на -от і зrідно з територіяльним rюширенням тих же форм
находимо закінчення - тrют.
mnoy: <,о mno1,1 (Рус-1\ривий, Рахова), зо мnoj (СтроІІ:но, Е.
:з. ІІІ, 39), та dm путь за мноj замелО (ІльниЦJІ, В. І, 148), mw
01 зо .мноj пь6tІжит, noii зо J.Шoj (ПузниковW, В. І, 143), t,/0
mnott (Валпшківці, Р. Поруба), надо мно) (Борів, В. 11, 80).
mnnm: зо .WІОМ (Кружльова, В. 11, 128), наdо Атом (Вапенік,
В. 11, 80), p!i!ol ,<,о mnom (Банске, Орябина, Завадка).

chlo

(·н ~~fuм: ,':i~.~rj~;~~~~;~~~ii~:fёf:;:~~~;ю~ ~~л~:О~х;а~::::':;
niiiJo мно•о (В. І, 170).
Loc. sing. " рівний

dat. sing-.

за виїмкою форм енклітичних,
котрих D Іос. не ужиnа€ТЬся: па m{tni (Рахова), па mtln'i (Рус

КрІІвиіі), ІfU видиш mw,
llKO Е ІІа м.tІtьі вt.ликоt .JШcmR (В. Шард,
В. І, 153), па mtn'i (ВалншкіRІjі), тп·і (Убля, Брох §51), па mn'i
(Блажів, ЗаІJадка), рrІі mji (ОряGиаtа).
Дуже рі;tко пшtа;tе форма ІІа вид енклітична ті. Але Верх
ратський снраведливо виводить fi з м-,.ІІ-k (11, 80). Такуж
форму занисан я н Бащ·кім: dobrti st/ojil па ті, а 1"акож н Орп
(Jині:

fJri

тіі.

...

, 'СК..\ЇІІ<І.UіЯ ЗОlЙМ<'НІІІІКОl особовоГО lЬІ у ГОЛОВНИХ рисах DИ

КіІ.Зf" такі самі яnиша відносно

Gr11

rіщ;.:

teb•t

а

genct.

асс.

також енкліпtчна

sing.,

форма,

JІК й при

j11.

запозичена

:1 acr. r'a: ja ne Ь"іІІ vitt'a. Ьо tьІ nt сІl/<JТІІЬІj (Торун), ajbo ja <,/adar

i.r t'a
ІЮ! і"'

11r

ІІ.І!оІт,іtІ

ut t't1

І'

/1 ar{ymt (Заріча), vol/Іil u t"a тШ:пІі (В. Раковець),
o::.'mu (та \Іже), Ло s (а uІoz.'mut (Банске), tot (а (Оря-

би на), .ш.р'і я дьі..яа rmбe locmuнy дdбру

vyJd ttebe і vy1 d (а

(Рус-К.ривиА),

(Страбичоuо, В. І, 128),
do ltebe, також do fti (Рахів), од

rmбe (Блажів, В. 11, 80), 1.0:: ttebl' (Валишківuі), ot tebe (Р. ПоруGа),
ot ttebe (Зава...д.ка).
Dat. siпg. має дві форми: tоЬіта енклітичну{)', ti. Як одна, так

й друга поширена на цілій області південно-карпатс.ькій nід
Татр 110 Тису.
ІоЬ/і: yd t{obi (Рус-Кривий, Рахова), iak ja t6btf uktai.u (Буш
тин), а 11 тобі вшtо~тко будj loвopumu (Влагово, В. І, 150), тобі
та..ч не слобіідиd ітU, чекай тут, а л тобі прин/&1 (Пузнякоьці, В. І,
135), ptokfa ja ku І!оЬі ne prtyjdu (Орябина),Jа ttobi dol (Банске),
diJl ttobi (Р. Поруба), ku l{objie (Орябина), ku ltobji (Завадка).
У Валяшківцих записав п: tebi.
Енклітична форма ~. ti (t'i) розповсюдисна побіч: tobi:

btudu ~па ptomoty (Буштин), л ти сьІ:на дd.м (Ільници, В. І, 149),
Іа k'Jetf ІІі пе btude mtoja ptan'i vlr!Jfi (Р. Поруба), ztara.;:: lt holtovи
ztotnu, vІопу t'Іі п'til пе zrІobjat (Вальків), de ti Jotec (ІJ.!аІІник), ot/J!ullaju (і, naj (j htospotl hoh otptuslyt ( Млинарівці), жебw ті не бьtло
АШркотно (В. Свидник, В. 11, 138), хто ті такой радw даj (Чірч,
В. 11, 118), не ВЬІКRj Е..« ті зверх главw, же6Ьl ті ш 6wa за вер:r.
гл.авw (Старіна, В. 11, 120), та ті д4.А4 (Шамброн, Гн., Р. 11.
е. 53), !Іо ft dajut (Банске), dam ti (Орябина).
Асс. sіп.(., nодібно, як нри займеннику ja, nереважає форма
енклітична -fa. Форма tebe в уживанні вистуnаЕ менше.
lebe: ja tebte пе ро;:,паj/U(Изки),JІ тебІна~у(Влатово, В. І, 150),
а л тебі не нlсу (В. ІІІард, В. І, 154),11 тебе ш годенучити (Позни
ковці, В. І), но виджу, ош тибе ни били (Солочнн, Е. З. lV, 170),
па ttehe (Ор11бина, Валишківuі, Блажів), су btиde kJaiap dobrJi па
l!ebe (Банске), па ttebe (ЗаваАка).
t'a: аі nt .{ji!, Ю jafa иЬіtи tuj (Торун), dartujи (а .tyvot/om (БуuІ
rип), ja doт/fi (а povJedu (Страбичово), tiplr (а ne ~pu!!'taи vоп
(В. Раковсuь), йа сьім раз пирид тьа по6ожьу Іtа сокирі, utчo ііо. 1ta
тьа ниrда ІІl вdкли191 (Голитин, Е. З. ІІІ, 161), йдут по тьа фи.
лш:тиііо.ни. (Голятин, Е. З. ІІІ,

за6f9т (Солочин, Е.

3. lV, 37),

19),

прийдуть тоти tu..JІ.и та тьа

ІІК тл треба сповідати (Dлагово,

~ід)~~5~)ре;:о~Р(,~'fІrа;,В~0І,ль/;~,(~о~;~ддаЗ:

~)~ 3~smC:j

(Страбнчово, В. І, 118), чей тs погdщу (тамже, В. І, 129), при
дали. на тья свойи І{.арkтво (Стройно, Е. 3., ІІІ, 14), /mtaru (а

.{а

Dtunaj (В. Радваю.), ja (а viJil (Р. Поруба), л тн. охабил (ВинІ.
Свидник, D. 11, І 39), навчу я тя шапоІІХу зниАШти (Бехерів, В.
11, 121), л тя ІІl полю..« (Орлов, В. 11, 119), naj (а m vJidf.и (Бла
жів), d{aj ті BJole .{п{аtі, s kwm (а h!udu hrІati; іІа (а ptu#u. (Літ
макова), vitlil (а (Банскс).
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lnslr. sing. так

nк у займенникаjа

-кінчиться на: -O[l або в за

хідніх околиuих на тих самих місvя:х, JI!O й заіім.
lohOI}: ys loholj. {Рус-Кривий, Рахово), о6ЬІм: і Jl

ja - на
ymonUj

-от.
ся ir

':i1Ji~І~8~aШ,:ft:~ ~i;;o~1k "'J:~:~!~~~лJ~ ;~~~· (L~~;~~~ci:;~~~
В.

11, ВО), s lob!Ott {Валяшкіnuі, Р. Іlоруба).
-от: fJJi.fo/ s tobom (БаІІске, Блажів), с то6ом (Кечківuі), ~а
lrІbom {Зошадка).
Форми на -oiu лищ u піснях: роJдучила ня с mo6o1o, ІІК pьWo'W(y
iJ •одою {Лучки, В. І, 169).
ик і dat. lohi: о tІohi btsidoual'i (Р. Поруба), dobrІi
Uobi (Банске), па І!оЬі (І)мжіи), па tohjt (Завцка).

Loc. sing.

.ІйJЩ па

vіь 1 vU.ь,

vun vwn і ona (vona) і ono.

Займенник третьої uсоби чолоnічого роду має u нер1uім
відмінку різноnидності, обумuвле11і передовсім фонстичнимІІ

:ІМЇІІаМІІ епІМ. :І<Шр. о, 11р11 чім ЗМЇНСІІе О а :ІГЛЯ,ІtНО fіого рсфлСКОІ
.~~;істаютт, часто нридихове v (ІJ.}, неред котрим знов витво
рюється нсначсG гармонійний голосшtlі о: vin. ovІin, vUn --- ov!tln,
(iun F: ВІtїмка. ограничена лнш ІІа За&<Ідку), viin, оvJііІІ, vш1.
ІІаява t·іеї •111 іннюї фонеми оrраІІичена обл<Lспо нерсавуку
енtм. u: овііи хІJаmітисІІ лад1U• гdлосОАІ {В. Шард, В. І, !51), тко
игаиі, што овііІІ (~арь) бjдr укфувати (ІлЬІшuя:, В. І, 147), oviJ11
111"/І.fJ{ (СrраGІІЧСІІЮ), ІІІіІІ mt'n'i najщyf'i.fyj (f<омарооуі).
;1альші ВЇДМЇІІКІІ II(Jt'/t('Taii.\ІJI<HI• Д('ЛКЇ ду6АСТ11, ll!O 110ІІСТ:І.\И :І llfJIIЧИIНf ЇсrорІtЧІІО·МОрфО.\ОГЇЧІІІtХ :ІМЇН, а "ГО :"Ібері
І'<LІІІНІМ

r afio

йот

нерсходом но анаАоrіІ ШІ 'о.

І<рім тnro

11 /J;а.\І>ІІІІІХ ІІЇ/l\ІЇІІК:\Х 110 ІІfЩЙМеІІІІLЩО\Х ІІfІІІІШМае 11.

т:Іт: IJi <"І"ОtfІІІІі формн ІІОІІІІ.\JІІОІ"Іо<"Я .\11111 на окраїІІах <:хі.t
ніх 1а ;щхі;щіх. ІІа схолі ІІОІІLІ ІЮІІІІІрС'ІІЇ ІІЇЛ рікн Руо;:rшІІ аж
ло Тt•р<тLш; JVil iІjJrretl щ/ю ;.о,і/ІІІJk1Іt (Н. Ашна), vбІ}І.. k;ai.e do
meho (J)уmнІІІ), jmrfi.Jiy nn ІІ,r/10 (Вулт.хукuі). Але ІJЇ формп там
рілкі. На :шхuді ІІаЙІІюІІ н uю форму: .rpraviІJ sa kiin ~ neho {Оль
шаІШUІІ), do neho (там>к<"), J щ;:о у'ІіІt6іл жтьі Еві тьіло {Старіна,

8. 11, J20),

6ЬЮUІ! ІttlO {Унк,

U. ff, 119),

U

neho Sl/U.fwІJ. {Об

ручне), od nltho {ОряGина).
Верхратський занотовуе спора;щчні появи uих форм і на
областях, де панує дру1-а форма: n'oho: та ідь украдь у шго
кОзу {Збійне, В. [1, 166), куповати од него (8. СвидІІИК, В. 11,

134).

Такі самі форми находимо у записах 8ерхратськоrо і на

t"хідв:ій області, 110 Іюни не заслуговують на uipy: уsидьів, ож
у ІІио дdбра пdска ( ll узняковuі, В. І, І 34).
Друn11о формuю, ІJЬО пануе в пренсликій більшості на піІІ

денно-карнатськіА об,\асті €:

n'oho: tni d!8ykola п'ІоІю hrtиfi
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па ztпnly (В. Студений), im{J~ s·a па п'tоІю sterdy{y (Тсрсбло), па
s pered n'toho (Заріча), ra-<:,/J'fY!lly do n'Іoho tkal!i (Буштин), do n'Іoho

pot'ahn!ІІ~s·a (На11ково),у uьozo (В. Шард, В. І,

!51), звідали t:JІ

у ІІМZО (Дунковиuи, R. І, 145),сперед нього (Страбичево, В. І, 130).
Форми без n: joh 10, jeh!o ПОRRЛПІ01'І>СЯ АИІІІ RK ЗаЙМСННИКІІ ІІ[ІИ·
свійні: startosta zazwvІaie iehto r!odyti і brta(a, .rJt.Ф'N (Вульхувuі).

Dat. sing. має форми: jnnu, jomu, ппn11, n'omu та енклітичну ти.
Так як у gcn., форми ('Т<.tfШІі: jemu, nmш rІOJWЛRIOTLCЯ нn
окраїнах східніх і західніх: f!bit':av itmill (БІtчків), id п/t'mІІ
(тамжс),у /.dJaje, fto jemІu kor,rn•u pryf.m't' (Ноиоrt".\ІІUЯ, Hr.pc.),
yd nпnu (1·амжс).
Верхратсhкий занотовуF. ше пр11міри з В. Раківци, ИдhІІЩ!Ї,

Страбичеnа, fорондн, Пузняковсuь: поІtІІJІа кров свистdти із mka

і рота t'Mj (Р. Раковсць, В. І,

(Ільниuя:, В. І,

146), JІj Jl ємj казdти, та кажу o.tj
149), сь~1· o~v 11ід крило (Горщrда, 8. І, 127),

товhь! пк ємj мнjдав (Сlр<tби•юІю, В. І. 129), штп r.~9 в рот
упало (тамже, В. І, ІЗО), каже t·.wy rазда (llузІІЯІ<ОЩJі, В. І, 136),
та ему треба 6t.lAO такоє д~Угоє дерево (тnмже, В. І, 134). Но ui
приміри сумніnні. На заході: і !f.re jnnu mratїr porMtala (Ва...\ькіn).
далі єму чicmw шаmЬІ (ЧсрІ·іжІІе, В. 11, 151), бо 09 так чорт
наказал (Бодружал, В. 11, 144), щто6~оt ~'·'9 пришли u єму пооіппи

(В. Свидник, В.

11, 135),

то 11

og

скажу (тамже, В.

і t·му зе.т.ізниgл Іtt Jpo6uлa иІІ•ІІ• (Во:шснік, В.
повідал EA!J' (Кружлт.ова, В.
а

prty.foy virt

11,

ІЗ3),fп;уп'іs

ku

n!РІ111/ (Б.\ажіu), npiІUfl.~ ~у

r. 53), IQ'

ІЮ!)' (Літ~нщоnа, І'ІІ., Р.

,І!.ІІ п''І711ІІ (Лстрсб). ·ide

Іlt'A!J' (ІlІ:щброн, Г11., Р. нр.

11, 135),
Jl, 128), lUapкam,
ЕіtІІІІІ vtodr.t (Київ),

11. с.

62), lJtbw nit Jla ku п!tmІІ (.\ітманона), Іш п:епш (Орябнна)
Форми моЛІМші: jomu. и'опш: ra1,. jОm:ІІ kazaІJ. (Изки), .Щаrёс'
jбmtu kІale (Рспінннй), KOJ~Q~m йому пани (Голятин, Е. :3. ІІІ, 32),
тогди йол9 1~ дми (Вучково, F... З. ІІІ, 145), mmi рjку йомj
о6вUла (В. Ракоuсuь, В. 1, 14fi), а дьlдо йом} так повfІ' (Ільниuн,
в. І, 119), а momhl дІіІдr йоА!,У кажуть і/~УтtКОНЩJІІ, n. І, 145),
а она йo.wj каже (СтрабІІчnuо, R. І, 2ІН), Ішзали Uo.\9' (ЛучюІ
В., В. І, ІЗІ), ател Ііо.~~ кaJtiJ; (Іlу:шІІКОІІІJі, Н. І, 135), olk
.NykolІai pom.'Іih jйm'u (Кушщоnuі), uo Ной йо.t!)' 11и хочи кaJtІm/1
(Стройно, Е. 3., ІІІ. 5), siu йоА!)' роJnов~І (ЧсІJтіжнс, В. 11, 128),
дай.ш йому ішче за то два (Чсртіжнс. І'••·· Р. 11. С'. 51), она повідала
йому (Кружд~,ова, В. 11, 132), pryn'ir jіоmІІ (llІІрліх), ІоІ il'ovtk
pov{idal j:omu (Нікльо••а), rlal jrm і:оти {Рафаіиuі), Іо vin b·ud,
j{omu Іotlc (Rалькіо), ale іІоти kra{ <;ak:a<;at (І<оби.\Іониня), ja dat
itoтu srrp (Герлахіо), dal jІomu (Шом), о11а прішла {У ІІьо..vу (Оr
лів, В. 11, 119), йоJ.!)' треба (Якубя1ш 1'. Р. пр. Е. 64), tlal і 011111
(Завадка), idit' id 11. omu (В. :\ш11а). itl r uf 11' Лntu t'ofбrr•ik (РсІІЇІІ-
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ний), І/адОЖІ!~' ід ІІьому ухо (І'оляrин, Е.
f'.YAO приступити д ньо.wу (Во.\овий, Е. З.

3. IIJ, ЗО),
IV, 160), і

не .мож
приіішог

д ньому аигіл (Стройно), та no6ilм ід ІtьО.Л9' (Р. Раковеuь, В. І,
146), тл д иьому (Страби'Іево, В. У, 129), npийutoy ід ньому НJUfЬO
(Пузннкооці, R. J,
(Кружлмша, В. 11,

...

138), і р!і!о~ gи n'tomu (Рокитівці), І) ньому
128}, oua прішм ~' 11ьо.л~ (Орлів, В. 11, 119),

Ки n'i/Іm/1 rа ш.ІДК:t).

:~ наие.ленІІх ш·орі <{шктіи ІJІІ,дІІо, І.ИО тсрнторіялт.не відгра
тш•ІеІІІІЯ форм: jtm.и, ntmu
jomu. n'omrt на західній області

т1е даt'П•<'Я означити, ботюза .\і.Ібірцем и•ктртають обіформи
тюру•1
t1

ct:Gc.

Перевага однак все по стороні форм:

jnm11. n'omu.

lJnGiч UЬОГО УЖІШаЕТЬСJІ ВСЮДІІ іі форма СІІК.\ЇТИЧНа ти:
КІІаtІІІJ/ дпІ А!)' два 8tfJІІ мелаю (Росушк<..~, 8. І, 127), npocrij Бога,

tІJd6u Бог А!}' д~і· кра(//у одежу (Бочко-РаrіІІ, В. І,

127), dtaitt

ти l~и.r'l,a~ (Буттин), taj k!aiиt ти (тамжс). забийте А!У nptiвo
•tірсво (В. РакотІеуt., Н. І, 146), каже му лш:UІУІ (В. Шард, В. І,
181), та здrр t'АІ му три рtміщі (ІлІ.ниuи, В. І, 149), а людt му
одпояіли (Дункоьиuя, В. І, 145), кtіже му шаркtінь (Страбичоrю,
В. І, 129), імили А!)' густи (тамжс, В. І, 128), х6тьіли звести
лрtісн_J• жону му (ІІузнпковці, В. І, 135), і k!a;;ay. ти (Роюrтівuі),
1'/in ти /J!ovil {1\обилІ.ниuя), Господ А9' на то одпов~; (Старішt,
В. ІІ, 120),і t,am ти ІІОІІІоп·!! (іkтрсб), і ти па/rщ;ІЬІіt (Орябнна),
і .fa ІШІ ulщ:;,:ala. pr!Osit рІапа, tІtbw ти dal chtwiu (Ліп·tанова).
t1

,І,с.

sing,

нодібно як

gcn. !>ing.,

мае форми

jtho, neho, joho,

tt'oiІn та крі!о.t топІ енклітнчну форму: hn. Перші старші формн,
ІЮдібІІО ЯК Й U ,r{СП. ~ing., ІІОЯВЛІІЮТЬСІІ fl<l СХідній облаСТІ Від
ріюr Tcpct·шr а на :1аході від ріки Лабірuя: ithto, ;;а nІrІш
(Koбtt.\t'Qt.1\a lloлюr<t, Рахів, lіичків),упекли его (Дрічна, В. 11,
118), так по J щого п>~панu11 затtали іАШти (Вапснік, В. 11, 127),
і ;otrc rta 11 clto dtar•ai ті ріп'Іаіі (Орябшш).
joho. n·ohn: ] zщulta~t- ioh!o fІіуruтИІІ), uарь д~і· за ІІЬОlО своЮ
t)ьівІі)' (ІльІІнQІІ, 8. І, 147), •ttKtii', Іооли 6apti11y ньОго скtічить (Вла
пшо, В. І, \50), а лисdун увUдьім йогО (В. Шард, В. І, 151), ож
tіого no6Uлa, бо вun йozt/ .11Uлп (Гребля, В. І, 144), імUм Ні1 нього
клdкати (/І;ункшшuн, В. І, 145), ttaйutлa його (тамжг, В. І, 145),

ioh.'o "apo')1J (Страбичово), xdmьiлti йOld і.т.істи (Страбичшю,
В. І, 128), о6оща ііогtі (Лу'ІКІІ, В. І, 133), а joh!o prylmtay. htt
(Kcpcyt.кi),povJidat patl na n'Іoho(Cyxa),tл іІоhь zakl(ykaly(flнxнi),
посмоть на 1/ЬОZО (Збійне, В. 11, 170), та Ііа його m• JtJбиJ (В. 11,
168), na 11·oho (Валншківuі), vin ioho и;;·.а!! па sud (Рокитівuі),
uиtан на тілько його призволив (Чертіжне, В. 11, 149), а itoho
Іrymtali ;;а najglІІp!Іoho (Валt.кіn), ІШ 1ито они йоzо 1!)ІСКают ііісти

'Ншн. Сnндник, В.

11, 137), но liozo уж ue хотьіли вщло6одити

l{ружлт.ова, В. І І, 134), жt6w iiozo назад tІЬ1.тнzлі, JІК його вьа
тшді 11\rуж\І,оnа, Н. 11, 1'14), а Jt'ль;лшуJІ nptJ НЬОlО n{NШм
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{Вапенік, В. ІІ, 127), jak {onJJ іІоhо vмr.~iy/a, to ito!to ро ftn/ІtC'ku
pщttyla {Млинарівуі), та~ Jю n'Joho prІiti {Ястреб).
Форма енклітична ho стрічається на цілій області ІІівденно

карпатській: та пак го Jвіржуть (В. Шард, В. І,

151),

RК го ук)'

сим Е~иа пчола (Страбичово, В. І, 128), ажt 6ЬІ го різа} ножо.Іf
(Лучки, В. І, ІЗЗ), і t/ІJm ho zavJady!J па r.~Іlr'hu (КушІнувuі),
жtбЬІ го тьіzати Ja коньом (Чертіжне, 8. 11, IIR), ta Ja ho z'r.~i
dtaly (Вальків), itag ho prto.fi'}; mЬІ v1am ho protltaly; jад vitf!ila lm
priпcttza (Орнбина), V/ЬІ(аh ho n!a VfТCh (Літманова).
Крім ІJИХ форм Верхратський наuодить І.Qе ост;щок нервісноі
форми н (jь) зі зложекням: ни: ~ал ІІа ни фіскалуша ( Ксчківuі),
кtд мн ш ни нt ~али (Вапенік, В. Il, 81).
Скороченою формою, а то родом конта,tінОІуіІ; на ІІU, на

:ь ф~р~~0:' ~~: ~~~а~~с:а~~~~ ~~~;я~=;~.:ал8(Ь~~~f~:~~:. И~· 1~6~;
ЯК СЯ ВЬІZНал нл ньго (Лівіи, 8. 11, 115), ІІа ньго (Курів, 11, 81),
.~··adu ll/a n'ho (Блажів). 1
Скороченою формою чабуть не без нІІлІшу таюtх форм .ик:

nr1 пу є форма: па nt, яку

.11 записаи я Орнбині.

на~~~~-~~-~·.. '":,~~:';'::n,0~~~.фw~r~c;;,i~ ::рн:;и;:,:;~т=і~=~~:
~Р~~~еии~:Х.С~~а_:;:: ~~;~:м~Ь~:~::~В.п ~~и~1Ь:а;,о~іJ6:=

viOt.'i z пут (Страбичово), iJ нu.ц {Лучки В., В. І, 132), піт {Убли,
Брох, § 51) z п'іт (8алншківuі, Банске), z пут (Р. Поруба),
( КружлІ.ооа, 8. І І, І З І), орtл ша J нім ставил, хто вшшt
вь:~летіт {У як, В. 11, 119), J нім zpaнiuy Jнлціті (Чірч, В. 11, 118),
tam [Jиdt zla піт lcryCtaly {Орябина), /JЬid пут, ть:~ z пут por'jtadok
zrob{ime {там:же), s n'im {Заоадка).
Loc. ring. відповідно до того, який в рефлекс етим. t n за
критих складах, звучить: па n'im, niim, n'um а на західніх обла

JO ким

стих, де в деклінаuії зложенНt Іос. :o~ing ..."

instr. sing.,

:tвучит•·

па піт. -- 1UJ n'um {Рус-Кривий), па п'Uт (Золотарьова, Мсдвс
дІ.овuі), niim: 1111и у ніі..ч стаІІ•щкЬІ iiozo zоворити; тко бу~t у ніім
Ja иtірл (В. Шард, В. І, 152), на ніі.м (Страбичово), 1UJ п'іІт
(Стройно, па п'іт (Рахів, В. ВерСІJІ.кі, Ужок), па n'inr (Давидів),

~:~::. ь~~"f~~)~~p~'::t(J~;~:o~~·. ~-~/.1(/~~)~.~~ ;~j~t (БеЗайменник третьої особи жін. роду зnучІІТІ.: опа ~па, ІJола:
лк онd пуд бlptzoм рЬlла (Влаrово, В. І, 150), а она ііомj кажt

та~ ~~~~;~к~і~~:С~~~~-м:;сrі:"!і;~;::Унrо;Ш.J ~:~~а·~~:~і~ ~-~:~і~~;::;~~"~;;~
стор.
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324).

• f11anoк нрнuодІПІ• ро1:1" 1\ружльоtш фор\Іу: n1m ІtІ.о'ІІ!І'. Од11ак '"'"'"
С)'МІІіаІ!а.

(Страбичово, В. І, 128), уща s'a du{.e y~11adovala;
svoitiim tyvOL'Іi 1U vt~d'ila (Страбнчово), а {ln 'а

11

ровuі), опа

prty!la gu n' Іomu

iak!Yi onta Ile
ktate

(Рокнrівuі), а и/оtю ,Іе

k/aІ·tЬJ mart (Вальків), v/опа (Банске), та она

(Кома

uit!{ila'ja.k oin

кричит (Уик, В.

11, 119).
Сеп. siпg. маіі дві форми. Від Лабірuя на схід аж но rо
рішню Тис.у пануючою формою в: jej/i по приймеюшках nJeji,
Форма jeji маfі І!JС варіянт jfj/f, котрий повстав насліАком асси
міляuії е ло настушюrо і.
Друrою формою е jej по nриймен

ІІнках

nej.

Ця сJІорма удержу€Тьси на оGластих на захід від

ЛабірІ"VІ а на схІд иід uівї ріки у селах сусідніх з.і словацькими.
Форма wr піддержувтьси мабуть тим, lj&O уживають П » най

ближчих сусіАніх словаuьких та Іюльських t'Оворах. Така
сама форма nej (а не jej) до нині живе в долині ріки Рускови.
jeji neji: ne }1/orienem у~ n/iji !Ujty (В. Раковеuь), htwla І' піjі
rliiy}.a (Заріча), nonUдJl неііі (В. Шард, В. І, 152), Uншшtwй Аьік
11t бjде дьілл ІІtї (тамже, В. І, 152), сперед нейі (Влаrово, В. І, 149),
та бwj в Іtійі ЕдіІl tьvt (Страбичово, В. І, 128), у нейі (Страби
чово, В. І, 129), mislo nlji (тамже), М пljt (Комаровuі), а Lam
іlіІІ vudavalІ'i

fCтpottнo, Е.

fti:

ne pull'Іaly (Коритнинс), даj бих коло нейі стражу
3. ІІІ, 39), Щі (Буковсt~t.), netje .rJany jііІі (Люта).

Вже ві;\ Ублі починаютt.сІІ дублети:

jii

та

jii

(Брох,§

51),

: n'ej (Валяшкіut~і), jej (Р. Поруба), хпадtш до нtіі (Бодружал,
11, 142), то СJІ з нпі зробила рЬlба (В. СоиАник, В. 11, 139), но
11111 Іtе поrлу\'ад ~іі (КружлІ.ОІІа, 8. 11, 133), пішол од ней (тамже,
В.

~~~~!!і,~~~·~ :~;;e~:,,7t~(~.~~~I<~;~a)~P;,1i,~0f.:~~~iB(.P~~·н~~:~~:~
СІіjиІ :и ІІ'tі. t!ulпJ{ІІr І!Jdno (Млшшрівt~і), chto .:: 11tj fюРІШІиll: nt
ІІtі (ОриGина).
М'11кченни n нсрсд t ti nнмшом с.\ОІІаІ.!І·КИМ.

tlosl .::

Dat. JіІІ,І:. І!рСА<"Т<LІ\ЛЯtі ІІСЛІІКУ рі:шородІІЇСТЬ ІН' ЛИШ :t ОrАІІАУ
ІІ<t рсфлсксІІ а слtм. :tакр.

,. -. 'u,

іі, і, але також

3 оrлиду

на

ІІСfJСМЇШІ IIOЧaTKOR011J T<l KЇIIQCUOI'U J, КОТре МОЖе J,І!е33.ТИ або
іноді на кінuі нереходал L 11<1 tl· По нрийменниках по.ІІВЛІІЄТЬСІІ
1ариставочщ:

n. Наслі . .1ком тortJ М<І€МІІ форми: jrj, jUj, jiij,

iii.ii,jii{4.
Форма іеі відома лиш в західніх областих. Приставочне n
інолі ам'ю<чуh"ТІ.сн: ди п'tj (Валишківuі), jej (Банскс), Іtе міl Fii
ІІа дщg зро6іті ( Dодружал, В. І І, 142), а ОІЮ єй ІІt KtlJaлa піти

(В. Свидник, В.
В.

іа

11, 140), 6о Fii обіІУ~У meшt на н:ерстиНЬІ (У як,
11, 119), dai jпп jei (Рафаївні), ja dal jej i.1Li (Кобильниt~я),
dal jtj .Іtrp (І'срляхів), dav. іеі (Яорсб), ~ 'olorh Іiriut jej .J/o/d~i

(Шом).
Форма juj нану~:: на uих областих, де стим. е в закритих скла
дах псреходнтt. на 'и, котре зм'якчу~ приставочне п. € то
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область схі.цньоrо і пів.дснноrо Земn,\ина, УжанІJ.Jини і Бсре

жанІ,Пини до Латориuі а АадЬWе МараморОІJ.!ИНИ від В. Рtки
до Тересви а зrлцно Бичкова-Луrа та ріки Рускови.
juj: yd n'uj (Рус-К~;~ивий), ft/obьz onta mtutol!J roskta;:ovala а mu.i
jUj {Вульхувuі), dag !Ііі (Убли, Брnх, § 51), id n'Uj, jUj (Медве
дьовuі, Золотарьова).

ійі: ІjІІІІ форма nОІtМRЄТhОІ там, ,..,с стим. е в :Jі:І.Кр. ск.ладuх
нерсходить в й т. в на островах захіАньої области та на схолі

між Латориuсю і В. Рікою: da~ ійі (Звала, Ольшавиuя), каже
іШU (Пу:шяковu.і, В. І, 141), а вбл йіій одказаtJ (Лучки В., В. І,
ІЗІ),а rn4гo чоJІовіка Uйй дdяа (Страбнчово, В. 1,130), ovtiin dt~ho
jiij ktц.Іaty (тамже), а Kapom. ід ніій приступить і кtіжt

1/J! chtбfiІJ

(ПузнJІКоnu;і, В. І,
І,

152),

142), лj приходити ближе ід нй (В. Шард, В.

думаАа што то sшwmxo йіі орати (Лучки В., В. І, ІЗІ).

Наслідком фонетичних персмін і на rt у аизвуuі одержуемо
на області між Латорицею (а навіть дальше на захід) та
В. Рікою форму: iil!l, nil!l: dall
ii!l isty (Керсцькі), skaza!l jill,!
(В. Раковеuь),

itm

id n'iil,!

(Имстичсво, Заріча), і jii~J

udtofal} оЬ!і rtuky

(Страбичеао), у ііі!! rosjюvtily, оі і{й~ boh dia~J sirtint'u (Стра
бичоао), а іііів taзda jкonaj єdнj Аму (Пузникоаuі, В. І, 135), та
дасть iiiijcmo срібtрНЬІх (тамжс, В. 1,135), jiil} (Стройно). Гнатюк,
правда, на uiA області не зазначуе пг.реходу t
іі а лиш

>

е > і, но за то зміну у визвуuі замічує: ш11о йU отеиь д~У
(Солочин, Е. 3., ІІІ, 215).
Форма jij пануF: на області нсрсзауку етим. t > і, т. є на
області західній ьі.д llопраду до ІJіроки та у верховниських
говорах аж 110 ГуuульІJ!ИНУ включно: dt!.i йі дарабу хльіба (Ро

сішка), skazal} vin ііі (Репінний),
{В. Версцькі, Букоьсць), ja dal і

dal,! іі rtmin'a (Люта), id n'i
pin'az'i; dal ji (Р. Поруба),

іі (Р. Воля), dal ji pole (Ц!авник), рШа gu n'i (Рімне),
pтtyn'i.r іі (Вирліх), та я йі nьtсок не годн.а роJНяти (Чсртіжнс,

daj jisti

8. 11, 151), то може бьt я йі поміг (Бодружал, В. 11, 143),
лем ть1 йій дай покій (тамжс, В. 11, 143), а віІl йі фурт ка
Jал (В. Сви;щик, Н. 11, 140), пішол купити ііі шмати (тамжс,
В. 11, 139), О' 11ьі фрtйІJ,іюрки пришлі (1\ружльоаа, В. 11, 129),
gutaн О' Іtьі ходит

(Вапснік, В.

11, 126), mtpaJ

тотм птащкове

не dадут у.ііі піті воду, жебьt ше ііііі тотьt жоjmЬІ сt<ірІtьі

( -=

чо

ботw) не побабрйлі (Старіна, В. 11, І 19), штобw йі momь1 пінши
дал (Орлов, В. 11, 119), та гваріла йій mat< а длбол ііі потім гва

ріл (Чірч, В.

11, 118),

daІJ.

ji (Блажів), іа daІJ. ііі iisti; naka.(.{ьtje,

1 На області іі (fйІ) ВсрхратськиJІ :Jaнoтuuye форму: Fй, 11paDAa в nic11i:
Не ШКІі

tU,

НС

IUKJI

ОІі не npиJ\IInaJI

Fii.

ТОНКNМИ КІПКами

АробНЬІІ-ІІІ слсзкаwи

(ГрсбАJІ, В. І, ІМ.).
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l.ІеЬЬІ. jij рІІ.ту а {опа bІude jІnnu (Оряби11а). Тутанов належить
зазначити, І.UО n окnлиuях західніх (11а захід від Латnриuі)
находимо дублети: jij і jej (Бnдружал, В. Сnидник, Блажів).
Асс. sing. маf! крім форм gen. sing. jeji, jiji або rкорочсну ji

рідше форму

ju, особливо

110 прийменииках приймаючи

захЇДІІіх tJблаrтих находимо такnж форму

jrji

н:.шу~о: ш1 області кід У1·а

n. На

fej.

на під:

11pofiuU ,.·йі (Рщ:ішка,
m ot.t tot!a kor/ova, .ftn jeili

К. І, 127), vin jeji im[J!! (Н. Лнша),
v•wn'UJ (Іlооосс.\ІІІJИ), bur"j.m1 jiji ІІЬіJІ.l

(В. Студенпй), не F
такого 6одиdрика, afihl ейі іспра(щ)·. І Хуст, В. І, 159), такd th.івка,
што заженjт nii до ХІнжи (Лукоnн, 8. І, 159), 6n мороз ,.·йі із~
.морОзи.)' (U. ІІІ ард, В. І, 153), імила nii 6umu (.\учки Іі., П. І. 133),
помастить єйі мастьов і положить йі tuz cmo.~ugь (ІІузннкоnuі,

В. І,

142), ktotrьч' fii;i .;:а t.fonu chiolr l.l.t.'at!)l (Страбнчово).
jiji на ІjЇІі rамііі області: здой~У йійі (В. Шард, В. І, 152).

;tлnлj J".tІ boitaf!., а1 jij;i :·oz'w (Страбичunо), jiji (Стройно,
Mcдnr.дьonui), і тпм йіііі заАсок (І'n,\nтин, Е. З. ІІІ, 161), йак
йійіувидит (Заднн, Е. З. 11, 122), jiji .t.aklykІaly do сhІьІ;tі (Люта).
З uiF.ї форми скорочена форма іі: to tthd{r.~ іі тоі иЬІуtу; skJu;a
іі р;оІ'ІІ{а (В. Анта), tll/op_w іі do sebt (Буштин), prov/fldyt ji do
th/ЬІ.~і (Byлr.xynui), pov!iith ji па mi.flo (8. Раконеuь), ропщlу ji

(С:трабичоnо), иz'Іа{І ji s6Ьіі za i6ntu (Ворочооо),
дf!і' йі rпрйатати у крипту (Стройно, Е. 3. ІІІ, 39), і віін

na hr!yl'ku

йпк ііі .ізьа} (T<t!.tжc, Е. З. ІІІ, 190), піідtм йі сватати за АflНІІ
(Солочнн, F.. :~. ІІІ, 186), дем ііі gкам .нl'жі пальgя.ци (Чер

тіжІІ(.', В.

11, 151),

кед сиьіг хп11л, то йі ІІагналі (Бuдружал, В.

11,
11, 139), Ht годт 6r.~л ііі
/ат p!on'is (Орябина).
" gcn. sing., оrраничу~:ться на

145), так ІІЗJІЛ Ііі Ja руку (В. СnІІдник,
поіштш (R. Сnн.щик, R. 11, 139), і z/as

iti.

Форма iej, нoдititto як й

ji

аахідшо оGлаrть, але пюрадично Іюявляt:тJоrІІ Іюна ьжс від
Ублі: іІі (У6ля, Іірох, §51), а ІІа ltiVІtrtyj virl'ur !,l.!.t iej pmptust_w;
!!·<=' ta{J iti do pekla ( Ршштіоці), же 01 іш до Клю6акw і є й w~
тящут (І)одружа.\, В. Н, 143), і оха6ил t'й за містом (В. Свид
ІІНК,

8. 11, 139), ід n'i зdжm (J(pyж.'I.ЬORit, В. 11, 126), ІЛ tfЬІ.
щajdeJ (R<lлІ.кіn), jak vІоjпп jej rozbJila (Іl!авник), Іиl. to jej
l!{yt/yl !.l .t.tlJttІЬlm vin:olku (Млинарівuі), vitlila jej (Рімне),
jag jej vьЩahly ~ vІоdЬІ (Орнбина), iag jej diomu privJelyi; chodtyla
jtedпa boh/Ьln'a do hof!O(hu і zlapJaly jej (Літманова), jej (Завадка).
Сщра форма ju нояnляF.Ться рідше на східніх областих,

jrj

ІІt

частіше на західніх. Але nсюд~t ІІа uілій області 110 нриіІ
м~шшках t-: n'u: Іtantiлa ю кодька (Пузняковuі, В. І, 177), вОJЬАU'

~о:~;:;:;~~/!~=:~::;; н;~:ь (~i;:~:=~=~·n~6tЇ, 1i4r,'';//:о{,м';о~
mhiлu

"'

pam_"PІІamu (І)nдружал,

R. 11, 142),
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npuвeдrt ю ІЮ мороз

(Кружльова, В.

бити (тамже, В.

Il, 132),
11, 129),

і xomьiJI'u ю о6мчи., ІJJНАКорбач і ю Jачал
JlJ фJЮірку ю мал (Ваnенік, В.

11, 126),

дая ю до права {Орлов), jи ·- Банскс, Блажів. -· n'u: ро!Фа~
fUJ п'и (Рус-Кривий), покмj рjку 110. ню (В. Шард, В. І, 152), лк
на ню мклdдt .11ti6w, бо йді нd що тверда JІ.i.wa (Влагов.о, В. І, 197),
пt zahtЬI.~ ~а п'и (Страбичшю), та кортьім та yhomamu за Іt~р

(Стройно,

F..

З. ІІІ,

153), па n'u (Убли,

Брох,

§51, B4lNiwкiвui),

м.wсо6і на юось~і (Габура, В. 11, 164), rwpatiй водьІ на ню (В. Свид
ник, В. ТІ, 139), кtльо 6ш за ню хотьіла (Орлов, В. 11, 118),

~::~оУ~:~~;;а:·; ~7f:ч:':~~~.в~r,хf~Jс;"~ий ;:хв;:~;; н~~ ~~:~
за ньі haan. IJe мабуть форма зложс11а зі скороченої форми gen.
sing. ji з nриставочнІІм n.
/nstr. sing. звучить: nt{l, пір ('!]І~). п'о~t, n'om, п'и 110дібно ик
у жіночих м'яких -а п11ів.

Перше старше закіtІчення :tберіІ"<t.(""ТЬ("JІ на схід від Латориuі.
Додати треба, J,ИО t під ВІІЛивом колишнього ju звузилося на
і так, 1до нині звучить nip (пл). 3 того виходило б, ""о 11pouec
заміни tju Іtа ty пізніший, коли t звузнлuси наслідком настуn

ного м'якого складу:' z ruy (Рус-Криви"), Рахова), talc lc'lfl nt ро
pr!Щ!d'i z n{tlj vidtьІjdt!, to oblws's'a z nt{l proloт~.n (В. Студений),
id!ul і~ пл drui.klм 110. vІinlaп'a (Вульхувuі), lonJa rgm provtoluit
а vйп пу{І (Чума), dбl;u пір (Нанкова), л} zлАдати ho.JliJi нц)і
(В. Шард, В. І, 152), а за нtj eohti (Влаrово, В. І, 149), у polo.tty{l s'a car'y~ '!Yrtll c/erki!J (Страбичово),у paJr. st/O{I)'Z пл и jedn/iim hlІUpiim li.rї. chбf It/o z пу{І nai l[7nуf(тамже), кожhwй із шj
zosopUj (Пузняковці, 8. І, 135), cnaj із неj (Солочин, Е. 3.,

~~~Yv11~~~o'i:, (~~:~7~~~~· (~;кС:в~~:В~~т~.)~• Версцькі),
По за лінією Латориці аж 110 ріку Удаву поивлявтьси форма

::~~ (J~~о:ь:Н, 5~. ~sі~з~·~~ ~~;~а~~:>~о::;, ~t ~
(Ворочово), п'6t~ (Убли, Б.,§

51), z

zпJala,

.!.t ckt/os

n;:

п'8t~ (Валишківuі, Р. Поруба),

прішол з н~r доміs (Бодружал, В.

11, 146),

і РІіІоv,

za

п'оt~; иі

.{./а п'Оt~ idІt (Рокнтівuі). Верхратський таку

фо~=урі:с~~~uу~~в~юЗа~~:~~ о:;м~ ':r!m~o;~;!jf; ~В~·~ ?~)~не),
ui JiJ{y z

п'от Jат,

dt moliodwj (Млинаріиці), .t n'om (Блажіn,

Завадка, Орибина).
На окраїнах зі словаuьюtми діилскта!Іш ІІаходимо форму
п'и: z n'u (Бсшске).
Всрхр~тс~кпй :JашІсіІ.и також И форму неНІ. Но о11а. ІІfШХодитh
ЛІІІІІ

В

ІІІСНІ

ради

ритму:

1 ;'J;py111ii tШ><"iti ІІ"ІІПІІ:ІІІІИ ІJі~• фор.\111 ~"IHj>. 7~1. "І<ІМ.

:пз

:.1.

!Ото АШ з

mtko,

та із нію не

ож Ііі з11dу

6wedy

(Лучки В., В. І,

170).

І.l'натюк І юда~; ІІам один приміртакоі форми з Кушниuі: та
тош нейу вержr (Е. З. lV, 127), но во11а не заслуrовув на віру.

ln . .ting. :\RУІ:ІИ"І"lо t·ак, як і dat. sing. ВіАповіАІtо до тоrо, чи
стим. t orтaf.:, чи нерсходит1о в 'u, іі, і і чи визвучне j персхо
дить на {.1 або відпа;tае, мавмо форми: nej, n'Uj, niij, n'fj,
па n'Uj (Золотарьова, Мсдвс.цьовuі, Убля, Завадка), па

niit.t:
n'Ut.t

(ИмстичсІЮ), 6о тот ізzоеір} mij (Строй1ю, Е. З. ІІІ, 6), твоА
вodd весеlІінька,у ніів (н~Jі) рЬІfіка плаеле (Зарі~:~u, В. І, 180), па n'i
{Вереuькі, Букоосu1о і т. д.), па пїj (Вальків), lІe./).lt ne dJohre
па n'i (Рімне), Ji.rt tturn'i па n'i je.Jt (IJ!aвник),uidifna n'i (Р. Воля),

і

fto vitliy.

па

popti.JaІJ (Орябина), па

n'ii, to .Jtohi

ляwківuі, Шом, ЯстfК:б),

рІо!!по

iJaplcorh

n!n!ot.t

iІrdrш

r.-ej (Банске, Ва
v'rllcu i'ahltn' а nta n'ej

(Олажш).

mw (my), vw (vy), ony.
МІІожина длн ІІt·іх трьох осіб не представля~:: таких різно
видностей, які ми могли запримітит~t в однині .
.Nom. І. особа mw, т"і, ту, ті. € то варіянти з огляду на
рефлекси rтаро•·о ь1: тапіішли МЬІ з вііВ!УlАШ (Ільниuя, В. І, 149).
Gen.: 11as: ho оп!)' ll n/a.J furt Ііlу hrиfk/&f (Буштин), далІк.оуd

нас (ІльниІjЯ, В. І,
у

149),

icruptд наt

(8.

Шард, В. І,

155),

ш добрі

стлло (Пузняковuі, В. І, 134).
пат kon'ta (Бушташ), повЬкь на.w (Дунко
ІІМUЯ, В. І, 146),ужі 11а.м ІІt.ІlІ1кЬІй niicm (Страбичово, В. І, 128),
прищ~UшЬІІІt сАоііодті 6pdmu пам (ІІузІІякоnuі, В. І, 142), titfe klu
пат; pov!itfaj пат (ОрнGаша).
Асс.: na.J так як ~cn.: (ur) pol/Uh_w. nas (Орябина).
ln.rtr.: na179", поті: псь1 ш мають міппа міжи нa.wu (lІузня

uac

Dal.: 11am: pryurdty

ковuі, В. І,

141), mttd.t,i

ІІЬІmа (JЩ/mi.

!to

::а

hran'Jicom

а паті,

n'it

rozltиkЬІ (Обру~:~ие).

l.oc.

gen. arr. na.1.

Друга особа: І'ЬІ. t·~І. '!У· vi відаюяідtю до тnm, який € ре
"'·
(,'en.: 1•as.
Dal.: vam: дай Боже і вам (Дунковиuя, В. І, 145), ta 11am
damr ріп' ·azw (Р. IJopyGa) .
. Іа.: va.1: p:orf. fn povrd!u vas (Теребля).
!n.Jtr.: vamy, vami: h!udu '=v/ату hovorty{J> (Страбичоио), JІ з вами
11іду (Орлі11, 8. ll, І Ні), .:: І•Іаті (Ор11бина).

флекс

1ї4

І.оє.:

vas.

Трети особа множини для: всіх трьох осіб звучить: О'!)'. оп 'і,
1111~,

{lny ({lni): тогдЬІ они 1а6ралисв. (Лучки, В. І, 133), to !ІЛ!У

(Комаровuі), іе іІаІСІні Іоnу chto(at chrtb ;;a;;n.1ati (Роки
ony шfarlyly .f loltmni (Р. Поруба), ко mtu дужt зштрrt
(8. С...:внАНИК, 8. 11, 137), ony poГidaly 11а k'i{' (Нікльока),
tьnn on'i .ra bar;; Cudov!ali (Вала.кіu). КОАо Ужгороду на по

ydteru(
тівuі),

щилш~t
11а

граниччі словаuькім виріжнnють ony RЇА on'i. Uінї послі.л.ньоі
форми УЖИRЗЮТЬ ЛИШ ДЛН ІІОІІІЗІІОВЗІІІІЯ, ЯК ІІЇМ. Sic.
Сеп.: jich, i€h,ych, 110 ПfІІІЙМf"нниках :1 11риставочним n: а клr
гUн.н пришлd со6і f7141(dщ до 1/UX (Росущка, В. І, 127), принуеJІІа
уж ut бjде йіх (Пузюrковці, В. І, І42),уд Іtux (Лучки R., В. І, ІЗЗ).
Dat.: im, jіт, а по нрийменнику: пут. n'im: ІЮZ/Ьl, Jlo V/t;;iy

im

сhЛЬ (К~рt:uькі), пришла д ним fдmi

rmapti 6ti6a

(Лучки, В.

І, ІЗЗ), а віін ім казаj (СтраGичоао, В. І, 128), а6ЬJ momy рjжу
даj (Страбичово, В. І, 129), на то каже йім мжарошів сwн

i.w

(ІІузняковuі, В. І,

139), і каже ім (тамжс, И. І, 139),/Фцаt іт

у.f/ЬІ.tkЬІm tr'itom hit.Іati (Рок11тіnці), im, ди njm (Валашківuі),
ty нім ч.орт іде (В. СвиАНик, В. 11, 140), мушу ім дати (тамж~.
В. 11, 137), rроф радо оддад им о6іJіІІІ9' Janмmy (тамже, В. 11,
137), jim ;:,aplatiti (ІІ!авник), dokaГ jim nt zа,Ьt/аfаf(Млинаріаці),
ку тім (КружлhшІа 1'. Р. f!. 66), 6о 6ЬІ ім вітор rхватив полотно

до хмар (Чірч, В.

11, 118), iim odh1rrr

(ОлhІІІавиuа), prryjrlи

ku

(Орябина).
Асс.: ich, jich, 110 прийменииках: f!YCh, n'ich а тахож п'і.- ych
pot;Omu deri.taly (К~реuькі), щоби йа йіх nprкu.j (Стройно, Е. З.

n'im

:,~1 'J~J:::t ~;:~ta;:~~;:ia{~::ь~fв)~";~uiJ~ 1:h ~1~h'/: {/';~~~
( Млинарівuі).
пї: па n'i .rul okrtm!Un'i

r{)'ZЬІ (Нанкова), най оні rя 66ч.ать,

н сІt про ті J/айду (Гребля, В. І, i95),ynaj дошчь ~же великий ІШ
ньі (Стройно, Е. З. ІІІ, 2), от6 старі мауть Ja ньі onлatQІtJamu
(тамжс, Е. З. ІІІ, 90), oncmaJW taJдiijcmвo на ньі (Солочин, Е. З.
ІІІ, 97). Це будуrь мабуть ті форми, npo котрі зrадує Л. Собо

левсІ.кнй (Л~кuін, З. И:J/\. стор.
:J

188), ІJ!О цілий рвд займениикін

твердою основою, nодібно вк іменники, принвли Іt nnm.

tt.cc. рі. m. f., закінчення: n..

lnstr.:

vту, l!)'ml1,

nima,

п'ітл.

Форми uього відмінка мають два :.акінченнн:
Фонетичні зміни у

z ~!)'тУ

>

-m11 (ті), -та.

і дають лиш рі::~новидності фонетичні.

(В. Апша, Золотарьова, Ро::~тока). lІрочі при
\t:іри на таблиuі. Форма дуальна пута розширявтьса вже від

nymy:

Латориці на захіА, іноді вистуnаЕ й на східній області до Бор
і to/o ~ n!)>ma ~apaltyly (ІІ:lКи). Але від :\:tториуі всюди:
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bude" пута hovori.J/y (Страбичшю),і.;: n{ymІJ ІЮjоvІа{У(Купинувuі),
z n!J'ma {Ужок), n'Іima {Убля, Б.,§ 51), z n)ima {ВалІІWківуі),
Іоtіс fnYvІital sa .;: 1/'Іітй (Daлuкiu). жt6w і він йіл J ни.ча (В. Свид
ник, В. ll, 137), щ ньім.а (Сулин, 1'. Р. п. в. 56), J ньім.а (Літ
манова, Г. Р. п. f:. 63). Так як в instr. sinк., виступав форма
in.~tг. рІ. все з

n

і без прийменника.

l.oc.: nych, n)ch, nich, n'ich. Форма лиш одна, але фонетичні
зміни у ·.> і даюп.. різні фонеми: па ntych (Золотарьова, Роз
тока, Ужок), nich (Убля, Б., §51),nta n'ych (ВалJІшківuі), n/a n'ich
(Банскс, Блажіи), vJel'o ~ n'ich lramІin'a jtst (Іfіаиник).
ЗаАменник зиоротниА

s'a.

Займенник зворотний .r'll маБ таку саму відміну, ик :tайменник особовий lw.
Першого відмінка зовсім не маf:.
Сеп.: .rebe: Jад сібе (Лучюt 8., В. І, ІЗІ).
Dat.: sobf, sebf, !)', .ri. Пануючою формою на цілій області
" .robi та енклітична !)': мусить• (!) собі ..wьзольно здо~sати
корм (Бочко -Paxiu, В. І, 127), dtumauym .r8Ь!І, fto nty/to lІip!oho

~~ЬJ).!12Jr:,~x;:~iJ.;п~~f:~~~o;:i~d:;~~'(З:~1~~5. ;:~л~:~О:: ~;~д
собі {Влагово,

8. І, 150), npuлydUj гdлоsу ід сdбі (Ільниuи, В. І,
136), та зdраз 6ьи:ь
Januct.!_j> (тамже, В. І, ІЗ9),1raz/aІJvitt'Іovys8Ь!i (Люта),
а d'ak lrryv!ulOf! .rlr!oru fю(Іаh id .r/бЬі (Лихувuі), stalf .rбhi (Пихні),
ne JІЬІk'ііи .r/бЬі (Суків), .r/ІаnІІІ rlnhi (КобильІщgи), Jati' 1 .robi
(Київ), .riobi kІUPiІJ. (Орибина).
ftЬi: !{U .rebi (Валншків~.&і).
-9: полюбUлаа. cu бідОч.ьку (ЛучюІ И., 8. І, 170), так cu там
сидлть (ПузнJІКОRІJі, В. І, 139), nnu cu noJбupaлi тDтЬІ дьіт.и
(Бодружал, В. І!, 145).

148),

а жоньі собі пов~~ (Пузнnковuі, В. І,

собі до Іашгw

фo~м~d~~~:~~~oarom~ ~~іJн:;:~у=~ (31aJ:"~:;,~ Єк~;кфоJ:
аналогічна до

dat .. ~ing.

іменників м. р. !)'Мі -- місто -!)'Миі,

нкAc~~~f~feeia~J~i~~=~~-%~-8 ~':.:xМ::ofa':' НІJ сі6е та понеси
k~-~~aftci)~J·1·"~ 5~JЬел ;::;~ь;;еrс~::,~е о~ c~pmu (Ч~ртіжне),
.r'a: и.;:'ІаІJ па s'a поvІt(Буштин),пjапиш Ja ся 6есьіМчьку(Лучки,
1., 170), ІJZ'Jala n/a {'а lroiluch (Коритнине).

В., В.

1 UеочсекАналомнл~m, бо
Іf'ati

~акінчсшtІІ З. ос. 1in~~:. в uій околнuі t~111CpAe І.

С'ЇІІТИ.
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lnstr.: sobof!, sobom.
Обі форми поширсні на тих самих облас rях, де й іменники
і друrі займенники та 11рикметники мають -Of!, -от:
sobOf!: а Федіір ca.w іс co6oj гоtІdрить (В. Шард, В. І, 155),
такоііі ш •идиш, лх .ww з co6dj •едіш (Лучки В., В. І, 162), vin
r~.c'a1,1 is.robt41,l і krwla (Дубриничі), stoh4ІІ n4b!ivaf (В. Ра,~tRаНІ.).
sоЬот: tQ'/afІ .со s!obom v!odu svjaltenu (Ястреб), hra(l; dІІanta{ar

ltudi .со s!obom (Оря:бииа).
Loc. dat.: sobi: та noшcrl на
Форма .rehi записана лиш у

со6і (В. ІІІард, В. І,
Валяшківuях.

154).

Займенники вказівні.
Займенники вказівні АЛJІ дальшої особи або речі мають
отсі форми: tot, рідше toj, otІoj; totta, ot/a; totto, otto, to, l{ojt,
АЛJІ ближчої sls', sis'Іa {ols'!a, is'ta),stste (es/e): та .wбzi тот (Іль
ниuя, В. І, 149), а той хлоn'4ШІ(о, як пОдрюс (Страбичово), і пот
рать, шчо тот іШким 6у0е чuнити (Стройно, Е. З. ІІІ, 127),
а тtlA( Jtuno} тот чомвік (Валове, Е. З. ІІІ, 50), tot kad (Літма
нова), momti я.wа бьі4а і з •ірьха l_11Кti (Пузняковuі, В. І, 136),
та momti жонО назад Пппра била (Страбичово, В. І, ІЗІ), тот6

в!m.lmкo моє є (Пузня:ковuі). Прочі приміри на таблиuі не ви
казують з дуже малими виїмками різниuь. Деклінаuіи пер
шого (tol) на ясі три роди на цілій області однакова.
Перейдемо по родам. Рід чолов. і ніякий за виімtсою nom.

асс.

voc. sing. мають однакові закінчення.
Gen. sing.: tokІo (l!olw). Наголосові рі:\ниu.і зависять від
roro, "ІИ попереджав прийменник. Як тах, то наголос пере

суваетьса взад о один склад. ТоkІо rьr.bar'j/a (Рус-Кривий),
tok!o brata (Рахова), ptyl'a tokto oz.era (Зарі"Іа), уд mtko (В. Ра
ковеuь, В. І,

147),

даj му сл тщо напити (Лу"ІКИ В., В. І,

Від У ra на зоtхід наголос падс на перший склад:

133).
s l!oko do~

kІoko ptola (Банскс), ne m!ol.t .s l!oko vrwjti (Звала), do t/oho (Р.
Поруба), do t/oko ;:.aJclal!oho krtaiu (Вальків), rwtщ' Ьщ s l!oho
(Літманова).
Dal. sing.: tom/u (tІomu): таіі повt;тому (Ільниu.м, В. І, 149),

дуже сІІ

mo.wj

ізрадувала (В. Шард, В. І,

152),

та каже ХристОс

(С~:о~л;,віЕ.виз~.СJfі,6ХV)~' а~; ~~ ~о~У ~~~а;:;о~~
профісор каже (Пузняковці, В. І,

138),

%:;::

~u Uoтu dioІ,Іhomu

ptolu

(ВалJІІшківuі), gu ttomu ckloptovi (І<обильниun), tak t/omu. pan/ovi
prtyfo{l па т/Ьlsel (ЯстрсG), prty.fol ku. t/omu. d!umu (Літманова).
Асс.sіпд. т. -~ nom. або ~cn. В роді середнім
nom., tot: yp!alo
ua t/ot biik (Осой), та niimлri Ішзdд у тот садdк, де тот гОрод 6ьрі
(Страбичшю, В. І, 129), НLJ тот сьвіт (В. Мирошів, В. 11, 122).
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tolw: tohlo IJ()d/a nr dІuit Jиrtntolouala (Тереблн), а tohto naЬt
тtut sбhii (Осой), бrlлa..w mAzo iJ крdю, та m4zoм Іи кUвала (В. Ра
ковеuь, В. І, 146), а mdzo ч.оловіка іііій да..wе (Страбичово, 8. І,
ІЗО), я карю

mozo, 1umo

винен (Кечкінuі, В.

11, 124), prively tJoho

kІоп'а (Ольwавиuи).

н.~:'·~~;(~~~ ~~~·н:~
Іojr, ІІІ, ІІl/о: па

:о~~оо:~:и:0~т;,:~:~

~.1 З~ніі~·t,~

lto prJos'at, /lo UЬІ поr.J/оІю prynttsly (Вульхувuі),
!lo ІІН ch!olt.f, !r.Jtant, {4 otto (Горінчово), а Іі')".Ч Н4 mdt (Страби
чшю, 8. І, 128), Jn mot·, RX Христос ряюtіііі дьівиьі пpucyduj (тамже
Н. І, ІЗО).

І,

lnstr. sing.: twm
it· т~.ч
128), ;;/tJ ~ d10~hym рІоГот

дольі J дj6а упф· (Страбичово, В.
(Банске), s lwm d;:'Іаdот (Вальків).

Еос. siпg. На місuі cтaporu -от рефлекси закритого о: ttUn,
tiim, t'іт. tьrm, {Ут, lim :J. також: tomu з dativu. Форма tьnn не
відпові;tа~ однак оGлапі р~лсксу •о ~. ЬІ, але обіймає ширшу
оGласІ». € то форма, ІllO ІЮдІGно, нк у шмьській мові, повстала
:1 виріонашІJІ :1 формою insLr. sing. То відноситься почасти
ti до закінчсннн -im на цій області, де w- і: у tUm t.tamky (Пуд
rородя), па f!lim rybarfY (Рус-Кршшй), rrю iiьutu н mii..w zородьі три
таркаиьі(Сrрабичпво, В. І, J2B),3f9'PЦ:VtN о тіі.ч zадаучи(В.ІІІард,
В. І, 153), la nt mohlly .1.. а па tїт t.Іac'u prнliltytyi (Суха), па tlfm
dny (Р.ІІоруба), а ро tJim (Млишtрівuі),і'ІіdіІи п/а tim kamttn'u

Шом (і :1

w),

fю

tim

(Ястреб),

lta

.1'а poOilІyly п/а Іьпп z[Іat'i (Р. По

руба), .Uo /Jobi о lwn ;:nttJii (Ва.лqшківuі), n/a twm dJobrwm pto{u
(Рімнс), n!n. !Jm d!oyhym p;o{u (Банскс), nla Іьт p;o{u (Обручне),

Іо tь11n І/t

{ruti (СсрляхіІІ), 1 о l1>1m d!иЬі (Орябина).

pry

Н !\1.арм<\рщцині час·гіІІІі форми датівні:
l/omu sUlr/osta
pryholб~{Jajr molod!oho і(/ prtoflUm (Вулr.хувuі), mІaio.r'a nt pob!yly

па

(Тсрново).
Рід жіш1чий: tol/n.

tom/u

Gеп.

sing.:

Іоjі.

toj, !ej.

Фонrтичні :tміни •о -·б,

u

11і.д вІІливом

настуПІ·ІОПІ м'якоп1 <·кладу.

t!бji іаmЬІ (И:~ки), Щtі r!wh1>1 (Ьерезово), Щ:і dulti
(СтроАно), до тойі жwжкw (Нузннковуі, В. І, 144), мньаtо було
с тойі .\uщнtі (Стройно, Е. З. ІІІ, 18), і} moiii Mapi1<u tазда б,lJ·.
(тамжс. Е. З. ІІІ, 151), tuj!i (Буковеu•• Б., Медведьовuі). Ця
форма пануЕ також, суАJІЧИ по ааІшсам Верхратськоrо, СІЮ··
радично і на західніх областях: J тойі липи (В. Свидник, В.
11, 139), tJJRл с тойі ~w nomaFМJ/0 t"дну ноzу (Кружльова, В. ІІ,
128), ut JІІам тойі бабw (Орлов, В. ri, 119). -Записи Верхрат
СІ.кого однак відноено цієї фnрми підляrають <"умнінам, бо
п.м пануючою формою t; Joi.

toji: do

(

в::L~кі:)~·::rо~і ~~:і ~~~~:{~~Гf~~;;:;, ~· ~~: 's~:a~~ s( ~~~da~
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рівuі, Ястреб, БаіІ:рівuі, Обручне), а

k.olo

toi

ІJ/оdЬІ .rt/о{ЬІ ЬІЬІіу

(Ор.бина), s toj fiJum (Літманова).
tej. Qи форма панує більше на окраіиах в близькім су

сі.Астві зі словаuькими говорами: J lti rukьt (Валишківuі), .r tei
k/yrD) (Баиске), is ltj t/erkl!J (Пискурівuі, Рафаївuі), s ltj kterui,
s leJ. ІJ./8rpi ru b:udt nyl' (Київ), .t uj slrІani (Вісланка), uj ЬІаЬЬl
(Літманова). В uім посліднім селі, ик ьже бро зазначено
горі, уживається й друга форма toj.

si::~: r:m~a~r~a ~~~~и~~в~~~:uf~~a~~ri=~~ ~: ф;;~:~ 3~~:
де (rij є оправ.дане і
в закритім складі.

ЧІІt"І'О

фонстичtю, бо о находилося

Dat. .rin.(. Давнє закінчсшtІІ toj ІІСрсходнть в коні фонеми
наслідком перезвуку (їарого закритоrо о на luj, (uj, tiij, tщ',
tij (з сиснтуа.льним зм'якчснням І: (ij). Лиш ні.д внливом
словаuьких говорів находимо форму tti.
Додати треба,
1уо j в іі діІІАсктах на східніх областях персходить на f!.' tii[l,
або й опускається: ttlj (Березово), trii (Медвсдьовuі, Убл11), Шj
rlralІJt (Острожниuя:), ku flt1i doj(IІ}jUj noli (Завадка); та тб
зdдарь д~і {Страбнчово, В. І .• 129), utmo мw mOU Оьівuьі даАІt Ja
ctce {тамжс, В. І, ІЗО); ku tщ (Орибшш.), tij (ti) і кaJaj тьі taз
/h~Іn.i (Чсртіжнс, В. 11, 150), (і korioІJi rlal jis(i {Р. Поруба), (і
(Букоuсuь J)., Ужок), а Petrto k/fli.t, а .ЩоЬЬІ Іі t/iІJoc'c'i rlag, ltJJcJa
llytava (В. Студений); tej: .f!.ІІ Ісі ko.rti (Валишківuі), gu ltj да~
dупї (Банске).
Асс.

~а

sing.: tol/u, JOttu, lut/u, tu. оІІt: Jis' іІц(іп' y;:;'{af! olJU d'tЦ,ku
f.ontu (Р. Раковець), тчо пш дtржuІU тоту вербу (Стройно,
127), а6ЬІ momj рjжу ім да) (Страбичово, В. І, 129),

Е. З. І І І,

:t=и ~;и"fи t~:::i~u~r-::м~az.;;иi:~и (~JZ:(O;~~нв~).It~ ~~z;~
ga~r/Jyn'u (Завадка).
lnstr. sing.: lof!, lбf!,

9'f.l

(twІJ.),

tom,lu. Ijc

в форми, закінчення:

котрих зустрічали ми в деклінаuії іменникопій жіночій за ІJИ
їмкою lNІJ., І.І!О повстала по аналогії до nif! (l!Yf!). ПсршиИ тин
lo[l (!бу) наіібільше розtювсІоднений,lіо с11гає nід бувшої Мара
мороської жупи аж близько до ріки У д;ши: ,. lof! rukiof! (Рус

КривиН) .

.r IOIJ.

diobroІJ. .~a~rllym{l (Рахоtю).

J

tбу (11мстІtчсио,

Стройно, Буковець Б., Ужок, Мсдвсдьоьці, Убли): і ІІІUАІ дtрtво
руба) Ной плитоj то) (Стройно, Е. а. ІІІ, 5), ilo htudr; robiyti

.r

tO[I dtьm'oІJ {Р. Поруба).

tom:

~а

tom ::.trmlom

(Рафаіиuі), .І ftІІІІ (Ориtіина),

rukom (Зава.-tка).
tu: .r lottt mwfu (Банскс).
mt: i.r I!,W m,'aloІJ Jklall(ylko'l

(В. Ашш),
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,.

/от

hjifom

'lhiiJ (J)срс:Ішю, І)ріід).

J.oc.

Jiпg.

Іщ,

daL. sing.:

fui. tiij

(tU~, tіі).ІЬІj. tir~

(fiv. fi), tl'j.

(

~~pnrz~~;кg~~~~{~~x~:,~мm:o:~п~:;:~;и~~~ ~;;~;·:;;
.ІІашиньі (Воловий, Е. :з. ІІІ,
ниця, Е. З.

руба), {l

ti

lV, 89),

50),ymtV' горі йи
lti cterkvy,

па ІІі d,Ьln'i, пл

йидtн камінь (Куш
па

tti

v!Odї (Р. По

ch!Ьlti (Вішавка), u.l{i nІinut'Іi (Вальків), пл

(ІJ!авник), !1/о

ІЬІ

иtidy 1I па

l!i

drІa~'i

(Рімнс),

ch t/i (- {l t'i)
11, 125), 1 тьі
раньі (Бехерів, В. 11, 122), на тій Jtмлі (Чірч, В. 11. \ІВ) па lЬlj
(Орибина), па t'ttli doj(h)jtij noli (Завцка) і Іеj; nta tti l/O{llti
dtьm'i (Валишківці), пІа tej m{)l.fy (Банске), пІа tej cerkvy (Рафаівuі).
t/i l.ten'i

cht•o~ty (Qсрніна), на тьі псьі рщ~и (Кечківuі, В.

Множина АЛИ всіх трьох родів у всіх відмінках однакоnа
••ід оглядом формальним
.Nom. plиr.: Wl/Ьl, tot'ti. ІІерше закінчення пануf> майже
исюди на uілій області. Крім примірів на таблиuі Іtриводжу

І,Uе такі:

tottw rtukw

(Рус-Кривий),

tol(Y

d!obrї

gaz.d(yn'i
132),

тотьІ !ШівкW посшJили Fднj zрушку (Лучки В., В. І,

(Рахів),
де

momw

.иухw (Страбичово, В. І, 129), шчо momu учинили J Йосифом
(Стройно, Е. З. ІІІ, ІЗ), lottЬl krшn'i dьт'і (МедвСАьовuі),

t/otw

z/ёmli ptoJtnw nturodt.tajnьІ (І.І!авннк).
Форма tot'i уживана лиш в околиuих між СереАнім і Уж
городом.

Спорцично записані ui форми і де інде: та Ja6pdlшcя rrюml
три СЬІКЬІ 11 c11im (ІльниuІІ, В. І, 147), кdжуть ємj rrюml деа zeнtapi
(ПузнІІковuі, В. І, 139), пуапили го і тотьі Ja mpt11ШNy (Вуч
ково, Е. З. ІІІ, 146).
може бути помилка записувачів.

Uc

Gen. plur.: twch, tyth. Приміри на таблнuі. Крім того: та
mь1r ушьІткьІr сьіл бЬlл6 плтьдіслть і шість (ІльниuІІ, В. І, 148),
Ішh

lud(Y (Имстичово), twch

(Мсдвсдьовuі), J tьІСh

uiil'Іok (Стройно), t~ch krtasnшh d~п·

(Р. ІІоруба), u tych gaztiwn'och
twch liisi~t (Обручне), J tшh ~nnltoch (Шом).
Dat. plur.: IЬlm, [Ут: if1n dtobтym ga~dtyп'om (Рахів), tьип viil'kam (Строііно), twm krtdJnЬ!m d!wn'am (Мсдве.дьовuі), lЬІm drtuhьam otic tak J/amo ~r/obil (Вальків), ди twm dп'om (Р. Пnруба),

cerkuiy

(Банскс), J

[Ут gazdЬln'am (Бсшскс).
Асс.

(;.: tot1.1, otw, loti, tot'i, tшh. Крім при
clr'kvly (БуковсuьБ.),
dwn'i (Мсдвсдьовuі), tоl/ЬІ
lystї dtиfi (Сrройно), ай бо лк 11Он momi ІІіівІJ.ьі гнаj (Страби
ЧОІЮ, В. І, 129), пак положиj momw дві полдвки nepcmntл раJо.м

plur.

--=

N.

або

"іріи на таблиці ІІаІІrJАЖу: tottьa ІЮstбk'і

to/{1.1

'

rtwbЬl (І.Jсрс:юtю), tolЬl krшn'i

мае бути мkru і

u,

бо Гнатюк

u
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(Пузнвковці, R. І, 144); jat bьmt chl!iv. оl{ЬІ pttakw luks kup!yty
(Буштин), tь~.eh: no'4JІi бtimu тш шd11UlНiitІ (Пузняковuі, В. І, 142).

/nstr.: twmy (-ті), ~f, {Ymy; twmл, tima. Першаформа(зре
флексом ~·у<', і на місuі 111) розІІІирсІІа. ~а С;Ход!до ~~ржави а на

ВерховиНІ до Студеного, друга на захІд в1д wєї ЛІНІЇ, то в в rо
ворах ЛСМЗІJЬКИХ

t/мmy:

.І

t{wmy rwbamy

(Dерс~.юво),

thl1ny l!J.rtwmy d!ufamy

(Строttно). ІJрочі нримири на таблиuі.

twma: za І{ЬІта lertl!n'amy (Раково), s t/ьtma krJa.mьuna d!м
n'amy ( Медвсдьовuі), s l/ьtma (Валишківuі),s {Yma do~Jyma Jю(Іаті
(lіанске),

1po6ume

s t{wma cerkvJami (Р. Поруба), што 6w с mЬLЧD cmoltJAШ
11, 123), s tlima ztmltami (Шом), s lJwma

(В. Мирошів, В.

dьm' {ату (О рибина).
J.oc. plur.: tшh, tych, tich: па lьlch polttzch (Березова), па t{шh
kr/asnшh d!wn'ach (Медведr.овu,і), о twch voJ/бk'~eh cІir'kOfКh (Бу
ковеuь Б.), nta tшh dn'toch (Р. Поруба), n/a tych ,((l.{d!yn'och
(Банске), n/a tЬІ.сh p!olaєh (Орнбина).
Другий займенник оказівний Jts', sts'Ja, is'.ra, su'e, ts/t но
дібІІо редуІІлікnnаний, як :1айменник tol, уживаний віА Уга
на схі.А.
Деклінацін йогu ІJ роді чuлоtІ. t' юїть ;юнсім лі.А впливом
форм займеюшка tol за виїмкою говорів гуuульских разом

;~ персхідними до ріки Терсеви включно та mворів ріки Рус
коnи, кnтрі :1бсріrають t в gen. dat., асс., sing.

Nom. sing.: кудЬІ сесь путь ідt (Страбичnво, В. І, ІЗО), сись
когут (В. Раковеuь, R. І, 147).
(;tn. sin.r:.: s'to!Іo: J J'Joho pr!ava '!)'і (Теребля), do s'toho (Тер
do s'toho las/u (Синевир), s'ohto pasov/Oho (Нанкова), шно
mpa6o (ВоАОІІИЙ, Г:.. З. lV. 160), J'oh/o vto.;:,o (Пасіка Тур.);
stho: Jtho n/ucht'a (Рус-Кривий), sth.{o hІost'i (Рахово), іа cht4t'it;
slth/o kon'ta (І)уштин), .rthro dn'a (l)pycтyJнt).
Всрхратсьюtіі аанисав .rtflo й у В. ШарА і. Но вфІІуся ACOJf
.Іttiwco сио рочьку Jtлtн6го (В. І, 198). Але ue е: в народній пісні.
Dal. sinд.: .r'omu і J/tmu: daj B1oit .l'la..rlІyиwi {a.r stm{utl/ilu (Вулt.
хувuі), по сьому (Влаmво, В. І, 150).
Асс. sing.
N. або G., кtдь ми j'гонеш еtсь сон (Строймо, Е. З.
ІІІ, 14), Jиn'n'it' J'oh/o Ьidn'akJa (Заріча), dlt r'toho t!Цу (Торун).
/n.rtr ..tіпд.: л сJІ. J сим шіІо по6ожити (Пузннковuі, В. І, 144),
cJar' J'a naptudyg, !lto -' -D-'m rob!yly (Торун).
/.ос ..ring. відrюві.Ано до переголосу етим. закр. t: s'Um, .r'iim,
Jint' на сьім свіпи.і (Стройно, Е. З. ІІІ, 65), па sim vбli (Канара).
Так отже rраниuі форми .r'oho lf rtho збігаються там, де joho!І
ново),
.миньі

{r~o~~~~ ~а~~~-:/~:1 ,~j~~~:i;Jt~p::: s·~;~~(/:W(5~;~aY~ схоАі
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Pid

жіночий .

іs'Іа: ~r'Іа d'!i~ (Заріча). 8 дальших ••ЇА
мінках на області від Тиси до Латориuі ерідко перехuдить в о

.Num ..ring. 5e.r'ta,

під впливом аtІалоrії до lota, ик uc було в роді чолов., а лиttr
від Латорнuі до Уга.
Gen. sing.: St!Ї: ай ту прийде на me6u сеііі ночи сАШрmь (Голктин,
Е. З. ІІІ, 161), Ud .r!lji ga;:d!ЬІn'i (Руське ІІоле), slj;i kortout.t

(Пt~~~~i~:.~J.i/;~J~. ~1f;~ .r~fl~ft(P~:~~u), .t'Ііі да;:dіЬІІ!У (Руск('
Поле), s'Uj lcor!бvt (Пасіка Тур.).
Асс. sing.: .res'Іu: .rls'Іu kо;:Іи (Дparoвo),mtuJu Jis',u robrOlu roby!J
(Изки), хочю сесі м.dpt nepndcmu у teciO АМ.КУ (8. ІІІард, В. J,
153), sls'u kor/ovu (Пасіка Тур.).

lnstr. sing.:

-9'11, s'o1:1: .rey
pr(yjde !as, !lo ;:а

St{l,

(Русьхе Поле),

l'Іihol} (Рахтю).
Jt{l

Prf.Yidnne

-9'11

ga;:dьm'Oy

(Вульхувuі), ot.ste~

РІоrюrо(Оf:І (В. Студений), s!t~ s/ahlбf:l pomach.Іaf:І (Терсбли), s'бу
cerkvбf:І (Капора), .r'бf:l lcortov6!!- (Пасіка Тур.).
Lot..ring.: .rij. J'iif:І, s'Uj: па s'i f.'tiht (Рахова), ua .r'Ui .rmir/it'i
je sorto!'M (Вульхувuі), па r'Ui lcor{бui (Пасіка Тур.).
Для роду иіикоrо в

nom.

асс. також форма редуплікована

а також без .t-e.re: perebiudu і ses/t (Торун), што м.w mбіі
дьігuьі да.ш
сесі (Страбичово, В. І, 130), хочю сесі .м.орt MJN-

.rese

Ja

~~{U{p~:';.1~~2~~~s~{Ж:piч~).I,

153),

уд чьогd есі м.мокd

В множині закінчення 4ЛJІ всіх трьох родів однако11і.

ге:::·tк:'~:%~ г~: ,rо:я:::;Е.З. дfІІг.е 2~~,,~~~=~0~~~·
ду'Gеп~~~':,~~ (.~r~;~· :~z~~!·1 ~·~~~~e Пuле), .fYCh и!OzU (Пасіка Тур.).

Dat. plur.

~: -!)'nl.

gazdtwn'am

(Руське Поле), -!)1111 и/o,zam (Па

сіка Тур.).
Асс. plur.: ses'Іi, s'i: prod[aІJ. .re's'ti kІбпї (Руське Поле), lcupfytJ
sis'i utolw (Пасіка Тур.), d1amt ty .rї pl/alcІ>J (Буштин), 11озьму сьі

6irapi

с

co6oj {Строймо, Е. З. IV., 85).
loc. plur. всюди: .!}'my, sych.

lnstт.,

:Jа/.імСНІІІІКІІ ІІрИ('Ьіtіні.
Займенннки нрисвійні: mUj, mUj, mwj, mij, moja, moje; lulij,
(tufij,lvwj, tvij),tuoj4,tvojt;JVІjj(suiii,Jvwi,щti),шoja,шojtЩ
мiкІІIOТЬCH :ювсім так, JIJ\ uin, опа, ono, ІJ'!.)'.
~83

PiiJ

ЧОЛОІІіЧий і ніяхuіі.

Крім нри:мірів, навцсних на таблиці, приводжу
~е ось які: mij bral um/tr (Изки), сьш msOii, mЬІ ємj рожажd
(Пузннковuі, В. І, 138), mij Іollc lr.toval(P. Поруба), mij 6ral n'igdy
falttnyj do 6Ііtk.ЬІ (Млинарівці.), mij Jotec mttne ckJor~ai (Кобиль
ІІИUR). Рід жіноч.: mJoja .re.rlr!a (Имстичево, Ірлива, Комаровці.).
Рід нінкий: Jaj ІІt mlojr Іimja (Терново). Друrі приміри на таб
лиці.
(;еп ..ring.: mtoho, tvtoho, sv!oho, але крім uьoro й довші форми
mtojoho, lvtojoho, svІoioho. Верхратський наводить коротші форми
лиш нри оnисі говорів з наголосом сталим, т. в говорів захід

Nom. sin;:.

ніх (ор. ciL.
мим (ор.

cit.

11, 80) а довші для говорів з наголосом двнжи
І, 72) нобіч коротших, а в описі говорів марамо

роських в околиuі Снгота лиш довші

(Ober d. Mundart der

Магаm. Ruth., ор. cit., стор. 30). Тимчасом по моїм записам
довші форми стрічаємо й в говорах західміх побіч коротких.
Приміри наведені мною на таблиці виказують передовсім

більше розповсюдисиня форм коротких. Крім uьoro наводжу
ІJЬе: hov!oryt pdn nюlodJwj do IO/oho n'an'ka (Вульхувuі), p!ozad
Ф/Оhо dilta (Нанкова), есьі шyzdiii хdQять, .мОго не еидdти (Лучки
В. І, 170), до свОlо нлня (Пузннкоаuі, В. І, 139).
Гуuульські говори :~адсржали ІJ!С форми давніші: mojІeho,

8.,

tщфtho,

svojeho.

Довші форми: m1ojoho побіч m!oko (Комаровuі, Ублн), пішоу
6о СІІоііОlО дому (ШамброІІ,
Р. n. е. 53), mojtoh.o (Блажів).
Dat. sing. lJодібно як й в gen. sing., так і в dat. sing. зустрі
•І<t€Мо 110доійні форми: довші й коротші, уживання котрих
розІІоисюднснс однакооо на цілій області.
видно з nри
міріа на таGлиuі як також з нижче наведених: Ilo VЬІ sv/alu

r.

Ue

ІV/ОmІІ .1/ЬlROI!J

dajel/r (Вул~.охуnці), 8011 nов!~ СЬІНОІJ/1 СІІО.ЧУ (Пуз
ІІRКОВUЇ, В. І, 135), кaжetfakиl'l.~vomu toldv!ilr.ovy (Лнхуаці) жаль
.иd.му сердІньку (Дункоnицн, В. І, 179), mJojomu J{Ьl1WpY (Теребло),
f7Witomu otc'/OI!J (Р. Поруба), tvojІomu vitlovi (Вальків), ru сеому
пdноеі (В. Соидник, 1'., Р. 11. е. 60).
На І'уuулмJ!ИІІЇ уживається ІІ!С старої форми: nюitemu, svol/tmu.
Асс.

sing.

І

.

або

:.! .

відмінкові: та

.~кwmdв (СтраGІІчово, В. І,

mw М()Zо 6prima учеря
129), jak uvtU!i~ сат' 5/tнrш щfoho (Орн

(іина).

Іп.Ф. ІіІІд.: ІVоіут, ІVojim. lІсршо:~ форма ІІЩІІІІІJСІІа псрс
.\оІкім у східніх І1Ікорах, дру•·а :шоu 11 говорах західніх. Форма
п·оііт міпо шщjт ІІUІІt"тала ІІсрсдоnсім під ІІІІ-НІВОМ і в loc.
~in.~, а 1акож нас\ідкnм зберігдюІн фонстичної нкости давІІршtІ'.Іtrні нn таfі.щці нрнміри :1 Золотарьова, ІІмсти-
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чева, Мсдведьовuів виказуюп. неюдну Іtсрсл m. Л крі:-.~ uмІІ'о:
pstoт (Заріча). Ні ВерхратськиЯ ні І'щпюк uього

is svtojym

ивища не замі чують. Це ІІИАНО з їхніх записів: но ни своііі.м
еОн розумом nш:aj (Строймо, Е. З. ІІІ, 22), іде J свойім. ІШlрКО.Аt
(ІІузниковuі, В. І, 139), і есе сл вtіди.ю іс сеойім raJiiOV (тамж:(",

В. І, ІЗЗ). Від Уга почtшаючи ми замічуємо друГ):фор:-.~у

тоjіт: .{ mojiт {Валяшкіоuі, Блажів), і Jo сеойім. братом (Чср
тіжне, Г: Р. П. с. 51), Іоt {}Judt mtojim і':аl'от (Ори6ина)
Loc. л'пд. Відповідно до нере:шуку t.'ТИМ. t R закрнтнх скла
дах юtходн:-.~u форми: тоjUт, тоjііт, тоjtт. В західніх го•юрах
форма тоjіт повстала на області, де стим. t 11е Іtер<"ходІІп. на
(, ніА внликом inf;.tr. sinJ:t. Приміри на таблщ~і.
Рід жіноЧJІй.

Nom . .sing.: moja. lvoja, .rvoja. Іtюді j між rолосtшми ШІШІ.
дає, а то в говорах схіАніх moa: ти .АІ.Ой а йа теоііа (СолочиІІ,
Е. 3. lV, Зб), твdя душа пропа.л.а Ja molo чо.л.оеіка (Стройно,
Е. З. !11, 118).
В дальших оіАмінк<~.х нодібно, як

n

в роді чолов., маІ'tмо

повну оюжістІ. :J відміною займенника особового опа

Сеп. sіпд. Ту находимо дві форми: коротшу с-тягнсttу й довшу
(нестягнсну). ЗакінчешІя, як 11ри ~tайменнику она, двояке -іі
<І та

.,j.

Форми коротші нонадоtюл.ся рідше, хоч Верхратський в

ro·

ворах східшх зазначун ,\ИІІІ форму довшу. Тимчаrом приміри
зі RЗЇрІJіR бсеід11 юtходимо не .щщ на дов1·і, але t!: на короткі:
hovtoryt pan mo/od;Ьtj ... do sv{8ji nuzmkw і tk {LS' t8ii JV!ojeji roti{JnЬІ
(Вульхувuі), до с8оєііі .wа-ЧКЬІ (Пузннков!,Іі, В.

1. 139), до сеоєйі
143), mojІtii kor{o~ ne je (Новоселиuи), то
.jё{і]і {Ублн, Б. ~ 56), тojtejf (Валншківuі).
Короткі форми: ~atlmt do .rvІO!i koi/arw (С~•невір), nf vІitlif!. lЬІ
mtбji kоzІЬІ (Драгово), iz .sv!бji c/erkvy (Репінний), uid svtбji mлtery
(Изки), каже до сІІойі жони (Вучково, Е. 3. ІІІ, 145), spщd тбіі
sm/trty (Буштин), Іс'еІ ru je mt8ji, dtaite "t' htшonu (Лютоt), дп
м.ойі м.амdчькЬІ (Лучки В., В. І, 174), і она J ce6rii шurii Jняла
(Пузняковuі, В. І, 143), пішла до сеойі роботЬІ (В. СвидІІИК,
11. 11, 140).
На ГуuульQ,&ині е ~е другий ріА пигІІення: mttii (Рахів).
хьrжі (тамже, В. І,

Розповсюднена в околиuі Уга аналоrічна форма до
mojбjf (Комаровuі), mojбfi]i (Убли, Б. § 56).

toji:

ско~а,:,~~~;;~~:(З~?;:e~~~rf,e~:9~0foм~ ;1~~~ ~~~іеі J~i;A
(Суха), до семй (l'абура, В.

11, 165),

польіlали до сво~·іі ХЬІЖІrhl

(8. Свидник, В. 11, 141), kotrni odhadnt moiІtj princ{tl:Ьl tri oi:nakьl
(Орябина).
Таке rаме закінчення зберіга€ться й в говорах
ріки РуековІt; тІоіtі ЬіаЬьІ (Рус-Кривий).
Dal. Jin.J;. Відповідно до нерезвуІСу етим. закритоrо е та
неремію1 і на й або іі цілковитоrо йоІ"U ЧJезнеиня маємо в dat .
.~ing. такі :ш.кінчсшш, нк нри :іаймешшІСу особовім опа: mojej,
mojrЦ. тоjЩІ, mojii, тоjі: Сельімон хоце сеойі Ащт.ери проказати
опііот (ГомІтИІІ, Е. З. ІІІ, І~Н), каже сеоііі жоньі (тамже,
Jo.:.. З. ІІІ, 161), повідать сеоііі жІ'Ньі (Збійне, В. 11, 169), ptovi.f

':Z~і~/Іі?амt:ро~оt:,бр~·~~~~=~е~j)~аляшкіиuі, Б.\ажіn), ку cfJotUй
.·lrr . .1іпд.: вrюдн: moj11, tvoju. ~voju
іноді :t винадом j:
хоть!1· своЦ1· ЖUІ()І npo6oдamu (l"oмmttІ, J::. З. ІІІ, 161),утраnІи}
rвdю зdcma'!Y (fІузнпк<ІВІJі, 8 І, 144), JІ•;ou roh/OlІІ kІon'lyty (Стра
t"інчшю), дай .wi .11ою Іі[Юду (Круж.\ьоuа, В. IJ, ІЗІ).
!ttrtf . .(іІ/д. /J,ві фuрмн :шмічаІ!мо R instr. sing.: І аналоrічну
до foІJ: m,ojoy (тоібІJ). таuстанокздавньоі форми зе: рrнІtЬІі.{
mІoitl!- dnn'kІoІJ (Торун). Но ІJС е ІЮJІDАЯєrься також у звуженім
1tід1·ію<у ІІІ<; (у}: mojy1,1.. Іlя •юслідня пану~ лиш в східніх
облаонх там, де форма nyl,!. (віл опа), т. F. до Латориці;

t\ft~:u:.::iffoлЗ::~~~ ,:,~j~ І(fї,~;т::~:~~~~о~~"'(~~. ~~~~~)~
.І

mojo1,1.

(Валяwківці).

, \pyra

форма на -от:

moiom

ро:вІІирена там, де й іменникова

.tск.\інаuін ма" такf' ("flMC ~аІ<інчсння: s
ра1тt.І<ИЙ длн :шхідніх оGлагrсИ Іюда€

~icui (ор.

(Блажів). Верх·
форми на першім

mojom
ui

cit. 11, Rl).

Форми ІІа ·'и нами не були занисані, але ісиовання їх не
ІІід.ЛИІ";Н·: l")"Ч1ІіВfІКЇ.

Loc. sing. ЯІ< Jt dat. ~ing.: pry тtбjUj l'iamcї (Вульхувu.і),
11 chvortбfi JІJiojUІ,!. pro.f/y"ІJ pмlmku (Заріча), мтісь згодуtІdда s моііО(й)
.ИlJлoddcmu. А mt6i тко 6уде у твdйі старОсти (Лучки, В. І, 169).
Я t1 сtІойUй дepжdfJi пірвІ>Ііі {В. lllapд, В. І, 156), на твойі гoJІ.ofJi
(В. СuидниІ<, В. 11, 138), ua .\tойІ rь~жи (ibid., В. 11, 138), Іtа

cttoiti

ІІJ'1І«Ьі (В. МирошіІІ, В.

Множнна для всіх

Nom., voc. plur.: moji

11, 123), u mojij chw.tw

(О_рябииа).

1·рьох родів маF. однакові закtнчсння.
{mбji, тоі): мОї .ІlЮбі ncw (ПузняІ<овuі,

В. І, 141), кі6ЬІ тут 6wлu мойі (тамже, В. І, 141), .м&і.іі грОші
6ух! (В. Шард,
І, 154), AfOU fІАШКЬ! (В. Свид~ІИІ<, в. ІІ, 135).

n.

Gtn.

plur.: mtoiylh, то( j)ich ...

Перша форма ноширена перс

довсім на сході, ,..,pyra від Yra ІІа захід. Крім форм на таблиці
ІШDо"tЖ)" І_цс: 11рез людtх своіх (Старіна, В. 11, 120).
JJat. plur.: mojym, mojim. lІо•ш•рсння, nодібно як й в genct.

plur., ди dvom brtattim st· ojim (8:tлІ.І<ів), .tІJ/OJЇm sluiehntykfim tak
p/ol·il (КоGІtлt.ниuн).
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'І:_І-·
І Рахова

Теребм,

3 олотарюво

І Имст~~
MeA8CA~o08Ui І В. Версuькі І
'"'" І
S

~ mJi

n

g

u

І

а

&лажів

Орабииа

і

r

~ ::Lc:o

m~ja -~ тй'і _ тоі~ шйі

mo~~ тб'і

::f:P moho

m6Ii

m6ji

D =~~u

moji

m6i-Qi m6mu

moiU\1 m6mu

~

moju. N. G.

m6ju

N. G.

m6ju

N
IN.
moJcy moiym

N.

N.

N.

ПІ 6 !~ mojym mojy\.1 mojy~ m6j6v. mojym

--~ moiim .. mojom ~oiim -,;;~~

m6j6j mojUm

.

N. G.

V N.

~

і

l~ mojym
L

moiim

momu

~oji I.Jiam

1110ho

N

moji

D

j
1

mojym
І

~-::G·--\
----~-

L,

m6ji

І

ак 11 Тереблі

r. _! шW'

_ 1mojoho mojcj

І moh~

mojomu molei

momu

:~ ~- -~~ N.

г

u

N.

r

і"·

N.

m6jUj m6jim
а

І

ак 11 Тереблі

і

~ а Тор<бАі І

N.

mojych

mojych

moii
mpjich
mojim

N. G.
moji-my

(-та)

mo\u

>1.

mojii

! N. G.

IN.

moju

N.

-~jej m~~-

mojym

mojymy

G.

mojej

moiii

s

mojych

mojymy

ш:і~ ! m~ - mоі:В

moho

m6jUj m6mu

m6ji

moiOu m6jQm
Р

~~= mojych

rno~~ rnij·

moho

. ___ j "

•

Б""жооі

--~----

І

N. G.
moji-ma (-mi)l

і

mojicb

___ ,

Асс. plu1·.
N. або G.: za
lnslr. plur. мав дві форми

рот,и!ЬІсh JV/oyciІ (ааріча).
на -ту (-ті) та на -та, як то Мі-І

яиділи у займенників особових третьої oC"nGи: '!)'ту, '!)'71Ul; т/о
jуту (Золотарьова, Имстичово, Стройно). Але nід Латориці
mojima: у .fvotjima ип1иkату (Страбичово), mtoiyma (Медведьовuі.

~~оfі~~(;::М'::~~іr.~::~о7:\,::=т~.ч~(~~;ті~н~~~-~і,§І~~~:

ш пІDйі.ма людмі (Шuмброн, Г., Р. н. ~. 53).
Loc. plur.: mІojych, m!ojich: у moi.Y'h (Золотарьова, Имстичово,
Стройно, Медведьовuі), {l mojich (Валишкіоці, Блажів).
Так ик mij {miij, mUj), moja, moje відміниється і fii, lІііа, lije,

па!,

va!,

м!а,

va!a,

па!е,

va!t

а також аналогічні до :1акінче-нь

прикметників в роді ніикі~с: (пaloje, valoje).
Оба ui займенники піА оглидом формальним нриклоню
ютьси зовсім до форм займенника "'оп& > vіп, ono, ono та mij,

moja, moje.

З одніві сторони зміни ~онетичні, а з друrої зміни

аналоrічні поробили деякі різниu1 в закінченнях. В першій
мірі треба nідділити область гуцульську в оглиді формальнім
більше коІІсервативну, бо вона в gen. і dat. sing. m. і n, збе

ріга€ форми старі на

-eho, -nnu:

fem.

п/a!tho,

r.

n/a!tmu,

а також в

gen.

-eji: п!а!t#, instr. sing. -t{ol: пaft(.l. Ці форми почути
можна .І,І!е зрідка і дальше на заході на piui Тересоі а навіть
Тереблі і Синеви рі, правда лиш у старшої генерації.
форми

sing.

Ui

ІtідІювідають зовсім
Геm.

gen. dat. ~- m. -ieho, -iemu, та. gen. sing.
z nJa!ehv !/iJa (Кваси), prxl!ili.ujmo n/anJa!ejt cerkt(Y (Кваси), za n/а!щ сhІаЮІJ

~- -t{l:
ltmu рорІоvу (Бот.~tан). z
(Боrдан).

-itii :t instr.

Від nерсхідних •·оворіu rуuульських, то є 11ід Бичкоrщ а даль
ше ві.Іt Тересии н:1. захід, місто закінчень gcn. dat. sing. m. n.
ІІану~: !І(' Юди -oho. -omu: п/aloho, nІa!omu а в gen. sing.

-tko, -tmu

Геm. -оіі: nJa!oji,

instr.

-о~:~: п/а!оу.

Iji фuрми

приймаються також

і на сході в говорах rуuульських передовсім у молодшоі rене
раuії. Деякі оідхіли аналоrічно до нрочих займеюшкавих форм
М(ІЖНа зустрічати ІІІ":"еn.~іn~. Геm., а то-оj місто-оjі: no!oi на тих
самих областях, а то на ріці Ру,кові а відтак аж в :щхі.дніх

говорах, то є лемківських.
В множині ми всіх трьох родіІІ мавмо однакові закінчення,
нраада модифіковані характером 1 та наслідком uьoro зміною і
на ЬІ. Східні говори ІJЬС різняться від захі.дніх тим, ЧJО в nom.
plur. мають закінчення -і, котре не походить з давнього і (н)
але з !. 80110 зайшло сюди з іменникової деклінації
пнів

·Jo

і(:~;:~~~,'~. Рс~~~и=\~,?:сі:н~:/rоч~г~СJ1д~ік~~Т:~~~~є т~с
1 ,1,1-tІШ ІІр<> \11" І"ТО[І.

:l55,

:.амітка

[,
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І.UО J неред uим -і Еі часто м'икс: naJ'i. Натомість там, де num.
plur. зложеної займенниконої деклінаuії кінчиться на -ЬІ, там
також і займенники па!, va.( мают1. т<~.кс rаме закінчення:, то
є: па.lЬІ, va.fьl.

ЗаймеІІІІИІ.:ІІ

ІІитальні.

Нинішні формн заіім:сюш..:ів питальних ро:цілиtоться. на дві
категорії, а то І~орми довші: lr.otrni, -а, -е (-oje), jакЬІі, -а, -t (-оіе),
та llЬli підомий лиш у східніх частинах Підкарнатської Руси.

Першідnа nідміняютtооrІю uзорам зложсноі дсклінаuії твердих
прикмепшкіn, третій k1мj nиcтyrta~ лиш u nom. sinк. у таких
екшрссшших ІІиражсншrх: kЬІі l'ort.", kЬІі bis?
Зате збсріt·ласн давня деклінація •kt.to, •Сьtо, котрих nom.
sing. ІІС ()('П!.В('Я в нерnісмій фонетичній формі. З •kьto •ю
страчемні '' ста.\о в наслідок диссімілиuіі chto, иідоме ВЖ(~
в пам'ятниках Х [11. століlїR. І.Jн фtщсма ІЮІІІИрсшt нині н;t
області західній ні~~; ІІш1раду uж 110 ,~~;олину У1·а а 'liC дальше
на сході дсржитьси лиш в І·шюрах нсрхошІнL·ьких а .~~;альшс 11<1
сході в ronopax гуuулЬ(·ьких. Натnмістt. ll rоворах долішиян
nід Ужrороду-Середщ.от аж 110 Тr.рссву ма~:;мо фонеми tko,
ko, котрі rюнстали наслідком метатези nриrолосних а відтак
затрати l в назnуuі. lloдiGнl' ІШИІJ!С :~нають і товори сербо-

хоьв~~:~І:иахC~~:j:::~~J::~~:т;JI~:~Дit::.:;::ь :c::;~·Oc;~:~:j·;
асс. kohJo. dat. kМІІ'U, instr. kьнп, kym,
нкости артику.\ІІ!.!ЇЇ k, loc на kUm, kiim. kьm1,

gcn.,

k'im,
k'im.

залежно віА
:щлсжио від

рефлексу с1арого :~акршщ·о о.

/!руrий первісний ІІИТаАЬІІИЙ займенник •tьto має в

!iing.

три фонеми:

менного

fto,

nom.

Іо, Ло а у сО1і1Кін коло Ужгороду і Гу

so.

Фонема Ilo аанимаf: найбільІІІУ ча('ПІНУ ІІівденІю-к<tрІІаl
ської области, бо тю·нс-гьсн вона від І Іонраду аж до долини
ріки У1·а. Ту ноширена оп'нть фонема !n. /f,альша облапь tш
с'<ід ро:1чінлкt!тм·н. ВсрхоnІtна І:ісрежош('ька, :vіарамороська а
лt.кож оGлсн·п, Боржаnська 1ючшшючи від Свалявп.коі кітло
вини аж до Шлок-Им<·тичона, то є а·раІшuь давнtоої Марамо
роської жупи, а .~~;aлt.mc на схід uіла бущuа Мараморщuини
за МЗ.\ИМИ UИЇМКОІ.МІІ МіНі фоІІСМУ Jlo а ЛИІІІ ДОЛЇІІІНІІ nGАаСТІо

між Ужгородом а Боржаnою а 11ідтак •це до Вел. Ріки мають
фонему fto. До uiErї области треба І!!<' нриключити і область
бувшої Yrour.кoї жу11и за Тисою аж до Веля·гина. l'уuульські
rовори мають !о рідко Jlo.
В дальших відмінках всюди формннднакопі 1а виріІІtІані до

форм •k&to, ~ то:
(ут, Іос. па lйт,

:ut(r::.;~~н0~й

gen. lohІ.o, d~t. lo~tu, асс. /to, !lo, !о, instr.

liim, lNm, lzm,

вt.дповt.дно до рефлексу старого

займенник

lij, l!ija, ltiie в дальzuнх відмінках
мав такі самі форми, нк: mij, moja, mojt нестяrnс=ні: gen. liioho,
dat. lijomu, instr. lijym. Іос. па ltijUm, lijйm, lijim і т. /t.
3айМСІІІІИК ІІСОЗНЗЧСНИЙ

vea', va'a,

V8 10.

Нині той займенник рідко уживаний, бо заступав tioro
ааіІ:мснник v!ytolc, -а, -о. Замітно однак, ЧJО чоловіча номіна
тівиз форма прибирав форму зложеzюї деклінації і уподібню

вться до прикметників. І так на області був. Уtочі і Марамо
роша чути нині фонему: vs'ЬІj, і по,4ібно, як і м'ккі прикмет
ники, вирівнювтьсн до твердих прикметників не лиш в nom.,

але і в дальших відмінках:

gen.

fJS'ohІo,

dat. tu'omtu,

асс.=

;.r·g!:."·;s;:~~- fat';s~·. r:ci.~m~~~~g:.~i·~~~~r~~;:;
(1!-S'.Jmll},
кінІІення:
змін:

Іос. па

tp'.J€h. На захід ві,д ЛаториrJі в plur. місто за
-,)'h, :)'m, -уту (:)'та) маємо нас лідком фонетичних

-ich, -im, -iti'IO.
~Jаьваrи до деклінаuії

за~мrнників.

При деклінаuіі іменній всіх трьох родів ми могли коІІста
І·уьати сильюtІі І'ІІtлив аналогії п•ердих ncнoR на м'які передn
Асім там, де :tльтсрнуоалися ~
- о.
З подібним ИІІІІr!!ем ми зустрічаF.:..юся ti нри займенниках.
На всій майже rtіодсІІІю-карrІап-r.кій оGлаггі крім І'уцулr.r.ІJиІІИ
ми nомічаF.мо ІІІІріонашш м'яких колиt·•· закіІІЧСІІІ.о :J твердими,
I.IJO харакТсрИПИЧНИМИ були ДЛІІ ТИНУ деклінаціЙНОГО lot В !(СП.
і dat. sing.: toho, tomu. За uим тином rrішли не люu займгн
ники родові, і то найближчий ses', 110 також mri{l, miij, mi{l
а прочими заіімешrиками приrвійннми, за/.іменннкnм питаль
ним lij а навіп, :~аймснник особоонА (давніше займенник uка

зівІfий jь)

vUn, viin, vьm, llin. Наслідком uьoro в gen. і dat. ~ing.
m/ojoho (mІoho}, tll!ojoho (tvtoho),
(sV/oho}, nta!oho, vtafoho, ltijoho, lohІo (а uей мав ближ
чий взір kohto}, johto, n'toho-s'tomu, mtojomu (mtomu), tutojomu
(tv/omu), svtoiomu (svtomu), ntafomu, vtafomu), ltiiomu, lomtu, jomtu,
n' {omu. Гуuульські говори в uім огляді більше консервативні,
ми всюди находи~ю: s'ohІo
шtojoho

бо зберігають

u gcn.

і

dat.

~ing. старі захінчення -~ho,
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-tmu:

.J/tho, mojtho, Сі jthlo, jth/o, а навіть м!tho -- sem/u, moj/emu,
Cijtemu, iemtu, na/Jemu. Однакож займенники rш/, vaJ нині мають
вже дубАети: n!aftho і nta!oho, nJafmw і n/alrmш. Подібно маємо
в gеп. siпg. і в роді жіночім. Під впливом tojf маємо: s' Joji, mfojl,
Ciitoji, nta!ojt, але n особовім займенники jti'J, jijti.
Під ВІІливом lohu, Іоти ішли також і стигнении форм: mІoioho,
mtoiomu, mtojoji на: mJoho, mJomu, mІoji а подібно: tІJJoho, lvtomu,
sv;oho, svІumu. В гуuульських говорах під впливом jtji маємо
стJІrнені форми: mttii, lv/tji, svJtji.
В піnденно-карпатсr.ких. Ію,4Їбно ик і в украікських говорах
вза1·алі 1 а також к девких говорах чеських

1 всюди

в словаuь

ких1 та польських 1 зустрічаємосR з пізніІuим вирівнанним мно
mх форм аказівиого займенника lot (toj) з формами зложеної

деклінаuії прикметників.

Ue

вирівнаннJІ помічаємо в instг.

sing. m. n., бо на міеuі давнього tlm находимо всюди lьnn,
дальше вирівмалиев всі форми множини крім nom. plur.,
де находимо закінченнв акузатівне totw а зрідка to(Ji (коло
Ужгороду), але в дальших відмінках такі самі закінченн•,
ику прикметпиків: tЬІсh, lЬІm, tьипу (tЬІmа), lЬІсh.
Вирівнаннв зі зложеною деклінаuією прикметників насту
пило і там, де ми констатували зміни супротив старших форм,
а то в rоворах зах.ідніх лемківських в Іас. sing. m. n., де місто
rтaporo закінчення -*omr. панує закіпчеюtя -ЬІm, переняте так
як в полr.сr.кім з instr. ~- m Так отже маємо в Іас. siпg. в гово
рах лсмкіІІСІ.ких місто па tim (там всюдІІ старс закрите о
і)
па tьnn. Аналоrічно t; і у м'яких закінчснt~ях: па mtojim, па
nalwm (ту w 110 ОтверАілім !), па n'im.

>

Зато займенники особові (субстантівні)

-ja, lw, mw, VЬІ в по

рівнанні з займенниками родовими більше консервативні, бо

nереважають там форми енклітичні а

gen. dat.

і

acr.

~і пк.,

в nершій особі dat. і Іос І,t!С часто маб форми тп'і.
Зберіганням форм dat., Іос. tohІi, roh!i, шstг. lohJo~, soh/DIJ
також в говорах. лемківських вирізнвються говори ніnАснно
карпатські від форм словацьких: lthr, rtht. Іtbou {ltbum).

1 Л, t:оболевскій: Лекцім 110 кеторік русскаnІ •зwка. Москn-а І!Ю7
стор. 189, і П. Бузу І(: Нврмс істосі• україмсьІ(оі' NOВJt. КиіD 1927, ~- 72.

111•, ~ ~1б9~: V9"vnj jazyka l:ea mlovcruk~ho. Ccskoslovcnska VlastІv~a
• А. А. Kry il.ski: Formy gramatycznc.j~zyk pulslr.i ijego historya 11, 64.
F.ncyklopedya Polska ІІІ, Akad. Umicj~tn~ri.
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Чис:лівиІІІСн.
Флексія чи~: лівників не аберігласІІ у давній нодобі, але пі.Іt
Ішла змінам таким, ІJ!О довели до уніформації деклінації
чн~:лівникіо головних {cardinalia) по од1юму типу, починаючІІ

nід 2 90 крім 40. Числівники dva {m.), dui (Г., n.) стратили
ЗОІІСім -.:иої форми дуальні u дальших відмінках :t відміняютьrк
110 Іюиому пшу try. lot•.zry. Uі-ж стратили також первісну дс
кліниuію 110 -і нням, а в ксn, dat., Іос. прибрали закінченни
-о ннів :1 тим, І.[!О gcn. ьирівнаосn з Іас. -och, dat. -от, Іос. -och,

о

instr. однах :Іадержалося аакінчснни дуалhнс -ота побіч -оту
(-omt) u :\начінні збірнім.
Форми uих числіоників 1"СІtСр 1акі: gcn.: drюсІІ, tr'ioch, lolwГj·ociІ, dat.: drюm, lr'jom, lotwr'iІom, асс.- nom. або gcn., залежно
11і~ ·roro, чи .\учитьоr з імешшками особовими, чи річсвими,
in~tr.: dr1oma. Іr'joma. lotмr'ma, Іо<".: dvociІ, Іr'joch, lolЬІr'joch.
ІІо цим пшам, а нередавсім 110 ти11у lotwry :1 огляду ІІ<t
in~tl"., ЇАУ"ІІо Іtt"i інші І'ОАООНі чиt·ліоники: pja(, li$(, sim, v;i.rinІ,
dІtvja(, d•t.r'af, odynІar'at', rlvantac'at', tryn/at:'af, lotwm:ac'a(, pjat11 ar'at', ii.m·ar'al', simmac'a(, visimnІщ'a(, divjatщм'a(, dv;ac'af, trf)'r'a(, pfal'dt.r'Іfl/, Иsdts'Jal, simdt.f'tal, vis'imdts'/af. Так отже: gera.:
pja(Jo(/І, .iiJ(!O(h, dat.: pjaltoт, Jisftum, instr.: fJialmІa, Jisfm/fl,
aGo: pjafoma, .fisfoma Іос.: pjaloch, .fisfoch.
:Jj с гарт ДГКАЇШЩЇЇ pjaf, fl.r( 110 -і ПНRМ рідКО АС АИІІІИІІ('И
t.\ІА.

Чщ·лівІІІІК dvu '' Іоворах на схЦ иід Yt·a u:шачае ріА чоло
ІІічиіі а dvi рід жіночий і середній: drю pantw, dui d!ьm'i, dvi
~'tla, ІІа аа хід ІІЇА долИІІИ Уга включtю dva на всі три роди:

dІJa kor!ovьJ, dм

'rla (/І.омаІІинuі). ;\Ан 40 Г01юри на схід від

долнІш УІ<І uклJОЧІІО маютJ, ftaзny Jorok а дальше на захіА
Цyrt/ctl. ;\л11 90 пшори ІІа схід 11ід ІJоржави даннішу назnу
dnJjano.rto, на аахіл dtviaJ"des'at'.
В око.шuі Мукачева існує ІJ!С Аавни чолоиіча форма lоtьІГ/t
{В. Лучки) місто нині загальної дл11 всіх JIO.Іtiu lotьuy.

за:~~~.;~:.~:~ F~~~~~~·ь~і 1;охко;~м:.~:; ач 1~~;:;.~~:\:с~: 1;j~;
і т. д. І'овори на схіА иід Терсеви аж по
ЛаборС!JІ•, ~с нануf\ ny:~t.кc І ІІерсА м'~rкиьн1 мають фонеми

d{tvjil'. odyn'ac'lf

tlfr•iaf, di~'at.
Крім цього 11 І"Оворах західніх, від Уга ночинаючи, від
11 -·40 аміНЯІfІ"ГJ,ІЮС.Лідшо скАадоnу чапr. ІІа-с'аt'ІІ цей сносіб,
І.!!о а нсрrд м'иким ( стаfі t іноді і і: ud_y11,act/, or!Jntacif, при
чім t :Іатрачу~о: "'икістІ •. /І,авнішніі оокалічниtt ІЮМІюнент d
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{з давнього

ot!Jn-na-dt.s'at)

в цій друrій часті :1rаданих числів

ників затратив свою артикуляцію, ассимілюючись ло .J і з ним
ра:юм витворився африкат с. Но в артикуляції цієї частини
почувається неначеб між а а с изик укладався до артикуляції
d або t, nіднимаючись своїм хребтом до твердого піднебіння,
але до артикуляції, то f\ зриву (ексnлозії) не доходить, вона
псрсдавтьrя наступному с.

Верхратський мятого

R('(''

ааана

чував там d: одинІІаду,ятьма, двадuятмт, tдІІнnдrttт, hванад!ltт
і r. д. (Знадоби 11, 74, 11, 83).
В захі.п.ніх говорах визвучtІс t найчасrішс аатрачу~: м'нкістr.:
pjлt,

devjat, tryttt, а ·го ночимаючи від Лабірuл а ІJJe частіше
Ityri, Jtiri, jtdtnat, dv1anac,
diJtlctt, Jtiracet: dviactt rІok'irJ (Вальків), dvшit vi.rim rokw (Суків).
Sorok і .Jto найчастіше не відмінІІютьсR, рідше мають такі
форми як dva за виімкоrо gcn., демавмо віл .rto · sot: drюch .fot,
p"ja( stUy. (Терсбля) а також Jliil,!, .fl!Ї{l. Верхратський nриводить
нам форми: дадуть сьім стбв Joлomt:lx (В. Illap,tt, В. І, 156),
іпstг. сорокм;а, девлнtостома, lot.:.: у сорокtох ЛІодьох, у дtвJІН{остох
люОьох то все з Вел. Раківuп ·- то є rовору східнього.
Числівник 1000 tьu'ala відміняєrься по -а деклінаuії: od"a
lмs'ala, odnoji tw'ali і т. д., dvi tьн'йlі, dvoch IЬl.l'al, і т. д.
Числівник od1y11, odtn, jedtn відміняються по деклінаuії за
Именннкоuій зложеній: odnoho, odnomu і т. д., але мав і за·
кінчеІІІІЯ родоuі: od1en Іu.dt1j molokІa (Бсдеаля), {{u.ju.l on!J, idІt
odnta koltiia {Вульхувці), dt {у! odn!o jt, /ат nt.J/U.l odnom/u (Тер
ново). В множині є одне закінчення для всіх трьох родів: jedn 'f.
замінюються фонемами словауLкими:

Але находяться Щи і Аавньої іменної деклінаuії, особливо
на сході (наГуuульqJині):fJ/о
Фонема

odttn

jedny (як

о

- it: jeden.

займенник неозначенид).

держитьск лиw на найдальшім сході, а то

в був. Мармарщuині, всюди

інде ма6мо місто nочаткового

Але і uп фонема не рідка в Марамороші.

Тепер наведу кілька nримірів для форм числівників голов
ШІХ так ІЮ моїм записам, як і за Верхратським та Гнатюком.

Nom., осс.: dui uika pien!Jc'i (Теребло), dvi ttw'йli <,arohlta!! ja
mi.J'!alno (Тернова), буяодвівіка кендtри.ш..і (Стройно, Г., Е. З.
ІІІ, XV), дві слова повіяи.сьме проти. 14арйа (Стройно, 1'., Е. З.
ІІІ, 119).
Gtn., atc.: а тот пан маjі двох cu.нiiV (Солочин, 1'., Е. 3. ІІІ,
104), J тьи трьох прутіjв (ПузняковuІ, В. І, 155), да) JаклUкати
lliiч Ч01ІІU.р6ОХ чіпкарбj (Стройно, 1'., Е. З. ІІІ, 39), Jайшла тu:t

шістьох мtіньі. нііч на тіім друzіім
просили

(Стройно, Е. З. ІІІ,

cum.i

29),

дванtідиятш: людий (Дунковици, В. І, 145).
і dшt tьun duom lшfom (Терсбло). Гнатюк мае також

omuy

Dat.:

fior,м~.duum: і пов~ V другим св&йім двум брат~ім (Стройно, Е. З.
tmfmІy

ln;tr.: tr'iom/a

(Горінчоао), 111оdи niiшoj

u;ojyt;'a plUt

і.1усьіма трьйо.м.о. ІІа 11раво {/J;усино, Е. З. ІІІ,

231), йа АІ~і роботу
218), mptmьozo хлопил іс
35), срібермwй перстьіниgь
190).

іс тима нііrьма (СолоqІш, Е. З. ІІІ,
пйатьма головами {І'олитин,

.1

F..

З. ІІІ,

сьімd каміпилми (Иршаuа, В. І,

Всетаки зустрічаються 11орідко ІJ!С форми давньоі -і деклі

нації у деяких числівників
(ПузІІмковці, В. І, 141).

повювс

5:

до шіашдиати роюів

Числівники зложені з деспок і ОАJІИИUЬ все ставлять оди
ниuі по деситках, іноді сnоюючи їх злучинком і:
і

lot/Nry htotliFJ

(В. Студений), та

чtрtдdм бьtло ііісти {Ільниwr, В. І,

uid drJac'al

іш't двddІ.(Лmь і чотЬІрьом

148).

Сполучення соток діетьс.ІІ без снитактичної зміни, то в
dм,

try,

lotЬІry стоїть

sing.: ;to-

gen. sing. sl4

рі.Ако, але частіше

no
nom.

drJшto; єден маj двшто, др)'lЬІй ч.omwpucmo (Пузна

ковці, В. І,

139), ни й..w до mpucrrю і сьім.Шять і ni..w m.im (Лукаво,
lV, 70),y6uj трисmо і трииwть zолов (Стройио, Е. З. lV,
там йіх бьuо шicrm сто (ПузнІІКовuі, В. І, 140), ~ло на
три ста ко6льіj (Дусино, Е. З. ІІІ, 58), є mpUtm4 мільіdніНІ
(В. Шард, В. І, 156), буj maкuii c.rwн на mpиtm4 на шісrт.десьат
Е. З.

154),

шукіj високий (Голпин, Е. З. ІІІ, ЗО). В східніх частинах, а то

в Марамороші і на Гуuульа.uині, є

l,lde

форми:

drJUta.

Як видно з наведених примірів, зложені числа люблить
мати між собою злучник і або повторенна приймениика, від
котрого були зависимі. Правда,

ue

nослідне належить до

іншого рода синтактичних RВИ.І,Іd.

Головні числа
так в давнині

2,

З, мають також старі форми, уживані

JІК і тепер для

чоловічого

(Теребло), mpиl брdтя (В. Лучки, В. І,

duaj}e:

у totІw

133),

роду:

tot/N trij/t

а по сьому також

dvaj/t imy!J Mar'ku (Страбичово), два/t ХАОпЬІ
139). Те саме находимо і у Верхратськоrо

(Пузникооuі, В. І,

Зна.доби І, 74. ТакождNІ4 уживавтьсJІформа letьzrІe (р. Тур•).
Незвичайне, цавалобисІf, сnолучеин• dlJO futk мав nричину
у тому, IJ;!:O lиdt ужиаавтьсJІ nобіч значіниJІ збірного також
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в значінні: муw;ини, чоловіка, бо жінки і діти не люде, а че
лидь.

Числа

пори.дкові

{ordinalia)

на

uілій

області

півдсІІно

карпатській не вюІвлІІють різниуь. На сході уживана радше
давніtuа

форма

ptrUЬІ.j,

хоч

не брак

і

periyi: pter!t

форми

Іoran'a (Горінчшю),

Pltrfoji іоn/ЬІ tl!Цy (Нересниu•), на заході:
dr!ull;wj { druhyj), lr!e(ij, lttvltrtwj, PiІatwj, ftestьzj, .r/emwj,

pterfwj;

vtos'mwj ( Josmw.i),

deviІatьlj,

dvrк'Іalwj, JOrokІovwj

du' Іalw.j, odyn/(l(;'atwj

( !tyricatЬІj),

(jedynш'atьlj},

devjantostЬІj, devjafdes'Іatьzj,

J/otwj,

t/ьu'alnwj. Верхратський наводить також Щouwj (Знадоби І,

11, 64).
Trefij

зовсім

приєднювться до тих

східніх областвх з прикм~никами

nom. sing. masc.
фонеми

lrft!Yi

змін, які діються на

м'яких основ, то в в

або tr/tiЬІj:

trtetyj raz,

trtфi

den'

(В. Апша),

-ij

tre-

находимо

(В. Раковець). На заході в лемківських говорах

маемо все за11:інченни

povtidal

l.

м'ике закінчення тверАМе і ми мавмо там

tьtj шп (Изкн, Синевир), або місто заt<інчеиия

-yj: tr{tfyj d/n'

74,

-ij:

па

trtefij

Ptlиr (Рокитівuі),а

IDI

tт{tfii

(Валькіи). ГуuумсьІСі говори натомість у всіх родах

а також в дальших відмінках мають тверді закінчення.

Числівники збірні (distributiva): dvtoje, tr{Dje, ob{oj{e, obtajJe,
ob{adV{a, letvtero, pjal{ero, Jesl!tro, semtero, osm{erD, dls'attero, dl!fК'a
lfero і т. д. dvJoje lefady bjut p!aport1f (Н. Бистрий), JюsUl!aly nfavмi obtoje (Люта), prJJlty do cerki!J ohtadvta (Вульх}'JІuі), mt.(7
osm/tro ltefady (Тернова). Ал• іменників pluralia tantum ужива
ються форми: dvoif, trojt: dvtoif dvtrf, trІoii kro.ma (Теребля, Не
ресниuн).
Числівники

dvoje, lroje, oboje, obtJjt відміниютьси u прикмет
gen. dvojieh, dat. dvojim, instr. dvojima, Іас. dvojieh. За
кінчені на -ero віАміиJПОтьси іноді лиш від gen. plur. pjatnJьu:h,
НИІСИ:

-ьtm іт. д.
В збірнім значінні уживаються тuож форми
tт'jomy,

tr'jtoтt,

instr.: drюmy,
pja(omy, іноді 3 заміною кінцевою -у на -е: dvtome,
pja/Jome: dІЮmу majstтove (Дубркнкчі), dvomy buly (Ко

рктнине). ВерхратсьІСий наводить такіж форми і від дрrrих
чисел, особливо 3 области говорів 33Хідніх: ШtcmJ,(i, єьrд..wи,
осми, дttJRmAШ, десятми.

6

~ge один спосіб виражуваин• збірности, а то аложеннDІ

через приставку

samo-

від займенника
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sam

+

числівник по-

iiJ
'

~.,;~

_І

dv•

~••ІІроо.

_l__ В. В.р<Ц••І
І

'

;;~ ~va ~r;ny. 1 ---~~--~v~ ~k-(i ------ ~'
~~'O{'h -~·~•j.,_,
-~~ ~~m bar·a~m
ji_G

_

•! Л (1\·а IJarІan)"'

І

dva

kІ6n'i 1

_

dvor~ JokL'~-~ ____ 1 d~och k1one.j _
1
_ ~v~mlokt'~m---~~~
k:Un"i~-dva 16kt'i

1 dva kthn'i

.:~:;::-Ь.~~~- d;.;,-~;.;;=;-;.om•• k~~ --~
11 ~-~~~
,, N
1
•••

І "У' "''У'"'; -

:9 -~~~j~- u~ly't~fi\1
D

1

nи d~~ Іtok~~ ~~~-och

dvoch ba.r/anach

---

- - ---· -

_--···

k;6n'nch

----;J·-

tr'jom uty•tcfCm

- ---

A-tr'jcк:huty-;tefi~------

------

-

-

:~~~~~~--- ------ -1!----=-~-~-:

..:_ _n~ ~r'j:CIІ ut'ytefCch
1

dvi

~mfi.

-

'

Ме.48САЬС)Вqі:

рвдковиА: samodruhьlj,

dvi sonc'a. - ' dvj kor/ovw.

samotre(ij. 1

жінку в тяжі, значить жінка і

Жінка ca.м.odpyza означа&

iQ&e

.q,Je

дит1ша (=серб.: sU~dгu:!na).

Числівники множні
староrо -fьdy

(multiplicativa) dvily, di!J9, tryl.J'; ly зі
> I!J >{У (li) 1 : tryli obwj/!Of! (Страбичово), Іryli

krJиt.y( (Синевир).
BиtJ!i числа сполуqаtоться: з rщ а за ними також t!DІJ,

tlrюraz,
Крім
-irtьlj

l!Jraz, lotwryraz,

try:

pjalrtЧ і т. д.

uьoro бувають

Jl!e зложення через наростки -jakwj,
(:Jslwj}, -aslwj, -ijnwj, -janwj, котрі додаються: до числів

ників головних: tlvoj!iJkЩ, troiJa/шi, або до числівників збірних

'

Ц• стара к~ІІСТрУІ(ІJЇІІІІі,Ісма не лиш 11 ста~лов'•.ис•мі.м та 11 ста~

~~=:::~:і~ 1 (':~~~~';:'i~,k~xsi:VВ:h: o~=·:k"il:'2. 1 :~:·~~1js9."~

Historick.i mluvnice teskCІІІiovcnsk.i (ор. cit. стор. 338).
• Л. Lcskicn: Grammatik der altbulprischcn (altkin;hcnslaviкhen)
'Spraclac. Heidrlberg 1909, nop. 154.
F.

Tr.ivnff~:k:
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І

У жом

--

--~

_І_ _ _ _ _ _ _

---;:ж-:---·-

L __

::~~:. john';;ї,-І·-odv-,-cb-,.-ц-ov-.-----~1-d:-vo---:.i~-,:-.--~:,:---d;/o~~-i~hn'Іat--

-----jahn'Іa{im

dv,oiim
-------

tlvoгh Urtativ

--

-·- ftvnrh сіІ{Іаn;;-

dvom br:atan\
dvoch

brІativ

dvom

t·i~t.'anwm,

dvoclt

ci~t.anwy.

ciganІami

dvoi/ima iahn'atw. -amy

dv/oma brat/ami

dv/oma

na dvoiich i~hn'at'tiicla

na dvoch hrlatat·l\

na dvoch r.igtanach

~~~-----~;-:
- - ---

_

__":'~О<І>_~·~lfl

ІЬІПІОУС

--------- ___

~~o~a-swnamt

.

-am

J: ::_---І
-__

_

_

~

tr'1oєhsьtnoclt

3 nриставкою .za або .za + t~ 1 : .(.(J{IdooJistwj, -tat'lroJislьlj, zaiJ[etoer!Jstwj, .{IJ{IpjaUrtJstwi і т. д. Іноді однак перша частина зло

женкя, то в числівник, мав вже форму іменникову: doojn'Іa,
trojn'Іa, а 3 того: dvoinІislьlj:

doojnJisfi vylw, .{(JlroinІisff t!JlЬІ (Ра

ково), від drJІanka, lrlynlиl: dvan'ltostwj, lryn'l!aslьtj, lolwtyn'l!astьaj: dvan'ltJtsti t!JlЬІ (Заріча, Осой); також від dv{oje, trioit,
l!etvero: drюjan'Ji, lrojan'tl, letveraл'Іt ~/w (В. Студений).
Числівники дробові (proportionalia) скла,даtотьсн з АПОХ
'Іастин, а то *ро/~

>

(JUІJ, (JiJІJ, (JЇІJ і gen. імсююі форми від
іменників: pi!jdruha, pitjlrt(a, piІJltllltrtiJ.
На західній області в лемківс~ок~Іх говорах Верхратський (ЗtІа-

druh, lre(, lelvtrt aGo

~:~ і~~~~~ p~Jy ~5~~о;~о~:ь ~~::~~і~::c::~s::Y:,:/::,
(m., n.), ni}mpmu.i (f.).
' ПОАібне аложеКН8 приІІСІАИП. і ОnщОІІСьмиА а бойміаr.ьІІоІ"О rовору:
у-м~

(Studien, 137).
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Рус-КривІІА

Рахіа

-,-,
-----,.-,-,
~~trynacit
')

І іі;:=П~ ІРосnжа/Ірш.

trynJac'at
totwm/ac'at
pjatn'ac'at'

-то

•ilnІac'at

Ужок

-

І ..unn/ac'at

17

-----~~~~~~------18
vOs1mn/ac''І
---І---1-;:-:-:==:=.;с-І-- - - - devjatnlac''t
~~~~~---~~~--~~~~-1------1-·~

••

-,-,
20

dvacit'
dvalcit
dvacit'Oden
зо try<cit'
trytcit'

-40

юrok

..

~

dv{ac'at'
dvac'at' oden
tryc'ai

..

tryc'?at

."

- - - - І------1-----:-:----,-----І--- - - - - -so
pjada'M
piades'at
pjЬ:la'lt

pjЬ:lcs'~t

----------60

liade~'~t

------70
--.о

Іildes'~t

til'dee'61

-----lil'des'at
-

a'imdc•''t

----

vOI'Imdee''t

--

-----------------------90
devjano~to

===

dеvl~ІЮІІо

lOO-..- . - - dvaato

Іtо

1

--lt()---

----~-------~

----=- ~~ІІо
soo ---"""'iOOif ifil'a&

deYjai'КIItO

ІrуІІО

:::
tfl'iti

10

twa'/ata

Порож111 не мnисаІІІ.
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~to
pjat'ato

----

:i::~u:

~~~=

lt&t'taat

::~~:::

Atyrиct

~=~

ptadd'at

р'ІІdЬ''t

tricet

~ -~ tricct

ptadeu.t

1/yz'd&''t

~ ~ liildaat

І,Іmdb'.it

;~e:;;:._t

v/us'emd&i't
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==

=~~

triic'at

ltyrІacet

ltwraІcet

pLadcl'at

piadd'at

Ьllld&'at

lwldc:l'at

------- l'edemda'at кmdel'at
~ vOiemdesat ==~
devfatdesat _ _ _ dcviatdd'at
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~~dvuto

ІІО

Іtо
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---ltiristo

---

~j::
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Platlto

- - - - - - pJauot

---~~---1- twl'at
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,11!it;.\0RA.
Кошоrаці• дін·ліrІ укр. півлсІtнn карІІатських говорів було
ІtІюріІшанні додсІслінщ!ії імен посв'ичено більше місцяйумm
r~срсдоnсім (·амІtм І. Верхратським в згаданих вже його трьох

ІІ(ІЩ!КХ. Також О. І)рох у І'ІЮЇх МОІЮІ'рафіях говорів с.іл Убля,
1\орум.\ІІ ЛІ. Ф<lдLКУІІЮDЦЇ АСІІі доnолі об'~мистий матерім нро
форма.\ьну сторону ліfі<"дік.
ОпираючІtся юt вже ні,ІJ;ОМІtй матr-ріхл обох ягорі шLведен•tх
у••сних, дальше на матеріял свій а накінеuь й на матеріял
Гнатюкових записів, маю намір подати лиш перегляд кошо
шційних форм та їх різниці 3 огляду на фонетичні переміни.

Н угруnованні діЕїс.лів придержуватися буду nоділу на шkтt.
к.\яс нокалічних та од11у консонантичну.
Дівіменник
;1,іеімснник

(In!initivus).

.g, ·li

кінчиться на:

в зависимості від того,
нкиіі є рефлекс старого і (н), про 1,1]0 вже ми говорили ближче
в частині фонетичній. Там також сказано було про палаталі·

:шцію l перед і в околиuях піОАеІІного Земплиr~а. В клясі І.
групі

bily,

4. зливаєrLсн І закінчення inf. з нонсрСАніми h, k в l:
slrtЬІiy, pely і т. д. з виїмкою околиuі Jршави, де в ІЦе

f;~ D~ ;1~~о~і ь·;~~:о,~~-!к'~;о:~~~н:н~к~~а:~ ~~м:іt~;~*
IJc

запримітrш н

u

КоритІІянах, Доманинuих, Невіцькім,

в Старій Стужиuі, Ужку, також Брох в Ублі, § 62 (стор. 109).
Форма Ьі.~ІJ· поширсна і в долішнІм Марамороші.
В нсрсхідІІІІХ I"Ouopax на ноrра1шччі словацькім місто ti (fi)

по рr,\УКІJії і манмо ~орми інф. лиш на
Гусак; J)pox, Wcitrrr Stнdirп,
у оарої гснсраuіі.

§ 22

(: Jilta( (Корумли -

і дальше), так само КонюІu

Чc:tt· тснерішніі~ {Рrас.'ііеІІ.Ч).

ЗакінченнІ/ oro6nвi.

Перша ucoGa має :JакінчеІши при тематиЧІІИХ дієсловах
в схід11іх говорах: -и, -ju. Взахідміх шворах у дjєслів V. кл.,
І. групи з пнсм часу теперішнього на -je-, а то так первісних
о,~~;носкладових, корінь котрих кінqитьси ІІа -а- ( zna-ti), як й по

хідних

більшескладових з пнем дієслівикм на -а-

місто -и находимо закінчення ·ат;
Словаччині також -im, -n11.

"

з оо

znam, litam.

(lyla·!J)

На островах

Заюнченни ~ат, характеристичне мя західньо-(·АшІ'янських
мов а передовсім найближчих словацької і нольсІ.кnІ. нnчина~

втьсJІ у згаданих діеслів вже від ріки

Yra

около Ужmрnда:

тат (Оноковuі), тат, diumam, ltyto.m, znam (Дрш1uі. І<nрнт~
нJІне, ОнокGвuі, Нсвіцт.кс), paтtjatam (Доманинці).
Це закінчення виступає дальше :\а.І'ально аж на :tахід иід
ліІtії Сніна еrакчин-Зuала: тат (Старіна),;рІfrюm (Пихні),

ltyl4m, ;pJivam (Валяшківці), znam (Сукіu, В. Рад~аань} (znam

~~.~~~· ;~па(Ї)аф::J~.іІ~:=~а)(;:~":;л=~п:~:\·, tg;~~;: (~~~n~l{'Ш~:~:
(Обручне), IІ!adam, тат (Орябина).
ДОПОRІІСІІНJІ З дpyrnx ОКОЛИІJЬ МОЖСМО RЗЯПІ :1 llt:pxpaTCЬKOI1J

f'titnm

(Знадоби

11, 89):

ставам (Збійне), СІtкам (ЧсртежІtс), плавам

(Чабіни), Jовам (від Joвamu) (Мсжилабірuі), піскам, •ttpкaAt, да~
вам (Петрина), крака.~І (Вар.адка), вwшрам (У як).
Дієслова І. 1\Л. 4. груnи :1 OCIIOROIO на 1/, k 11 деЯКИХ UKOЛIIUHX,
а 1·о долнни рік Боржави, Тур'ї а також 1орішш.о11J Уга :-тGс
ріrаютh осноані h, k перед закінченням ~и 11 І. sinf.{. і З. plur.
ШІ нрочЇЙ області ІІС[Jt"МіІІJІІОНСН 1101111 нід ІІІІ.\ІІІЮ\f 01налогіі
2. З. sing., І. 2. рі. на і, {. На І!С :шr:рІІУІІ УІІаІ'}' вжr 8срхрuт~
ст.к~ІЙ (Знадоби І. 76 ·77), tkpyч11 там лиш <·умарично діf.:~
слоuа: .rtr!wi:J, /ціlу, Vtr!tl'P, mnl'y, rtt "• ptliy :1 tхніми фор,.tамІІ
часу тспсрішю.оrо, при чім :Іа:тачсІІі як фор'-tи

1.

і З. ocnGи:

cmpшj, стрьиjть; 6іг.:J, 6ігjть; вер~V, ,;ергjть нобіч fІірж_І•,
віржуть; могj, AtliQ>mь; ptкj, рек.:fть; ІІtк_V, rшс}ть побіч nt•~V.
печУть. Форми: мОгуть, сьікjтІ>, ptк}nn. Іt<.ШЇІІ:. НшІ~ІлІДавидкова.

~6~~~~1·~ ~~~ur~~~:~; ~~~:a~0=~~~:~.:~:~0:.':o~J~~:~:':~i

3 р.

18ЗО як фО{>МИ живі 1 11 ~ого околиuі

.

В. Лучки і Мука~

чсвn. Ал~ нИНІ ui форми там ІJ!езли. ІJ!езаютh вnни вже
і u околиці Боржавської Аолини, бо 11обіч них вже ужива~
ються і форми нові rtrw.tІи, rtмttиf, ІJ!~ сліди їх находимо
nоВИУ!С Мукачева до Чинадіющ, дrкуАн на :1ахід від Мука~
чсва, віАтак ncpeXOI\1111> на до,\ИІІУ Тур'ї а 11 АО.\ІІНЇ трішньОІ'О
Уга nнстунаюп. як дуGлс1и. ОлІю С\()ІІІІ rrk 11 ужІша~тм·н ll!t'
всюди, але то ЛИ ІІІ як примівка, Іl!ІІ :Іа<'І'УІІаf.· 11 рсчt'нні нав:.у:
ja, rtk/U, to vl)d"Ua (ДомаНІtІІІJЇ).
Мені довелося записати ui 1\ЗВІІі форми 11 1акнх сс.\ах:

в Зарічу: Pttku ptasku, ont)' ptk/u(pІaJ!щ іа .r';ikFІ сІшоr/о.т·t. ony.rї~
k/Uf dtw.n'u.: rttkм ttk/U{, slrt"~Nhи vol/os'a оп/у Jlr"ІNhІиf viic'i, ,. rku tбh і,
onty rektu(, tk/u polotn/o, tk/u( pololnio, але уживаf!'rьс.:н 1 Іlu.. IJi
форми відомі в uілій кітлавині Іршавській, але вже даль111r
'Grammaticasla\·o-rнthf'na
ІВЗО, стор.

9fi

.. Edita

97.
ЗОІ

р<'І

MiriІat·lt·ш

l.utskay,

НшІ<ІІ'

на захід за Аілом на лінії Дунковиuи-БріА цих форм нема.
На північ від Мукачева в ЧинадіЕві стрічав JІ дублети: Лk!и

stltu; rюdw tektuf
chlib iptl'Ju chlih.

і ltl!uf,· pohihІU, pohih!Uf-pohii!u, Jюhfttuf, ptk/u
Але форми з палпалізацівю h, k тепер частіше

уживаютr.си а stmi.Іu f! nануючим, .rtmh/u не уживавтьси.
На ріці Тур'ї аж 110 Семірип с.амс: mohtuf ЬJи(у (Турички),
stmhlu, Jtm.IІ/и(, mohІu і mtof.u, pek/U, rІlky tektuf, s'iktu, s'ikJu(, но
и Смt:рt:кові .f'iltu. -- В ~алhІпім суцільна область поширениR
парих форм псрсrивавтьси а nоRвлявться iJ,Qe норуч 3 нові

шими формами nаляталі::юваними ві.4 Малого 11ерезноrо на
північ. Ijc зазначив nже Брох в оnисі ruвopy села Ублі (Yrof'yc.
нарі;чіс села УGли). Брох наводить приміри такі: to~/1 -

t61}ltu і t6y.ktu (ор. cit. 109), molJi- mOhu (1 10), strilti -strihJu
і .rtrif.tu (110), tktati -· tku і tlu, tkJu( і tlu( (ІІІ). Дальше на
північ 11 селі Уличі подібні форми старі і нові: Ьі.Щу- bfl!U.,
stril!J -· strihtil; vololty-volok/1). і vololtil, llйloktuf і rюloltuf; .rilly.rik;tl, siktuf; pel!y
pekJU. і ptl/u.
Також і в Ужку rюбіч форм палиталізованих: hf.{Ju, m/of.u,
Jtmf.Ju, pelJu в уживанні в І,UС форма moh/U.
Декотрі дієслова V. кляси 3 розширеним пнем через -V4-:
davaty, stava{Y, pknava{Y оставляють ue -va- і в часі теперіш
нім, а то в долині Yra: davJaju, dJal.i4!, dtavat. € то рід контамі
націі а формою dauam, де va збсріrавться. (В Іjім оrля:.ді роблять
хиби нерсдо~сім і~;~теліrс~пи,. котрі форми н!lродні 3 Р?зши
рсним пнем 1 в часІ ·rснсрІІІІНІМ щ..,тІІІ"ають ІІІД фор'-!:и лtrера
турні.)
У ліє\.\іІ) 3 пнсм ча\у тсІІСріншьоrо на
так нсрвісних як
і похідних, оснопа котрих кінч1пьсn на rолосниіt, І.J!езаєj перед
закін•rсшrnм -и. МістОІІьоrо вистуІІаF. {.1 aGu v: m/af!U (mtavu.). Те
саме ЯІІИІ.UС нсрсходип. й до З. щ·оGи множини нсрсд закін

·Je-,

ЧСІІІІНМ ~и( ( -иl): m/a{lиt". mлvu(. Інтервокалічне {І часто лсдви Ію

мітке. € це пвщцс, нке обіймає :шачну область Підк. Руси,
починаючи від ЛаGірци аж по Велику Ріку, однак за виїмкою
Верховини Бережанської й Марамороської, а то від околиці
Всрсцьких поnи•.uе ріки іІ{деніЕІвки, а ·rакож нолоси поза Ла

бірuем, а то Удаоським і Цірокшо. Сама долина Лабірцх від
Брестааа аж до Борова а навІть Олька, IfiO лежить на захід від
Лабірцн, знае затрату j, но вона ограничена на третю особу
множини, бо перша кінчиться на -ат: ;:,n/a~u(, poswltauf(B. Рад
вань),

naj

posluch/aІІu(, znJaІІu( (Суків),

maJuf, narwvau(

(Роки

тівці), mtavut, mtwvuf, dtuuuf (В. Яблінка). Дальші nриміри
у Верхратськоrо (Знадоби, 11, 86): млуть, пнідауть, льітауть,

тwркавуть (Збійне), чувуть, дрімлвуть, жавуть (Чабіни), поі
млуть, 6лискаутьtя (Межилабірці), зобаут (Борів). Дальші
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села на схі.д до ріки Ціроки і перед-и зберігають, з. nеред -ut
ні. Це віАноситьси до Аієслів ка ~rюti та односкладових пср

вkних: ОаІі.' tiiu, z,ahлmtiiu (Пихні), Oalr.tuiu, noltuiu (ОстрожІІИ!.!н).
На схід від Звали в Поляні оп' ять: m{alifl, дальше на пім<'ІІІ,
в Старині: Otakuuu. - Від W.ві лінії на схід пану€ знов -u без і

:

с~~ї~;:к;.~о~:O~j;,~~~~JrA(f[y~~PІ~~~)'~~;~p~~:бiв-:: ~~~=:.

~nJau(,

mtauu, tn4Uu(,

о Колоииuі: ~ntauu,

;:ntauu(, mJauu, h.am!uuu,
§ 59 ~~~ особливу

d'Іakш;u, дальше УбNІ, ~о Брох зазначує в
прикмету:

"самое

значитсль11ое

звукоnас

отличн::

нашего

нарі;чія on. JІзьrка болtе дреш1ей іНІОхи в1. области снряженія
наст. времени, зто- исчезновеніс междугласнаго і ())перед
u, т. е. в-ь І. лиut ед. ч. иЗ. лиut ми. ч.".- В долині ріки

Yra ue nи~е пануюче: mJavu, rюlІuvu, ~ntau (Ужок), ~n/auu, ~n!a
vut (Стара Стужиwr), ~n/avu, m/aJ.lU (Тихий, Люта), tyt/avu,
~ntavu, z,n{avu( (Дубриничі), l'Іb'jauu v!odu (Ворочово), але mІaju,
dajJu(. Від Ворочова долом аж по Коритияни uc nиІ,І;Jе ІJ!сзав
а і поJІВЛJІвся on'nь: dajlu (Коритшrнс); duju, dujut, kupuju
kupujuf (Оноковці), lytaju, noluju (Доманинuі), maju(,/cupuju, ku-

pujut

(Дравu;).
Від Оріховиuі-І'орян починається оп' ять І,Uезання і перед -и,

-u( та іде до долини Великоі Ріки (Хуст-ВОJ\.ове): m/avu,
dav/u, rtиh.tuvu (Оріховиuя), lyttavu (і l(J1.4m), sІivu, s'tivuf, mtaou(, btsid!иi}Jlf (Горяне), ~п/af!.u, dит/аІjи (Комаровuі), polynмut,
~ntau, z.пtau(, іа тJаи (Ляхуьці), rn/avu (Худльова), rnJavu, ~n/avu,
zntaf!.u( (Лінuі, rайдоІІІ, КиGряль), rntwvи s'a (Жукова), mtavu,
dav/u (Купиновуj), ;:п/а{lи (Страбичооо), тtаи (Лалово), lyltaf!.u
(Свалuа), т/аи (lІудnолозя:), z.пІаи (Кич.ірпий), rn/au, da/u, rи
bJaиt (Кереuькі), тtаи, mfaf!.U (Березники), mІav.u (Довгое), ~nrau
(Ракоuеuь), mJavи (В. Комяти).
ДоІІОВНення МОЖІІа ІJ.!С навести аі занисів Верхратського ra
Гнатюка: дути -дл (Honc Давидково, В. І, 77), а ттірь я 6ідj
.пиіу (СтраGич.ово, В. І, 162), мdу я. дьіла rne6t (тамжс, В. І, 128),
mJJй пoпoJuptiymь (В. Шард, В. І, 152), 11 хоть лиші paJ Jatniв1.'Y
(тамж<',В.J, 154),nx4'Y гdлову-нt cmJJє, пхау иогу -Іtе стає (Іль
ниuя:, В. І, 148), кедь Jt до тя. прийти .мdsy (Іршава, В. І, 189),
отпущаут ти сьа гріхи і йа ти отпусч.dу (Кушниuя, Е. З. ІІІ,

123), tn4

йа вас утти уратуу (Солоч.ин, Е. З.

lV, 34).

Крім

того Гнатюк мав занотоване такс явиtце в селі ГолІІТині на
Верховині МарамороськіА: Лн:поди погибt4J (Е. З. ІІІ, 4), і пак
вам дару)' золотий (Е. З. ІІІ, ЗЗ), але наводить 1ам й форми з і:
бо йа ни ч.jйу (Е. З. ІІІ, ЗО). Верхратський закотовув й в Хуrті:

Jamкaym (В. І,

158).

Крім того Нанкова: llPDf!.п'aиt.
зо з

сь~і~~~ м:р~ч:~;:сь~а(~~р~:=у~е~~к~е~;~в~::_ав~;:;:~;
rю ріці Жденіввuі та Воловні\) дальше на Великій Ріці та
далr.ще на схід, :ІдnІІЖ долішнього Yr:t від Невіцмсоrо до Ко

рнтннн, nілтак тт ід Виrорлпт

-- Синаторію до Пудrороди

тих околиuих люп ограничено r~a деию дікслова в 1. особі,
котрі нс мшоп. " опаові а а лиш розширену основу па -ovaa ноті\f на :шхіА кід Лабірuн аж 110 Татри в тім самім огра
шrченім числі, що Сііля Ужгороду форми на -ju; ro<;umijut n'a

n

(Tншio),povьrfahІajut (:ють і тут почув я невиразне j), roskladujut
bjut (Верс~,&исі), ja V/iruju Ch'(Jstи, ja ttbt ne poz.naj/u,
ja s"a n, pryznajJu па vta!u VІiru (Изки), <;ntaiu (Ренінний, Си
нсrшр), mtajut, doraciІtиjut, puJltajuJ (Воловий), ne dtzi.Іи, nt <;n{aju
(;1.parouo), ja fafko ich ltlr.Іaju, ja ІІJІr. dum!aju (Нанкова), m;aju
(Линеuька Поляна), panw ihrJajut (Буwтин), zntaju, ltuju, bІajut,
ihnajut (В. Аrшш), zщaju (Gичків), mІ.Уіи (Ясіни). На заході
поза Лабірuем прнходятL нід yoary діеслооа з основою одно
СКЛ<ІАОВ(Ш> ІІа І"ОЛОСІІЇ; і, Ь/ 0 u, і(< l}, бо ОСJІОВИ на ·ll ПрИНИ

и1Іі1і, iaтt/uiut,

мають закінчення -ат, та діfІслова більшескладові з розши
реною осtювою ІІа -ova: d!uti-dJuju-diujuf, Іr.иромtі-Іr.ирІііи-·

kupІijut,

ialr. nas lujut, bts'idJiju

(Рафаїаuі),

bes'id'liju, ja sa m{Nju,

0191 sa mnнjul (Валькіа), d'ak'!iju (Гавай), besidІujut (СемС'rківuі),
a·alr.Іuju,

btsid!uju (Грабівчик, ]jерніна), ga~dІUju (Ортутова),
tk:'aiut, dJajut, pofihІajut (Млинаривuі), sijut (Іl!авник), tІ~>~іи (Ко~
бІtАLІІІПJn), fwju (Кобильниuн, Ремсніни, Лавриків), tfaktuju,
beJitfІuju (І<оfінлІ.НИІJН, Рr.мсніии), nolJuju, tfak!иju (Вирліх), ka·
m;uju, rfalr.tuiu {І.ерляхів), swl<;ЬІ J"a ти lfiiut, tfalr.Іuiu (Обручне),
bffЇdtиjuf (Київ), {Jitajut {Шом), mwju- -m~>~iut (ОриGина).
Діnслоnа VI. кл. :1 розвшрсним пнсм на -ova- в говорах на
захі,~ nід ріки ljipuк11, Іючиrщючи від першої особи однини
аж ло :-і. множинн а також 11 impcrat. у всіх особах на :тачнім
ІІfJОtторі, маютL місто

-uju,

-щ·иt

(-ujuf), -iju, -ijul (-ijuf), -iiju,

·ЬІіи. fjc иuю.uс обійма€ полосу GезпсрсривІіУ від Ціроки аж
до ріки Лабірuя, вілтак йде південною областю аж нід Мако
юruю а uідтак оп'яrL від Блажова·-Штельбаха поза Попра.д

ОрнGину Літманову. На uc иви•.uе звернув був увагу й Верх
ратеькнй (ЗнадобІ! ІІ, 91), але не вказав точно на околиuі
(місто у ужш,;нол. у глаголів VI. кл. в декотрих околиuнх u
абu і), а приміри наводить лиш з села :.Збійного.
Не nход.имо поки r.uo в розв'язку uuoro ЯВИІJ!а, яка на вид Ію
дібнадотакої ж rюяви в старочеській мові, но в суті речи 3 при
чини, J..YO ту о, хоч в trезакритім склСLАі, переходить в і, iJ, ьz,
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nредставляв певні трудночsі об'•сиення, npo І,ІJО була вже
бесіда в часті фонетичній (диви стор. 54-56).

Яои!J!С

ue ночинаєтьси селом Звала, де паралельно з пере

>

звуком закритого •о
U nоJІВЛивтьси: tfakliiju, noltiiju. Село
нижче положене Острожниuя uьoro RBИІJ.Ja ЧJС не знав. В се
лах па захід від Звали (Паріrузонuі, Чукаловці, Пчолипа Пихні) розширІІР.Тt.си це ЯВИІ.(!С па ІJілій області язиковій аж
до Межи.лабірuя:

;;,aham/iju, t!ak'liju

(Пихпі),

kupiju,

kuptiІJu(

(В. Яблінка),/m'іtfІіjи (Брестіо),nаkа<;Ііjе,

pok'iiju

kJбnї,
(оід

k'Jiju( .s'a

naj

ЩJІ

pok'tijuf

kovati), nolfiiu

ktбn'i

(Сукіо),

dobr!i besїdІijem (Суха),
(Во,\Иуя), nt fЬІk't#и .r/бЬі,
ptrfu klasu

kla.rЩut (Роки

rінuі).
Верховина Земнлинська і Шариська, як було сказано, L!І.ого

ЯВИІJЬЗ не знав, а то від Межилабірuіn до Чертіжпоrо дальtІІt
110 лінії Микова-Дрічна-Бодружал-Свидник-Рімнс-Ортутова.
Понижче цієї ліюї на південь зrа.дане явиІ,Uе розшире1rе

всюди:

kupiju (Ш. Буковеuь), gazdfiu,
btsidfiiu (Пстрина, Міроля, Кожухівuі),
в Рімнім старші: hti'tdJujut а молодші bt/'idJijut; tanctiju, tanettjut,
last{ijut (Млинарівuі), pry mtertvwm bts'id{ijut (ІJ!авник), v KrulJoui zaf''lh'tijut btarzo, !Іwtkьz bes'idtijut ро rJuskw (Фіяru), gazd(iju
(Собош, Матіївuі), bes'id'Jijut (Руска Воля), ja bes'id!iiju ltyJto ро
rJuskw, tJЬJtol/Щiju --VЬJtolk{iij, d'aktiiiu (Кобильниця:), bes'id'Jiju, nol/iju (Лавриків), но в Ременінах: tlak!uju, noltuju; bes'id'tfjubes'Wtijnne, gazdiju (Вальків), hamІiiu viz, bes'it/Jiju, ga,zdliju (Ра
фаївuі), tam ро katoltickw bes'id!ijut (Пискурівuі), kuptiju-kuptiju(
d'ak'liju,

btsidfiiut

дtЧd/iiu (Гавай),

(Вішавка),

(Руська Поруба).

Явщuс ue on'nь виринав аж на захіАНій rрани~,&і в околи!,&Ї
Блажова і переходить на Сниш аж поза Поп_рад: d'ak'liju,
besfd'Jije (Ториска, Блажів), harc!tнju, d'ak!tнiu, kuptщu (Орнбина),
kupJiju, nol!iju, piln'tiju, budІiju (Літманова).
Не однаково нідносятьсн дієслова кляси lV. з основою часу
теперішнього на -і в inf. ІІа -iti, -lti відносно налиталізації
зубних і rубних 11сред ju в часі теперішнім.
Зубний

d

перед і ь східній частині

півдснно-карІІатських

говорів псрсходитr. так, я:к в староруськім, на l: l!Jid'ity -- vyiu,
Областh ur.oro явиrца починавтьсJІ від Лато
риці між МукачсІІОМ і евалявою по piui Дусині 1101 Боржаву

clrodyly - clroiu.

nопід пасмо полонинськс а тягнеться аж ІІЗ наіідаЛІ.ші кін
чини горішньої Тиси і &:Jагалі східньої украінської нзикової

граниuі:

stylu,

chtol.u (Сва.лива), chJol.u, vІу.іи (Брестів), chІol.u, vІуіи,
(ladyty), hrІotu {Фоrараш, Лалово, ПістрІІАово, І<р.

lаІі.rІ

t·І. ... /ІІІ~kоі щ\fо<о
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М<tртонка), chІof.y, JІІІ.іu (Загати), вUжю н. на слtіві чomwpьt
_,wлtimнuкw (Ільниuн, В.

І,

148),

любити

тя

(sic!)

нdжу (Влагово,

В. І, 196), v!J.tи, cll!oiu (Н. J{ом'яти), нала:жуся, на simtp (В. Шард
В. І, 151), але :1 того <"амоrо села мав Верхратський примір на
нсргміну J І і ШІ r/f.: ІІt нІіджу чumdmu, а також всі його записи
:1 села Гр•·Gлі і ,ІJ.убріпки сиідчили Gи 11ро ІІерсміІІУ d
j на
r/i: пп PY·"iHJ' "''іІ)жу (І'рсблн, В. І, 196), кудtі х6джу, к6рч.ц_";
ІІt митіу (тамж~. В. І, 193). Iki 1і щшміри в::~nті з пісень,
а тn сnі;І;ЧІІТh, І.ІJО ІЮІІИ 1 у нr F. н І'И("П'МЇ
натомість раз
ма<;мо на мicrri uif<i 1 руни
.::. ал(' " parL. praeL. Ja стОликом
палточька мtжіип (тамжt", В. І, 196), mn Іtmi вМшу iJ кь1м Cliд"Q'
(Дуfір,>вка, В. І, 191). ІІртtміри :1 di міс·rо .t на місІjі rl +і в ага

+

даннх ссл;1х ш· пілнооідаюп.. дНіс•юсті, бо й шші

.t..

n

ІJИХ с~.лах

і uілііі оrюлшJі ІІа місuі d І і папуе виключно
Дальші при
міри наводжу ~ 6. Уrоча••ської та Мараморш·ької жупи: v{J.tu

(BepnQR,

ЛшІСQt.Юl

ІІоляна),

vty[u,

сh!бІ.и

(НовоселиQя коло

Нерtтниuі, Бичків, Ясіня), ch!o[u (Требушани).
В селах nід Снгота ІШ ріку Руськаву панув той сам рефлекс:
cho[u, vo.tu (Рус-І{риuий). Натомість полоса всрхоиинська на
північ nід Ііаржавських полонии зберіtа6 рефлекс dl.: chod[u

(Изки, Сннсвир),

.r()d[u, v{Jdiu

(В. Bcpeur.кi). Те саме тягнеться:

аж до Татр з тим, ІJ&О в ,~~;епких околиuях di f! м'ИІ<е, J1!0 було
:.азначене о частині фонетичній.
Не однакоnа нерша особа часу тепер. також у дієслів
uі~:ї ж клао1 :1 зубними ~. _r перед j. Коли бо у східніх говорах

ІІЗІІУ€ місто uих зубІІИХ

.t. 1,

то в нівденній полосі говорів,

ІJ!О тягнуться па захід від Yra, маЕмо натомість лиш зм'якчене
котрі на області, де міrто z', s'""' ,t', f', персхо
дять на ui останні: по!'и, vot'u. Явю.ІJе ІJСnочинаєтьсяпід Серед

z, .1: nos'u, vo.(u,

ньоІ'О, іде ropi У гом ло Невіuького Кам'яниці, відтак на захід
на І<орумлю, ІІЇА Собранuі, ІІудгородя, Р. Грабовеut., Валяw
ківu,і, відтак долиною Лабірuя між Радваню- Білою-Кри
вого, а по соідоц1вам І. Верхратськоrо і до Борова, і дальше на
Зем••линській Верховині (ВапеІІік, Бехерів а навіть В. Вирліх

о чім треба сумніватися - далJ>uІе Руська Поруба, частинно
відтак Рафаївuі, Валькіо, Лавринів, Ременіни, КобильниWІ,
ІІ!авиик, Млинарівці аж до области, де s', t.' =-= f', l'. Поза
Маковицею на північ і дальше на заЮд u,i форми персходить
на фонеми з м'яким J, і= Г, [". Приміри: pr!os'u, n/os'u, V/O;?,,'u

(Коритняпе, Оноковці, Невіцьке),

k!os'u, pr!os'u (Пудrородн,
t.ahaІs'u (hіла Крива), m/w'u,
nJIOCIO, zpo3IO (Борів, В. 11, 88),
в Р. ІІарубі уживається: подвійних форм: ha/S'u, pr!os'u, n/os'u,
а також htalu, pr. 1oftІ, nto/u, nJoJ'u, h1as'11 а також choi'll, vу<..,и (мала
Р. І рабовсuь, Валяшківці),

але

lcofu, profu

n/oJ'u,

(В. Радвань), носю,
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налнталіааuіи) (Буковсuь Ш.). Відтак на півдеІІЬ лиш форми

на -s'u, -<..'и: nlos'u vodu, prJos'u vas, vtoz'u i'YlO (Рафаїоuі, Вальків),
J111os'u, h!as'u, vto<.,'u, m/u.~'u (Лавринів, РемсІІіпи), іа m;ur'u iti
fnm (Кобильниuн), d!oraz ju zah/ar'u, prІos'u va.r d!ajtt ті iІi.rfi lmndІrtrok (Кобильниuи}, vloz_'u .~іпо, n{o.t'u r•todr1 (ІJ!авник), ja n/'lн'u
1j(j ( Млшшрівuі).
Такі (·амі форми :.~ае й село І)анскt': rм.t'u vфyku
Jмs'u

/lotu

1/trcltu, .;:n-

[Іатри. Від Рімншо, Ортутови, Іjсрніни tтрічавмо

,,ІІІІІ форми:

k.!o!'u, pr!o!'u, VІO[u: ІІІІІ.f.'и t!rt.JщJ,jІr/oJ'иІmJ, kІoJ'u
vodrt, h!af'u lampu (fсрлихів), п;о.Ги huti,
nto!'u, ІІ/аl'и. kІоГи (Dлажі••). За

.іїпо (Ортутова), Щol'u
vІоі'и

iito

(ІІІом), pтtoJ'u,

Попрмом м'икісп, і.. J, в І. особі
R

3. м•юж. :1 інших фонетичних
zah!af'at, v/ol.u
vJoi'at.

IJ!eЗaft, але збсрігаєт•.си

ІІfШ'ІІІН (.•', .:'

.і',

t'):

:t,аІІІаfи

Верхратський о цитованій праuі (Знадоби 11, cтojJ. 88)
:Ігадув І!!С про одне ивщуе uіЕ>ї ж класи, де приголосні d, І не
ІІ<'рсходять зовсім у nідпооідні афрІtкати dt, l, але остають.

Наоодить він nриміри лиш одного села Орлова: молотю, хоUю,

і:~~~: Л1:~~:~~;~:~::~(tfo :::а~ "Л~:пr:к~~д":;о~~?,:а::).

Дієслова uівї ж класи а також класи ІІІ. з rубними перед і
!uhyty, robyty, lr.upyty і т. д. в го
l epenth. а 1'1 за

11 І. особі часу теперішнього:

морах східніх, частинІІа й західміх ветаалиють

хідніх гаnорах та rуuульських у більшій часrі uього нема.
Граниuя uього RDИJ,I!a посунена доволі далеко на захід, бо

нерсходить ріку Лабореuь а сягав аж до горішньої Ондавн,
до Вапеніка, хоч між Лабірuем та Ондавою находяться
вже А форми без

l epenth.

Наведу наперед приміри від Лабірuя на схід:

kJoplu, !ІиЬlи,
spltu, r/ohlu, drJymlu (В. Ра.двань), ne {Jublu,
k'ltl rІohlu, lІthЬІ n/a n'a d!achto Iat/ovaІJ. (Суків), rtohlu, ttoplu s'a,
lamlu -але lame! (Рокитівuі), ла.шют со6і голову (Дрі11на, В. 11,
149). В Бодружалі записав Верхратський обі форми: зробю,
зроб.то (л тобі cмtprm зро6ю (зро6лю) (П, 144), у Вапсніку:
s/Ьlplu (ПихtІі), lІuhlu,

::;;:~ (G.Ц'fzrf<:::~~i)o,:~i~~:n;(в~t'::.з~.еЬ~';J~):
chod!y1ty 1 (ІІ!авник), {Jubju, rtohju, drtymju (Виш.
rtohju sV/oju тohJotu, kopju znnlu, sЬІpju (Ольшавиuи),
то н ва.u таку кор01ку куто (Орлов, В. 11, 119),/uhju (Блажів),
rJohju, iІuhju, drJimju, kJopju, spju, t/trpju (Орябина). На окраїнах
в сусідстоі з пословачсними говорами а також в говорах nc-

liubju do

сетІшу

Свидник),

~07

рехідиих, починаючи від Ужгороду, ми зустрічаємося з за
тратою і в nершій особі: !Іuhu, spu, ktopu, drtimu (Конюш,
ГлівіJИе), sJwpu, ktopu, kІири, !ІUЬи (Валяшківuі), t/erpu, luthu,
ktopu, rtobu (Банске, Давидіn), ltubu, ktupu від k!upyty: ktupu
korovu, liubu pohesidov,Іati (Рафаївці), але там ІJ!С маємо форму
rtohju, lc!opu, lctopeJ, k!oput або lcopjut; drІimu, drtimtJ, drtimut,
ltamu, l!ame.f, {Jamu/ (В<алькіu), ktopu, .Іtwpu (Блажів, але [Jubju).
Яuш.uс uc зазначин нжс Нрох u Корумлі 1юло Ужгороду (WeitcІ·c Studicn, §ЗО, ст. 52 -53, § 32, стр. 54, § З5, ст. 56) а та
кож 11 <:елі ФалькуwовuRх (Studien ... § ~{5, t·тор. 66), так ІJ&n
воно в яниІ.цгм загальним східньослоnаuьких aGn й ноелова
чених

roвoptn, явиІl!С, яке

мтиска.rгься до

ногра1ш•ших

гnао

рів ЧИСТО украЇІІСЬІСІ1Х.
З<акінченшІ -im, -ет u І. sing. ргаеs. нриймаюта. лиш рідко
села на нограниччі словаuькім. Ue запримітив я u сеЛІ Ви

сланuі коло Орлова:

PrJalJiti ·- PFІatim,

rohІІ'ti

- rtobim

а також

в ГслІ.uмановuях коло fельІшці, Словінках, Порачу і Зава.дці,
1,1!<> люн

островами між словацькими селами:

fJJiJem, trem,
kupJuiem; lJuhim, l/trpim, vlo{im, spim, n/osim (Завадка), p/Ujdem do .NovjUjs'i (Порач). Так дівслова з тематичним -е- мають
закінчення в І. sing. praes. -ет, з тематичним -і- закінчення
-іт. В тих же селах у дівслів на -ag місто закінчення .ат
мавмо -ет: sypiali - stypem, h.rab!ali - hrІabem.
Закінчення другої особи в всюди -f, неред котрим в класі V.

у дієслів nиuі.диих від другої особи одниІІИ аж до другої особи
множини настуnав kонтраkuіи тематичноІ·о е з а:

mal,

d!umal, d!u-

rlum.'amt, dumJalt, dumJajul.

Jjя Іюtпракція kОІІсекnентІю нереведсна в говорах захід
ніх. В ('ХЇДІІЇХ ПІІІОр::tХ 011Jі11111ЧСНа UOIIi1 ДО 2. Й З. осnби ОДІШШІ.
(ТаК

ttpиttaiiMt:lll\1('

МОЖІІО rудІІПІ

Ііі\

О('Іf01Іі

матсрія.\у ДО

Te!ICJI :tiGpatHІI!І).
:~а:шачити треба іі те, ІЛО uя контракtJін Іютяt·ав за собою
перссунсtшн нщ·олосу о оди11 склад взад. В говорах ріки Рус
ковн 11ін ше :tGеріІ·а€тьсн tІа старі-.. місці. ПримІри того типу

кошоrаuії

ІІаведені у Верхратськоt·о

(Знадоби

11, 89 -90,

Чертіжне, Чабіни, Борів, МежилаGірuі, Штрова, Варадка,
Уяк, Орлів), зводятьс11 до типу soмmu: Rолам., soлartІ, soлam,
sолам.е, вомтt, еола1оm.

Від ріки Уга, як то свідчать приміри наведені Брохuм з села
УGлн (ор. cit. § 59, ст. 106), явИІус ue ограничується лиш до
й З. особи однини: byu/aFu, htyva!, h!yval, hyvtajeme, byuJajtlt,

2.

7t:::~и~·~;:ь),е ~~:; rf~pп:,ip~;o:~r.e:~~~=:й~~:'a:;o~:=
fПузнІІкnвці,

8. І. LЗ4), taJдa njйruoj і думать і думать (тамжс,
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В. І.

134), ШІ6tірать собі злата, срібра, позамЬU(ать вшwтко

(тамже,

~~н1;р~~~іЇ~,:;,;і~=д~єс~~ів~;~:тс(і:и?4~).nіс:Rід~F0~~=о~:
(тамже, В. І,

144) -

пообзrірать ШІ стьі'!У (Страбичово, В. І,

130), тDlдW пк рj6ать (тамжс, В. І, 129), poz_tyraf па n'i (ТищіІІ),
де лівиwІ лlвлн.та плікать (8. Шар;t, В. 1, 154); tюй tUJ...w&JI ІІе
tuіл.лт 6ідd пуд ногdм.и (Іршана, В. І, 187), кDlут закукурікать
(В. Раковеuь, В. І, 147), але крім того nодвійні форми: ІЮ neчU
сидUть лабкf!~ сл yмwвtit· f.умьиmть),у tІочtі вUдить, МNІUU хватае

( хвdтать) ('rамжс), iak .r'a poobz_tyra!, ta z/юrtyf; fto htadal .rОЬі
(Горінчово),Ісо/tу .r'a nahtada!(Tepeблo), alcolty pтyptyrat,lo mololcto
ne іІе (Бедевли), jak .r'a lЩ(іп' і~ d'Іі/#соІJ spto~nat (Вульхувuі),
lc!allca rtapkat (Терсбло), ~altyual kr/OIJ, rtubat bІotu (тамже), ktмsne
роkм ne рорІиІсаt (Горінчово), rtubat dtule, prootпtat dtereІЮ (Н. Си
невир), ~b(Juats'a hraЬl/t:nna па n!O~'i (В. Студений), а ttot иl/иІJ,
flo chttos' tam rJuhat ith; dtumat, flo totto jl (Торун).
В. І, 160; hadJaju, flo chtalla s'a ~ar{Yuat (В. Anwa), littaju,
lit}a!, littal, litJarru,littate, litajut (Рус-Кривий). Говори rуuульські
uього RВища не знають: lyltaju, lytajef, lytaje (Рахова).
Верхратський в Знадобах І, 78 установлив таке саме nра
~ило відНОС;НО к~ттракuіі тема~и~ного t з а в ОАJ;ІИНі і мІюжині

;.-~~;~~в~~ви~~~~~~~:о~~~ь~'d:і:~~~аС:~~~~в~:~:хо:и:і
та І. й 2. множини частіші форми з голосним те11ерішниковим:
cniвtiv, співtіtш (рідше співаш; Н. Д., Нове Давидково), співаеме,

rniвaєnu. За тим промовлІtЛи би приміри, наведені мною з Рус
Кривого.
Третя особа однини у класах 1., 11., ІІІ., VI. випускає t, так
ІllO кінчиться на тсмаmчнс t; о скільки в класі ІІІ. вивідних
діеслів нема контракції.

Ті діес.лова, котрі зберігають l (класа
а контракuіtІІо), мають або м'яке
стан язика, або мають тncp;tc t

Закінчення

(,

а також ІІІ.

tltle, т/wje, ~aт/tr~nt (Ори
dr!rmt, mІwie (Вальків), пtие,
hrttbt, .;!nt, dІиіе, ztamknt,lc!npe (lcopaty} (Банскс),
hNir. pa.re, mele, rїtt, hr'ije, туjе, rOz_umije, lcupUje (Убмr, l)pox,
ор. cit. § 60, ст. 105), l•ilu mtaie rtohy (Ужок), dt опа .r'a tliиlajr (Суль),Іа иіп hu/ІІ.r.YIJ, .te uin uvarttuir (Лкна), пііде там (Пуз
ннковut, В. І, 135), Kdpom. віржt t·дну лОжrчку (тамже, В. І,
140), возЬJ.U Emto дірtво (тамжс, В. І, 134), ізвідаt· владWка
(тамжс, В. І, 144), тепІрь гадdе со6і АііролJ, (тамжс, В. І, 141),
бина),

-/
nttst, lrr,

виtra;tae: опа pl!єlt,

1V., V.

:~бсрігаючи тим давніший
ІІВИІJJС новіше.

~Іamlcnt (Gлажів),

~!apre, lcl!adt, т/tlr,
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сьт ntlшe om/P(! (тамжс, 8. l, І ЗВ), професор кdже (тамже, 8.
І, 138), коли пtічні м.ізти шаркtінь (Страбичово, В. І, 129),
ovйn tom t/e.fe (тамже), зочері руко} eo4W (В. Лучки, В. І, 165),
но zopi, па zopi, сньіжdк СІІ більіt, де сл м6я рЬlбка кd зиму подьіf.·
(тамжс, В. І, 166), yu жиеІ (Дупковиuи, В. І, 145), а zoлoed
nari 1 траві (Ильниuя, В. І, 148), айбо рукd не стаі (Ільниuя,
В. І, ИВ), кедь не уzані, та Jлoj cмipmuj noz1~нe (тамже, В. І,
147), плавлt качd, плdвле, само собі panw (Гребли, В. І, 194),
печі, брІше (Імстичево, В. І, 160), а жид mtnд-t:l піічне zdiiкamu
(В. ІІІард, В. І, 155), дуб тихо рості (1·амже, В. І, 153), дуже
ШtІUіJкоуттд'дь ізльізе (тамжс, В. І, 153)- t·дін чолоtІікуздоровЛІU·
иарську доиькj (тамже, В. І, 152), мало xocuyt (тамже, В. І, 152),
ткоа. Іtас туй zoдyt (тамжс, В. І, 152), ізмп6w кpUJUJмu (В. Ра
ковеuь, В. І, 147), leres l!ЬІ[dеп' саІr' [enlt myntystra (Бушmн),

prryjde ot/ec rJano {тамже), zVІiduje car''
pno!li hovor(yty (Вульхувuі).

(тамже),

.rtarJosta

zalynІaje

І'овори ріки Рускови зберігають однак l у всіх клясах
ді€слів, а не лиw там, де настунила контраtсція: pysJaty: Pflu,

р;уЧеJ, PІ.Yfet; vщу:

vedtu, ved!tf, ved!tt; l/trty: lru, lrtf, tret,-

.t.'Іaty:

inu, lntf, intt.
Заtсінчсння t може бути, як сказано, м'яке й тверде. Від
носно uього область підкарпатсьtсих говорів Аілиться на дві
часті. М'яtсість t в закінченні треnої особи однини а таtсож

А 3. множини ночикається островом Кобильниuи:-Ременіни
над рікою Топлею: hJЬІrmyf, але й ;:,rю!if,

;:,n.ajuf, оdhаdаjиf-Ко

бильниця -· стара гснераuіи hfYrmi(, kus/ajuf, svІi(at (тамже,
молода rсн.), u 1'111.f n't trІimaf (Ремсніии).

М'якіст1>

t

ІЮЧИІІЗ€ТЬСЯ

суu.ільною

областю від Ольки

Лраврш1еuь Ренейова-- Рокитооеu.ь 1·а передовсім долини
Лабірuя за виїмкою <·іл J)оріи - Чсртіжнс і тяrнеться до горіІU
ньuru Gi1·y ріки Yt·a, а то -гак званоі Ужанської Верховини

з селами Стара Стужнuн -Стаuне -Люта, но за лінією котрих
на північ ІЮЯВЛН«ТІ>СІІ тверде t а на південь м'яке t. Uи лшія
біжитьдолиною ріки >Кденіїu('LКОЇ здовж полоиииського пасма
через Жжденівво аж до Керсuьких на південь від полони ни
Боржави дальше з.довж ріки Боржави з виїмкою Керсцьких

аж до Заднього до граниu.і був. Марамороської жупи, відтак
долом Тисою до Веряuі: і ho kol/ola htrn.adl!ami а .rpyf(Poкиriвui),

spiv/auf {Олька), ;:,n.rajut' (Репеїв), bl!yskalta hJЬІrmy(, ;:,пtаІІ(, posw1au((B. Радааю.), Ьl!uva( (Воліця але st/ЬІrkat, pok' /ijut!), povJidal
(а.\с й f!Ov!idat), pryhol!ovy(, jdut' (Суха), n'aj po.f[/uch,aju( {Сукіn
але не Z!Uli lit!ati), l!_yitat·, m!al, mtavu(, mltнvul' (8. Яблінка),
dІuJyt', Jllojif, htЬІrmyf, hvІaryt', cho.fn!lju(, dajuf (ІІихні), ciІtнhyf
ГОстрожниuя), htІ:ary(, popo;:,/tra( (Звала), lf.Yia(, rpІit>ftt: tai ,··а
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sтІиfоі (ВалиwківW), {.ІІІаии( (Колониuи), chyhy•t', tu maJ' daA'i
(Пулороди),hаdупо. fir'jat' chlopc'a1 (=сильно жене) (Коприни),
hrymlyf, dartuu(, datu(, <,mteluf, mtot,u( (Суль), b!Jval, byv:ayut',
chvalif, chrmld.f, clюdif, chбd'iit (Ублв, Брох, ор. cit. § 60, ст. 106),
polІetyf, hrymlyf, <.ntavu(, ktatІІf (Дубриничі), mlil'u(, dtaiuf (Воро
чово), hrtahaJ', bortony(, dajtut', lrymtaju( (Коритннне), <.mtir'kaf s'a,
<.n/auf(Ляxyвui), po{.{eraf, ktatut, smtiufs'a (Страбичово), zшhtodyl.
svtityl, s,iul (Раково), dunn.Іyt (Полина), mtolaf, stoitaf, .І·сhпиІ(Не
ліпено), позdрать а fdШІJЮldІІ ру6ать дерево (Стройно, Е. 3. VI.
12З), думать собі дьлк (Дусино, Е. З. IV, 190), chІodyf, rtol!Jf,
l!ubyf, drwllyf (Керсuькі), platlyf, па/Іу( JObf, rtoblal (В. Рако
веuь), хлопииь iJ моря вОду нtkить та у ААСКу улdвать (В. Шард,
В. І, 153), лівиуя лівАЛта плікаtт (тамже, В. І, 152): дадуть
сьім стіів золотЬJх (тамже, В. І, 156), тепірь живуть (Ільниuя,
в.'· 148).
Тверде l в закінченні З. особи однини й множини іде ноаа

означеною лінією Олька-РеІtеїu--Рокитівuі на захід, від Сту
жиuі-Лютої-Жденіаа--Боржавських ІІОлонин на північ, та

~н~с!:~н;~а;::;:,~~~у~Гf;:::м~~~:~:;:~ ~~~:~~р;а:а~
хідньої области: rІob-,t, chІodyt, Іostryl, .QІ/ajut, mtш'at, klteput, k/4dщt (Р. Поруба), besid'tjut, rtobjal (Пискурівuі), ktupjat, rJobjdt,
ltujut, titiut (Рафаївuі), prtosyl, prJos'at, lJubyt, ftubjat, ptafku, pitulut,
1/erp-,t, l{erpjat (Вальків), htwnnyt, <,vJitiat, slijut, mІЩіjиІ, oberttajut
(І,Qавник), chІodyt, htr.~rmyt, 11/0~t, hІosfal .ra, ro<.b/erut, IІJІU{ijul, spjat
(Млинарівuі), hltadal (Нікльова), <,alІivat, hvlarj'at, bei'Idtujul (Київ),
I'v!Цyt, htorit, m!ajut, hrІabut (Блажів), chlodit, chtO<!at, h{adat, vle<,ut,
r/objat (Орибина).
В Блажові й дальше на захід помічаємо Q!езанняt в З. sing.
в дівсловах з основою односкладовою на -а: тат, m.o.I, та
(Блажів, ОрибиtІа), <,nат - <,nta (Орябина), колиж бо в інших
захі.дніх говорах З. особа одинІш кіІІчиться на t: mat. В ІІів
нічній ЗемІІлин~иtІі в соріwнім бігу -\абірuя на nівніч оід
Межилабірuи стріча6мо також тверде І, через I.J.!,O uя областu
тісно примикав під uим ослядом до области аахідньоі; вом А!>'
повідат, вояк на 1а.ого крічіт, приіідут збойники (!) u их забют

::~~~~ч(f;~;;:; ~: Ifi.l~~~)~:~~;:; ;;~::.r·t,·N,· :~~~:
По перерві областю м'якого

t

тверде І вистуна6 uп'ІІТь від

Старої Стужиuі та йде Берховинош nж у Марамортu: .~n/ajut
І

t'jr'ja{J' afio

Й

/r'/r'in!J"

ІІІаТІІ, fіІПІІ.

:ІІІ

(Ст. Стужиuя),

ck/odyt, rJobyt, r,oblat (Ужок), ntlupla!Jl s'a, mtauut,
hl!adat, chto(at (Люта), ul!yts'a, tor'jut
ЬJьшаt, <_nІаиt(Тишів), mJusyt, no!Jujut, poVЬl
han'Іa(i)ut (В. ВерСІJІ·Кі), koly m!ajiltr mІir'jat (Изки), <.Іьajdut І' а
tot/t.І g'а<_dЬІ., Jto mJajut uilarJi, .fto mІaiut pastuchІЬІ і dorшh/Ujut, dt
biudut mHІaty (Волоос), tep!ir' fнyilty nouti pa"flw., <_n/41!- flos' chІo(at
(Н. СиІІевир), hladat (t-Jсре:шики), J4Жt1!Jm tйі Оо :n.zжu (Лу
ково, В. І, 159), cym такі льіки, шчо польіеит му (тамже, Е. З.
lV, 70), ch!or!Jt, h!Jadat (Веряuн), най сл 6огdтьай ttt жjрит, ожся
у6dгом.у icnyO нkа ue курит (В. Сеилюш, В. І, 158), стоячи npdcяm,
то Jamкdt~m, то jтягнут (Хуст, В. І, 158), uktalujut, potrtbJuiut
(Нанково), ktai.ut (Буштин), ch.Іafla І'а zartyvat, l!tlc!t ти І'а
ul!ynyt (В. Anwa), znJalyl, yrsttyt s'a, pokiazujut (В. Бичків), ch/odyt
(Косівська ІІоляна), h.Jonyt, l!/f-!Jl, lurovtyk luryt (Боtдан), rtobyt,
<_asttupyt, dtoiat, r;ohjit (Ясію1), litat, p!f!tt, litІajut, РІ.Уlиt (Рус
Кривий), pisoJl'ok iichJodyt, yz lJOjnьa, vЬІ.chJotf'at (Рускова).
d!OJ!baut

(Тихий), huІaryt,

(Підполозя),

po;z.tyrat,

Перша особа множини кінчиться о персважній частині
нівденно-карпатської RзиковоІ области на -те. Область uьoro

RВИІ,L&а СІІІ'ає від Татр аж до В. Апші в Марамороші, відтак
долом, виминаючи гуuульські говори, через Бичків Луr, Кра
чуиово, В. Руну на ріку Рускаву.
В дуже ріАких винадках в західміх I"ODopax зустрічаємо
також, так як А у нольсtокій мові закінчення -ту

Приміри

(-mw).

на закінченн• -те будемо подавати,

ідучи від

сходу на захід:

ltilamt, p/i!tтt, ro!bvmt (Рус-Кривий), pU!lІьmru
do SyhJota (В. Рупа), pJujdemt (Лнишun), lltm:r (НуштиІІ), hv/aryтe (Нанкотю), ly!laiemt trtt/y"flи (Н. Син('вир), budtmte, (udt, nafihІaty gtrtndtu {Изки), budtmit (8. Версuт.кі), idtm!t (В. Раковеuь),
pod'ІЦymt, povЩ.emt, spІalymt (ЛяхутІuі), I!ijtmt (Тихий), hnetem/t,
pasemtt, mtelemt, hrїienu (УGлн, І>рох, 105), .ftwjtmt (Ворочоuо),
poirhJaтe (Суха), pi{i)dteme, id!emt; id!tme, dt dui .wilkьa hІor'jo(
(В. Радван ~о), ltr/J!ime. rozиm!imt, padtamt (Ва.л~ок.ів), nЩtmt, mlaw
(Блажів), chodtime, mwiJtme (Орябина). nрнміри ui вибрані з око
лиu~о нодальщс віддалених від (·cUc, Go явиІ,ПС це загальне а
нотверджстшя Иоrо можна найти у Всрхратськоrо (Знадоби
І, 75): "І. лиuс множ. ч. закін•ІуЕсо ш1 -ме; :щ тим іІдуть при
міри з областн східної (наІ"()лоrу движимоІ·о). Виїмок творять
rовори на поrраниччі з І'уuулами, бо уживаються подекуди
і форми на мо, нр. учUним.о Ові польі" (JІсінє, 76). Відносно го
ворів західніх, то Верхратський в І І, 86 без обмеження каже,
ЗІ2

що .,в І. лиuю ч. ми. в старосл. накінчику м· .. замінюfіси ;о,
на t: п.итеш, гудеш" etc.
Закінченни -то, питоме передовсім говорам П\лиuьким тоt
українським взаn.лі за виїмкою Лемків та почасти Боіікіи
а також говорам сербахорватським починається, як сказаl!о,
від В. Апші па cxt.n;. Пpaиttnnottiбнo говори :\ насслr.нним
нсгуuульським долини горішньої Тиси, судячІІ по :\бсріганні
3аКІІІЧеІІШІ -пи в долині ріки Rішоии, де збr.рігаєтьси І.lJC -mf,
підпали під вплив сіл rуuульських Кобилецькnї та Косіоської
Полипи: pujd/tmO (В. Апща), tr'jlstemo (Ясіпи), chtodymo, ltubymo
(PaxD), Ьш/ето, sydymto (Требушанс),-і:/атknето (Коб. Полина),
nes/emo, terpym!o, роиітІо (В. Бичків), але В. Руна: mtajtmt, рU

Л!ьите; також і околиуІІ ріки Рускови.
Друrа особа часу тен. множини кінчиться все на

·lt: mьфett,
prosJylt, padtatt (Валь
hntt/tlt, paset{t, mttltte, r'flete,
cit. § 60, ст. 105), vt(;ttt, terpytr (В.

clюdtitt (Орибина),

nts/tlt, m/alt

ків),

(Р. Поруба),

nts/ttt, sto!itt

kupщjett (Убля, Брох ор.

(Блажів),

fіичкіи).
Трети особа множини кінчиться на
тичним -t, у дівслів з ·tематичним -і

-ut (-jut), у ді~слів з тема
tta -jat (-at), як й в давнині,
t може

при чім, як вже було зазначено nри третій особі однини,

бути м'яке або й твер;tе. Відt·раннченtІЯ обласне було вже при
однині nодане. Всрхратсt.кий замічув І, 76, ІJ!О в деяких

околицих в З. особІ однини уживають пердого закінчення:
косит, робит ... , натомістr, в множині: нОсять, р06мть, хddять,
cuдAtn6
но не подав саме, в котрих околицІІХ. Мені цt.oro
не довелося

констатувати.

Гуuульскі говори місто закінченим

-iat,-'at в

наслідок загаль

ного фонетичного закону переміни м'икого 'а в звук передній
І (іі) також в наслідок затрати t, мають -'1: с/ю(І, rtoЬll, але й
rtdbjlt, но dojtat (Ясіня), derl'l. але dojtat (БntІІ.ан), totri Jchtorf}Іt'!.
pryn!os'i (Рахів).
Час минулиА

(Practeritum).

Час минулий на цілій півдснно-карІІатській украІнt·ькій
изиковій області тиоритuсн одним способом, а то при помочі

давнuого рагt.

pract. 11,

та ІІОмічtюго слова jesmь

11

їх тсне

рішнім виді: jem та його змінами: ут, іт.
Час минулий може rюяолятися у двоякій формі: І. 11 описовій
з partic. praet. 11, з пnмічнІtм сло•юм jem (без займенника

особового), котре аливаєтьси разом
:\атрачується і перед

r: chodtilrm,
:іІЗ

:\ participium, а тоді часто
choqyuem, chodyoim.

chodІyuirm,

у формі поЄАинчіА, т. в лиш саме partic. pract. 11, СLІІ.е з за
йменником особовим перед ним: іа chІodyL - в західніх ro-

2.

вoh;~ ~е;:і?оп~;о~і~х~;~і· трети особа однини й мпожинн

не дІста€ помічного слова а лиш звичайно займенник особо
вий або nзаr<\лі ніАМ('Т

mhyly.І'te.

roblytt jtm, roby{l ju', vin rob)'{l, robyly.r'me,

vr!Y robyly.

щ·ли,ду Шl закінчених part. praet. 11, у Аівсліо, котрі
збері•·аюл. -/або йоrо рефлекс ·{l (v) на кінці слова, час ми
ІІfЛІІЙ для І., 2., :і. особи р. чол. не однаковий на цілій області
ні1S,4епно-карпатській. Захід(Іі облапі від Татр аж до Праврів
uік-І'аваю-Дрічної виключtю зберіrаюп. І за виїмкою тих
околиІJь, в котрих кожне /, т. е й такс, ЧJО 11е замикав складу

:1

~•• ::~ав ::Yfi~~;~g~,1 :9~oп3~:g~=~~ ;а/~и7uт::: ~=~=;

переходить на tl· Область на схід від лінії Праврівuі-І'авай
Дрічна мають в part. praet. лиш {l (v).

Приміри зі західньої области: Ko/ut chl/it, .tеЬЬІ to vin v{ЬІ
ро htortuh (Літманова), ішол lgc
Христос, повіл, хтьіл (Кремнах, Г. Р. 11р. е. 65), жІ6и мал,
і•Jьал (Якуб' яни, Г. Р. пр. с. 64). В Старіні та У яку по Верх
ратському існують побіч себе обі форми на -/ та {l: пові

hral; ptisal do Mosktala,· chtodil

дал

..wy

(Старіна, В.

11, 110),

учініл, JaвoAlJЛ

- ibidem,

ст.

11,

120), но побіч ·roro: учію.іj, видьіj та більше випадків з j:
орел J'yнOtJaл, ставил, 6ЬlЛtтьіл (Уяк, В. 11,
але побіч цьоrо:
обіуяj, npumaj, CКJIЬlj ся (тамже, 11, 119), бьrл гsapUJІ, ШfN'Y'!JA
Jистал, повідал (Бехерів, В. 11, 120-1), aJle тшсож бьІj (таиже,
120 1), куповаj
ІJі винадки piAu•i, хотьіА, шрепроsодил, Jдьіл
(Варадка, В. 11, 122), прішол, до1ріл, .итьіл, крутіА, метол,

119),

вожил (Луків, В. 11, ІІЗ)
ішол, просіл (Лівів, В. 11,

- раз тамжс npiшoj, вwлетьіА, хтьіл,
114); ja dal jej serp, bt.~l vtlkЬJ.j dill
hrad padal ((ерляхоn), (ldaril perun, /'ednul па la{lku (Шом),
вьтравіл, повіОал, ЧJОЛ t·..w, ходіл (В. Мироwів, В. 11, 122), гадал,
бwл, гварил, вшнал (І<ечкіоuі, В. 11, 124), Jада.л, дісmал, мал
(Ванснік, В. 11, 126), одднчил, скочіА, мал (Бодружал, В. Il,142),
але також Jлукавиj, дt!У, ІQ'j, найшоj (тамже, 11, 144).
Це
очевидно толкується сусідством Дрічної, де І= {l; de jes' bwl,
tipir pi!ol (.ЦерtІіна), pryvil, ja ~aplatyl dtvom kole.rtarim (Рімне),
but, тohil, pro.ril, ~alc!~al, ptovйl, V/ЬІlwl (Кобильниuя), v;w!ol s tь1j
ch ьІіЬІ, -t_r!obit, -t_alІynal (Р. Поруба), i!ot, bwl, chpal. (Вішавка), pal
і

(М<1ківка).

На уій же області
зю·альtюrо

переходу

part. praet. 11 кінчитьси tta -{l в
/ перед твердими rолосними

наслідок
а також

лІНІ! виключно на кінці складу. На найдальшім кіиuі Спиша
ЗІ·!

в селі В. Лш1нику нахОАИМО закінчення -І! .\иш и наслідок

положении[ на кінuі складу: би}, фіtльоваj, Jaadлaj, вЬІньqJ•(І'., Р.
п. е. 57 -8), ішt!_1, кріча}, нotij (Орибина, Г.,Р. п. е. 59) а також
мої записи: Ььи;, chІotfy 1 (l, ja diaІJ. Дублети зі Старіпи, Уика,
Бехерова на І! та !були вже наІІСАені oropi. Дальше на11сду при
міри тих сіл, АС ІJ е загальне й н~ в ::~амкнених склцах: маі·,

він npiшoj

J двОма воjdмі, tuш Jво} tr~)·и і niшoj (Ша.мброн, Г., Р.

n. е. 52-53),jсьоди lO дaet!V Kpitm()( Пан зanpizami, де тwішко
ua льftі, xdдij,j:л.aj {Сулин сп., Г., Р. н. <'.56), а тот ~;ton
нлjсл, наб'Юj собі zлінw і прішціІ собі tю ноzавкЬІ (Чірч,

11,

6Ціо
nоd
І ІВ),

low[l, prtivjUІJ, da(l ji jisli, ІоиріІJ korovu, kощ sk10sif! (Обручне),
ma(l, haty[l, chodi[l, obirva(l, bu1:1 (Ольшавиuи), str;itnи(l(v), zn/aJ.l,
-· Штельбах зберігав оп'ить -l; -- hЬІІ:І,
v/o!Of.l do jedruj m{UlkЬІ, /Jr{oJi[l, ІJr/lza[l paltc, v/itlttj. chІJO/Jta (Ястреб),
choi!iІJ jem do ]astrebja, ja d!oskl!f od vJit' а (Київ). В Ганіrівuих оn'ить
повертав -1 та ЙАе нижче на Шом -· dal jІisti vo/Іovi, priodal vtoli
rІobi[l, zІamknи[l (Блажів).

(Шом).
Приміри зі схіАНЬОЇ области з

tt

місто

l

в

part. praet. 11.

ПОАам лиш з АСяких околиuь, в першій мірі з rраниuі l а відтак
ріАші з оглцу на ОАностайність uьoro JІВИІ,Па аж АО найАаль
wих схі.дніх граниuь: ch{otfylj, ІіІDІJ (Гавай), nit:lUlj, 11iij, непи-

~?~о~~в~і:.а (~::~;:;~~ ~~ф~р~~· :а ~f~~іч0~:~=о~: :;~:

(тамже, 11, 148), хоОцУ, aomj, Jtlnлarnц_~. пода_; (Чертіжне, В. Il,
149), cm~Y. 8Ьlлtmьij, niшoj (Габура, В. Il, 164), іа p!an'fm tak povtida[l, ch!ofitt (Суків), ja stadY/:1, dia(ljem uoltoui іІі.фі (В. Радвань),
ja fikl{l, doa dni-m nejiІJ, li u/idfuem (Убла, Брох, §58, ст. 102-3),
ktЦ,/a{l, dosl{auaІJ, J:lkwi;IIJ (Ужок), pf!Jof.l, rюrtuu/af.l (Люта), JnyrJІЇ!!
(Иаки), vin U/Ьln'Щt totьl kljstrьt (Репінний), uwrahl/aІJ (Кереuькі),
я tlf там зdJдp~V (Ільниuи, В. І,

148),

нарааj траеьІ, npuлyQuj

zdмay ід собі (тамже, В. І,
(Буштин), zІaiaf.l
(В. Апша), bиtt.

sa oltn{Y'tt

148), kaz.tauim ne dІaiite ти hw'ltaty
lutan pi!lalІaty (Горінчово), iJofJjem u polJonynu
poradytt s'l, рір P'J'!'.fm;., roz.mtla{l (Ясіин), Ьщ,1, taj

(Рус-Кривий).

Зазначити треба, ІЛО u,ілий ряА ді(іслів не творить часу
минулого чи там partic. praet. 11. для чоловіч(')ю роАу ІІр••
П(')М(')ЧЇ /, бо 80110 відпадає, а ТО у АЇ(іСЛЇВ І. КЛRСИ :J ОСНОВОЮ
на приголосні s, ;:, b,p,k, h, r- тп € rрун: 2., 3., 4., 6.: nest(J-n'is
(n'ii~, 11'ris), але n/tsla, trjast;y
lr'iІas, vit{!J'· fJЇ{ (vii;:, vjriz). J..\C
vtez.la, hтtbst,y
hr;ib (hriib, hт'jlib), але lmblta,lrrpslly-ryuyль
cькe z.alfl/tp l•оdІІ.І. інакше uсrоди ::.а! 1п, prly
pik (piik, fJ'iiil.:).
:нs

але
але

peklJa, rrюlty-mih (miih, mjiich),
umterla.

але

mohlla,

umt~rty--um/er,

Також сюди на.лС"жить більша частина дівслів КЛІЮІ

11., де

в часі минулім на росток -пи відпадав, а то в говорах па схід
від Лабірuя, коли ж бо о говорах лемківських uсй наросток
у многих ;tif;rлnnax остає а за ІІИМ і збсрЇІ"<lfІтьсв в part. pract.
11./.ІІе (ірак там і ту і дублстіn: ;:,amJш;uty - ;:amtnk, m/trQІU!J· ·mІer;:, (Pyc-lloЛJшa, Рахі11, Бе;tевлв, Тсрсбло, Заріча, В. Іk

реuькі), ;:,amjiт.t. (Орябина),

nu!J --

dvyhnuty ·- dv:yh (І)сдсвли), ;:,hІarЬ
-- ro!l!ach (Вульхувuі), rollap(ahn/u!J-(ah, tysn/uty-ty.t (Горіичопо),
pтyv/wk, ;:,hІasnuty ;:,h!as, ohl!uchnuty··-ohl!uch, skІмs
oJ'!Іipnug-os'lip (В. Версuькі), vtwmknuty-11/wmok

{.hмh (тамже), тo!lщ:hntuty

n/Щy-rolltap (Нсоіuьке),
pтyvtwknuty

nug-skfьн,
(Леuовиuи). Денкі приміри ІІаводить і Верхратський, Знадоби

І, 87: npщyim!)'mи -прииАп (В. Шард), удомкнjти-уdомJк (!о

ранда), ізмок~:Vти- - ізмjк,ухопнjти--ухdп (Пузннковuі). Лублети
мають скЬІщjти
скЬtснуу і скЬІс, пОсхнjти-пОсхнj) і пОсох. (Не
rюдано од11ак місuи заnису.) В говорах лемківських такі короткі

форми рідкі у Верхратськоrо. Записано ним: зашрз (І.Jіrслка)
а також лиш для жіночого і ніякоrо роду: npunoACJIO, Ш4рnда
(ТвароЖСІ.!), uофло ша (У як). кроЧ110 ( = крочцула) (Чертіжне),
замклоса (І)одружа.л). Другі від повного пнн: зЬІкнул (Вапенік),
утаікнул (Дрічна), лапну) (Чертіжне), так ся стпнум (В. Свид
ник) (Знадоби 11, 97).
На·rомість форми з новним rшем мають усюдІі такі діе
t·лонu: za.rnluty
za.sntuy (Рахів, Бедевля, ТсрсСіло), .svtymu!J .ІUD'Jnuy (І)сдсІІЛІІ), иІІаntиІу

liusnu!J

lm.mІІIJ, hт1.J11muty

річа), ltІt/JnІІ/y

h!tpnuy

uhaп{uf! (Тсрсбля), ktopпuty-kJopnuІJ,

hrtymnll!f, krryknuty

(І"орінчопо). аАС' vjщшty

krІyknuІJ (За

-izovita!f.

(В. Вс

рсцькі). І llсрхратсr.кий шшо;щ11. такі ж дівслова без nодання
міruн :tаІІиt·у: д_іоркІІуmи·- ~Уркну;-, дj6нути- дj6І!]!і, кьІнути
,.,;щу_:' (Знмоби І, 87).
Від долюш рікн Уга в горішнім його бігу а дальше ріки
Тур"і о горішнім її бігу, відтак Іюза СереАнім аж дn ріки

Терсеви :t •шїмкою Нерхоnнии БсрежансьJСоі та Мараморош
l'ЬКОЇ а иідтак аж до АОЛИШІ ріки Рускави стрічаємоси І.UС з од
ІІИМ явищем, а то ;І закі11ченним часу минулого -ch, -h місто -ІJ.
Гаnори [)'Іjульські '!'•ого JІВИІJ!а не знають а під іх вплииом
<·гоять й говери нерехідні oJCoAo Сигота.
віАиоситьсн лиш
АО ЧОТІІРІ•ОХ АЇ€l"ЛІВ: mes!J, llt.S!J, /Jlt.r!J, ho.s!J, KOT)JliX ЧUt" МІІ·
rryпш1rii ;шучнть :шичаUно у :tложснннх: ;:,amjU.ch (zamiich), pryvjiich {pryr•iiriІ}, ;:,ap!Uch (;:,apliich), ;:,Ьіісh (;:,biich). П.с закінчення
Верхр:~тсьЮІІЇ уважав за останок аориста (Знадоби І, ст. 83).

Uc

ЗІ б

/(о думки того ученого прихиливси був й я в етаnі; Кілька

заміток до останку аориста в закарпатських говорах: Записки
Н. Т. ім. Шевченка у Львові т. 141-143 і освітлив uc иощuе
з історичного боку та зв'язав з подібними явищами 11 сусі;щіх
польських та чеських говорах. Проти моєі думки вистуnив
Г. І'срnнський вZcit.~chгift f1ir sl. Philologic VI., І
2 (1929) та
виін !!~HRИJ.ІJ~ н зв'язок з рсфлскса\ІІІ груnи dl, ll о говорах ІІскоn
('hКИХ, на Іl!ІІ також звСjПіІ.R увагу D. Яtіч о A1·chiv
sl. РІІіІ. 31·,
пор. 499-50 при fібговорюваппі вид:шшr марамороськш·о
ІІяrіш·hкого учит. €n. А. Пстроtшм, АС uc ЯUІІЧ:!С також ои
ступ<J.є. Л.\<' Іюглм Г. І'сроосr.кого мене не нерссІJіду~:, Go нср
спсктиоа ісrорична дуже де1лска, до тщ·о ••роф. ТруGеuкой аа

r.

Карпиським уuажае нереміну 1·рун

dl, ll

Hfl

.t:l

:ш явшnс, котре

(;.~~s:hг~~ /~loP~it.''f~~~c;;З)~ П~дс1~і~-~~:~~Рr~і~Е~~ ~t;~~i~:
uьoro явиІ,Uа на області мною зазначеній: о потом

noeiix

го ід

ка1р~m~Ьі {Ільниця., В. І, 147), tAnt'a ти kaz.Іala, lltobw nt vikh
{Заріча), тіп'і pryvjиh cerkи~nyk {Драrово), tиp!Uh sobi laktЬІi Jr.o/{ar
{Горінчово), popl!Uh, zaтn'Uh jnn, pryvjtih im korovи, vwl yrbиh
(Рус-Кривий).
Обговорювані до тенер форми відносІІлися до І -3 особи
однини, в роді чоловічім. ЗакіІІчеJІІІЯ для. роду жіночого та

нія.кого без виїмку та. без огля.ду на область в: la, lo. ЙАа

біtнути за нuм (В. Шард, В. І, 151), та тtпірька заАСКл&л до
сеоіііі хwжи (Пузняковuі, В. І, 143), ещеа. не орала (В. Лучки,
І, ІЗІ). Слово rюмічне -jет ассимілюеться з part. pract. роду

ж., наколи підмет не
словом, u 1·оіі сІюсіб,

" nиражениА :1айменником або іншим
r.uo ~акінчсІІНЯ -т додається прямо до

жіночого закінчення part. praet.: билам тdго із крdю
Іноді слово помічне jem може стояти й перед part. praet.,
не ассимілючися до попереднього слова, наколи Іюно кін
читься Іtа нриrолосні, а тоді то jem заступав займенник особо

виА: ож емукра}

nac1{)'

(Пуанnкооuі, В. І,

134). Кінчитьсп rю

персАНВ слово на голосний, тоді jет асс~шілюєtм·ІІ: за тото-м
iшdV сюд1d, бом дужt голодт (Bлamno, В. І. 150).
В третій особі однини Lюмічнс слово je опуска~тuсн, бо нід
мс·r ьсе виражений якимсь імсшшком або займенником:

а оmи«ь

..wy

взлj та іі cnлiij віІІи«ь (Пузtшківuі, В. І,

казаj «иtаниІІови (Страбичооо, В. І,

127).

135), кум

Перша та друга особа

множини, подібно як в ОJtннні, можуть бути зложені з номіч
ним дієсловом даноі особи -s'me, -s'te--sme, sle або бс:1 ньш11, по
прінuіпу такім самім, я:к в однині, а part, pract. кінч11ться на
-{у (li,l'i оідtювідно до рефлексу старого і). Третя особа онуе
кав помічнс слово зовсІм: І. та пішли мм .1 еіtJІVІАШ (Ільниця,
В. І, 149), повернулиа.ш (Лучки В., В. І, 132), RK есмt muнdдu
:іІї

у кишарьt вбв{іьі, та .tотьілщ.\tе огНJ.І клщти (Ільниuя, В. І. 149),
2. Акисьтr прUшли (Познякоnuі, В. І. 142), '!)'AUcmt, tито Xpu.cnd

продали (В. Шард, 8. І, 150); З. та пак жили
148), та лили (Страбичсво, В. І, ІЗІ), /a.fllittk'i
rlr t•Іodu hrabІaly а pli.rok ja;:raly (8алькіо).

(Ільниun,

8. І,

fJrifr(Іfli (Шпм),

t)a~· .-Т.iiRIIf) \ІІІІІу.\ІІЙ (PIІІHІH·IIllpt•r!"t"t

turn).

Частn нояRлн+--ІІоОІ і форма часу /ЩRНО минулщ"О, ЧJО и ::ІЛО

;кt·ний :t

part. pract. 11.

та слmш номі•нюrо b~!J о часі минулім:

н1m ужt іздох 6ьtJ" (;\ункшшuн, В. І,

pit'ko

115), а
naj.il!y

hЬll,! fюruh/aІJ {HyлJ.XYllUi), ІіиіkІ>І

odnІoho

Colovika lyJ

ь."tу ІІr/о!і {Сипс

ІІірська ІІолян.а), ~оп/а f'a Ь мlа tak nap 1tulyla. По :::.num'tlla bьtfn
(НижІІій І:інсrрІІі\).
Чон· маНбутній

(1-'utІІrum).

t);н майбупІій дієслів нсдокоюlНІІХ 11юритьо1 нри номочі
номічноrо слов:\ bьt!J 11 ча('Ї будучім: budu, budt! та infinitiv-a
ланоrо діfі('Лоuа aGfJ part. praet. 11. данnrо роду й числа.
нослідІІЯ форма fi nоширсна лищ на :\ахідніх областях nід
uщиnом такоїж форми у нольській моні. І'раниuя uіеї форми

IJ•

біжить ві.А Папраду аж

110 В. Свидник--Вапснік: budи

#f!.

~~:~~~j~·v:~и:.,:~o~~~d} 1cиt,:v:;~~(~~~~:~~/'":Л: ~~~o:fY;~:

bиdtml' robiti {там:жс), та што будем, 1/етрt, робіл? Я 6ydy,
llatІt, крал (В. Мирошіu, В. 11, 122), кед пінязи не буду .ши
(KctJJ(ЇDt!i, 8. 11, 126). Від Сндави Іаочинаючи на схід «JІорма
будучоrо часу :~ложена зі слова поміqноrо: budи ... та infiщtiv-a:
Ь!иdи fJovid!afi (Валь"іu), .t;yto bud/tmt vjaz,1ali (Р;зфаївuі), b;иdt

.ra kирІа(і (Пис"урівrJі), ln k'etf ti ne h!ude m/oja рІап'і vir(yfi, ta jtj
da! Юlpihslin', l!odw biиdt zn/ati (Р. ІІоруба), ~q, жutn() косити,
~ут ворожити (В. СвиАник, В. 11, 98), они трьоми ~,.Oym momьz
прин"{І.tЖЬІ гмдати (Кружльова, В. 11, 130), але а Бодружалі

:~~(~_ніІ.~:;). ~:m:_,J~~ ~~~~5~/~r: (~;;~.в~~rr~)~
~иftm ся женьz жьsіда.А: што

6ydy робити? (Ваnенік, В. 11, 126),

котром~ ся красньійишй иж буде тити, того заячьок fЬ>де {Дрічна,
В.

1!, 148).
Дальше у східміх

ronopax: jak umr/и, lй bud'ete ту psalt!yr'jи
lit/ati (Убля, Брох 103), h!udu z t>йту

tytra~ (Лнхувuі), b!иdu

hmJor(J!J (Страбичоnо), а тепІрька 6jdeю вtчіряти (Пузннковuі,
Н. І,

140), mьz ~tш так співйти (Дунковиuя), а и табі вшЬzтко
150), lo bиdrmt ihm~ (Буштин).

~)' lDROpumu (Влаrово, В. І,

ЗІВ

Побіч слова nомічного budu в деиких околІІUНХ Мараморо·
ша уживається ти, rru/ (від jaly-jтu). Явщвс uc осраничене
.\ИШ на околиці Хуста -в долині В. Ріки (Хуст.Союtрннuя

до

Золотарьова):

(Хуст), jalc
робити, мtш

ти roblty (Липеuька Поляна), mt.i irty,
mttlt itfy (Горшчово) а дальше ГуuульІJJИІІа: .\!)'
w:pu11f711U, мt дtpжt:mu, мtJH w:ynoeamu, мimt npriOaeamu,

=о w::~;;~, (~~;;~;~~~,' ~J; :;аЦt;/С~х~~) v~~~A~~ v~~~~~
bІutftt

lyflaty.

KuюurauiJІ дієс.\іlІ <11ематичtшх на uілій області пів.дсІІІІО·
карnатській ..: однакона, так ауо :щмітttих різІІИlІЬ не помі·
чається.

Подрібний опис 1·і..:ї конюrаuіі находнмо у Всрхратськоrо
(Знадоби І, 84---86,11, 95-- 96). Матерішш мною зібрані ІІіА
тверджують вповні дані ВерхратськоnІ.

Дівслова:

daty ·-- dam,

роvЩУ_

povim 1,

jі.Цу

-· jim

ЗіtДержали

nсюди старий тип коНІntацІйний н часі теперішнім з uівю
виїмкою, J,I!O в 2. sing. наступило вирівманни з закінченням
кляс тематичних і місто -si (-sy) мавмовсюди -/: dam, da!, da_rf,
dam!t, dasl{t, dadtuf; povtim, povi!, povis(, povtm/t, povi.Щt, povit!af;
іfт, jt/, jisf, jimte, jist!i, jid' taf. В uім посліднім дівслові най·

частіше протетичне j ІJ!езае: im, і/ і т. д.
Відносно діt\слова jem зроблю лиш деикі доповненни.
Час тtперішній nід слова Ьwty:

jem, jts', je (jtsf, jtst), jts'm!e

~~j::J;tft(~~ф~::'J,: S::,~fts;~ ~~j~~n~~~:; i~7u/(~.(~~~;~:~кJ~

mo66j

e..w

ежt іс
є..w ш годtн (В. Шард, В. І, 156), mьz так б~еш, RК я
(Пузияковuі, В. І, 138); 2./coj jts' ithІo kortouu .talшb{YIJ (Новосе
лиuи Нереси.), якьШ єеь красньzй

Шард, В. І,

151), ktd jts
dobrt, hwЬaj Щ, а lctd its' podjit, lo !'а slral (Блажів); 3. dalt pak
je ptrtbrir (Нанкова), {1vin je іуv!щ' (Изки), тот6 ешьzтко .м6є F.
{8.

(Пузниковuі, В. І, 142), то е мол рtідость (тамже, В. І, 144),
tam h!usky lv{oji ne:jt (Люта), па ff dьm'i ntit n'il, па ff ctrk'!) ne it
lcrttsla (Р. Поруба), ту є еден злодьій (В. Свидник, В. 11, 136),
тот жиеан ту е (Збійне, В. 11, 167).
Виїмкою на східміх областях в форма jrs(: ай6о е свини
у шийі есть мoy,omtti (Влаrово, В. І, 150). Натомість частіша та

r&~:P::i~a;,:~~~~~~:~~· ~іrс?;~сЧір"ч~ ~В~ом;:;~-~іf~ ·F;;~
Від себе додам I,Ue: u
(Вальків), Ii.rl l,'urn'f па

itarku jtst nwba (Лавринів), Ito vат jtrt
n' jtsl; Ьо jtst ttaka chtw/ka, de sa btrJdt

1 J\ЇКЛОВО .,,"., YlllltNiiТIICJI тt:ІІСр 1\ІtШ у ~1\0ЖtiiiiJIII,
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itst

lорІуЧо (ІJ!авник), tu ne jest rgj!akoj (Млинарівuі), рті dr!al.'i
(Блажів), um ту едtн веяикwй птах (Кружльова,
там еден пан, алt она є 6ар1 хвора (Бодружал,

vJoda, !to jest Ют
В. 11, 133), ест

~~~.~~.~:~~·~~~~)~~=~те::й:;тІ!~ =":u~~ид::Ь~~!,;=:~~"f~.(~;~~
Так границя цих форм

je- jest біжить приблизно по Ондаві

до Свилника а горі Верхониною находимо дублети аж по ріку
ЛаGс1реuь.
;jанеречна сполука: nt
je.1l мав лві фонеми n'it і n'tt.
друга фонема ужИІtаІІа голопІЮ в rонор;;х серслніх.

+

U•

Час MU'!JЛUй творитьск від діt!слооа Ььф•: $Їng. hЬІl, bwla, bwio;
plur.: 6ЬІ!JІ u говорах західніх, sing. hЬІ~, hЬІlа, 6ьtlo, рІш·.: Ььф
п говорах східніх. Ту треба м:.пи на ува:Іі т<tкож зміни ЬІ чи то
у наnримі його щирокого відтіr1ка: о, чи оузькоm u. Коло

rr:~Of~;:,y bjiiJ;,a b~~Гf(~~7jj~ЇaC~~~UЬ:;~M~I~~~~~OI~ t~~~:j~:~.j~
Сnосіб приказовий.

(Imperativus.)
Давні різниuі між закінІІІеннІІми в

plur. -hn, -iU,

та

-im,

в основах на приголосний, І!JездИ подібно, ик і у всіх rо
ворах українських, де замість -im, -ite заІІанувало закінІІІеННІІ
-hn(o}, -ltt а вілтак наслідком фонетичних змін І> і- -im(o},
-iu. Через 1·с мало б бути всюди закінченни дли 2. sing. -і >у, для І. plur. -іт або -іто, 2. plur. -itt. Це посліднЕО
від-гак ІJ!С скоротилоси при тих дівсловах, котрі ::~бсріrають і
ІІсрс;~; t: Ьщіf, с/10dІіt'алІtІІІ ріІtко кк архаїзм ще :~бсріrавтьси ( <l)
-iu. О('о()лшю v ІІЇ<'ШІХ: 6tr!ilr. 1

-ilt

Rосrющ1х, :t~кіІІ•rсних ІІа голосний, на місuі Іtавніх :.акінчень:

-і ми 2. $ing., -іт ,п;лп І. plur., -itt дли 2. plur. (-11, -ІІм,, -нтt)
ІІИІІЇ МаІ\МО ЛИІІІ -і ДЛJІ 2. sing., -jто АЛJІ І. plur., -jtt АА"
plur., а то наслі,п;ком тоn•,
давив і було ненаголошеш::
d!umaj, d!umajmt, diumajte, h!Ji, 6tyime, htyjtt і т. д.
Іншу редукцію -і 110 приголосних в закінче•Іннх imperativ-a
а то до ь наслідком ІІСресуиенни наголосу з uьогn -і- можемо

2.

I.l!O

'

ВіАносно uit~І r.:кщючСІІОі форми ІІШЛА',ЮІ учених ІІІ: ОАИЗКОІІі. Собо
ПОІІСІ\ЮlІаВ DІІЛИІЮМ форми ), pJur. ІІа -mь (м&) (Очерки И:І'Ь

ЛСВ("ІоКИА

~~~~:,,&:r~;.~~P (G~~r:a~{k d~~ ~;:h~ (:;jсS~':~ь~~9r.~!..н~:ьй

зноо nринускае, JUO ~ скоротилоса .110 • І.J!С в часі ісІІQВаНИІІ r"ухнх ана
логічка .40 форм inГinitiv-a на
(ZсіtхІІrіГІ
sl. Phil. 11, 126--133)
а Бузук (НарисІІ, t!2) а за ІІІІМ і І'руІtСькнА-КовальОІІ rno,.yчaJO"Пo !ll'
ІІDІІІJ.!С :1 наголосом (ор. cit. 295).

-1•.
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r.

аНАіти і в зrцанім загальнім типі -і, -іто

< -t7n6, -if < -lu

і через це ми маємо третій тип закінчень: м'який приrолосниіІ:
для 2. sing, (-ь)то, для 1. plur., -(ь}U (ту ь означає nзаrалі
м'якість поnередньоrо nриголосноrо): h/an', h/ап'то, h/an'le.

Такі самі закінчення: impeгativ-a, залежні віА місuя ІІаго
лосу, находимо також і в гоuорах південно-карпатських, а то
з uією зміною, що місто закшчешш І. pluг. -то маємо -те
в uих говорах, де u indic. І. plur. ргасs. паІІУЄ -тt, а -то там,
де indic. І. рІ. praes. кінчиться на -mo, то в в rоворах rуцуль
ських та персхідних Сигітської кітловини.
Пересунення: наголосу ді€слів довершилося передоuсім на

обл<н.їі

1·ouopin

лемківських на захід від Лабірця:, де в.1аrалі

невідоме закінчення окситоновс, то є на кінuепім складі.
Через це imperativus в цих говорах має лиш дnа типи: І) id',

id mt, id"tt, або через дисшt.лпалізацію зубних у
пи, 1U!smt, ntsU; btr, bermt, btrte; - 2) daj, dtajm.e, t!Jajtt.

визвуuі:

lІерший
тип поширився доволі далеко на схід, подібно як деякі другі

ИВИQ,Іа лемківські, 1 а то аж до ріки Боржави а навіть в рідких
винадках і~е і в Мараморош.

На схід від ріки
-і(: шsІу.

ne.rJim

Yra

ІЮІшляеться вже третій тип на -у,

-im,

rus"Іif

Приміри лемківські:

pod', pod'te,· lub, luptt f'a (Оря.бина), prlynts d!ЬJrva (Ястрсб), zJaha..r' Іатри, z!aduj lampu, prints' ті vodi
(І<обнльнИІJІІ),р;оjtесМорсі; voz' Іyhlui noi!yli pozal!ЬJt!(Jj nohaV{yc"i;
lapJaite, тат у! ko, vin!ol ok zo zei{enЬJch r{utok serdte!'ok (нар. пісня),
ptus te тн p!иs"lr,mІ,І "' budr/mt /ат zbьJ/lok nyj;akwj roh!J{Y; k{Іalr.aj,
1/tan·o, kfІakaj; rJ/ЬJ.t:.drij, тam,'ol"ko, па ЛJ/oju g іvІоС"Іш (Млина
рівuі), naj id/Ut gu fi hrtu!oj (Церніна), poltuly hJolos zo <.а dvtr,
ne r/ufaj, fto ne tDІoje (Нікльова), hej V{ЬJjd, pa1U!, optrtd nas, kup
s!oht vinec о(/ nas (нар. пісня - Рцвань), naj опу pov/Waf Pltr!e
(Суха); tole, Іиkа.!. tЬJ, !to tvloje (.РусьІса Поруба), tot'!i kІaiut,
h!erlt, hfadІaite kИ it; 1/и it, jJokJa!..tt pas (Коритнине), !w krtalu
ne т/ajef f..on/Ьl, а іІа ne m;aju дІа<.dЬJ, lta .ra poh!lr'me (Ворочово),
а Un kІait, d!ajtt ті kon'Іa aj zaplta/te ті; hІOs fi тІОjі h!Os ti, nt
s/yi/U І!Ь1 spr!Os (і, ltm slyd'U vts/tlo, bw vas !' tulo sJrlo (нар. п. ·Суль), la spovi/te, d!Ohri fude, Ito h/adІaittt (Коритнинс), lo(Ji k!a.tuf. bir'te, h/ad;ajtt, k'lt/ jt (тамже).
Але від долини ріки Yra на схід починають вже форми
на -у, -im, -і( або також на -imt, -iU бувати частішими, а форми
• І. Пан~океаич: До питаюІІІ про класифімаuію nіцеJІно-карпатс .. кик
r080pilo межи Латориuею і lіоржавою, НауковЬІА Збориик ТОD. Просві;та
• Ужrоро.«і ХІ, стор. 12, 1~.
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корот~<і, чим дальше, тим ріАші а особливо на Верховині.
Там, де в 3. sinк. або 3. рІuг. pracs. було тверде
в і " аакінченні 2. ncoGи plur. imprrat. praes.:

t,

також

t

tw iich lem vern/y (Новосслиuя), ltm u rtk cJuнliІt u tot{o mtl.sto
(Стаnний), ta [Jem n'a vJoz'mft ta utrиІes'it (тамжс), id!J tu m{aje!
chltib і ohin' а tr>~ch dvoch ludІei .rochraпty od лn/tтty (тамже), br!ala,
pryim!ite п'а n/a пІіl' (Ублп), idly по za п{Ут (тамже), (udt btlr'te
sбЬ!і vy/11nyc'i (тамжс), oJuvet! svJoho s/wпn naj id!t do ktorla (Па
стілки), v/w. lem pryjmiJ( паs (РаІ<nво), Chryst/os kJaf.e Petr/ovy, idly
/w {az' (тамжс), PJttre, tam пе idJim (тамже), id!'it ту na;aІlt h/uJku
(Люта),lІу!kо,рrуітІу 1/и kryv/u пtohu па sапkІу(тамжс),роlІоі kryvtu
n/ohu па sank!J (Люта), ne jdly tw, sJwпu, vtтп/у J'a dom/IЇ (Кома
ровuі), uprihІai kJ6n'l do kol'i, шd{Jajte l!oho па uUz (тамже), kal.e
rЩlc': rohty dtale (В. Лучки), ne uf't!Jajte а pojU lem J'utda (Стра
бичовn), zai.Іln' tw тіп'!і !Щу (тамжс), по ta poj ta povedty rrun/t
dom/ii (тамже), Mar'ko, idly lem von (тамжс), ta па velйr pтyjdly zas'
(тамжс), vertJajme s'a pUd duck znІovu (тамжс), zapr·jaf.Іy toh!o kоп' /а
(Заріча), herty hJaltu ta uuhІai ta pйtpally (тамжс), JU/ dolrl, bJofa
dJиlko (тамже), пе idJy l'бlOvJile (В. PaкnDCUL), trpir'kьllotJwry uolw
htr{y s6h!i (тамжс), пе fиrJy s'a, uoz.'mly Siob/6J!. jednJu bJaltu(тaмжc),
ne krІшl (Липwа), an/u id'til ponlykaty voltw (Горінчово), kaz.Jalymu
idly ta orty (тамже), ta chodly do nas ta hudtm!t (а korm/yty (там.же),
v/irz' jtji 14m (тамжс), luj (тамже), idїtl s'a .!k/upfit (Терсбля),
pJane, fthІajte па p!Os'c'il Ja m/aio zaspit (тамже), rphvtal tottu z.'иiz'dJu.
ta sбhi .u lol!o virz.' (тамже), id!y ту ta pryntJ!y (Вульхувці), uri.!
п'а і pokladly па mJoho kon'Ja і pu.stly (тамжс), pod'te, {ude, z. namy
(тамже), l4 prtijma kaz.Іala: zal10rod'ile llr/oJi dІoJ!.Icola (Синевір
ська ПоляІІа), zaпesly sk/alir(, z.astelly s'til (Репінний), Hryc' kate:
itltin'a tiz' u tajstru (тамжс), Oj шl/an',luJanc'u., l4 ne sp(y (нар. nic.,
Торун), Оі potl, BokJol'ku, do ruzs (н. 11. тамже), oj і tw, fuhuj 1/atku.,
lad!y mn'i PІerfu skltadku. (н. п. тамже), chrellJatwi hervfn!olku, ne lef.t
J!. horodtolku (н. 11. тамже), оі tw fu.haja m/aty prystup!y id stolfo'!J,
id moiІomu uinktovy (тамжс), pourp!y Jle h'id (Косівська Поляна),
JleVІ/y hido (Кваси), а vJм soM dtтevJel'ko ber/ite, n/'~~n'i m/oje KorfnJel'ko mylrn'Іilt (н. піс., Боrдан).
Додам J,Qe з матеріялів записаних Гнатюком: іОьіме ...wu. на
{)'тиші (Гомrтин, Е. З. ІІІ, 161), 6epinu го та юm.irru пшхо ...
і no.roжinu шче пиред других (тамже, Е. З. ІІІ, 37), ідьіме, ньаньу,
j фІl.ІUЮ1ІиііtJньску варміЧJ (тамже, Е. З. IV, 19), :нmtu. &ЬJІ, сине,
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ідьім даtде csdmaти (тамже, Е. З. ІІІ,
(Солочин, Е. З.

lV, 120),

19),

Jaжnn.тe ми poдiit:m6

кладьіть огt1ІЬ 19'д котлом та НОАіть

sоду (тамже, Е. З. lV, З4), пpticmpu. кожу, с.11уго (тамжс, Е. З. ІІІ,
100), }стань, пой, ііа тобі дам йіапи. (тамже, Е. З. ІІІ, 99),
пой.ш го Jабити (тамже, Е. З. ІІІ,
(Дусино, Е. З. lV, 190), ни так

кажt ndn, переступи
taJдo, чшt~~іт (тамжс,

100),

su,

Е. З. lV, 145), ma трутьше;У sot!Jt го (СтроАно, Е. З. ІІІ, 120),
sозьміть собі дреsо j руки, станьте на дверІ собі (141Мже, Е. З. ІН,
154), бабо Мf!)Ч, 11и кажи ньікому (тамже, Е. З. ІІІ, 128), ідьіт
гет, бо того ниііt (тамже, Е. З. ІІІ,
жито (тамже, Е. З. ІІІ, 128).

128),

держ.ш 8ербу, боjпаде

j

Доволі богато примірів приводить і ВерхратськиІt з околиць,
де наmлос сталий, то є з говорів лемківських (Знадоби ІІ,
92-9З), котрі по1всрджують мої дані о скороченні і на ь
(або його uілковиту затрату ІІаслі.дком диспалиталізаІjЇї зубних

в лемківських говорах), так І.[!О й в множині маємо -tllt,

-te.

ІІtакше знов Іtаходимо у дієслів І. кл. 5.: .tati, vz'ati,jati, zaІ., 6.: mtrti, ttrti, l.trti; ІІІ., 1.: zriti, ІІІ., 2.: spati, lV: kstiti,

lati;
V.,

З.:

rvati, ssati, а

також удієслів

11.

кл. ІІа

-nuti де

по приго

лосних повинно бути -і. Там находимо ІІодібні закінчсннR, RK
і в польській мові, то є по 11равильнім -і (у) І!JС наступає j,
котре персходить і до plur. znyj, mryj, zryi: dvihnij, tlvihnijme,

Численні приміри приведені Верх
Межилабірuів, Вапсніка та Кружльови (В. 11,

tlvihnijte; spij, spijme, spijte.
ратським з

92-93).
Крім форм для

2. sing.

і І.,

описові форми для З. особи

2. plur.

sing.

і

pJur.

находимо також ЧJе

через додання

naj

+

третя особа однини або множини: kefl ~п/а ttJJr.ta pr;yjde, to naj
pryjde tlo т{епе (Комаровuі), naj budui talc'i dбbrt (всюди).
В долині ріки Латориuі, від Мукачева починаючи аж по

околиuю Сваляви, принайменше на захід від неі ,11;0 Поляни,
поширені форми impeгativa plur. на -im, -if без поnере.диього

s, z,

палJІТалізованоrо зубноrо nриголосного: t, d,
п, Здава
лобися, ч,ьо
може останок давніх форм на: іт, -itt, кляси
111,1, lV. Фонетично мусіли би ui форми звучати так, І.UО

ue

давнє і відповідало би переднє-середньому звукові у так як
то є в sing.: ntsty, btrty.
Тимчасом, зrідно з історичним розвитком форм impcгativa
в українських говорах, мавмо всюди рефлекс старого І> і,

котре загально паляталізув поnередні зубні приГО.ІІ.осні. Тяжко
давться пояснити uю виїму не лиш серед говорів загально
українських, але також серед говорів південно-карпатських
у дівслів не лиш клас ІІІ., та lV., але також і 1.: pryvttl/if,

pryntslfl, zavtztit, nюlottit (Пудгородя), pryntstfт, prynestif, idtif,
zamettlm, zamttttf, molottif (Лсuовиuя), zaveztff, rostІif zdortбDI,
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hon/ff, procid!il molok/o, nos/il, ;;aru;;Ji(
;иmo/otJi(,

(Чинцінtо), id!il rrun/i ta
(Солочин). Най

idtil menti pryve;;/il, rusti(, ;;averl/i(

правдоnодібніше е це ЯВИІ,Uе диспалиталізаuії зубних перед
і< І, бо і так в середніх говорах зубні s, ;; перед і< І в лиш
півпампальне а наuітr. диспалпалізоване. Можливо, ЧІО ту
J,UC ділали чинники другі, а то мішання з tювим німсuьким
oCilAJ,ІИUTI\OM псрщої ноловиІІИ XVIII. в .. ІJ!О СИЛІоІІО проникло
цю околиuю, а мя: німuіu арnшуЛJІІJія nалитальних зубких
"чужа.

Знаменне однак, rno в таких словах як <ltldo, d'tity, lr.slo d, l
в палитальні, а u нових формах imper·ativa, J,UO полягають ІІа
скорочспні і щирнтьІ'н зі заходу, зубні f\ •rаляt·альні: pryntls mt,
prynІis le (Леuовиuя), lin'te (Чинадіево).

Спосіб умовний.

(Conditional.)
Форма conditional-y, подібrю, як в церковнослов'янськім та
в С'Гароруськім, існує rлс в гаnорах півдсшю-карпатських, а то

~ rntл~~e~·. t~";;a~t. ~~~~t~.[~~~&1 ~ic:~ ~ь;~m;~~·.::ь~~ ~· ~~

варах східніх починаючи від долини Уга аж го ГуuулІ.І.UІІНУ
включно, форми аористу bwch для першої особи. Верхратський
патюдить (Знадоби І, 82), t.UO і для І. особи множ. уживається

форми bwch. Але місто наведеІІІtХ форм може стоІІТІІ і само bw,
зоичайпо між пі.~t\f:етом а parLicipium: mЬІ ЬЬІ ifl{y. Також
і НсрхратсІ.юІй ІІШІОJ1ИІ'Ь дл11 говоріь з ttаІ'олосом сталим ЛІtІІІ
форми з btнm: - ja bych pi.(fott. І:оЬtусІІ Іnatl kolry (Росішка), tan'i
ne pi;;n/ala Ьус/1 svJolм br/ala (тамжс), ne hadiaf! ЬусІ1, a.t Ьу рЩу
U/'i ta kor/ova (тамжс). В Мараморо111і форча Ьш:h уживається
рідко, а місто псї btнm. Зате частіше іі уживають долі.rшинс
між Баржавою і Угом. ІІрІtміри з цієї околиці наводить
Верхратський (ЗпадобІf І, 83): л 6wx прUлв (В. Раковсuь), кобьlх
.wt дали (Страбичопо), іііла 6ьu (В. Лучки); інші приміри прп

nолжу за І'натюком: кажи, де бих сьа ІІU обльоІЮЛа (Строtіно,
Е. З. lV, 97), йа бих сьа, кажи, наііав у вш Ja слу~у (тамжс, Е.
З.

lV, 141),

маj бих дьа'{У жиІІиmисьа, ни йи такоііі дьі ки,

АЬу6ЦУ j3Ь4mu за жону (КушниuІІ, Е. З. ІІІ,
рап.

to

Ьшh

tolto ne nOS/JJ.l

81), ke

ЬЬІсh

o6ux
ja bЬl!l

(Худльопо).

Форму Ьш:h заступав передовсім на Верховині та на за
хідніх областJІх Ььип для першої особи: Сот{и

lesnЬlj,
daІJn/o,

ja bьrm ru ЬЬІf!
jak j4 tаІсмі lюlodtn (Вульхувці), tai Com/u tw ne kщla!l
ja ЬЬІ bЬl!l teb/e puslly'IJ (Торун), mЬl bw. s'a dtobrt mІa!J,
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kob{ьt v{ьt пат

kal.t,

tot/o dtaly

(Пудплеша),

idly, kta.te, prepta'l}bш'; id!J,
ttJtc'f datk{o {uslobod_w,

proklal{ЬІ.j bьzs' (тамже), kоЬ{ЬІ. тепе

tD ЬtЬІlо Ььz ти dtobroje l.yfta (Заріча), cMf bw' по. s'тkh jal.І61i l'Іfk
daІJ (В. Вереuькі),

ta de Ььt s'a ru ~a.f.ur/yf!. (Страбичово),tа k'ebwktumc'u, tak'ti d!Obri, lll Ьш te ту dvfтІir/cwi:,mшpoi:,!ьt/y{y
na.s n/a m1!' (Убля), 1/efнr b/ЬІQnt РІU{у
c/1/fiO і do pJekla hrІafi (Р. Поруба).
І в часі давно минулім уживається також форми condicional-y: lom!u lЬІ ne ktJZ/ІJ'I} t/tuJn{o, ja Ььt Ьщl Ub{e рифt; (Торуи),
іІа jim d!Of!ho ne иkІazouaІJ, Ьо italijans'kї posh.l иz'Ja(y bw Ььt{у(Чума).
s'te

Ььt{у,

(Ляхувuі), Jnyi!aІJ Ььz Ш

Дівnрикметн•нси і дівприсліt•ники.

(Participia).
Як вже Верхратський добре замітив (Знцоби І, BJ), дів
прикметники часу теперішнього дійства діІІЛьмого дуже рід.кі
а дійства стрцального І,І!е рідші. € то так і загально в укра
Інській мові. Дівприкметник часу теперішній кінчиться на
а іноді на -!!yj: spfv!alyJ ptak, lюuor jІalyj stroт

-lyj. -la, -loje (-le}

(Koмapoвui),ltuvjem

[ulyj

<,{а

ja&' do n'Joho

des' tu lyuolvor j{a!lu vJodu

(Гopiичoвo),chr/am

pryjf/oІJ (тамже).

(B~;fa=;Гo~~~ьt.)~~m~;~~:;:;вJ;(J;;~~:ч~~:)7i=~::;:e (~=

Д<~.uидково), світлча мушка, іж комчий (fоронда) а також

:1 західньої частини з В. Св"дІшка: став тому лежачому конеи
ZОАОВЬІ.

ча~і:~=~~е:':а~гф~р!и~53~d~ЬІj~~З:;~]Іе-::ЬІj(JС:~~~~

відОмЬlй (Бер. І, 84).
Зате найчастіше уживаються: діЕnрислівники на -!у, рі4ше
на -ja. І,.!е послідн6 закінчення Е рефлексом старого закінчеиня
на_. (праслав. () а живе ЛИІІІе в говорах долішніх від долишs

ріки Uоржави аж до 1·орішньої Тисн включно з говорами гу
uульськими: pltakaІJ sl/oJa (Тернова), g h!ii'flrю u styd'a moltygs а,
р1у!е (Нанково), ne ІІІііііnо u ltela mol!ytys'a. Сполука їх
з прийменииками свідчит1о, Q!O u;І.ого роду рагtісіріа не від
чуваються вже як форми nсрбальні, але скорше JІК форми
іменні. 1 Але рагtісіріа на -!у, (·li) відомі на цілім просторі

.rtyd а

1 € j nрИШШЇАІ(" 11 01(0ЛИ!Іі ВсреgьJ<ИХ 1 ,Іtе СЛС:ОDО k,(a ПрИХ0,4ІП1> •11
імеІrниJ<: За с.ШшіІІJІШ! € ldi1111, а іJ.ю .ижі Іtt t rнkжі. (ПриnоаіАка і:~ :~бірJ<и
Луки ДСJUна).
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південно-карnатськім:: to Jff,Je ill!a d'il}lyn/ol'ka koltopn'i ber!ul'i,
ta {lfl/a na#lJa leg'Іinyka u krtoІJ,cy lel!yl'i (нар. n.) (Рус-ПолІІНа),
ono ;:Іalalo ІичІа!J>, llo ~n{o chІodyl ;:а hrkhІм mЬJ.tarstvJujuly (Вуль
хуиuі), chodfn kor/ovu pasJuly (Теребло), bih seltom revluly (Го
рінчово), і d'Ч!/!Jna Ь/ihala von bojal(ys'a (Страбичово), (Jиde
chtod'al ро drtuhych stelach bidtuuly (Ра.ково), ch{oi[yf Мапа ро chtyty
plalJиli, st!Joju mamku hladaj!uli (н. nic., Коритнянс), vfn ptdt
.spiv{ajuli ( Млинаріnuі).

Participium praet. act.

І, і то так дівприкметники ик і діє

прислівники дуже рід.кі а почуваютhси скорше як книжні

tOC;'p~pa~==~::i с"т~1:б~::\t, ~~) 1з~.~~:ан~0:~Р~;~Р~~~
помершОlо. Також лиш у Верхратського находимо і форму
дієприслівникову: люг спати не йівши (без подання м:ісuи).

Participium pract. act. 11, зберіглоси лиw в описових формах
часу минулоrо з відповідними змінами фонетичними, а ·ro
ІІерСХОДОМ [ 110 ПрИГОЛОСНИХ 113 -~ (V) ІІЗ UіЛЇЙ області від
Лабірuя на схід:

chodyl}, pysal}, mw~ і т. д., але по приголосних
l у ,..,;івслів І. кл.: •vedl& > uiU!f. vt~. *kradl&
по інших приголосних •nезало l,
а то удівслів кл. 1., та 11.: •ve<.l&>viUz>vi<., •rusl&>n'tlr>п'is,
•pekl& > pjtik > pik, •umerlь > umer, • zamkl > zamok, • sochl& > soch,
*dviglь > dvyh і т. д., але коли наросток -пи- зберігався, тоді
no голоснім l задержувалося а відтак переходило на -у: kopnuv., buchnи{l і т. д.
Внрочім participia praet. act. 11. ставали частими прикм:ет
іІИками: d!a{l ти poplisn'tilь# ch[fib (Тсребля), ;:dwchitwj kiin'
(ЗаріtІа), па ch/мloje derevo ne lem k!o.r:w (Jizut, по і ІJЇt"Ї (В. Bepcuuкi), por{tkloje sїпо (Осой).
Parlicipium praet. pass. в в повнім уживанні а кінчиться
воно на -nwj, -enwi або ·lь#. подібно ик то було і в старосло
в'янськім, nри чім participia, уnюрепі при помочі -enwj ма1оть
наголос все ІІа е - {епщ·, хоч не брак примірів на те, що
paroxytona в також і зОJ.кіпчсІІІІJІ -anwj: kJuryc'a naltyn'ana (Не
рссниuи), ;:adJo{lban'i ktopЬJlw (тамже), laj chitib lakwj nepelJenwj,
drЬІvo pmpol;me (Горіичово), chtwf.a ne tnll/tna {В. Версuькі),
dar/ovanomu konJevy ne po{)lr/ajut !f. <.ІиЬw (там:же), derf.at jeifi, iak
kraltenoje iaiclt (тамже), vJwrosn{ut'i vtylw, chwia zamkntuta, dveri
або •.uезали

d, l

перед

> krav., *tnlll& > mftltt > mi{l,

tap;erlї (Тору11).
Зазначити треба,

IlJO

наросток

-twj

в говорах західміх (лем

ківських) частtше уживається, а то замість part. praet. І, zbo(Jitwj, slorn'/ilЬ2j місто zbol!ilwj, slorп'ilьжj (Верхратський, Знадоби
І!, 94).
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HaroAoc

і кваитіта.

Українські говори південно·карпатські,вк й другі найближчі

гоаори українськоі мови, мають наголос експіраторний, осно
ваний на більшій силі видиху відповідного складу. Проф.
Дурново зауважив, ~о наголос експіраторний говорів кар·
патських - а мав він на думuі говори піидснно-карпатські в слабий, слабший, як приходилося йому чути на Україні.

Поясняв UC МОЖЛИRИМ RПЛИВОМ СЛОВаЦЬКИМ, але Не ВИКЛІОЧО\Є
можливости зберігання старого характеру наrолос:у, котрий
в південно-українських говорах взагалі с-лабший, чим ІJ ІІЇВ·
нічна· та східньо·українсhких.
Те саме зауважув і проf. ЗілиІІський відносно нівденно·
карпатських говорів лемКІвських а також за Зілинським
і проф. Легр-Снлавінський. З uими зауваженнями обох учених
кривться також й спостереже1шв О. Броха відносно наголосу
села Убля.

Він каже, ІДО склад наголошений не різниться

дуже від ненаголошеного відносно акустичиоі ясности голос·
ного. Зате він часто дуже С(Ільно виділяється св06ю довго·rою.
В декотрих околиuях, а то на горішнім бігу Уга від Кострин
до Березного а відтак від Ублі до Руського Бистрого в окрузі

Собранецькім а накінеuь в околиуі Кальника коло Мукачева
наголос має вплив й на )ІКість голосівок. ІІід наголосом u
перед складом з голосівкою з<!Аньоrо риду стає широким та
зближається до о. Так само старс j 11ід наголосом Е: радше

пе~~с~~J~~~~~::~; =:Y~f~~ просторі українських говорів пів-

дсюю-карпатських не є однакове. Вже Верхратський поділив
цілу область на дві частини саме в зависимості від наголосу,

а то на область західню до Лабірuв з наголосом сталим, а то
на друrій від кінцв: ІJ(oda, P!J'IO, hrJybw, .mtopw і на говори
з наголосом несталим, вк то в у двуrих українських rоворах

взагалі. ІJя друга область простигається ВІд Лабірuв аж по
джерела Тиси. Границя наголосу сталого кінчІПься на селі
Нлtові коло Межилабірuіu і біжит.ь долиною ріки Лабірuи так,
IJ!O села, положені на схід поза цією долиною, виказують вже
ІІаголос рухомий.

Область rооорів з наголосом сталим на друrім: складі від

кінuя характеризує говори лемківські, І.UО нростягаютьси від
Татр 110 Лаборець і у них кожне слово м:ав u'язаниИ наголос
а другій від кінuя: chtod.w, p!y.ral, tr{ymal, P/oda і т. д. Наголос
uсй в характерестичний і для мови польської та для ЗІJачної

части говорів словаuьких а передовсім: тих,Іllо сусідують з укра
іІІським:и лемківськими. З говорів uих м:ов він зайшов і до
українських лемкіоських говорів.
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Але вплив uіе:ї системи наголосу пересrупав сильно

rpa·

НИUІО, означену рік01о Лабірuем. Він сяrав дальше 11а схід аж
до ріки Yra, а на uім просторі підлягають сильному впливові
сталого лемківського наrолосу слова двоскладові як: иJoda,
v/упо, т/Йа, s{utтa, hтІуЬЬІ, U/о[ЬІ і т. д.
Дальше за рікою У гом можна прослі;tити вплив uьoro наго-

~;~~j;"~а Te1r}~ і1~;с~~~~(, ~~:.:::і~~:~:~~ч:"а~~}и~~тр:~~:~~
голосного у до ь (ІJЬО виражаf!Ться у м'якости попrрцнього
приголоснnrо), ик то в в говорах західttьо·слов'лнських та в roлемківських: Ьеr·(ь), nes',a в множині 110 аналоrії кін
читься на: -(ь}тrи, -(ь}Іе [bter(ь)me, ЬІеr(ь)tе], nJes·rru, n/es'te.
В південній частині був. Ужанської жупи на північций
аахід та на захід находимо невисвітлене до тепер пересунення
наголосу на перший склад від І<інuя, то в окситонуванни.
На Ije лвщ.uе звернув вже був уваrу проф. Брох nри описі
rовору села Корумлі, а чув я цей наголос в селах сотаuькнх

oopax

s~:&~oc:O;~fa)~Y~e~~~~;ft~. p:;,~,д~~fi~alи~f~x?~. (:с~::1
окситонооаннп у прнкметrtиІйо чув л і в селі Дідачові по
оюnс І'уменноrо в nрикметииках: solotk{ьtj, hrub/ьtj, але Ь!ilьtj.
Наrолос говорів між Лабірuсм а найдальщим кравм на

сході

"'

рухомий. ІІрсдставллє він о основі ту саму систему,

персдnвсім у іменникіІІ та йоrо формах, ІJ!О й наrолос говорів
українських на північ від І<арnат, 1 но у многих випадках,
нодібно як й nІtюри північно карпатські, мають богато рисів
архаkrичних, передовсім у зложеннях. На систему наголосу
одн<>.tншу :ІІ"ОІюрами rалІІUІоІ<ІІМ звернув був вже уваrу І. Га ІІ'/111

~u~:i~;.i~:~X~~ї.~{l;~~c~8~~. ~~~:~n~.d~~~в~~a;t~vп~~~fб~~~~~=
rьких 1·nnopin і озшІ.чснні йnro rр;щиuь 11nза межами Галичини
між ішвими за крітерій нuсунсtшп rраниuь бойківського
гооuру лиш до пасма вrрхтшнськоru саме різниutо наголосу.
В чім uя рі:шиuя лежить, uьnn> в короткі \І рсфсраті о її пpatJi

Gepr

nичнтати ми не можемо. Но uю її завоаrу треба брати з засте·

реженнями, а може різниtjл оrраничуєтьси до поодиноких

слів, за котрі буле опісля бесіда. ДШсно ми можемо констату·
вати, ІJJO на uілій східній області між Лабірuсм а горішньою
Тисою е деякі різниuі n наголосі поодиноких слів з огляду
на їх з.ложеннл або nідповідне наросткуаІаІІНЯ.

В частинах !'І і ж Лабірuем .а Латориuею а навіть о де·
котрих елоnах

1 дальше

ІІа схІд
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11ересуnаетьси

наголос в.зад

в таких словах: k!oltno, h!odyna, k{оТЬІtо, d!olon', kton!y!J, dokton~!Y·lJeka!Y, ch!ofi!Y, /Jefi!Y, rtody!Y. За Латориuею наголошується
kolJino, hodlyna, kor{wto, do/Jon', oh/id, olщul, kon/Jy!J, lekЩy, cho(Jily, leflf!y.
Яка причина пересуненни J,ІЬОІ"О наrолосу на початковий
склад слова подібно, як то в в мадлрськііі мові або й в ссрбо

хорватських mтокавських rоворах, ІІИІІі не леІ"Ко відІtовісти,
но все таки при провіренні більшоrо числа матеріялу могли
би ми може nрийти до заключень про давнину цього JІВИJ,Uа,

1уо мало сnій початок таки на слов'инській почві.

До заrаль~их явщu на всій області між Лабірuсм а Те
ресвою а навІть дальше, належить зачислити пересунення: на

rолосу на nрефікси, а то на прийменники:

do, ро, za, о, od, па,
u, иьt. pry, pro, roz та частиuю м: dforaz, dJos'ah (Заріча), pJof'tk
(p/otUk}, pJor~ala, ,Ztavadka (назва села), z/avada, zІaviska, ztastattnyk (Коритняне), Z/tut!Jte (Горінчово), Іobolok, JobkltJila, Johonlh
(Заріча), оп/а /O/.)!la (Н. Бистрий) od!oskolyfi (Заріча), nJazad,
ntarflc, ja/c s'a nJamalшt (Заріча). {ur~iaz/ca, }urJn(, Jиpysatt, V{tЦu.r,
v}Ьlj!J, pr!ysїl, pr!yfaty (Горінчово), toi to prJochopyly (Син. По
ЛАІІа), rto!lap (Но•юсслиu.ІІ), rtoskolotok (Осой), nJepranka, nJtpran'a (Заріча).
Впрочім у формах деклінаuійних іменників зберігаються всі
ті типи, які констатуnав Гануш у зІ"аданій своїй студії про

иаІ"олос_ іменників в українськім. Хиташtn в иаrолосі іме_нників
роду

жшочоrо

часте:

-а

yskr!a, ram/a

ПІШІ,

а

то

двоскладових

місто заІ"альrюm:

в

однию

дуже

(Jskra, r/tml.4.

Прикметники відмінно від rоворів галиuьких в часто окси
тоновані:

veseltwj, cars.k{6Іj (Теребли), hord/ЬJ.j (Имстичово), U({a
zdochlJe (Тсребля:),jаsпІwі din' (Горінчово), dиl.!Ji (Торун), pUdltwi
iar!Ji (Коритнянс) а також і числівники рядові:
per//a robtota (Нереснщуr), druhlyj raz (Домапннці).
(Ноооселиuя)

Найnюnий стунснu нсрсносить часто наголос на паросток,
а то у двоскладових:

ntajstarlyj, n/ajlip!yj, n{ajhl1r!yj.

Займенники особоuі в сnолуці з nриймешшками псрсдаютu
наголос на них або взагалі пересупають наголос о один склад
взад.

Gen. dat., sing.: men/e, Ud mfene; min'ti, idtomn'i.

Те саме находимо у займенників вказішшх в дальших від
мінках: tohJo, s ohto, ud tJoho, ud s toho.
Найбільше різниuІ• в наrолошуванні можемо констатувати
у діf:ісліп. Но в однім ма1оть спілІ.ну рису, а то, коли у дієслів

329

кл. V. наступаЕІ контракuЇJІ а 2., З. sing. та а І. і 2. рІ.: l!Jta!,
l!Jtal, Ь!ЬІиаl, htьtrюl. Виїмок творить rовори руІ,Панські 8 ру
мунськім Марамороші, де пересунення наrолосу не наступило:
/уІ!а!, ІуІ/аІ.
На спорідІІеНІІЯ цієї системи наголошування форм дівслів

кл.

V. в наслідок Іюшро.кціі з сербським а8ернув був уваrу
(Archiv f. sl. Phil. 25/З, ст. 425). Дівслова першої

nроф. А. Мейt

кляси не:JЛожені никазують аагалhне nравило наrолошуваиюr
на :'ІОІ.Кінченних часу теперішнього а навіть

8

часі минулім на

послід11ім складі:
pr;н:t:

nesl(), pracs.: nestu, -te!, -Іе, -mte, -tte, -Ju(,
n'fs (п'Ш), n/esla, ntesly: plest(), pracs. як rusi(Y, pract. plfv.,

Pl•lta, pl•l(y.
Такий самий наrолос на закінченнях а часі теперішнім
мають дівслоnа: mesl!y-mettu, hтІщ:~-hrьи:Іи, krta.rty-kradtu,
bostly- bod/u, Іr'iast!J- tr'jastu, roslly - rost{u, k!Іasty- k!an/U,
skubstty -- skubJu, l/erty - lrtu, dterty - drJu, slrІШ{J - slrwtlu
(strwhtu), sil!y ·- sЩu (sik/U),pelly- peltu {Jнk!и}, mьl!J- mohfu,
але mІol.u, mJol.e!, blyty - ь;щ, vlyty rJj/u, ptyty, РіІи.

Дальше многі дівслова кляси ІІІ. і

lV.:

terpJity-terplІu, -{у!,

{у(, -ym/e, "Jl{e, -' ІаІ, syt!Jit.y - syd[{u, veltity- vel1u, hor'ity-lюr'j/U,
blys'fJi!y- blyfltu, bolif!y- Ьо(Іu, ;;dr 11ty- ;;dr'ifu, leftЦy -lelІu,
smш/lity - smerd[Іu, verffit.y ·- verlІu; ladlyty ladf.Ju (ltaiu),
lud{Yty ·- ludf.tu, med!Jty- medl.Ju, slobod{yty- slobodl!и, lюvor(Yty
-- hovor'itu, haslyty -- ha!Jи, hatlyty- ha!Іu.
Сюди шалежать лиш декотрі з кляси V., а то І. ІІа -avaty:
dav/aty, -daj/u, ·lti, -Je, -em/e, -et/e, ·ituf, slav/aty -- slaj!u, po,(.nІJ•
V{йly- /JO,(.nai/u; 2. З КОІІСОНО.ІІТИЧІІИМИ ОСНОDаМИ: brfal.)- btt/U,
drtaty- dtтJu ( dт!и}, hnlaty - l.en/u, .{.U/aty - .{.OV/U, prІaty- ptt/u,
tk!aty - tltu. Прочі діЕІслова оставляють наголос у формах часу
теперішнього на основі.

Замітна Ч!С одна різниuк в наголосі часу теперішнього, а то
починаючи від долини Боржавської на схіА разом з Гуuуль
Іуиною діЕІслова І. кл. иезложені в першій особі переносять

наголос зі закінчення на СІ<ЛаА попередній: ntes9- n;em, -Іе!,
b!odu, -/е!, kltasty - kltadu, -te!,

vtes{Y - vtedu, -Іе!, bost!.J mesi!J ·- m{elu, -Іе! і т. д.

Подібно мавмо і у дівслів класи ІІІ. і lV.: terptity-t{erp!u
- lerpty!, syt!Ji{Y - stylu, syd!JI, has!yty - hia!u, has!y!, hatlyty -h!alu- hat!.JI, verftity- vjerlu., ueri!JI і т. д.
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Відносно квантіти можемо потвердити лиш думки Зі
лииськоrо,1 ~,go, подібно ик в українськім взагалі, основних

різниць квантитативних між складами

нема в українських

південно-карпатських говорах, а головно нема ту різннуі між
короткими 1 довгими. Лише наголошений голосний в порів
ианні з ненаrолоwеиимн є довший, так ІJJO можемо назвати

півдовгим. Ці різниці іноді так малі, ІJJO в бесіді звичайній
ви.п.аєгьrи рівність складів а при тім JІІкас:ь мливість в темпі

бесіди. Нас:лідком цьо.го збсрігnпьсп исність rолосіиок
дах

перед паrолосом

1 по

R еклu

юм.

ll!o наrолос має вплив на кванті-гу і nродовжув наrолошсні
склади, це вже коІІстатуваи на трьох особах з різних місць
Підк. Руси вр. 1923 проф. Др. Йос. Хлумський. 2
Ці хвантітивні відносини нопробував

11

змірити не с:лухово

Й. ~~:а;::о: в ~~оІс~;.мО~'в~:анм~ибч;і: д~:6с7r'::е0:;и :~~~

~~~~с~ ~i~~~f~·:::~;~:i~h~~~~:~ ~ ~~~:~r~;::!. ~;:.":~~;

:

~УЗ::м~r:~~·:: ~~= ~~~~p~:~U:. д&~~"~о~ису~~;:~~Р~::

хільха коротких речень, повторяючи їх по два рази, а машина
реrіструюча записала на почорнснім папері, натигненім на
uилін.дрі, при номочі пер филі rолосові, І,І,JО виходили так
устами як і носом. Филі rолосові, що виходили устами а від

повЦали голосним, зазначували їх треванни певною схіль
хістІО періодичних дрожань, а филі голосові, Q!O виходили
Jюсом, зазначували не лиш rолосні, но також і приголосні
носові і /1,3ВіІІкі.
З записаних речень мірив JІ довготу rолосних таких речень:

YvJan pryvjІt1ck (l lelv!b' ftйtlynw kortouw. Komdr .Ue
Nta!a cklwta stolyf pUd vellyk61.m orІichom.

тnІоІю

k&rv/e.

Лінії, що відповідали п~одиноки':' звукам, були вимірсні
часово так,

Q!O числа,

подаІІІ нижче пtд поодинокими звуками,

відповідають сотим частнм секунди. СкорочеІІнн Б. = Бра
щайко, Ф. = ФеіJииемь, 3 І. = nерша виповідь, 11. =друга ви
повідь.
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Подані числа uілковито потверд.жають думку проф. Др.

Йосифа Хлумського про з.довженни голосних під наголосом,
але їх довгота в коротша, як правильна довгота чеських го

лосних і ненаголошених.

Числа чеських довгих rолосіоок,

прим. d, О, і, по вимірам nроф. Хлумського персступали
о мrюго паші числа. У 11ас вони обертаютьси при а від 12 · 16
а 20 1/, в наслідком на.дмірного ЗАовжения, nри о від 12 ·17,
при і від 10 -·12, колиж бо в чеськім при d вІд 24-25, нри d

від 21

22,нри і20 (РrоГ. Dг.JosefChlumsky: C~ka kvantita,

ор. cit. стор. ІЗ). Нерівність виміру у слові stо!Jlпоходить з того,

І.UО Б, RИСАОВИВ

1JC

СЛОВО ПСрШИЙ: раз З ІІЗІ"ОЛОСОМ Ні1 О а nри

повторенні довгота наголошеного і неш1.голошеного о, у майже
однакова.

Язикоuі явиІца на мапі.
а) Явища Jвукові.

Перснісши язикові RВИІJ!а JІа мапу, ми поба•щмо, JJ1<Ї прос
тори занима1оть nони, пк nерсхрещуються одні з другими, та
якого роду є граниuі поодиноких JШИІ,U а ІІерсдовсім о скільки
грають ту ролю ге1·орафічні 11ричини.
І. Най.б1льше нестроти заносять на мапу рефлекси закри
того етим. о, котрі розділяютr, українську південно-карпатську
язикову облаетr. на десять частин.
а) Область о
і розділсна ІІа три частини. Перша біжитr.
на заході віА Матісоои-Лннника-·Блажова вздовж стногра

>

фі~ІІІОЇ rраІІИІJі східНІ.ословаuькоі за виімкою села Ольш ІВИUі
та Кобилишuі, де о > іі, аж до ріки Ціроки. Відси аж до ріки
Уга переривається тяглість uівї области чере.1 вклюtсІІня ре·
флсксу u
о. Дрlга суuілr.на область рефлексу о
і біжить від
ріки Уга, а то ВІд сіл ЗагорG -Ставне-Лубні між полонин

<

>

ським пасмом та Бескидами аж до Синевірської ПолиІІИ за
оиїмкоrо Волового, Лозлнсr.когu, Нижнього Синевира і Виuшr.ої
Колочаnи, то є Имшадіо, і Herpiвun та Горба котрі маютr. U: <о.
За тим знов іАс перерва через рефлекс u
о аж до рік Тересnи,
Тиси та Віwови. Tptmл область гуuульська, 1110 обіймав села го
рішньої Тиси доТребушана до Красного над Ваtшавою а відтак

>

села І<осіоську Полину, Росішкута часnопю І{обилеur.ку Полmrу.

>

!1) Область о
u обнимає доі з собою не зв'язані території,
а то східню мараморосько-уrоu,ьку та захід шо: берсжсько
ужансько-земплинську. Починається вона від ріки Рускоnи
з маленькою нерервою гуu.ульських говорів з рефлексом о > і
та біжить долиною Тиси, обнимаючи хітловину Сиrітську
nідтак переходить на облас1·ь між рікою Т ересnою на пів

ночі до Колочави-Лаз на Велику Ріку через Бсрезово, долин01о
ззз

В. Ріки до Тиси коло Хусту, відтак на схід через Вериuю,

~Иоrо;,е:О D~.Ї~~~~~;:~, ~;:•, чш~~~;;;;~~r~~~~~~lрд~:~;

де о

>

іі. На нівдень границею цього 1ІВИQ!а є етнографічна

граннии румунська. Відтак дальше на захід персрвана UJ1
область рефлексом
обласп. рефлексу о

й,

>

за

котрим

відтак знон

починавтьсJІ

u.

Ня друга область :~а чинається на захід від долини ріки Ла
ториці, т. в від того хребта гір, ІJ:!О по правім березІ біжить
на південь. Зачинається вона лініf\ю иід села Павлова через

2-~~~;~R~~~н=~~~х~~~~~~т~с0пх~:0рі~3Іjі~~!=~~~~~~і~;;::
іде область о

>

і відтак через Валишківці, Рус"ку Бистру,

ІІудгородя, І<онюш, Парубку, Прикопу, Гусак, Пстровuі,
Доманинці, Дравці, Коритняне знахоАJІчи своє нродовжсння
дальше на захід аж у був. Спиську жупу у так званих східньо
слонацьких

говорах.

с) Область о

> 'u,

то є м'якого

u, "

незначна, бо обіймає

лиш одно село Завадку коло Списької Нової Всі та незначні

останки в селах Порач, Нижні і Вишні Словінки.

>

d) Область о
іі лежить в середині між східньою об
ластю рефлексу о
u, т. є від долшш ріки Боржави враз
з Липецькою ІІаляною на схід від Довгого, Да.АhШС на північ
поза пасмо полонинське: Лозянське, Воловий, Н. Синевир,

>

Колочаву-Горб а на В. Ріці (Бистрім), Вучково, Н. Бистрий

г;:~;::~~~~ос~~~о~~~и й:~z~~~l ш~~;;-0~~ 'ііі:~~~;:~:

Розвеrово, Мукачево, Нове Давидково, В. Лучки. Крім того

находимо І.UС три острови tla заході

:

ЗваJІІJ над горішньою

ІJірокою, Кобильни/Vf ІІад ТоІІлсю, та ОльшавиуІІ над Торисою.
с) Область рефлексу о
w не суцільна також, бо ueA

>

рефлекс находимо на 11айдальших кінчинах области захід

ньої а також й

південно-східнього

ПідкарпаrrІІ.

Західня

обласп. простигається від Якубяп, Кремпаху та Сулина Спись
кого аж до Вел. Липника. На сході находимо його по rуб
них лиш n румунськім Марамороші, а то в трьох селах долюш
ріки Рускави: Рускова, Рус-Кривий, Рус-Поляна. Спорадично

находимо цей рефлекс і на других областих.

f) Накінець треба згадати за говори перехідні Остурні, Го
дермарка та Любіuьких Купелів, де під впливом польських
говорів на місці прасл. о в закритих складах находимо tf
(стиснене польське о в таких-же положеннях) .1
1 Про с~ joзef Vlra: V)lslcdky dosavadnich Ьadinf о vokali5mu karpatoukrajinskfch hovorU, ор. cit. стор. 37, та в праuі: HIUkD!Іiovl ostun'JskCho
hovoru, ор. cir. стор. 86.
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2.

Область рефлексів закритого •е перед твердими при

голосними лиш в частині покривавтьси з областю рефлексів

і, іі,

'u <

о. Передовсім і

<

<

е занкмав деІJ!О більшу область

на сході, ик і
о, бо в певких категоріих втискавтьси і на об
ласть іі
о, а то в долині Боржави аж до Заднього а відтак
через Липеuu~<у Поляну аж до Липші. Так само можна те
r.аме констатувати й в долині горішньої Тсресви, де в неuних
категоріих також місто 'u находимо і, а те саме у В. Ашuі

<

та Бичкові, В. Руні та JІІЗагалі в кітлавині Марам. Сиn1та.
Інакше на сході аж до ріки Уга покривавтьси а областю
рефлексів і, іі, u
о. Від Уга на захід о нівденних областих

<

в певних граматичних І<атеrоріих переходить рефлекс і також
на область 'и а противно на півночі, починаючи від Маиовиці
(в околюJі на північ від Свидника), находимо часто побіч і
таиож 'u а на захід від Бардійова найчастіше 'u рідше і.

В Остурні, Годермариу та Луб. КупелJІх побіч рідиого
иаходитьси стиснене

'u

6. 1

З. Рефлекси старого а іноді й нового l (n) - і (іі) розАі
лиють uілу область на дві частини. Чисте і занимає майже

всю область південно-карпатську від джерел Тиси, Віwави
аж до Попраду. Поза Папрадам (Стар. Любовнею), JІК також
в островах, а то Гельuмановцих, Слові~ках, Пора чі та Завадuі
находимо по rубних преАотоване і {Іі).

фл~~с~~ а~:;~~~а:~~t~~~~н~о%~Z~н:::О~~р~ :~~:~:; J~:

чикаючи від Остурні а зглидно В. Липпика на заході вся
областu до Тсресви за малими виїмками зберіrав ьz у йоrо
різних відтінках (61, &і). Від Тересвн на схід зберігаєтьсІІ ьz
у В. Руні, де находимо ьz не лиш старе, 110 також на місці

cтaJk~~~~~ поширеним рефлексом ьz в передкьосереднє у,

котре находимо на схід від Тересви (крім В. Руни), так в го

ворах перехідних околнuі Снгота і ріки Рускави в Румуніі
як й в говорах rуцульськнх на південний схід від Ужrороду,

~~;:::.с:р:~. ruияг~;~в~~рд;:~uі. тва;а~~:~і: :~:ніи~~

ритюІне. Лиш в певних категорі.11х (закінчеІІнях прикмет
ників) також в долині Уга на північ від Ужгороду аж до
Кам'яниці а відтак у північнім Земплині за рікою Цірокою
в ПJІТЬОХ селах: Н. і В. Яблінка, Паріrузовuі, Гостовиці, Чука
лівuі. Крім того в островах Банске, Давидаво і на пограниччі
словацькім в Рафаївuях.

Рефлекс і

'.J. Vfra:

<

ьz находимо лиш в островах: Гельцмановuі,

V~lcdky

..

ор. <'іІ.

37.
ЗЗ5

Словінки, Порач, Завадка та о nоrраничиих зі словацькими

товарами: ІІІом, Вісланка.
5. Вузькі І, б, IJ!O nохвлявтьси на місІІі нормальних е, о nеред
м'якими наступними ск.лцами, або наслідком вакальної
гармонії а також псреІt лабіІІЛізованими, замимають оGласrь
між рікою Тсрсся.ою а Лабірuсм, від Лабірuи до Топлі лиш
у не:шачнім ступні JІК останки даВІІіших відносин.
б. Вуаа.кс d па місuі старого закритого о, е вистуnав між
Лабірuсм і Терссвою. За Tt:pecuoю о rooopax псрсхі,.,них сту
пень зя.уження не значний. Такому ж :шужсппі пЦпа.дае і старс

u або u <

~ неред налRТальними скла,.,ами.

Обнижене

7.

ti

займа€' дві зовсім далекі околиці.

Перша

біжита. з.доож Уга nід І<острИІІ через. Сулh, ,1\омашин, Кня·
гинин, Оrричаuу, Улич, відтак через Ублю, Кленову, Русhке

2~~~=~ Б:с,·1~~. ~0с~:',:~ r~aaб~tJ..~Bliyд~;~~=.u~py~~p=~OcDxf~
під Середнього між Муt<ачевом та обіймає с~а: КадLІІИк,
Орляву, Бсне;tиківuі, І(айданів та Черленьово.
8. Crapc стим. 11 n 1. особі однини та 3. множини часу
тепсрінщього та в способі приказооім. у ;tієслів на -ovali псре
ходнтL о і, іі, w ІЮЧИІІаючи оtд Іjіроки аж до говорів запопрад
сьюtх DКЛЮЧІІО За DИіМКОІО ГОВОріВ маКОDИ(!LКИХ 1 Т. Є від горіш-

іJ~о~;:іІІ~:ьр~;~~~~~f~ИДОЧ6~~О~:l~~~И~:• J.r;~~~::~• Рімнс,

9. Старе етим. і (•t) зберігаt=:ТІ.ся в положеннях на області,
11!<> ТЯПІС11·СЯ nід доЛНІШ раки Yra аж до Остурні а 11ід Бески
дами досяr~є і долини ріки Ждснііокн до Шербівuя вклtочно.
На сході зберігається сноради•шо і по Св говорах сіл В. Руни
1·а ріки Рускоn11.
ОGластr. (' t·aroro і, 11!0 наляталі:•уІ:і зуGнс t n іпf. TRГHC1"LCH
nід НаЛЯІІІЮШе(!І•, 11.!0 СТОЇТЬ ОДІНІ(!СМ ІІІІІІЇ ЯК OCTaiJOK КОЛИСL
з<~.гальІю ІюширсноІ·о явщu;а о oкuлttui Гуменного, Михаловець
та СобрансuL, далІ>ІІІС через Руську К1йшо, Руську Порубу,
Вальків до Матійовсuь.
10. Область збсрігашІЯ м'якого 'а (по се_рсдпьо-піАнебінних

І, і.,

l, Jl

та

j) нростягаєrься на uілу швдеІ-шо-карnатську

областL за виімкою rooopin rуuульських, де воно переходить на
вузьке l. Таку саму область майже обіймає 'а в закінченні
іменників роду ніякого -ьjе з тим, І.LJO крім говорів rуuульських

треба причислити сюди й говори І?іки Рускови.
11. Рефлекси і, di (dz') на місu1 сполук d
j ділять нашу

+

областІ, на доі частини: nівдснпо-схіАшо з рефлексом і на
схід від Латориuі за виїмкою полоси нідбескидської округів
Всречанського та Волівського, та північно-західню з рефлек

сом

di.

на захід від Латориuі.

336

12. ПоRВа l cpenth. по губних як наслідок ;tиспаляталізаuії
або відсутність його прорізуе нашу область на три частІ ІНИ:
І. rуuульську з говорами долини ріки Рускози з відсутніспо

~и~~~~:~·Г:во;~в~~~а гр~::::,ч~и~:::ьrо:~·:а~f;~1і~а~~~л~~
ської враз з nІBOJІUMlІ псрсхі;tними в околиuі Снгота аж до рікJІ
Ондави а Іюююю l ~·р ntl1., ІtС однак гр;щицJІІІС е зовсім р1:жа,
З. від ріки Ои;tави ІtО Остурні без l cpenth.
І З. /f,иС'nал::талізаuія зубних сичних .r,
н~ред і
І
обіймав велику областІ., бо нростJн·а~~J'ЬС'Я віІt Латориuі аж ІtО
ріJ.:и Топлі до сіл РімнопІ, Ортутоии, Сасови, J(уримкн, Біло

z

вежі та В. Свидника, на

cxo;ti

<

знов говори гуцульські.

14. Великий С1)'ІІСНh паляталізаuіі тих самих сичних не ЛІІІІІ
нсрсд і ·І ІЮ й м'якими roлoconиt.m: Га, f.'a, f'u, .t'u, f'i, .t'i,
nростяга~аьси саме віІt аазначеної західньої rраниu1 диспалята
лшаuії, то в ріки Топлі, ;tальшс на захід аж за Понрад з тіею
різницею, 11,10 на півночі rранициІJЬОГО явиtuа

i;te по piui ЛЗАО

мирuі.

15.

Перссунении

артикулиuії

серс,дньо-ні;tнсбінних

f, .t

в аад, в наслі;tок ЧОІ'О сполуки

.t + ЬІ

+у

(••)

f, і

персміняІоться на

у всіх І10АОЖСІІІІІІХ, відома лиш говорам, І.UО простя
t·аються на захід від Латорнuі аж до найкрайніtl,!ИХ західніх

!,

гроtниuь.

16. Отвердіння ссрс;tнhо-піднсбінного африката l відоме
з о;tнівї сторони на сході, ІЮЧИШ\ЮЧИ від кітловини Снrітської
з виїмкою В. Руни аж до гр;ншuь буошоі жупи Марамороської,
f! Хуст
За;tнє -/\оиt·с Бере:тики, відтак переходить 11а

1'.

Верховину та біжить поза пасмом tюлонинським аж до ЖАе~
Ііієва, згля;tно ріки Х(деніівки. Друга область отвердіння l
находитЬСJІ u найдальших областях захі,..,ніх, а то обійма€
говори запопрадські, де крім тоrо ucl подібно як й/, і. варти
куляuії посунулася взад а в наслідок тоrо за ним наступне і (u)
персйшло на w (lw).
17. Нео;tнакова артикулиuіи k, g, h, ch розділюв українські

півдешю-карnатські говори на кілька нолос. Задня артикуляuія
u;нх приголоС'них, 11,10 пахо;tить свій образ у сполуках КЬj, hw,
с/Іw занимає дві великі області. Перша ТfІntстьси від ріки

Тсресви та обіймає всю область дальшу аж

110 ріку Латорицю.

оп'пть біжить ві;t Ставного 1:1ад Угом поздовж граниu;і
був. жуп ЗсмплиІ:Іської та Ужанської.

/\pyra

18. М'икість r персдовсім у визвуuі збсрігапьrи на uілій
нашій області за виїмкою деяких сіл ш1 заході, Іl!О лежать на
tюrраниччі словаuькім.
19. Двоякість або троякість

l

т. е м'яке, середив та тверде

або м'яке та середнє, оrраничувться,
ЗЗ7

11с зовсім точно,

двома областями: західньо1о від Попрада до Лабірцн з тронким

l

та східньою з даонким

l

на схід від Лабірцн аж до Рускови.

При тім треба зазначити і зміну l на {t на кінці складів
голосних передовсім у визвууі форми був. part. praet. 11.

110
-

тоЬ.w місто chodyl, тоЬуl а також у середині слів на місuі
дав~Іьої снолукІІ t1,Jt: po{tnwi, lotttwj. У пер111ім виnадку наша
область nn;tiлcнa на дві частини. На схіІt Rilt Лабірuн nере

chotf.w.,

міна Іна !.l ШІ('ТУІІИла, на :шхід І збсрігавтьсн у uім ноложениі.
На·шмістr. nерсміни l на !.l u. t·руні toll nереведсна всюди :1а
ииїмко•о острову: Заиадка, Порач на nівдецпім Сnиті.

На заході поза рікою Топлею находимо JИе область, ІtС
твер;tс І nерсмінилося па {t перед голосними твердими: hottJova,
!!Oir.o(. ІJя область не uелика та обіИмає ле..,ии кілька сіл здоuж
ріки Ториски, починаючи від Киіва (Київ, Ястрсб, Штельбах,

Блажів, ОльшаВНІJJІ, Н. Репаші) а також здовж ріки Папраду
(ОрліІІ, Чірч, Обручне, Старіна) аж до Ст. Любовні.
20. Рефлекси праслов'ннських tтl.>l, tll>t:
tтwt, tlwt або twrt,
tьtlt обмежені лищ до певної міри територіяльно на сrільки,
ІJ!О білr.шс послідовно переведсна метатеза сонанта перед r, l
паходитьсн лиш па заході, але граниuі не можна ніяк до

>

ма.;,но провести, тим біль ще, ІJ!О

UJI метате:\а у многих випадках

відома й у східніх творах, ночавши від ріки Рускови.
21. Оп1ердіння м'яких зубних перед Аавпім ь приголосних
у nизвуuі ві.Іtоме лиш у деяких приголосних, а то

rуuульських та ріки Рускови, впрочім
<-їИЧІІе для гоu.оріь західніх починається

зубних

-

uc
·

s, z: у

говорах

ЯВИІ!JС характсри
правда не у всіх

ві.Іt ріки Ла.Іtомирки попід Маковиuю (Рімне, І.Jер

ніна, Ортутова) а Gіжить аж ,-,о lІопрцу. В говорах запопрад
ських

QM)I'o

яшнuа нема.

22. l'pyna Пj>ІІГОЛОСНИХ. /r.t D за/.іМСІШИКУ */r.MO НС ОДНаКОВа
нині 1101. натііі області. Вона aGo д~Іссимілюnаласи і наслідком
то1·о маf.:мо chto ш1 uілій західній області Іючшшючи від Уга
і на обла,ті Верховини Бсрсжапськоі та Марамороської враз
з rоnорами rуuулІ,сr.кими

1

персхідними до них. Говори до

ліІІші на схід між У гом а Терсевою мають або нову групу tk
(tlr.o) або з пропуском t-lr.o.
23. Група приголосних lt в займеннику *lьto мав нині три
рефлекси j !lo, котре обіймає говори західні аж майже до Уга,

!о в долині ріки

Yra

крім сіл на південь від Ужгорода,

flo,

І.ІJО обіймав говори Бережанської верховини, іде в Марамарош
аж до Терссви, заснгаюqи на пограниччі і деякі села буn.

жуни Бережанської до Білок та Имстичева.

24. Груна rl не удержується на області від Латориці на схід
до Терсеви а на nівночі до пасма полонинського (Боржава)
а переходить на /l.
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6)
1.

HtІUw,a Jо(()рфолоzічні.

Найтяжче і майже неможливо

перевести ізоrлоси де

яких морфологічних RDИI.IJ передовсім архаїзми в dat. іпstг. та
Іос. pluг. наслідком того, J.QO нові закІнчення з а деклінаціІ

втискаються сюди також так, І.UО побіч старих форм: у тих
самих І"ОІІо.рах находимо й иоRі. Найбільше І<ОJІсерватиин~ІА
в тім оІ·лидІ € dat. plнr. а найменше instr. plur.

2. Відносиn рі:~ниrJі між пердими й м'икими о, а пнями,
то вона зберіглас-я лиш в говорах rуuульских а лиш деикі сліди
находимо дальше поза рікою Терес11ою аж по Латориuю.

3.

Відносно :~акінченн11 ішtг. ~in!{.

f.

-О{', -от,

-u,

то наша

територія розділена на дві області. Закінчеrшя -0{1 сягав від
говорів гуuульских та ріки Рускави аж до ріки Ондави а на

півночі до В. Свидника, І<анішови, І<ружльова, Вапсніка, т. в
ріки Ла.домирки, звідки починаєгьсл закінчення -от, JИО
тягиетьси аж до говорів запопрадсr.ких RКЛІОЧ!ІО. Закінчення

-и rюявляєrься ли111 в говорах поrраничних зі словаuькими,
а то у селі Ременіни та Шом.

Тахі самі ~акінчеІ!ІІЯ з т~ким. самим геоrра;ічним розмі

1 у деклІнаutі займенниковІй.
4. Не~івність закінчення прикме-rників роду середнього
в nom. ~Іng. -oje, -oj, -е, -о розділяє нашу територію на п'ять
областей. І. Закінчення старс -oje обіймав центральну час
Іfіенням зустрtчаЕімо

тину під ріки Тереблі з персхідною полосою між Теребле1о
і В. Рікою аж дu долиІІІІ ріки Уга; 2. закінчСJІНЯ -oj обнимав

лолину ріки Уга аж до ріки Іjіроки;

3.

закінчення -е занимає

дві області: І. західню від ріки ІJіроки аж до говорів за·
nанрадських включно; 2. східню від ріки Тереблі аж по ріку
Рускову; 3. закінчення -о зустрічаємо лиш в селі Завадuі
та Порачі.

5.

Закінчення

gen. sing. fem. -ojt, oj

роздіЛJІе область нашу

на дві частини. Перша тигнсться від говорів rуuулм:ьких аж
до Лабірuя, друга 11ід Лабірця аж по за Попра.д (кірм того
його иаХОАИМО -rакож і Р селі Рускопі на найдальшім сході).

б. Закінчення

loc.

~ing. ma~c. і

ncutr.

прикметників твердих

у говорі11 західніх, 11очинаюч:и віл Лабірuя :-~ виїмкою гоuорів
Макоnиuі кінчиться на -ьzт так як і instr. sing.
7. Закінчення nom. рІuг. для всіх трьох родів в трояке і АдЯ

того і область наша ро:ІДілена на три частини: І . західня область

~~~ ~~в~f~в рі:~оф~~~к:~ а; ~~в~РіJ!~~~~~ь~::и:з::~==~

находимо закінчення і-, а на piui Рускові закінчення -wj.
8. Форми gen. dat. sing. займенника особового uin < •on6,
joko, jomu, jeho, jemu не однаково розміw;ені. Старі форми jehr>,
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поширені від р. Рускави аж по р. Тересву. На ріці
Тс~есві ма~мо «Jюрми подttійпі: jeho та joho. Вtдтак на заході

iemu

стрtчаємо ТІ самІ форми у гоuор1в запопрадських, але початок

іх вже від Орлова. Від ріки Тереблі аж до JІопраду находимо

joho, jomu
jeho, jemu зберігають також старі закінчення о gen.

новіші форми

9.

По тину

~:t. i~~gp;~:o~n:ин::~~e~j~:~aІ~a~~;::ui і~в:~';р~~r.льских
Й кomotagiї дієслів находимо також значні ріJнщJЇ n закін
ченнях т<~. 11юрсшІі часів.
10. а) В І. ocoGi sing. та

3. plur.

випадає інтервока\ічпе

а на його місgе ниетуnає інтер1юкалі•ше

{'

j

у ІtіАслЇІІ з tшем

часу теперішнього на -je, котрих осноnа кінчиться на голос
ний. Qe нви111е простягаЕ;тьсн від ЛаGірuя на схід аж до

В. Ріки о Марамороші та околщ&ь Королева. Виїмку творит1.
верховина Нерсжанська та Марамороська.
Ь) Закінчення -ат місто -u у дієслів V. кл.

групи почи

1.

Іtаєтьсн аід Уга а тягнеться до найдальше західІJіх кіпчин.
с) Закіпч~ш1я -іт, -ет, -ат на місці -и находимо па остро
nах: n І'ельuмшюоuпх, Слооінках, Пора чі, Завадuі та Вісланuі.

пр~~т;а:::ч~~~~: І:Д;~к~"і:'ж -~~и dоІ:~~;і:а :~ї~О:~~ :~:амр~:
MaKORIIIJI>KИX.

с) ЗGсрігашІя гортаююго h і задш.о-ніднебінного k в 1. sing.
і 3. plur. ргасs. занимаЕі оGласть долини ріки })оржави (око
лиuя Нілок), rорі11шьоrо Уга, та ріки Тур'ї.
9. Знов u окрему оGласть треGа виділІпи ті дієслоnа кляси
IV, котрІІ'( nень часу теnерішнього кінчитьсяІІа s, z Вони на

обл<~.пі, .ночюІ<~.ючи 11ід Ужгорода (Коритнкн-Онокоnuі) аж
ДО ГОDО(JШ

ІІа

f,

t,

ЗаІІОІІ(JаДЄ'І>КИХ

не

ІІерсМІІІЯІUТЬ

І_!ИХ

ІІ(НfГОАОСІІИХ

адС О("ГіlІІЛІІЮГІ. ІХ ІІС:ІМЇШШМІІ 3 ТІІМ 1 llJO ТаМ, ДС S, Z

нсрсл м'ІІКІІМІІ

rолоСІІИми зміниється ІІа

!', t',

там також

і наші s, z n І. ocoGi однини та 3. множини мають перед -'u І',
(nos'u, voz'u
nof'u, uoi.'u).
11. Нсоднакоnе закінчення 3. особи однини і множини
об'НJІЛявтьсн в тnердості або м'якості t, у зберіганні або не

t

зберіганні

t

в

3. sing.

лієслів клас11 -е-, та у зберіганні або не

зберіганні t D 3. особі множини.
а) Починаючи від говорі~t занопрадських аж;tолініїОлька -Іlраврівuі· Гавай - Рокитівці находимо в 3. sing. і plur. тверде

t,

котре дальше на схід вистунає на Нсрховинах: Ужанській,

Бережанській та Марамороській, збЇІ"аючи звідтам па ніnдснь
на І<ереuькі і здовж долини Норжави nідтак ІІа схід по р.
Рускову. Середина між Олькою (ЛаGірцем) та Боржавою збе
рігає м'mсе (.
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Ь)

IJe

t

відпадає в З. особі однини у діе:слів -е- кляси за

анІмкою говорів р. Рускави (nese - neset).
с) Однак в говорах гуuульських в З. особі множини у дів
слів кмсиу (і) в закінченні ·it відпадає 1: nos'i, clюtl/
12. Перша особа множини кінчиться на те або то. Перше
закінчення заІшмає всю область від Попра.,.,а аж до Тересви,

кіт~ооину Сиrітську та р. Рускову. Говори rytJyльcr.кi м:атоть
закшчсшrп -то.

ІЗ. а) Час минулий зложений з
ного

jesm.

part. pract.

ІІі слова nоміч

Це paгticipium у гоооІ?ах західпіх до Лабірuп (::аа

миїмкою гоооrшs запонрадських 1 тих, де

l

nеред твердими

пе~)х~~;:"и:;л~йк~і~і:~ярz:~. ~;s~ дv~~:11;о;; :і~:и~:с:·на
ch

або

/1: pluch.

тjuch,

vjuch, buch

або plйth,

miith, viich, hiich

на

області долішній (на nолудне від пасма nолониІtського) між
Середнім та Терсевою відтак аж на piui Рускові. Ці форми
зустрічаютr.ся Іlle і на області па схід від Уга nід Улича на
нівшч до Ноnоселиuі.
Творення часу майбутнього ( 1 UttІПІП1) не однакове. На
заході аж до Лабірuя час майбутній твориться при помочі

рагtісір. ргаеt.

Ь~и~h~~~~

вом ти

<

11

і слова помічного

budu: budu chodyl, на схід

ffc" ~~~і~~~ ~~o:~ti~~~uт:а~~~=:'u~ С:~::жЬ~~~:

jти

+

infin.:

ти

chodtyty

на Гуууль1цині, в говорах

перехідних, ріки РусковІІ а також в Марамороmі в околиuі
Хуста, хоть ту не все з олнаtювою силою.
Напрям ізоrлос.

Приглянувwися мапі і:юrлос, побачимо, J.QO nереважка час
тина їх мав каnрим з nівночи на південь і то no біrові рік або
но пасмам гір, І_uо біжать з півночи на південь. Кожна ріка, чи
там її долина, € границею І.UОНайменше одніsІ ізоrлоси, але
часто зустрічаємоси з ивюием, I,J!O одна ріка в границею кіль
кох ізоtлос (Тсресва, Латориuп, І.Jірока, Лаборсuь, Онлава,
Понрал). Всі бІльші ріки південного Підкарпапи як також
не рідко й менші в границям11 певних діялектичних явщu.

Тим поясняється й наnрям комуникації і ближчої етичности
населення між собою на nевних областях. В рідких випадках
рівнобіжні з ріками гори переставали бути природніми гра
ницами, бо життєві інтереси населення ломали їх. Так при

міром гуІJульсuкі говори розширилися на ріки Косву (с. Ко
сівська Поляна) і на Кобилеuький потІк (с. Кобилецька
Поляна) не долиною ріки Тиси в наnрямі з пІвдня на північ,

а верхамн від Рахова, бо пастирський спосіб житгя і праuя
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з сіном по вершках н~ примушували нассленни ходити по
вузькій долині Тиси, але по розлогих верхах. Ці дороги через

верхи остали і тепер. Те саме можна запримітити і на області
бувшої Марамороської Верховини. Досить високе пасмо Бор
жавських полонин не перешкаджало населеню округа волів
ського зноситися верхамн з насr.ленням округа Довжанського,

чr.pt:a ІJJO можемо зрозуміти, І.І]О околиuв нівденно-воліnська

<

з оглнлу ш1 рефлекс іі
*о закритоn> лу•ІитьсJІ з долиною
J)оржаК("hкою. Дорш·а, JЦО іде з Волового на Хуст поGілн
В. Ріки, є нова а дашш ішла всрхам:и, котрої І!Jе і ·rенер
уживають села північних у:~Gіч Боржавської полонини. 1 Лиш

не мІІоrі ізоrлоси мають напрнм зі t·ходу на :~ахід, чи лучше
сказати Gіжать по рівнобіжниках. До них належить і частина
ізоrлоси звуку і як рефлекса закритого *о. Jjн ізоrлоса біжитr.
наздовж полонинськоrо пасма, починаючи від ріки Уга аж
до Синевир-Поляни. Дальше такий напрям мав частишю
і:~оrлоса
d 1 j, яка біжить також здовж Боржавських
нолонин від Синевира в нсшрямі до Латориці а також ізо
rлоса закінчення часу минулого дієслів: vtsty, mt.tty, pltsly,
boJiy - ch міс·го ~. І!!О біжить nід nівденного склоІІУ Іюлонини
Рівної (Раково, Пасіка) попід полонину Боржаuську а від Ко
лочави звер1·ае аж від Бескі;щ. Ізоrлоса r,i
Ьl nеде нопід
полудневі склони Синаторії та Анталовськоі гори Шt нівніч
від Ужгороду. І:.юrлоса рефлексу у
w біжить по нідніжжі
І<арпат на півдеІІІ!ІfЙ схід uід Ужrорода. Ізоrлuса форми часу
тснср. І. і 3. особи діесліn ІІа -ova!_y: iju, іде з початку попід

t <

<

<

п1рн БардіїІІські та Маковицю

n наІrрІrмі

на схід і за Лабіруси

нсрсхо;tитІ. нід Бсскі;щ. НаІ\інсуь ізоrлоса м'якчсннн l перед

і

іде •юпід МаковиІjЮ fl нанр11мі до ЛаGірuя.
ІJід JjИM ОІ"ЛRАОМ також ІІС МОЖН<І. робlІТІІ Ді1ЛСКО іАУЧИХ
RtiCIIODKiB IJJO ДО t"ТИЧІІОСТИ ІІаССЛСШІЯ а D тім j ІІЗаЇМНОГО ПС

'' inf".

реНОІІІСІІІІЯ н:шюши"' JІІІИІ.U· Так 11рим. І)оржаuські полшшни не

нерешколили ІІОІШtреиню 110 обох сторонах новіших RВИЧ!,
нк рефлсксоnі й --:. *о або метuтсзі tk < kt в займеннику kto < kt.to

+

а ІІатомість здержали ІІеренесення рефлекса д
j >.ів 1. особі
часу теперішнього (cho.tu) поза полониtІське пасмо. Це мабуть
заuисіло, відки да11е ЯRИІ,Uе і•uло. Рефлекс .t
д
j в І. особі

<

+

часу тепер. ішов скорше зі сходу, коли ж бо рефлекс :шкритоrо

>

*о
fi правдонодібно ішов з півночи на південь, бо про ue
дають докази деякі історичні дані (граматика Івана Могиль

ниuькоrо з

1822

року, та межеві записи з околиць Волового

у збірнику Рену -про уе: А.

u

Pctrov:

МежевЬІя названін),

1 Описав uю дороt-у rалиуьюtй nиrьискниі( Миі(ола УстіІІІІО8ИЧ
р. 1841. niA тит. "Ніч ка Бсржаоі".
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Питанни діилектолоrічиоrо розподілу українських
говорів Підк. Руси і сумежних областсlt.
Рішити питаІІЮІ розподілу українських говорів Підкарnат
ської Руси і сумеЖJІИХ областей не приходиться легко мимо
так великого числа діференціильІІИХ явю.u. Причина uьnгn
та, ~,~&О рідко ми находимо области замкнені більшою кількіt·l ю
ізоtлос, противно одна область лучиться з другою меншим
абu біл~ошим числом ізоrлос. Найбіла.шс ліцііt ізоrлосоnих nе

р~тинаf.: долину ріки Тсрссви. На схід від нсї,номинаІочи го
вори околиuі Снгота і ріки Рускови, І!JО мають радше характер
перехідний, лежа1·ь говори гуІ(1ЛЬ(ЬІ(і, об'єднані уілим рмом
Я:ВИЧJ, яких не знають t·овори, 1,1!0 лежать на захід від Тересви
а радше від її лівобережного насма. Говори на захід від Тс
рссви визначаються многими архаїзмами, так у звучні, як
й морфології, відмінними від говоріu гууульських а на за

хідніх областях иинвллють много прикмет говорів словауько
польських.

Говори і!J~АЬ(ЬІ(і € молодші, бо колонізаuія uіеї области
одна з наймолодших, починаючи з кінuн XVII. століття.

~айбі~ьІІІс .характеристичними їхІ.Ііми RВИІ.Qами ~: І. uідсr;
шсть р1зниuІ МІЖ

w а старим u,

котрІ снлинули в один середшй

звуку, широкий, склошшй дое (означа1о йогоуе): ~n, rJyha,
1ohty!Y; 2. лиш uдш1 рефлекс закритих •о, •е >і: k'in', n'i.J
nesty); 3. ІІсрІ':зоук м'якого' а у вуз•.ке t (його означаючерез І):
t'el, Г!t'pka, 1tohji ( ·: 1/ohjat}, flёsfi; 4. nідсутні('ТІ, різниuІауза.
ких і ІІшрокнх о, е: kton'i, kon/evy, dtn', letve1'; 5. :sбсріганІІІІ м'JІ
косrn нриголосних ссрСАІІЬо-піднсбінних f, f.: l'o1t, ckJol'u,

(<

/' Іірkа, l.'lha, чого не знають інші говори пів.денно-карпатські ;

~;' J.~"~·~o t>ni~. ~u~ ~ ~~Е::оr.~~;~~і:~~~"~~~н~~

сичних s, z тасунаростку -ес' у визвуuі: ses, sl (sy) > s'a, kriz,
kupec; 8. затрата закінчеtІЬ dat., instг. pluг. Аавньої АСКАіtІ. о

~::::,; ~· :і;л~~:,~::н~u~ :~і:::,і,~~~ів: ~:і:7хt~:Вз&~ігха:~:
давнього типу дскліІІаuіі :шймснника особового 3. особи од
нини: jeko, jemu місто joko, jomu та займенників присвійних:
па!, vaf: nІaftlw, n!aftmu, nJafej; 11. закінченІІІІ І. особи множини
у А.ієслів на -то місто me: hudemo, 1ohymo; 12. опускання t »за
кінченні 3. особи множини у діF:сліn з тематичним у (і): 1ohji,
syt!i; 13. брак l epenth. у більшості rоворів в конюrаuії Аі€слів,

котрих пень часу теnер. кінчитLся на І)'бний: р,

h, v,

т:

1/ohju,spjtu,ltomiu, Juщovju; 14. творення часу майбутнього також
при помочі А.іеслова ти, те/ .•• ( < ітІи, imttf} /lo те/ 1ohy{Y,

J,gO

однак зася:гає й в говори долішно-марамороські;
ЗІЗ

15. inf.

слова nоміч.

buty, час. мип. buy. Областю uих говорів ЕІ села

горішньої Тиси до її закруту на захід аж на ріку Вюuаьу
з селами Красна і Бистра та села бічних приток Тиси: Kocincr.кa Полина, Росіщка, частинно і І<.обилеuька Полина.
Говорн ріки Рускоnи, rno оGіАмають три села: Рускову, Pyc-

~~~~.n~~л:~~Ji-~0:~~ Б:ч::,0 k~а~~~~о~~: ~~ро;:а: ~е::f~Я~>~

частинно і Кобилецr.ка І Іоляна, Вишня Ашна та ЛпшІtQА
nорять ряд гоморім перехідних до доліщньо-марамороських
через рефлекс закритого •о
u {VІц:, pup, vul) та зберігання а по
булш. м'яких приголосІІих: la~, tal. В uих персхідних гопорах
треба однак rшрЬнити від ceGe І. zosopu руи1аІІські (ріки Рус
кови); 2.zosip ала В. Ру11а; З zosip сіл надтисдІ/сЬкІІх колоСиzота,
а то: Jfyza, Би11коsа, Крачуноsа, Muкosa, Виитьої Anrui та Апи~иuі.
Гоnори ріки Рускави зберігають деякі особлипості говорів
rуІJульсr.ких, а то: ).широкість)"'; 2 nерезвук 'а в І лиш в за

>

кінченні

nom.

аС'с.

sing.

іменинків р. шякого на -ьjе:

nasJin'l,

(але і то не ncc) та у числіnникіn : pjlf, devjl(, de.r lt;
З. дисналаталіза1.1ЇІО nриголосних зуGrщх: .r, .;:. с: k.ru.;:, ses,
k.os/tc; 4 м'якість середщ.о-нідrrеGітшх j, t. l: t'aha по!'а,
chol'u; 5. зберігання деклінаuіііних ТІІІІЇІІ :JrІіімспників: осо
бового З. особи муж. р. однини jeh/o. jem/u та займенників
приспійtщх па!, va!: n/a!eh.o, nJa!tmu, n/a!ej; 6. зберігання різ

.;:!ili

ниuі між м'якими і тnердими о, а ІІІІями в дсклінаuії, однак
в Рускопі находимо вже nочатки вnливу твердих ОСІІОВ на
м'вкі; 7. nідсутність l epcnth. кошоrаuії дієсАів, котрих
пенt. 1·сnеріш. часу кінчитьс11 на губний нрнrолосний: тJobju,
lJopju ~~арО"І.зом однак виказують такі особливості, які їх

пrtрі:шюtотr. оід говорів rуцулt.ських з-11ад горішньої Тиси а
спорілшоютІ> їх з гапорами долішю.о-марамороськими з одніЕ-:і
сторони т<"1 з говорами rуuульськими ріки Черсмоша :.t Аругої.

Прнзнаки, І.UО сnоріднюють

ui

rооори з долішньо-мараморось

кими ось які: І. зберігання голосного а і по м'яких нриголос
них: l'as, .f'apk.a. l.'al; 2. рефлекс u з закритого *о, а рефлекс
'u :t закритого *е: тuh.. kun·, па d!oyhum seltu, yd n'uj,· З збе
рігання в dat .. instr., Іас. plur. старих закінчень: *оть
um,

>

у іменників роду чолов. і ніякого да~шіх -о, -u пнів
а також іноді -l пніn: pJanum, .<;: V/oly, 11 Krю.stch; 4. закінчення

-w, -ich

І. рІuг. ргаеs. на -те:

дієслів:

3

hrtbtmlt, kІolmu; 5. час минулий від
plesty, mtsly, ves9, hosty > popltu(l, zamn'u(l, pryoju(l,y.;:hu(l.

говорами rуuульськими ріки Черсмоwа сходяться вони

;:,с~;~~~ t~Ф,л~еіJ :кі~~~:~~~:кf~то;оо:~і~;=~~~оу ~:с~~~
з тематичним е: dtujet, v/ijtl і т. д.
Крім того вони мають і свої особливості 111(:
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1. зберігання дав-

нього і по

l: litaty, Jpivajuli (part.

ргаеs.),

про~омінальноі деклі.наuі~ -о~ а не -оіі:
ХІ.АІІІ

говори

присиnтсью

рІзниться

ВІд

2. gen. sing. fem.
dobroj. stj - Пере
rуuульських

тим:

І. що 'а не персхо11,итr. в /; las, !apka; 2. t перед м'яким
складом звужується: sis', vir'ch; З. рефлексом закритого *о
Є U." kun', U{/af, а ЗаКрИТОГО *t ЛИШ D ДCffl(IO( ПОЛОЖСІІІІЯХ

'u: па n'ui; 4 се_Іі)едІІr.о-піДІІСбішІі l, l, J отверділи: ulІar',
fІapka,· 5. в деклшації іменників роду чолоu., а то u dat.,
inнr., Іос. plur. зберігаюТЬ('Я давні :шкіиченнв -о пніu: klon um
pJanum (побіч рапат), z vІoly 3 rуuулм:ькими лучатьсв кони
через: І. відсутність w,· 2. збсріrаннв різниІJі між м'вкими
і nердими -о, -о ппвми в деклінації; З. закінчення І. особи
множини в конюТаІJії дієслів на -mo: chІorlymo, jim!o, та при

ставкою иі місто !!)'."

vipysaty. vidaty

Говір села В. Рунп визІІа••авться передопсім одним замітним

ЯRИІ,І.ІСМ а то тим,

J!!O

кожне у пересунуло свою артикулпuію

взад і сплилося з w: robІwtw., rоslьm/ЬІlЬІ, Vа.rЬІГ Qe очевидно
сталося під вnливом румунським, бо п сусідніх mпорах ру
мунських артикуляція многих голосних пересунена взад, ІJ!О

акустично да€ голосним !'Орлину низьку закраску. Зберігання
старого і

no l,

та закінчення І. особи множ. часу тепер. -те

з'єднує гопір uього села з говорами ріки Рускови.

ос~~~у ~іі:~еJ":~-~С:р~•;~:::~~~:~~ів~;~р=~о:М':~і а~:~із0::~:

або JІDЩ!.JnMtІ, ко·rрих nже не знають сусідні говори північно

карІІатські. Но персхід цей не такий різкий від говорів rуuуль
ських, як би здавалося. Говори на захід від ріки Терсеви
мають многі риси спільні з rуцульськими а то: І. рефлекс і
:~і старого l та зі :tакритого t перед м'якими приголосними і:

m{ira. vJittr, (JI.slo, d!tdo, pJosfil, r{tmln', kІamfn, vіГІа, nasJin·a;

2

>

рефлекс закритоrо •о, •е
і у говорів верхавинських та
західніх: k'in, s'tГ, m'ip; З. ре~лекс l
d + j, правда лищ

<

у частині говорів: mtdvltiyi pr J/ala, 5/ala, s!Jlи, v(Jlи; 4. м'и
кісn. r персдовсім в ~а ростках -ar', -wr' а і в середині сл і о:
p!Jsar', pastwr' {pastlyr) vrrcl1; 5. персхід l на кшuі скла.діu
на двогубне 1:1 або rубнозубне v: РІоІJ.nЬІj, l!oІJ.lЬІj, (у rуuуль
ських говорах :Уі), voyk chod/yl}, m/a!f.; б yr, lЬІ (!J) на місці
давніх

ln.t, tlьt: yrsllyty, kJyrvt (приміри дуже оrраничені)
jnhlyko; 7 закінчення instr. sing. жшочих іменникіи, прикмет
ників і заімешІИків па -оу: rtьWoy, kn{ylwІJ., dtohrol}. loh}ol};
8. І,І!СЗНеННJІ даВНЬОЇ деКАИНЗЦЇЇ n ПНіВ сеееДЬНОГО роду та
зріопаrшя ос1·авwих імеrtникіо UЇ€ї декліІІЗUІЇ з типом м'яких
-о пнів середнього роду на '·а: imja, s'imja gen.: im'ja,
і т. д.; 9. уживання вказівного зай
у значІtій частині говорів, бо аж до

s'imja, dat.: imju, s'imju
мешrика sts', sts'Ja, sts/t
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долини ріки

Yra; 10.

творення часу минулого зложеного:

тohyvjnn; 11. творення часу майбутнього при помочі
іпf. у говорів аж до Лабірuи та при помочі ma,

ckodyvjmz,
hшlu.

+

wf. . . + inf. у говорів долішньо-марамороських в околиці
Хуста: chodtyty ти, chodfYQ! ttи! і т. д. На спільні риси говорів
персхідних р. Рускави і околиць Снгота вже була звернена
увага.

t там і с11ільноти лсксиюl.лІ.ні, а то уживання слова k'id
місто тіk, devjanoslo місто devjafdeJ'af, vorocll, vorofnwj та інші
нииідні слова на ІІОШІТТЯ спільноти. ; lasitm()'k місто hod!ynlca.
Uднак, мимо того, ціла область ні.п. Терсени до Повраду
нсзnичайно різноманітна нЦ оглn.дом дівлскmчним. Поділ
на говори з наголосом сталим і нодвижІшм, або лишаків
і лемаків об'вдшоє ui говори в дані гру1ш лиш від оглядом
рухомого і нерухомо1·о наголосу або деяких лемківських нри
кмет1 Ці признаки однак не можна уважати за сутні. Вже
більше сутні були б нризнаки заступства закритих •о, •е,
на основі котрих можна б з певними застерс=жсннями поділити
всі говори на всрховинські і доліwІrі, верховинські з молодиш
ми при:таками проuссів фонетичних (рефлекс і) а долішні
зі старшими нризнаками (рефлекс u., іі). І ту верхооинські nо
нра.ІІ.ські мають старший рефлекс •о
w, а велика часть
снисько-шариських го1юрі11 рефлекс •е
'u. Однак, як ми
по ізоrлосах uидимо, таких суцільних областей лсдnи кL>.ька
а противно далеко більше є таких нризнак, ізоrлоси котрих
біжать 11ід Gсскідів в нанримі півдешrім і n той r11осіб всрхо
ІІІІІІса.кі ·ra долішні області стають нерозривними.

>
>

Через
лсні

H<l

uc

говори українса.кі !!Ї€ї Території можуть бути поді

білІ. Іні <~.Go менші rруни і нідrрупи, об"єднані більшим

або мсшuим числом признак так фонетичних як й морфоло

гічн•ІХ.
До таких більщих областей можна зачислити:

иід ріки Терсеви ;.~.ж

.11.0

Латориці,

11.

І. область

від Латориuі до Уга,

ІІІ. иід Уга до Лабірuк, lV. від Лабірuя ,11.0 llonpaдa й його
околиць західніх, V. острови.
Всі вони об'єднюютьсн лиш дуже малою кількістю при
кмет. До uих об'єднуючих нрикмет належать: І. збсріrанни

ЬІ за онімкою кількох сіл під Ужгородом та в Земмині;
рігаrшя: а у всіх положеннях;

3. двоістість

2.

збс

о, е, т. в нормального

та вузького принайменше до ріки Лабірuя;

4.

м'якість

r',

не

зважаючи на його повільне ЧJСзання: в найдальших rоворах

західніх;

1

/\ІІІ>ІІ

5.

твердість середньо-піАНебінних

1.1010

/,

і;

6.

рефлекс

статтю: До ПІІТаІІІІІІ про КЛ.ІІСІІфікаuію піндсиt~о-карпат

СЬІСІІХ говорів межи Латориuс:ю і

Боржавою.

Просв-kта в УжІn~дt; ХІ.
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Науковt.Ій Зборних тов.

lo!it з групи t6lt; 7, зберігання давніх закінчень о деклінації
в dat., loc. pluг. в більшій або меншій мірі; 8. затрата різниuі
між твердими і м'якими о, а пними в деклінаuії за виїмкою
области на схід від Латориці, де І.І.!е в деяких випадках різ

ниця uя не затерлася:;
ків;

9.

зберігання м'якого типу прикметни

закінчення І. pluг. ргаеs. на -те.

10.

І. ОблаС'гь від Тс,Рссои до Латориці об'цнюєтьсн отсими
нризнаками: І. зберtганнпм: давІІіх сполук: ka", h~. сhм: ruk~,
ruh~. сhЬІіа; 2. снаЛукою .[1, .{у в середині слів супротио зала

торичешеької сІюлуки !w, iw 11 шн:лідок перссуJІсІJІІR артику
ляuії J,
в серСАині слів і 110 J, і; 3. остаюсами різниuі між

t

м'якими і тnер,..,ими о, а шtями в однині а також и займен
нику особовім опа: ni{J..

U,:ro

область можна ноділити на:

І. доліІUІІЬО-).{(lра.мороську,

яка однак на piui Терссві сягає аж під Бескіди а на Тереблі
АО Колочави на півночі, між СХОАОМ а заходом обмежена
долинами рік Терсеви та Великої Ріки, а на піnдень етно

графічною границею румунською.

ІІризнаками,

J,I!O

об'єди

няють говори uівї области f\: І. рефлекси закритогn *о > u,
а закритого 'е
'u: vrU, n'UJ за uиїмкою Аеяких категорій на

>

горішнім бігу ріки Тересви, де натомістьмавмо-і; 2. частинна
тuердість С; laJ, Cort, 110 uя признака заходить ще дальше на
захІд ь долину ріки Боржави а границя Іі покрньається
з граниuею був. жупи Марамороської, т. Е до села Заднього;
З. зберігання інтсроокалічного j в І. особі однини і 3. ~шо

жини часу теттсрітштьоm: maju,
особи одтшни і множшш -t:

3.
5.

majut; 4. твt-рде закінчення
dterl.yt, .l'v/ilyt, dterf.at, svtifat;

на місці ааймснника пита.лт.ного

ст~ні !Со;

+

6.

fto

<

Сьtо у переважній ча

тnорсня стуІІІ_Ія ВИІ.U?ГО ІІрикмстників при помочі

111а1
степень ршний: maJ dobrщ, І.l!О в внливом румунським;
7. ассимілпція r до l в сnолуці rl: vUlla Vlirla, tella
terla, що
сягав однак аж в був. ж. Уtоuьку і Бережанську в околиuю
Іршави по Мукачево. За признаки, J,UO сполучали цю область

<

з гуцульською та nерсхідними а пере.довсім

<

l. < d +і, була вже

бесіда горі.
Друг а область уtочасько-6ерtжсьн:а від р. Боржави до Лато
риці а на півночі ограничена насмом полонии Боржави, на
пів.день с-rнографічною гра•шцею мадярською. Різниться від

марамороської: І. рефлексом й з закритого •о, 1: vйl, kiln', vii~;
niis > *пиl~. miid; 2. м'яким l: l'ort, {'aJ; З. визвучне і в dat.
Іос. sing. займенника особ. 3. особи жін. переходить асси
мілятивно на 11: dat4 іііІІ pyty, пл nti~; 4-. м'яким (в закінченні
3. особи однюш і множини часу теперішнього: chodyf,lov!ar, J,UO
розширяється дальше на захід аж до ЛабірІJЯ; 5. заміноІО
tнтервокалічною j через 11 (v) в І. особі однини і З. множини
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часу

теnерішнього:

т{a!.JU, tn{a{lи,

т/af.lu(,

znayu(,

ЧJО також

сягає аж до Лабірuп; б. :JаймеНІІИком питайним Jto на місці
ЯВИІ.Uе відтак € nануючим за виїмкою долини Yra на
uілШ далhшій області аж 110 за Попрад.
Тре ти оGласть вtрховинська, І.(!О лежить по за пасмом поло
шшсLким на північ а обнимає окруrи волівський та вере
чансLкий до Ждсніева. Найголшшішими признаками uif>ї
оІіласти f.t: І. рефлекс і з закритого *о, •t: ІJЇZ. ni.s, mid, plt'l}.
Jjcй р•~флекс нродовжається он ять на захід і сиrав аж до
ріки Yra. Виїмку стаІювлятL: Валове, ЛоЗ!ІІІСЬІ<С, Н. Синеинр
та Колочава-Горб і Jмшали, Іl!О м<~.ютL ІштомістL й. 2. На
місuі d-t і мають ui говори di.: chndlu,
jadia. З. Займенники
питалLні *k•,to, •!ьtо мають фонеми: chto, ІСо, 110 побіч uьoro

Jlo. Ije

pr

в окрузі tюлівсьІ<ім находимо І.ІJС в долішніх частинах

tko, fto.

В1дrутність інтервокалічного у в І. особі одІІННИ і З. мно
жини часу теперіншого: тaju, majut. 5. Отвердінни t в З. особі
однини й множшш, ик 8 ro8opax долішньо-мараморосLких.
б. Твердість l як й в ro8opax Аолішньо-марамороських.
7. Ассиміляціи d АО n в групі dn, ика ту в порівна.нні 3 дру~ими

4.

околІІІJЯМІІ нсревСАспа дуже консекnстІJО,

8 наслІДок

чоrо

сідні голосні прюшмають 3акраску носовости: f7Юі'О

ri?!is'

< dnts'.

1 су

< vydno,

U,я нocoukrь в окрузі Неречанськім мав най

більщс розповсюднепня й нерсноситьси й на другі голОСІІі без
оrлиду на близLке сусідство носовоrо приrолосноrо. 8. Заміна
м'якоrо n в середині сліn перед приголосним на j: тolodtjWj
molodtn kwj, pajflyna pan /!упа.
11. ОбластІ. берtжаиськО";)'Жанtька об'вднюється лиш однівю
ІІризІІаІюІо, а то rруною ky, hy, chy: тuky, knyhy, c/glla місто
мараморосLкоrо: тиkм, knyh1І, сhм{,а або й подібноrо зсмплюІ

<

<

сько-шарtІІІІСLКО-СІІИСLКОГО.

Другі признакІІ, а то: І. псрссуІІСІшя артикуляції J, і взад
а вслід :~а тим переміна артикуляuії давІІьоrо і, ІJJO наступало
за ними, до w (ногрубінни у): hІlo, {,wlo; 2. рефлекс di на

місці
в

d+

і: тolodi.'.n.

instr. plur.

urodi'ai chod[u;

З. поява форм дуальних

так в дсклінаuіі іменній nк і в деклінаuії заАмен

никовій: -ота, -wта,·

4.

творення коротних форм

imperativa -

з'вднюють uю область 3 всіми гоrюрами західміми аж до
Попрада. Признаки під 3 і 4 починаються вже від Боржави
на півдні а від Скотарськоrо на піІІночі. Зrадана область має

однак

J.UC

такі прнзнакн, які її ділІІТь на кілька менших або

більших областеА.
ДолішtІR часть мав на місці закритого •о
u, *t 'u, Dtlz, lJjUz.
І.Jя знов мав І,ІJС інші поменші області із своїми особливими
признаками. Псрща то північно ужгороОсько-серtіJJІJІна.ка

>

до пасма Синаторіі, де на місці
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>

w находимо лябіял.ізований

rолос~Іий близький до о, котрий ми означали через h't:

m>,}{o,

;~~~бf::~ ~?~r~;::e~j1;':~cir,Б~;:':~~K~~~~~~7.~~4u~~~:

Лази, Стрипу, Jjигaиonui, де wу всіх положеннях ІJ!еЗЛо а у До
манинuях, Оиоковuях, Не виw.кім: і Кам'яниці лиш в деяких
положеннях; 3. ОбІІ4і:mь долини ріки Yta :J їі прІПDками, де на
місuі довюго закінчення прикметників ро11у ніякого
нахо
димо 3акінченни -oj, :ч.JО на захід сягає аж до ріки Іjіроки,
а на мk!!Ї :Іайменпикіо питайних kto. lto мав chto, Jo. На piui

-oit

Тур"ї IJbOПJ кнщuа цема. Сналуки

ki, lzi. chi; ruki. rol1i. chila-

також в характеристичні для uіеї долини, по під Есекідами
досигають вони аж ло ІІІербікuи на piui Жде~Ііївuі.
ВерхооинсLка областL поза пасмом полонииським вирізню

ється віл долішньої рефЛСІ<сом і і:І закритого •о,

*l: рір, t' {itka,

та твердим закінченням -t в З. siпg. і plur. praes.
В окрему область з'єдишоються ui села від ІІудгородя на
північ до річки Ублянки а :тідси чсрс:J Ублю здовж Уга по за

Березний на північ на Оrричаву, І<няrинин, /І;омащин, Суль,
І<острини, ЧJО мають на м~еuі ШlголоІнеІюrо Іl нсре.д твердими
складами поІшжеІrе u з закраскою о. U: kйrka. Явиtле ue, як
показано у часті фонетичній, звісне кілLком селам на схід ьід

Сеl)~~~~~~;Д;-'~кr~~ ~ідЛ1~~1і~~їе~б~~~:арактер rоворіз Іrсрсхі~tних ло :.ахідпіх лсмківсІ.ких або долами до східньо-сло
вацьких. Віл Уга ночипаються признаки як: І. :ч.Jезання паля
талмюстн s в займеннику зворотнім s а> sa, ІlJO є признакою
східнr.ос\оuаuьких rоворів; 2. форма займенника питальноrо
chlo, ІJJO поширена аж за Папрад; З. голоСІІИЙ і на місuі
старого і, хоч не у всіх положеннях; 4. верховинська область,

починаючи від Ставного, оп'ять маєсполухи kN, hЬJ., сhЬІ, :ч.JО
відтак біжать аж за Попрад. Крім тоrо ІІаходимо на uій
області ІJJe свої особливості ик: 1. м'якість l', котре переходять
особливо nеред k; lca!'ka <k4l'ka, /'ort< l'ort; 2. пе
реміну /на l' nеред k: l koda, dol'ka
lkoda, dolka.

n м'яке J

<

ди~і::~:ь:~жеі~~~о~~~ОГЇС:р~~~~~но~'7,~.~~"г~с~~fftліб"а~х;~

Парубку, Прико11у, Конюш з характером говорів перехідних
до східньословаuьких. В кожшм з uих сіл говір виказу€

інший стунснь нерсходу до східньословаuьких а також в :Jа
висимоеті від генсраuії. Стара rенераuія зберігає І.!!е останки
говорів, подібних зовсім до північно-ужгородських,' молода
гснераuія ло літ 40 вже підnадав під сильний ВІІЛИВ східньо-
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говорів, який :1азначувтьси в переході d, t + j
dt., затраті w і нерсході до і, перениманні на місuі І& ( l)
t: vera, mtra, mtch, fts но rilta, vitor, smkh,
hn'it.do, g'ido < t!ido. З тих сіл Петровuі, Корумля, Гусак і ча
словаuьких

на с,

в декотрих словах

стинно І(олібабuі зберігають по І)'бних лабіялізованиU: звук
т.і (у Броха m) а також rюАібний звук на місуі u з закритоrо •о.
Дала.ші села на місu.і ЬІ мають І,уе нанружений голосний -J, або
і, крім тою u де1ютрих слоuах зберігають м'ике (: таІ
mati,

<

infin.: byivat',

рlші( нранАОІІОАібно

із аакінченни

сиідотствам граматики А. ДухншІИча

:t 1),

-fi,

JІКе по

І fl52 (Сокраr.uеннаи

грамматика русскаго ЯЗЬІКа) було rюзпоRСІОАІІе1ІС в uілім Со
бранеuькім окрузі, тоді J,QC ІІС пословачспім, а останки котрого
находимо r.пе нині в селі Валишківuих). 1
Гоиір села Валишковсuь, uc uілість для себе, що стоіть
поміж буи. говорами собранеuькими а говорами між Угом

а Uірокою. Зберігав він: І. ьж;

2. u

на місu.і закритого •о;

~в:~~і·:.~,:у :;~ft~~y: ll~~=~t~;rp:~ {бнc':t~:y:~"'kr=~i~:. з;/::,~
5. старе і, котре м'якчить приголосні d, t, l, п; б. африкати
df.< d +і, t < t +і; 7. закінчення прикметників в l.sing. neutг.
-oj; В. закінчення dat., loc. sing. -о, -а пнів -oj. 1 Прикмети,
вичислсні нід: І, 2, 4, б, 7 лучать uей говір так з нівнічно
земплинськими говорами між Уrом а UіроІ<ою, І1ЇА З, 5, В

з гг:;t;:имf:'U~~~~~~м:. Лабіруем мають частинно вже ті
при:шаки, лкі находимо у говорів залабірських а частинно

такі, котрі находимо над Угом, так що на цій осноні можемо
їх па:шати верехіАними. /\о нерших належать: 1. рефлекси
закринtх *о, •t >і: vit., dim, pryn'is; 2. коротке закінченшІ
nрикмстІtиків роду ІІЇІІКОГО в 1. sing.: dobrt pole; З. закінчення

-Ьl в

nom.

pluг. у прикметників для В\іх роді••= таlьж

hus'ata,

dohrь~ Іr.бпї, doІJhЬl nol'i та 4. закінчення І. sinJ:t"., 3. plur., praes.
Аі~-tсдіи на -ovali: iju, ijut: lr.upiju, lr.upiju(, 11oliju, noti.ju(. До
других аачислнти треба: І. исликий ступень палиталіааuіі
l, I.QO нерсходить до м'JІкого .f .> J'; 2. зберігання м'якости

І в закінченні

3. sing

і pluг часу теперішнього;

лічІІе !,l в І. особі однини і

3.

3.

інтервока

множини часу теперішнього.

зів~і~ ~~~т~~~~~: A~~~=;дtu::,~J!i ~~:н~~І<:м::;т~а~і~=
кіІІЧСІші прикметників чол. роду

w

пересуває артикуляuію

ІІІІсрсд і зливається з у.

ВіА ЛaGipwr а зrлядно від пасма гірського, І.QО біжить право-

'

ТаІ( було н р.

1925.

І І'лми ІІfІ? IJC блюкчt: у ~га..tаІІіЙ
ГГЛ3. 1 П'Ор. Зб2 (ніАбИТ1(3. стор. 26).
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руч Лабірuв, починаютьси говори, r,go іх звуть лемківськІ.
Найбільше характеристичними рисами їх попри вже вичмелені

на області між Цірокою і Лабірuем а

IJ!e

дальше пад Улш

до Латориuі €: 1. сталий ІІаголос на другій від кінуя, ик
у польській мові: r~tyno, moltolco (но він починавтьсІІ вже і на
схід від Лабірця а лабірська долина вже знає лиш наголос:
сталий); 2. тверде l, що означаємо через/, ЯІ(е іноді nерсходить

в середині слів перед твердими голосними на {l; З. отисрАіння
заІ(інченнк t в З. siпg. і plur. часу теперішнього: chodyt, robyt;
4. закінчення часу минулш-о на/: chtodyl. robyl (clюdil, rоЬЩ -(ue в найширші і:юrлоеи на згаданій області); 5. nom. plur.
adject. на -ЬІ: dobnн роГа; 6. gen. :iing. Jem. adj. кінчиться
на -oj: dobroj; 7. с в наростках -есь, -іса в тиердс: Ісирес, руr;пуса;
8. заступство грун tnt, trьt, tlьt через lЬІrt, tЬІlt: dЬІrvo, chЬІrhtt,
sьzlza. Крім того находимо там окремі rруни говорів, Q&O мають
свої особливості, і:~оглоси котрих часто перетинаються.
До них належить І. південня область, пограничпа з говорами
словаuькими, де старс і м'якчить t в закінченні inlinitiv-a: bra(i,

Jptvali

(до JІСЇ належать села: Олька, Р. Поруба, Розник,

Пискурівuі, Рафаївці, Лімпе, Вальків, Дзстрих, Лавриків,
Кобильниця, Фія:ш, Руська Воля).
2. Область сн.льної палпалізаuії
перед м'якими го
лосними: /'іпо, f.ї{а, І' а, І.І.JО починається від сіл Ортутови,

s, z

Шаwови, Куримки, Іjерніни, Рімного, В. Свидника та від ріки
Ладомирки і тягнстьr.я: до найдальших західніх етнографічних
граниuь

.

.. З. Otiлar-rь відсутиости зак:~нчсння: l .. sing .. і З. fluг: -jiu,
-tJUt а Іюява нормального ааКІичення: -щи, -щиt у ДІЄслІВ на
-ovati, котра на сході і півдсІІЬ замикається тою самою лінією
(ізоrлосою), що й Іtопередн€ явиQ&е (/', !.') а на заході кін
читься Орловом-У яком аж до коліна Попраду, но початок її
сягав від ріки Ціроки.
4.

Область реф-:'ексу

'u

зі з~кри;тоrо t в пев~нх !<атеrоріях,

а то в середиНІ слІв та в деклшаuІі займенниюв:

juj,

vtn,

опа, опо:

па п'ит.

Область закінчень іпstг. sing. fcm. іменникової і займен
никової деклінауіі па: -от місто -o{l, dobrom rь~Ьот, І.І.JО ночи
наЕІТьси від ріки Ондаnи і біжить до хію.ья етнографічної
rраниuі за Попрадом.

5.

б. Область закінчення
займенникової: -ЬІm,

-YJO

loc.

siпg.

masc.,

пcutr.

починається долами

•.ue

деклінаuії
від говорів

сотацьких а тнгнеться аж до захід. етнографічних граниgь.

7.

Область персходу

голосшtми:

ho{l/Ova,

l

на~ в середині слів перед твердими

h!ЬІ~а, яка обнимає доі незв'язані з соб01о

області, а то кілька сіл на схід від Топлі: СасоІІу, Ли1юnу,
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Ортутову, Нерніну а відтаk область на захід від Пришова від
лініІ Шом-Орлін.
Область за Папрадам на захід з селом Якуб'ини на схід
віА Попраду, від Сулина та Кремпаху на повночі порить
окрему групу говорів об'єднаних кількома спільними рисами:
І. рефлексом w
•о закритого за виїмкою Літманови,дс нато
містІ. ма€мо і: ІJЬІl. kьm', mЬLft; 2.1 по губних= іі: тііта, ІJiiter;
отвrр~інним t і df., по котрих старс і та з І пересувається: взад

<

та персходить в артикуляuію w: hнstьrj. nohн. narodtwn а; 4. за
кінч:сшІnм -у місто l о часі минулім; 5. частипним отвердінням

r 11 наростках: kolesar, pastwr
3 ІЮМ:Ж O(''fjJOHЇK ВИАіЛЮЮТЬСЯ R окремі групи }, Села
Бапскс, ,ІІ.аиидово 11 окрузі требушанськім (на захід від Ми
хаИлоІSсуь); 2. Гсльумановuі, Словінки Нижні і Вишні, Порач
та Завадка; З. Остурни; 4. Дідачів-Машківuі.
Першиn остров Банске і Давидово: l. утратив в окружспні
говорів східньословаІjьких звук
ниму:

w, котрнІІі

став ссрС41,пьо-псрс,'\

snip (хоч вони
sif рГіt- pry11i's,
pryvi<., kon'i1,1., dn'iy; З. r, с отверділи; р!уsат · pys/ara, htaтtar -haтttaтa, k!upec, jtarec, р!тїси; 4. зберігає піопалятальність s, <.
нсрсд І.· sino, zila. У нрочім лучиться своею формальпою сто
ryba, dobrvj ..r[J{J; 2.

рефлексом •о, •е е і:

окружепі довкола говорами з рефлексом "'о> и)

роною з говорами земплинсько-шариськими: іпstг. siпg. fcm.
от а у м'иких 'u місто 01,1.. У деклінауіІ займенниковій в роді
жіночім в gen., dat., Іос. sin~. прибирає захінчсння західньої
слоІІ'янсt.кс: rj: dobrti tej: ttj dobrtj maltтt. ди svojei dobrej ma/eri,
nas .rvaici dobтrj rшJ/еті Дієслова на -ovati в часі теперішнім маІО1'Ь
-uju а не -iju, ях n п:nденно схЦніх земнлинсІ.ких rоиорах.

_БіАІ.шість ІJІІХ нрн:ш~к

an

я:sок

Іjьоrо nшору з

. сuідчІtТЬ

швшчними

про колишній ближчиіі

шар(Іськими rоnорами

а не

з нівАrшшми, з котрими найбільше спілмюго тільки те, І.QО
s. ~ l мае артикуляцію корональну а взагалі перед м'якими
голосними не зміняют1. своеї артикуляuії па !', і
Другий остроп Гельuмаиовuі, Слові11ки, Пора14 :Jавадка: лу

+

ЧІtться

.

оuими

головними

призпаками:

1.

рефлексом І так

первісІюго як й з закритого е перед па.ллтальним приголосним

в по-":ібпо я.к у говорів папрадських по губних ді1понrічнс
іі:

2.

m•isto,

Ь•іІі. ртІуvіі<., по іІІШИХ нриrолосних і:

lito, s'ino;
dim, sin

затрата ЬІ і пересуІІСини його артикуляuії до і:

а лиш в рідких винадках находимо І,UС стаді1о ссрс,п.ню -у:
на iednym polu; З. рефлексом закритого старого о у перших
трьох селах u а п Завадuі іи: mUst, vU~. kUn' -- тjdst, k jtln',
ІІТ'jUЬ, а рефлексом старого закритого е є в п~рших трьох селах
переважно і а в Завадці і та u: Гul, mid (m•Іd), pofilr:, srюjUj-
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perepiiik4, ja!lurillca, dal juj; 4.
дині слів та у визвуuі: 11/tr'ba,

(<

м'JО<е r зберігавтьси і в сере

іІаr'то, PІastir' PІisar; 5. s, z+i
І) зберігає свою півпалвтальність а перед ja, ju є пали

тальне, но не перехо,АИТь до граниuь І', і':

z.'al; 6.

старе

v

або те, ~о оонстало з

ІІа безголосовий спірантf; dоЛі, voГ4f;

l,

sino, zi{a, sijati,

и.ле

переміниється також

7. l

в сполуuі tьll ін,Іді

не переходить па

рефле~ес f.l.'
тверднуть:

v, а то н словах: lolnok, ioltyj, у прочім мае
po11nyj, doy~j (Jojhyi); 8. м'.ІІ~еі зубні у иизнуuі не
pjal, des'al, den'· 9. d в групі dl не виnадав: satllo.

тirllo;

10. :l<ІІСіпчснкя прикметника роду ніякого місто е- о:
dohro pole, hohtato stelo; 11. :1акінченпя І. особи siпR". prac.~. -іт.
-ет, -ат а не -и: voz.iт, nosim, vjaiem, dauam.
Через діфтонгічниіі рефлекс старого і та закритоІ'О •е > ji по

губних говір цей сполугавп.ся з говорами занонрадсLкими.
Третій остров ОстурІІЛ різниться u.iA І'Dворів занопрадських
сильним внливом сусідніх rюльських говорів, котрий ноказу
ється: І. в но яві польсr.коrо вузr.кого О па місці старого закри
того о: k.On', dvt5r; 2. а поноі 'і, е побіч і на місці староrо І;
3. а Шlляталізаuіі щшголосних 110 і та частинно по е; 4. по
явою і, О, в складах відкрит11х.
Четвертий острон то села Маш.ківuі і Діда11ів в окрузі
ГумеtІЯНСLкім. Одними нрикметами лучиться він з rоворамн

горіншLо-лабірськими, а то: І. ікавізмом (*о, •е >і),

2. такими

самим11 аакінчення:ми прикметників о num. sing. n. -е і ІJ поm.
plur. -Ьl на u.ci трн роди. І1(1очі прикмети, як і горі наведені,
сполучають І'UІІір uих дnох СІЛ з говорами залабірс1.кими, а то:

І. тверде

t

D закінченні

3. sing. і plur. ргаеs.; 2. зберігання

інтервокалічного і в закінченні І. sing. і 3. plur. P.raes. Форми
І. sing. і З. plur. VI. кл. kupuju, kupujut а не kup1ju, krtpjul лу
чат!. ці говори зі зхідніми по за Сніною. Но в них слідний

і ш1лив говорів сотацьких, бо в dat. і Іос. sing. іменників всіх
трьох родіо маємо аакінчення: -oj: daju braloj Slejanoj, v Aтerty·
koj. Наt·олос дся:кІІх прикметників спочиває на закінченні:
z.dravtyj, hruhtyj, SІJ[otktyj.
На основі нредстаменоrо нами матеріялу ми можемо за
С. Ереминам (О диалсктичсской: САенце- Сборник статей

в честь а«адемика Соболевскоrо, ЛеrІИнград

1928,

с1·ор.

280)

лиш констатувати окремі діклектичні особлиоості, з котрих
кожна мав JJK і сво1о rеографію так і свою історію. Через це
насувається трудність виділити окремі області на окремі го

вірки, бо не всі nрикмети буАуть виключними хараІСтеристи
ками даних говіркових областей:, але кожна з них буде за
сягати до других rовірок сусідніх. Але мимо всеrо услівно
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можливий поділ mвіркоnий нашої области на основі певного
числа характеристичних ЯВИІ,U. Вже було показано нами, І.UО

~з;;:~~~р~~~~:~:Fбі:а~~іr::~лТ:~~~(~~~==а~:J~~ 11~ ::~і~~льці~
роки. Іjими ізоrлосами є: І. ікавізм; 2. закінченни прикмет~
ників в І. :;ing. n. на ~t а в nom. plur. дли всіх трьох родів на ~ЬІ
починаючи иі,~~; ріки ІJіроки а 11 дальшім: від Лабірuи; 3. сталий
наголос на ,~~;ругій віА кінІJН; 1. збсріrання Rизвучного l в part.

praet. act. 11,

ик форми часу минулого;

5.

поява твердоrо і

11обіч середньоrо і м'.ІІКого, а навіть ш:рехід rnepдoro l ша
GLv!біялLІІе ~j б. отверАіншІ с u ІІаростках ~иь, -іса; 7. отnе~
діння зубних приголосних у визвуці; 8. сильна паляталізац1я
s, ~ перед м'якими rолосівками і іх персхід на І', !.' j 9. отвер
діння С, !., !,· 10. брак l epenth. 110 губних; 11. lЬllt, lЬlrl місто
tl,,t, tu.t, trьt; tarl на місuі tort, Vrt,· 12. частинне заступство

груп lьrl, lьrt через

tart. _В області форм: 13. :.~акінчс~нм instr.

sшg. fem. так деклінаuіі іменної як й з<1йменниковоі на ~от,
місто ~ott і 14. зрівнання форм Іос. sing. m. і 11. нрикметникіn
і займенників з формою instr. sing. -wm і І 5. частий nom. plur.

фо~~· :іс;~ ірЇ:r~;в 1~~s~:."pf~~-r. ~=ch-~~~. :~::::::і:у:л~=:
у прикметників і займсІІників; 18. творення часу майбутнього
при помочі budu
part. pract. 11; 19. закінчення дієслів
кл. в І. sing. і 3. plur. нa-iju, -iiut місто -uju, -ujut; 20. тверде
закінчення t в З. sing. і plur. pracs. Додати 1де можна і впливи
rоворів словацьких, а то: 21. м'мкість зубних d, t пере~~; давнім і;
22. уживання dat. і Іос. форм -оі 4ЛЯ іменників всіх трьох
родів. Iji говори об'єднані згаданими нрикмстами з більшим
або м~юuим. територіяльним розширенням можемо назва-:и

+

VI.

:~;~пзч~~л:у ~:ак;:и~~~~~я8 ~~~ва~:~~~~~ {y7.вlfoa:: :~::;;
бy.Jtc виказано, ui обі області, нк галицька так і чсськослов.аuька
не покриваються: зовсім rеоr~;>афічно, вони лиш в rолоnних
рисах сходиться: на тій самій лшії, а то цій, ІЦО біжить Ославою
ь Галичині а Лабір~о~см n Чел. Републиuі. Декотрі признаки
галицьких лемкіn входять і на область бойківську, декотрі
знов лемкіRські нризнаки південно-карпатські біжать аж до

rраииuь Марамороша до ріки Боржави.
Область від Лабірuя на схід до Терсеви з постепениим
І,Uезанням лемківських признаків аж до ріки Боржави відпові

дала би галицьким rоворам 6оіікіеським, а за Терсевою на схід

~~~~і~оу:ів11~еt:;~:;~ ::оf~~~~:Ь:"~ідо::;~;~е~~:
етична

J.Ut

такими

НВИІ,Uами,

яких

внаські ані rалиuькі, явщuами, д
З 51

не

знають

+j >

l,

говори

метатеза

верхо

kt,

час

минулий ЦJ!Uth, vjйeh, miШh, ;;Ьt2ch. Обі обласrі різнИТhСJІ значно
і лексикально. Обласп. захіАИІІ (лемківська) пересичека то
словакізмами то полонізмами, область ехідни (бойківська) знов
мадиризмами та ромунізмами. Про взаїмне ві.D.иоwенни rоворів

півАеино-карпатських з північно-карпатськими ширше в даль~
шій частині.
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ПівАевно-карnатські rовори у віАНошенні
АО Аруrихjукраїнськнх говорів.
ІІитаншr uc такс "'<~.вне, як давно :JаttимдлІtсл укр. nіи"'сиио
карнатсLюtми гоаарами взагалі. У нерщій мірі були ue місuсві

урожсю.1і з доби нерших почап<іо слов'ІІІІСhкоrо нзикознаuства
а то ЗО-тих років ХІХ. століпл. Іван Фоrарашій (псеІІдонім
І nан Бережанин) в листі до свого зсмлнка Орла11 вр. 1827
нодає загальну думtсу про наtі:ближче споріднении піодспно

карнатських говорів

:J

українськими та підчсркув ці лвюиа, І!JО

їх pi:.tюrrь від ІJсркооtю-слоо'янсLкоrо та осликоrуськоrо. Uих
JШЩU r~ачислюе

8,

а то: І. вимову г ІІК латш1ськс

h, 2.

nерсміну

л нри кін!.lі сКАадів на в, :щкіtІЧСІІІІІІ інфініІ·іnа на -ти, 4. повно
rолоссІІ, 5. нсремі11у е на о по шин'нчих в r·pyni tьrt, tьlt, 6. псре
зІІук о (cтarom закритого) на і, у, іі (а), 7.-8. зберігання л
в середині слів як м'яке а: ммо, mІІШКОt або іа о роді: .міасо,
тіащкоє а також у ои:Jнуuі по и в :\акінчешtі nom. plur. ncutr.
в роді серІJ.Іl а i•.J.!C і 11 наростку -іса: пяниия, 9. зберіrашн1 ~>~ я:к
О,ІtИІІ звук а не можений або місто нього u в середині слів:
6~>~ки, вwти а також в :Jакінченні nom. sing. adj. m. R· місто
U('ЛІIKOfJYCLKoro: -ой ІtеСІІІНй, чucmwй.
Фоrарашіtі: маu nерсдовсім ІІа думuі 1·оnори Г'<І.ЛИULКі, я:кі
нізнав через стичюсть 3 галичанами, а ІJС виходить з даль
ІІІОГо ходу ІtУМОІ<, коли 11і11 нідчсрку€ й pi:sюt!ji між говорами
Г.lАИUЬКИМІf т<~. гаnорами "уrрорусt:кими". РізНІІІJі між І!ІІМИ зво1\ІІТІ• ІtО Я:ІШІJ!а персзвуку *о> у ('!)'n, '!JЛ), та задньої вимови w,
І_uо уьажав за вплиu румунсмсий та Аругу nідміну перезвуку -іі, іі, І.UО уnажає за ш1лив мадврськні\, До звукових Я:ВИІІJ придае

IJ.!C й лексикальні занозичення так румуІtські я:к й мадярські.
Михайло Лучкай у своїй rраматиuі: "Gгammatica Slavoгuthena" не пускається: до порІвнашІJІ говірок та виказання:

~~:1t'~i~:x ь~:ї:с~~sа ~:г:;;~н~ь~;::єG~:;~~t::.ор!t Pfo~~;
corruptione,scilicet: Ruthenica, aut КdрІІdто-рІІсК>~Аtо),Іуо обіймае
не лиш Малу .Россію, Польrуу, ІЮ перСА;овсім Галичину, Ло
домерію, Буковину а відси південні узбіччя Карпат.
При кінuі 40-вих років конс·rатував загально зв'изок говорів
угорська-руських з галнuькими тоАі наі:tл.іпwнй знавеuь мов·
них та етнографічних віАносин по обох боках І{арпат Яків
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Головаuь.~ий в. rвоїй "Розnраві о южнорускім nзнuі", за
числяючи

ІХ до

nрськоrо нарl'І'ІП.

Точніutе місце між говорами української мови означила
лиш nіЗJІіше розвинеІІа діnлектологія, котрій початок дав

Константип Михальчук у своїй npaw "Нарtчія, ІІО.Іt
нарtчіn и говорм Южной Россіи В'Ь связи м. нарі;чіями Галн

чиньr. '' Його поділ в ос1юві Ішні IJ!e не змінений, хоч у под
рібностих ма6 чимало н~достач з нричини недостатку дія
лектологічного матеріялу. На основі його класифікаuії говори

nівденно-карnатські творить одну цілістL з нідпаріччnм че~
воноруського наріччп, котрого область зачинавтьсм uід повітІв
Каминеuь-Подільського, західньої части nовіту Ново-Уwиuь
кого, на Волині від повіту Володимирського а відтак на захід
110 етнографічній граниuі аж поза Карпаm, обнимаючи
n УІ·орJИині комітат1r: Мармароськи~, Берсзький, Уrоuькиіt,
УнІ'ІІарсІ.кий і більшу часть Сукмарського, Сабольчського
і Земплинського та білr.шу часть ІІІариського. Карпатське

піднаріччя, до котрого причислсні всі говори пів,І\енно-кар
патські, обнимають крім згаданої области 11а пЇRАСІІЬ Карпаr
І.І.Jе карпатську область n Галичині, а то: піцсюю-західній
кут Станиславівськоm округу, південну половину округів:

Стрийського, Самбірського, округ Сяніuьхий з анімкою части
піинічно-східньої, та південно-східній кут повіту Ноnо-Сан
деuького. Всіх прикмет, І!!О сполучуtоть uю область изикову,
начІtrлnе Михальчук 21, під котрими однак зібрано більще

чи(·ло чим 2J. Прикмспt1·акі: І. пrрсзвук о на і та уі,ю,у,

uеб то у rрафі1.!і латиІІській: і з псрt·хідним звуком иі, fi, u
з noдatt!,ІJIM !,Іриблизної области поодиноких рефлексів. При
міри: луііі, нуіс; луй, нус; лиіі, uuc; л~ій, н~іс ( =--luij, nuis; luj,
nus; lij, n'is; lij, nis). Сюди nричислюе також nерезвук е- і,
1·акож м'пкс і, котре пере.Аав через великоруське u: беріг, перід,

тинь (тінь), в латинській транскриnції:

btrih, perid,

(/іп'. (Цей

rюrлідній примір зовсім хибниfі, бо там мавмо основне 1.) Старс n= і рtдко е, 10 Gто м'якому чи йотованому t: біда,
6tда (". bida, bjrda).- З. Звук а no м'яких осrав нсзмінешtіt:
памьлть, трлсу, ЩJіtтЯ r~ pam'jal, trjasu, Il'as(a). -4. Сюди
причислив кілька неодпакшшх иnщu: а) рефлексом старого
глухого о в t: підешва, вікtщ~t (= pidrJrю, viktnct}, 6) старому

2.

:

~.~У:~~~ н~~~~=~до~~!!~: в~о;:,·о ~і~~~и~rза~іі";[.;":~~н~:~~~;;~~
rтnуст t и &. Під uим треба розуміти вузьке t nеред наступними
м'якими складами в роАі din'. - 5. Побіч форм повноголосних
приходять t~асто fi неповноголосІІі: золотий, златііі ( = tolo{Yj,
tlatij).- б. ЗберігаЕться різниув: між Аавнім і та новю.с серед

ІІЇМ

u: cipoma ( = sirota)

а по гортанних
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k, h, ch уживається зви-

чаАноw: Мати, хwжа, гЬІрКЬlй (kмda!J, chмta, hЬІrkЬІ.j),

-

7.

Ту

також приведено аж З різні JІВИІ,І,Іа: а) прИАихйота у випадках:
ёст.рий,івес,

ipamu читати

тpeбa:jostryj,jooes,jora!J,b} переміну нь

nepeA N на й: 6іийхий, хатойка, дівойха ( = hilejkyj, chatojka,
diuojka), но ІІЬ остає у формах займенника особового третьої
особи: у нёго ( = u n'oho). Ту мав на думuі ІЮрівнання з україн
ськими східні ми говорами, де пристаuочного n нема. -8. Редf'С
:uія u до ь у формах приказопого способу: 6tрь, во1ь, ходь, 6tрьме,
xoth.мt, 6epьmr, хlЮьте (- her', ио,г.', chot!, btr'rm, clwllmt, her'lt,
єhot!te). 9. Інтервокалічне і вишLдсн; не лиш в instr. siпg.
іменників роду жін.: рукоу, душtу, но також в І. особі однини

та З. множини: IQIJ', cnieqymь ( =
приспійпих: моа, msoa, моу, твоу

tuu, spiuaut)

та у займенників

( == тоа, tvoa, тои, tuou). Замі
шав сюди також контракuію у конюrаціі дівслів на -ati: співам&,
співаш&, cnieam& а навіть й випускання uілих складів: 6еш&, 6t
( ~ he/, bt) місто ~ешь, буде ( = hиdeJ, bude). - 10. Брак епен
тетичного / но губних: 1дравьл, спьят& ( = ,г.drav'ja, sp'jal). ---11. Рефлекс дж місто східкьо-українського ж перед йотова
ними: чюджий, меджа, ходжу (
l'udlij, тtdla, chodiu). На
місто загі1Аьпо україІІськоrо зубного J а~рикат дJ: дзвір, одзеро
("""' dzvir, odzero). -- 12. М'якість рь зберІгається, як й у схід
нuо-українсuкім а також м'якість "ь (приміру не пода6). -ІЗ. Твердість к, г, х (примірів також 11ема).- 14. Закінчення

=

в І. особі одt•ини

-a..w

у дівслів з пнем на а: співам&, бігам&

( = spivaт, hiham) а у З. особі одrrини тих же дівслів :'ІЗ.Кінчення
-т може оrІускатися: fііга, cnisa ( = hiha, spiva). -15. Закінчення

1. особи множини у осіх діеслів часу тенеріІuІІьоm способу
прямого та приказавого в все -АСе місто -мо: 6удеме, ходьме

( _, budemt, chotlтt).
16. Час м:айбутніА твориться 11ри nо
мочі діf!слова имити: му писати (ти pysaty).- 17. З.tкінчення
нершоru ІІЇ.п,мінка множини прикметників коротке на -и, то
в м'яке і: 6ід11и, Uіли

( = hidn'i, hili). -

18.

В оруднім відмінку

одІІННИ іменникіn та прикметників роду жін. :шкінчення

-Q', -~.

-6'

-qy,

а у західніх говорах: -ом, -ем.: водоу, t!Ушеу; воОІ[;,
~шQо, воОом.&, душема ( = vodou, duJeи, vodo!J, duft~J, vodom, du/em).
- 19. Старе закінчення даоі1Льноrо множини іменників роду
чол. і ніякого -iAUo, -им.&: хлопиім.&, диечатіма, волию (chlopcim,

tlivtatim, voliт). - 20. Числівники зложені з десяток і одИІШUЬ
мають одиниці перед десJІТками; один& дваf!.Ять місто деа"шт
один&, та четирдесят& місто сорок.

-

21.

Слова лем або лиш

уживані по обох сторонах Карпат. Дальший додаток, а то
частиuи со місто що, шо не мав сполучуючого значіння.

Так під тими

21

прикметами дійсно снолучив аж ЗО при

кмет, t.!JO мали б споювати українські rouopи 110 обох сторонах
Карпат в одно піднаріччя. Цt прикмети, очевидно, не появля-
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ютьси на uілій uій області в однаковій силі. Іх м~Іхальчук
не зльокалізував, хоч би на

ui

трк головні тини говіркові,

котрі відомі нині під говорами лемківськими, бойківськими
та гуuульськими. Но поминаючи ui недостатки, спричинені
малою скількістю діялектичних матеріялів, клисифікація Ми

хальчука була вірна та з малими

амінами

перенимали її

А друrі учені. Без застереження перенІШ П проф. Оме л nп
Огоновський у своїй нра~,&і: Studien auf dem Gebiete dсг
гuthcnischcn Sprachc, Льиіu 1880, стор. 18
19. Значніший
вилім зі станоиюуа єдности коtрнатсt.ких І'ОDорів :~ро()ив Л. Со

болевський в Очерк-у руt·ской діалсктологіи ІІІ, Малорус
ское нарtчіе. }J<инаІІ СтарІtна 1894, lV. Він ІІа оспові неодна
кости рефлексів старих закритих о, t виділив говори крайн€

~Іівденн~ з рефлскса~и u,
ІХ ДО

w,

ШВНІЧНо-украІНСЬКИХ

й. з груни. карпатської та ~-Іри~ілив
І

UИМ ПІрИЗО

ГенеТИЧНИИ

ЗО RЗОК

:1 найближчими говорами таки південно-карпатськимн. Погляд

uсй приняu uідтак той самий Михальчук у J?CUCHзii на нраuю
Соболсвського, дальше А. Шахматов та І. ЗІлинський.
Зілинський взагалі сполучував говори західньо-украінеькі
з північними в одну групу, а до неі причислив й говори кар
па·rські так північні як й півдсrші. Від нівнічних рІзняться
гоr•ори карпатські 110 його Аумці: І. браком дифтонгів на місuі
старих закритих о, t; 2. віАмінною артикуNІціею w, зберіrанним
групи: А:ІN, hІ>І, сhь1 місто поліських та підлиських k1, hi, chi;
3. зберіганним: м'икого а у ксіх положеІІШІх; 4. а також м'якого
Т<І. ссреднr.оrо /. А все таки сполучують їх неоднакозі рефлекси
старих закритпх о, t та зберігання ріашrці між w та u. В цім
саме й :~гідність Зілинського ~ думкою Собnлевського.
В рік по появі студії Зілинського появилиси висліАи праw.

Московської Діплектолоrічної Комісії: "Oнwn діа
лектологической картw русскаго JІзwка а-ь Европt С"Ь прило-

t

Й~1~~мСо ~~~~~аа, PJ~~~~ ~~~~к;~л~гі~ос~~а ~91 YJr:::~
комісія нішла у клясифікаuії укрзінських говорів своїми алас
ними шлнхами. 8or1a злучила південно-карпатські говори
n окрему карпатську або карпато-угорську гру ну, І.J!О обійма6
говори лемків, долин, замішанuіn і бойків, то е говори ніuнічно
карпатсt.кі, а иідтак гонори Угор•.ЦиІІи. Об'єдюоють<:я ВОНІІ
ось икими признаками: І. на мkui старого t в нових :tакритих
складах а також на місці n; ·•• і; 2. старі tJ та н різшrтьси,

З. дзвінкі приголосні перед тихІІМи а також у uизnyui :tатра
тили дзвінкІсть, 4. м'якість т збсріrлася. Крім ljt.OГO у білмuій
часті карпатських говорів: І. :1бер1гаютьси1·руrш кЬІ,zЬІ, xw; 2. по
м'иких та шюt'ячих а не зміниєтLсн; З. ш, ж, отверділи, 4. w
остає в infin. дівслоnа бwmu.
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IjeA по~ в основі задержує Н. Дурново у своїА наАно
вішіА праці: "Вве,Іtсніс в истарію русского я:зьtка" І, Брно
1927, стор. 182·-181. Він також і ту говори карпатські виділив
n окрему групу під на~во1о .,карпаторусьхої", I.UO з західньо
українrІ.КОІО та східІІьо-українсьхою творІІТЬ окрему групу
від гаnорік пnлkьких або ніонічних, зближаючиси в uім осноо
нім по,..,;ілі ,..,;о поділу Ганцоиа з р. 192З.
Зоtзначивнш аж 24· спільних 11рикмет з говорами західпьо
українськимtІ, навn,..,;ить такі t:ІІільні нризнаки для: груnи
карнаторусьІ<ої: І. рефлr.ксами етарих :~акрюих о, е є

інші звуки;

2.

u,

іі та

рі:шиuя між старими у, і :~беріrа~ться, при

чім артикуляція ЬІ о поріонанні з західньс;-укрuїнсІ.кою пони
жсна та заокруглена а артикуляція і' із старого і є висока;
~- ненаголошене е не є однакоос з ї; 4. брак нерсходу а no

м'яких в е; 5.персхіА е на а в nom.sinR".neutг.(жиmІІ); б. брак
коптращ1ії в

nom. sing. adj. neutr.; 7.

випад і перСА, u в :~а.кін

чеІІІІІ нертої особи однин та З. множини у д1єслш з пнем

на голосіоку;

8.

група КЬl, ш, хьr;

9.

зберігання м'якого

r;

10. нониа серСАньш·о l, зберігання м'яких d, t без переходу на
м'які g, к; 11. о по м'яких в :ш.кінчснних ві,..,;мінкооих м'яких
прикметників та займенників; 12. брак форми дієслів типу ходе;
ІЗ. м'яке l 11 З. sin.~. і plur. ргаеs. та о 2. pluг. impcrat.;
:ш.кінч<'НІІЯ І. особи plur. на -mt, 15. зберігання у у дн:tслові

14.

61лти.

Як видно зі :'Іістаnлення признак Мосr<овської ;1.іялскто
лоrічної Комісії та nроф. ,ІІ;урново, оuеП послідній розщирив

іх з t!icr.мox свого даnнішоrо "Опwту" на

16

а то /!,ЛИТОГО, ІJ!О

фактичні дані збільшилися через його поїздку на тере11 Під
каршt·•са.кnі Руси. Нових признак навів 10 а онустив ~давні
ІІІІІХ 2 а Іjе: дЗІІіІІкіс..:тІ. нриголnсних та твер,..,;ість .(,

.t.

Нажлпnс та прннuінnве значіння набирає класифікауін укра
шст.юІх пторіи, зроблена проф. Всеnолодом ГанІJовом
в його праuі "Діялсктоло111чтш класrtфікаuія українських rooopio", КиїІt 1923. l'аюjои поділив гшюри украінсhкої мови
на дnі юлшші груни: ніnнічну та ІІіІJдеНІІУ а до uієї з:1числиє

иін й гшюрн ,.карпато-уmрські''.

Ue робить він па uiA

основі,

І.(!О ці говори ою1nляють uu..ком аналоrічниА розвиток о таких
кардинальних для історіі украЇІІСhкої мови фоІІстичних явщцах,
як еволюція звуків о, е,
t, і ( =--' н) та обnднюються кількома

r,

значними фактами морфології, иІ<: І. закінчення -а у імешш
кіn роду ніякого на -iJe; 2. закінчсш1п nom. plur. aclj. на -і
(зі зм'икченням попереднього приголосІІОІ'О у більшій частИІІі

говорі11); З. ~акінчсння

dat., loc. sing. adj.

і ргоп.

замість -ij; 4. закінчення dat., loc. sing. subst. m.
-ovi, (tvi) (у іменників neutг. gcn, ue приходить
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fcm.

на -і

на -ovy (evy),
рідше),

Ширше цей поглнд розвинув Ганuов у рецензії на ... Очеркь
русской діалектологіи" Московської Діилектологічноі Комtсії,
номіtуеній в Zeitschrift fur slavische Philologic ІІІ/У2 (1926),

стор.
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і дальше, де відкинув "карІІато-уrорську'' груnу нк

самостійну цілість суnротив г.руп північної та південної.
Беручи під увагу так різниuю мtж у та і, ик також неодна
ковий ступень ро:Jnитку старих :Jакритих о, е, ик характерис

тичну признаку цих ronopiв, І.[!О їх обєднюІ'і сере.д південно
украінської груни в одну ІJілість, не видитт. Ганцов причини
виділити їх з груни nівдснно-україІІСЬКОі а противно уважав
їх відокрсмлюnанни :Ja своєвільне. І'::шцов пім<нІ ІJ дальшім
розборові поодинокі карпатські при:шаки та піАносІпь, 1,1!0
:J чотирьох (ncpurиx) наведених признак лиш різниuи у ·-- і

діЛІаь uсй rовір від нрочих діялектів uівї українсЬІсої области,
котра в .,Очерку" :Jачисливтьtи до західньоі. Три інші, а то е
перед м'якими Іtриголос~tими, l> і, переміна дзвіІІких передти
хими та у визвуuі на тихі, м'яке r,- ІІІ.Домі, як автори "Очерку''

самі зазна чують, й друrим говорам. Такuж різниuя між у --і
не ограничена лиш rta цю область. І'анцов показує ~,ge й на
другі яви•.uа, відомі й па інших областях, а то артикулиuію
старого наголошеного і, зближену до е в селі Убля, находимо
також в говорах галиuьких, подільських, західньо-волинських
та холмських. Вокальна а·армоніп, u місто ненаголошеного о, ві
дома також на lJoдi.v.i n також такі ассиміляuії, як: тіn'Іі,
ІJis'tifa, br'ixn'i Зі.v.nни рефлексів е в наrолошсtшх і ненаголо
шеІшх t"І<ладах в один :.шук в спільним явиtуем не лише всіх
карнатських говорів,

і1ЛС також tІсіх ІІівдсашнх, коли ж бо

тимчасом ь nівнічних

гаnорах різниuл зберіrаєть.::в, на І.UО

автори "Очерку" не звернули ува1·и.

-

Закіtіч:Сння а в

nom.

п. gen. в також спільне південно-україІtським гово
рам за виїмкою тих, котрі перемінюють консеквентна 'а-' е.-

sing. sub.

1\арпатські та західиі говори мають короткі зубні перед

J

n nom. sing. sub. п. g .. er з давніх rь: kervanyJ, kernyc'a, nom.
plur. adj. на -і, як 11сі прочі піnденні говори в противенспі
до -ї n mnopax північних, також і спільна морфолОJ;ЧІІі1 систе
ма лучить їх з говорами нівдснно-українськими (ор. cit. стор.
213 - 214).
Одночасно майже з Ганuовом змодифікуnав своі поглнди на
говори карпатські й проф. Зілинський, а то головно з причини
проф. Лера-Снлавінського, nисказаних в uій справі

ynar

у реuснзії на npauю Смаль-Стоuькnrо-fартнера:

matik dcr гuthenischcn (ukгainischen) Sprachc,
noмitueнy в Roczпik-y Slawistyczn-iм VII, та у

GramWien 1913,
реuспзії на

"Пробу" Зілинського, поміІ,ПСІІу в Rocznik-y Slaw. VIII.
Проф. Лер-Сплавінський, зупинившиси над Аумкою Сабо-
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левеького відносно неоднаковости nівденно·карnатських ГО·

ворів .~~~:о Іf.О рефлексів. ст:"~го закритого. о, е і розділених '-~!"~
говорІв

МІЖ

говори

швНІчнІ

та

ПІвденНІ,

каже,

IJ!O

в

подLЛІ

Саболевського в одна точка, котра не дасться удержати
а мимо того вона закорінилася в науці і повторюється мно-
rими авторами без застережень. € це тосрджсння, І,UО декотрі

11?вори Угорсuкої Руси. стоять у близькі~t зв'из!<у .з говорами
ПІОІІІЧІІОГО ІІОЯСУ а ІШDІТЬ тuорить а НИМ ОДНУ ПІВНІЧНУ групу.

На нкііі осноиі?
· заниту~ Лер·СплаRінський. Хиба ВИ·
ключtш на цій, І.І!<> 11 лшорах Угорської Руси по білuшій часті
первісне о, е в закритих складах дають u, ui,
або інші звуки

iu

монофтонrічні чи діфтошічrІі, бо прочі nризнаки нівнічної
групи, як заступстоо первісного l через іе, je, тверде r, нс·
палатальні С, і (ор. cit. стор. 77-78) не нахоДJІТЬся о говорах
карпатських. Крітсрії поділу Соболсвського, а то рефлексі·
зауія старих закритих о, е, 11е ондержують критики, бо нро·
ТИВЛЯТLСJІ ТОМУ фаКТИ З історіі МОВИ. ІсторіІІ украіІІСLКОЇ МОВИ
доказує, ІJ!О u
•о, котре нині панує rnc в Карпатах та
в ronopax нівнічних, було паІІуючим рефлексом між XIV.
а XVII. ст. на uілій українській області. А коли ueii: зьук Іуе
нині де оставrя і не перейшов до і, то і ue Іуе не доказує
ближчого сІюріднення . з .говорами 11івнічними. Цей сJІакт

<

tyo винлив:ш
RKIOt ui говори

полягав на консерватиВІ:ІМІ,

з географtЧІІО·Істо·

ричних

розвивалиси.

умооИІІ,

серед

ІJим

снособом uіднадае послідшr octtoua для лученнR говорів
Угорськ01 Руси з північннм ноясом в якусь вужчу групу у про·
тис •·аІІАснні до других говорів украінських. Такий поділ
в чисто :юонішнім, опираєтьсJІ лиш на одній нризнаuі і не

бере нід

yuary

факту іпоричного розвитку u.их говорів ані

uілости іх структури. Можна найвщuс rооори, n котрих старі
:шкриті о, t не ~ :щстунлсні через і, ІЩЗІІати спілu1юю назвою
архаіч11ими, як то на:ш:ш Л. І< римський (Украинска11 грам·

матика І, і, стор. 22 --23), не нсрссуджуючи тим їхньоrо
rенетичного сноріднеtІня та іх nзавм1ш з іншими говорами
(ор. cit. стор. 79).

ue~~ffiб:,: п~~:и:; 0~і:~:~ь~~'~t·: ~~fіZ~ав~~~~;::к:вt:;
українських rоворія". Він замітив,

ILJO

nоділ Зілинського на

дві нерівні групи: південно--східню і північно·західню в Dосно
ві такий самий, ІfіО у Соболсвського. Голооні крітерії поділу,

а то: неоднакова контиr1уаціи старих закритих о, е, та рі:.ниця
між нрасл. у та і не в новостями, але основуються на збере·
жснні даоІн.ого сr.щу, характеристичного колись у від·
носно не дуже давній давнині цілій и:.иковій українській
області (ор. cit. стор. 211). Дальше доказує, ІlJO й у приведених
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крітеріих нема однаковости. Так існув велика різниuи між
артикулицією у говорів карnатських, де воно мав дуже задню
артикуляu,іІо а їі не зна1оть деінде. Знов рефлекси :ti ста

рих закритих о, е не такі самі на півночі, RК на півдні. На llо-

::~:,:ф:н:=~тh;:Чіь :;rу~~~~:гЛ:/а.ё~:J::Ь::r~в~р::;~
у попередній рсцснзі1.
Отсі то уваги спонукали прнф. Зілинського до зміни свовї

I.UO

попередньої КЛІІсифікації карnатських говорів, I,L!O видно вже
в petjt"нaiї на ,.Оньtть діалектологической картw русскаго
изwка в Еврон·Іі" Московськоі /f.іилсктолоrічної Комісії,
ноявиласи в Rocznik-y Slaw, т. ІХ 1/'!. (1925) а котра,

зазначув він в статті:

"До ннтаннп

1,1!0
JfK

про діялектольоrічну

клисифікацію українських говорів'' (Занискн Н. Т. ім. Шсвч.
у Львові, т. СХІІ.- -CXLIII. 1925, стор. 2., зам. 2) була J,Ue
зготовлена в р. 1922., то f1 перед появою npaui Ганuова. Зі
линський признав, І.І!О знаючи дуже поверховно закарпатські
Іuнори з власної oбccpuauii, не міг ріruитися ставИ1и непевні
гінатези І.UО до генетичного снаріднення uих говорів з придні
прянськими говорами та прилучив їх на ОСІІОВі надто повср

хоано й одностороНІю переве.деІІОГО поділу до "північно
західньої'' групи (ор. cit. стор. 241). Не перссуджуючи на
разі їхньої нриналежности, поставив собі наперед питання
їх відносин ик до одних так й до других, бо дійсно мають вони
прикмети снільні так одним як й другим.

І так зі східні!.fИ лучать іх ось які прикмети: І. зберігання а
по

>

ІІалятальних; 2. перехід е
а вз акінченні І. sing.
на -ьjе; З. ку, hy, ху, з зцнім віАтінком: артику
4. збереження палитальности r; 5. збереження се

sub. n. g.

ляційним;

реднього

l; 6.

переважно корональна артикуЛJІuія

s', ;:.', (с');

7. палnальне с' в наростку -ес' у східніх закарnатських го
ворах; 8. персважно палnальне t; 9. м'якчення шелестівок
(приголосних) перед і зі старого закритого о, В заключенні
nідчеркув, І.І!О найбільше східніх прикмет мають східні пів
денно-карпатські говори менше більше між Угом а горіш
ньою Тисою (ор. cit. стор. 242-З). Но nідтак замічає, ~о
на основі механічного вичислсння кількох іхніх спільних
нрикмет звукових ці говори Іювинні бути дуже близькі а

в кожному разі ближчі, ик прим. теперішні говори східньо
галиuькі, котрі позірно оика.1ують менше нрикмет спільюtх,
як говори карпатські. Но коли поріІttщти з собою також
морфологію, словар, то є rовір в його uілості, то нокажсться,
JllO нинішній придніпринсць теперішнього лемка або бойка
сnершу не буде розуміти, А причина IJhOІ'tJ та, І.QО карпатські
говори збсрігли деякі архаїзми, мають своерідні акрсмішності
Зб З

а поqасти підпали під впливи сусідніх говорів (ор.

cit.

стор.

243-244).
Не мспн1е прикмет лучить карпатські rовори з сусідніми
захі;tніми українськими rоворами. А ui прикметі ось икі:
І. доволі обнижена артикулиціп поодиноких rплоrівок, І!JО про
ямиється прн зnуках е >а: дахlо; 2. брак Іюлмrжння шелестівок
перед лаnнім сnолучсшІям -ьj; З. закінчення instr. sing. fcm.
на -D{І,-r[l; 4. dat. sing. m. -оІ!)", -evy. -5. уживання зай,.tСІшика

s'a перел дієслоІ.Іом; б. форма діfіrлома часу минулого ход}у

jem; 7.

персхід е >о в <lut., instr. sin~t. m. а також instr. fem.
і neutr.: kon'o~; В. :І<Ікінчr:ння ксn. рІ. fcm. -і ппіо па.уj; 9.Іос. s.
шаsс. fcm. і neutr. на -у місто -і: па ~tmly, ohvo, .ronQІ; 10. мипад
інтермокалічноrо j та стnnІсшш складів: povidt, znt ( = .tnait);
11.1 на мkці n' онаростку -tn'k: solodrjko; 12. дисnал.ІІТалізаuія
шелестівок, яка дуже поступа€ в rоворах лемків та замішанціо,
110 найбільше опираються цьому І'оворн південно-карпатські
східні, ко-rрі під uим оглядом найбільше зближуються до rо
І.Іоріо східпuо-українruких; ІЗ. нсолнаковість в уживанні/, n
epent., брак його на :~аході і в східпьо-галиuьких нридні
стрянських говорах, в гаnорах бойківських, rуuульських і по

хутських.

На O('Honi uих снілиtих рис з обома І'РУІІами rооорів при
ходитu Зілинський до висновху, що rовори харнатськt мусіли
нсрсбути дві доби свого історичІюrо розвитк.у: а) одну даn
нішу, tІІЇлмІу ~і східІtіми говорами, холи вони Іl!,С лучилися
з ними більше бсзносердньо десu дальше ІІа схо,ді, Ь) другу
,добу пізні111у, віА коли uей безпосередній зn'я:~ок ~ східні~ощ
говорами нерерnався н·nсрішніми говорами rуrjульсьхим та
нохутсt.юtмІІ (or. cit. стор. 244-246). Через uc, каже аDТор,
трудно :ІачислІпи карпатсьхі говори бе~ ІІСJІКИХ застережень

до східш.ої групи украІнсt.ких гаnоріп а скорше можна б їх
виділитиn окргму •·pyny, одначе треба б АО них nричислити
також цілий рнд гоnорі1.1, ІЦО лежать далuше на північ а
котрі виказуютt. ~начну скілt.хість нрикмет, спільних з харпат
сьхими

говорами

На основі QІ.oro ділитt. він uіл у язикову область ухраїнсьху

на дnі головні 1рупи: І. східню з розмірно найменше діялек
тичними різниunми з виїмкою rоиорів поліських; 2. західню,
в котрій находимо келиху діnлектичну різнородність та різні
ступні розвитхові. Карпатські говори та nолісьхі можна б
а оrлялу на r.аму rтадію їхньої еволюції виділити в окремі
архаїчні полоси, а то: І. t<арнатсuку або нівленну; 2. північну.
Т;tк отже карпатсuкі говори увійшли до щиршоі західньої
групи, яка вже була намічена в "Пробі". Поділ uей уважав
однак за тимчасовий. Но в етапі "До нитаю1я про діялекто-
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лоrічну КЛJІсифікаuію українських rоворів" (3. Н. Т. і. Шевч.
у Львові т. 141-143, р. 1925) у відповідь на замітки Ганuова
в "КлІІсифікаW.ї", пороблені з приводу поділу Зілинського
в "Пробі", відступав невиразно від uього посліднього наділу
а принимає як тимчасовий чисто географічtІий, а то на груну
східню, західню та нівнічtІу, доводячи, J,QO при ниніІІІнім

стані дослідів українських дімектів тяжко персвести вдово
лшочу клясифікаuію.
Но uc слово проф. аілИН("ЬКОІ'() не було посліднє. За ПО·
слідніх 10 літ сту;tії карпа1ських говорів но обох сторонах
Карпат поглубилися. До ІJhОГО R першій мірі нричинилася

~:ri~ ~~г~~~те;.fе~~~=~а~~~1~=~=и~~иж~р~~:сс~~~~і~:~еfr::
карпаття а також й студії мої на ІІЇвденнііі стороні І{ар
пат на області чеськословенській та румунській, результати

nких ІюдаваІt

n до

його відома. Через

ue

в найновішій праuі:

~~~~f.~aJ:::~~~~~Ї~c~~~~::;:·~. ~іV)1а:;и~9]~~~ ~~Zi ia':fu~=~
•1а доі головні групи: північну і ПІВденну а в uій послідній,

подібно як й Ганuоь, робить дві нідt·рупnи, а

східню та

ru:

з а хі ди ю (ор. cit. стор. 3). В uій південно-західній групі уміІІJеНі
й говори карнатські, 1,1!0 обіймають rовір лемківський по обох
сторонах Карпат, бойківсьюtй так по північній сто~оні Кар
нат, як й 110 південній на не дуже значній частиш, бо лиш

ВерховиІІУ,

середньо-закарпатський

t"ОІІір

на

nівдень

віА

ВсрхоrІИІІ і оід ріки Іjіроки аж до Терсеви і І"овір rуІJульськиА
Щ) обох cтoptmax Карпат. Під назвою середньu·закарнатські
загорнешІіі uілий ряд дрібніщих rовіркоuих гру11 у ноданих

t_uойно границях,

t.UO

сналучаються так

:.

rоtюрами бойків

ськими як й лемкШ<:ьким а крім uьoro маІоть свої окремітні
11ризнаки,

як

переХІД давнього

о

в

нових

закрИ'Пfх

склцах

в u, il та t в 'u, u, ді6слівні форми: я Jri06uІJ бwх, rwвtix і інші
(ор. cit. стор. 8 -·9).

З дослідів в~іх наведених учсн_их DИАНО ~иш одшІ результат,

fllO rооори ПІВДСННО·Карпа"ІСЬКІ
1·pyny І"овіркооу, але в'ижутьЄ"я з

не

ВИА:ІЛІОЮТЬСJІ

11

ОКрему

говорами карпатськими пів
нічІrими. Лиш Зілинський на ос1юві більше відомого ма·
теріялу діилектичного виділІно IIJC ик більше архаїчну груну

говори між ІJірокою та ТсрссІІою.
Вичислені дu тенер погляди були роблені зі становиЧ!а
ширшоrо, маючи на увазі uілу язикову укfаЇнську область.
Но, як вже згцано, в посліднім десятиліттІ nроввивси живі
ший рух на нолі дослідів північно-карпатських говорів а uей

1 ПорівнаІІ рсфсра,- ІІроф. М. ВаИнІар1"а о: CMF 20, 19З4, :!12-213.
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рух не ви.о.ишав й питаню1 географічного поширенни поодн
никих .ІІЗикових ивищ не лиш на північній стороні, но й на пів
денній. В цім огляді стояли декотрі дослідники в живіщім

контакті зі мною і на осноІІі моїх матеріилів nостроювали
вони собі своі поглци о взаїмнім відношенні говорів карпат
ських так північних ик й nівденних.
ІJерший,

I.UO

доторкнувс.ІІ

питаннв

поширснив

характе

ри,·ти•rних нrикмет ніинічнnгn бойківського говору і на пів

/tСНh І<арпат, бук А. І<нижинськи/:11 и нраці: "Межі Бnй
кіВІІ!ИНи", помі1уеній в "Літописі Г.ойкіRІ.!.Jини, т. І. (Самбір,
19ЗІ). Підхід до цього питання був зовсім добрий, бо автор
заnдао coGi наперед питання означити, I.IJO то в бойківський

говір, чим різнитьси від окружаючих говорів: лемківського,
паддністрянського та rуuульського а відтак шукав його

xa-

{i~~~f~~~~=н::ro п~~::~:в~н~а с:~:~ні::оr:fи~~і пtа~~~т~
.ІІRИІ.!.JС кілька JІВИІІJ неодноро,~tнюt, можна його характеристику
звести до ось иких результатів': І. звук а по палитальних та
шин'ячих зберігається а 110 твердих лябіилізуєrься; 2. е зву
жаєтr.си перед м'икими до u; З. а на місці е и закінченні nom.
sing. subst. neutr. gen. в иаростку -ьjе; 4. перехід е на а в при
слівниковім ІІаростку -де (даколи), м'вкчеиия попередньої шеле
стівки через і з l, чи о, е, в закритих складах; б. широкий
відтінок старого і в иазвуці (Єла місто /ла); 7. зберігання
різниці між і та ьж; 8. замітний глухий звук 6, ь в емфазі на

кінuі слів по шелестівках.
З !І риголосних nідчеркув як характеристичні признаки бой
ківські отсі: І. шип'ич1 м'які; 2. палвталізаuіи .r,.;: в сполуuі
з другими приголосними перед і хоч вкоrо походження:
s'nїp,

s'n'ih;

З. м'якіст[о св нарuстку -ес',

-U:'a; 4.

м'якість

s,

с

в групі -skyj, -скуj; 5. паляталізаu,іи зубних t, d в групах tv., dv.,
перед і з о (tlv.ir, (ІJ.ij); б. сильна ІІалиталізауіJІ t в сполуці st
перед м'якими rолосіоками: sc'il:'; 7. псрехіА м'вких t, dв м'вкі
Іс', g': (islo>k'isto, t!ido>g'ido; 8. ассимtляція rубних і зубних
приголосних з наступним n в напрвмі АО носовости: dn >nn,

vn>mn, ln>nn; 9. страта l epent. по rубних:
10. нахил заступати протиснені приголосні
ними: lkoda, d~elenyj.

в конюtаuії

luhju;

в назвуuі прорив

З мор;ології підносить вплив аналоrії перАИХ пнів на м'вкі

п

instr. s1ng. sub. m.; 2.

закінч:енни

gen. sing.

давніх

fi, і пнів

на е: keт've, lute; З. архаїчні форми в З. і 7. відмінку множини
Аавніх: -о пнів: іт, -U:h; 4. закінченнв І. plur. praes. на пи. На
кінuі також і несталий наголос.

1

ВіА

1-8

збс:ріrа10 авторову І<ІtриличІІу траІІСІСриnuіJО.
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Навівши ui прикмети чисто бойківського говору, ІJ!О в Га
личині обіймає область від ріки Ослави до Волоськоі і Сіль
ної Тирави на захоАі аж

до полоси

між

Солотвинс~окою

~ь~оа:,1 t~~:С:,t<~:ої::ст~:~~~~~;о~~::;:а~і:М~н~м,~о~С:нХ::~;
карпатського

та

даними,

поданими

мною,

та

дохолить

до

заключення, І!JО більшість прикмет бойківського говору на
північних узбіччях Карпат находиться також й на південних
і на uій основі nрилучає.до Gойківс.ького говору область ниніш
ньої Словаччини й Підкарпатської Руси між ріками Лабір
ц«=м а Тt:рt=свою аж до t>:тнш·рафічних граниuь мадярських та
словацьких. ]Ji спільні признаки в: І. зберігання а 110 налиталь
них приголосних і по шип'ячих; 2. вузьхе е; З. задержання
різниuі між .J та w; 4. збt:рігання м'яхости шип'ячих; 5. збе
рігання м'якости с в наростках -ес', -іс'а; 6. м'якість r, -наведені морфологічні Jши~,gа, та несталий наголос. Всі ui
прикмети наводили вже попередні учені ак характеристику
говорів карпатських взагалі, так 1,1!0 Княжинський нічого
нового не сказав, окрім вузькости е перСА м'якими приголос
ними. Крім того придав деяким НВИІ,І,!аМ ширшого поширення,
як вони Аійсtю мають, як нриміром м'якість шип'ячих: l, f, і.
Не уважаючи одІtак на недостачі аргументації, мушу під

нести, І.І.JО погляд Княжинського близький до правди, бо
в дальшім найде він потвердження моїми новими аргументами.
Не будучи на терені хочби й нинішньої Підкарпатської Руси,
не міг неревести норівнання, опертого на більшому 'ІИСЛЇ реаль
ІІих фактів.
Бойківську область обмежила на далt:ко меншу територію
Підкарпатської Руси та СловаччИІІИ молода дослідttиця Бой

КЇВІ,ПиНи Софія Рабіївна, 1,1!0 вистудіювала совісно цілу
область бойківського говору на nівнічнім боці 1<арnа.т. Резуль-

~:"r{~~~~~~їб~::;:~еЙ~~н~ ~о~іл~н~:~:u:е~іЗ:с~~~:
wozdaniach z czynnoki і posicdzeП Polskiej Akademji Umiej~t
noSci, XXXVI1, .N.! 6, 1932. Також і ій послужили мої інфор
мації, та на основі студій Верхратського і Броха вона
ограничае межі БойківІ,Пини ІІа ІІЇВІtенних узбіччях Карпат
лиш до верховниеького no•ca, а то на цій основі, І,І,!О область
понижче цього пасма мав інші рефлекси старих закритих

о, е а не і а по друге різнитьси також наголосом (приміри не
наведені).
Характеристичні знаки бойківського говору, замкненого
в таку територію, менше більше такі,икі нам вже відомі з попе

редніх нраuь, новість лише та,

I,UO

авторка. під'Іеркув нову

спільноту, а то вузькість о перед і, тае перед м'якими складами,
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вже підчеркнув Княжинський, та і вокальну гармонію.
Вузькість о в таких самих ноложенних, як то означив Бр ох
АЛJІ говору села УGлі та околиuі а в дальшім uокальна гармонія,
ue нові важні факти фонетики бойківської, IJ,JO перСА тим
ніким не були замічені а які в системі звукових говорів кар
ІІіпсиких 110 oGox сторонах граюти ослику ралю та є в дійс

IJ.JO

ності оелик11м сполучником говорів но обох склонах Карпат,
І.J!О ш1ймсншс nід Лабірцn аж по Тересву. Роля наголосу не
така важна, RКУ їй хо•Іе приниеати Рабіївна. € ту відхили, но
вони не :Jміншоть системи наголосу як uілости.
Али nepet"AMY наведу 1)' ti її характеристичні знаки бой

ківсьхого nлюру, бо вони у неї найновніші, а ними прийдетhСІІ
нам І!Jе пізніше нослугуuатися. Признаки ui такі: І. зберіганни
а 110 налятальних; 2. пе.рехід е в а в nom., асс. subst. neuLr.
:1 нароеrком на -ь;е; З. зберігання різниuі між старим
у та і: 4. ІІузикс е нерсд шtстушшм м'яким складом; 5. м'ии
чсння кожної приголосної перед і хоч якого походження;
б. ІЮІ(іU..І.ІІа гармоні11; 7. заник інтервокалічпого j та h; 8. коро

gcn.

ІІалию-дорзалина артикуляuія нриголосних перед і, 'а;

9.

брак

по губних; 10. серсднt: /у формах part. pract. а рідщс
в іш•щх положеннях; 11. м'які l, і, І в кож11ім fІОложенні;
12. rlz, di, іdіна місuі .l, і, id; 13. зберігаНІш м'якого r'; 14.пе
рсхід n' на j перед k; ~5. вплив м'якої приголосноіна поне
редшо приІ'Олосну; 16. 1·руна приголосних Ik нерсходить на lk;

l cpcnt.

17. ассиміляuія dn доn; 18. ассиміляuія vn до mn; 19. м'якість
-с в ІІаростку -tc'; 20. налитальне s' перед наростком прикмет
ІІІІків -куj; 21. тверде t в закінчешІі З. особи sing. і plur. praes;
22. часте збсріганшr дзвінких приголосних у визвуuі; 23. форми
дієеліnні типу lтутат, -tzJ; 24. :ІакінчсІшя І. і 2. plur. praes. ІІа
-ті,

-ti :J

НаІ'ОЛОСОМ.

На ЖіlЛІ• а рсфер;Іту о uій uіш1ій пparji Рабіїuної 11с знаємо,
чи nci uичислені там нрикмсти боИкіськоІ·о галиuькоrо говору
ро:sмі•l!ені на uілій області нівнічІю-карнато.кій, бо не можна
у юго сказанІ, щоби вичиt:леІІі Рабіївною нрикмсти находилися

nci

хuч на цілій області верхоиинській. Так приміром

/ cpcnt.

~~~:;ає;;снд~•с ~~~~ів н:r:~::сх~к:~~ :•я':с~~ЛІ~~~ря~~хин~.в~
не uідома майже на цій області, також перехід fk па lk ві
домий лиш Верховині Ужанській та Земплинській а ІІС відо

мий Верховині Бережанській та Марамороській. З прочих

24

прикмет відомі на цілій області майже від ЛаGірuя аж по Те
рссву, а то вичислені під І, 2, З, 4, 5 на області, де находиться
нереголос о
і,· б, 7 -- лиш 11ерше nвиJUe відоме на більшій

>

частині карпатсІ.кій, інтероокалічне і зберігається навіть у го
ворах нерховинських;

10

має ширше поширення, бо відоме
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на цілій області й в других положекних; 11 ограннчувтьси
лнаu на l ,· 12 ограничене від Латорнuі на захід долами,
Верховина Марамороська та Бережанська їх знав також, сам
же перехід ~ на d(. мало поширений й на Верховині, скорше
відомий у західніх частих; 13, 14 ИВИІJ!е виключно майже вср
ховинськс; 15, 16 ограничене до области, ик було сказане

вгорі; 17, 18, 19, 20,21 uіла область поділена, південна полоса
між Лабірuсм і Великою Рікою мав t м'ихе; 22, 23, 24 огра
ничен..і на сnою область.
Так з виїмкоао двох прикмет: J ~~p('nt. та м'ихосш .і, І всі
прочі відомі й ІІа nівдені й стороні КарtІат, а i:t 22 обіймав майже

uілу областІ. 15 нрикмст. Думаю, ІМО їх можна б ІJ!С розши
рити на ,Іtеикі нвю_иа морфологічні, як архаізми n dat., instг.
та

loc.

pluг. -о пнів, вплио аналогії твердих па м'икі, не го-

воья:~::О~і~u~0~:~; ~:~~~~~· С~:;~~ ~~;~~~=Т~О{l~~~ри ПЇВДСННО·КарпаТСІ.tсЇ зовсім із зв'язку з говорами північно-карпат
ським та зробити з них окрему а·руну говорів, ніик не зв'изану
з одною з трьох нризнаних груп, а то: північною, західньою

та піоденноао. Таку мало обоснаnану думку nідніс Др. Г. Ге-

~ ~~Ce:k:sfov:n~k~;nvi~{ci~~~-i~\d;a]ft,1j:zy~~s~·i·~ ;~:~~~і~~
проф. Гувра, Прага 1934. Свое твердження онср на отсих ха
рактеристичних признаках південно-карпатських говорів, а то:
і. ВfЗІоКіСТL е, О D ІІСDНИХ ІІОЛОЖСННЯХ Перед М'ЯКИМИ СКЛадамН
не відома Аеіндс; 2. м'лкі ryGtti, м'ике r та півм'які зубні перед
t відомі ЛІІШ uеликорусt.ким говорам j З. зберігання різниці
між '" та і, ІJ!о но думuі автора відділю~:: Qi rовори від про11их
I"ODOpiB fkрЗЇНСІоЮІХ а оU'єдНІ06 ЇХ З ВС.ЛИКОрусІ.КИМИ, IJ!e3aHIOI і
між rолосівками. головно перед u (mau, znau), чого говори
українські не знають а лиш велнкоруські j 4. творении компа

ратіву при помочі наростка -1!]· (у автора лиш родові закінчення

-yj, -ja, -jt), в

чім знов е зrода з великоруським; 5. форми мину
лого часу на -ch місто -tt у чотирьох дівслів: mts{Y, flts{Y, plts{Y,
Ьоф•, що повстали з групи нриrолосІшх tl, dl, а було колись
Й

D ГОВОрах

ІІСКОВСЬКИХ.

Тимчасом авторові твсрджсІІІІJІ противлfІТЬСЯ взиковІІМ фак
там, икі навели всі ви•шо:лені дослідники а також стулії Вер
хратськоrо про бойківсLкий говір околиці Угереuь коло Ліск01

а накіне•.!ь і стулії Рабіїнної. І,І!о більше, у автора видно lSСюдн
тенденцію в'изап1 tюодиникі факти з не:шаннн подібних ивщд

у гововах українських з ивю.uами исликоруськими і на uій
основі надати І'Оnорам півдснІю-карпап:ьким характеру окре

міщнього. При uім був він 1уе ведений чисто суб€ктивною
оuінкою акустичних вражін1., 11с кажучи ожс і о uім, JИО своїми
UkruJІмii:A

o4tcN
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виводами перериває генетичинА зв'язок між найближчими

говорами з швиічноі сторони Карпат. 1
ПерсАдім поодиникі точки аргументаціі Геровського. Автор
не взяв зовсім піА уваrу праuь Верхратського та Огоновськоrо,
а то згадану вже працю першого з околиць Угерець,' де най
шов б1t приміри на вузьке t на стор. 410 а у О гоновс ького:

Studien

atІf dem

Gebicte dcr rutheпischcn Sprache, стор. 37 і 49.

Но паАкрю,ці нриміри не лише дляuузr.кого е, але й для Rf:1ЬKOI"O
о найшоn би у Рабtїnпої, np. t'it. стор. 20-21.
ВідІІОСfІО м'якости rубних, то її 110 cunмy ро.чумінні констатуе

Ьрох у вимові образооаних верети західньо-украінсuких " цім
"ипадку
проф. Зілинського, котрий відтак у своїй фОІІетиці
по більшІй часті повторяє спостереження Броха про м'якість

r

rубних а відтак признає, JltO в народніх говорах існує сильніша
або слабша nал.ІІТальність чи півпалятальність лиш в сполу
ченнях перед і а приміри наводить з гуцульського за проф.

Яноним {ор.

cit.

стор.

60).

Коли ж почуло uю м'.якість і ухо

Героnськоrо, то тим нич нового не сказано. М'.яке r' також
не новиІІа n говорах карпатсuких, на -':QO вказува.~~.и всі попе
редньо згадані учrні. Відносно півм'яких зубних перед t, то
це зовсім суб'єктивне спостереження автора, котрого не міг
ніде дачутися ні норвежець Брох з його чутким ухом, ні ве

ликорос Дурново.
Дивно також, J,QO Героаському невідомі спостереження всіх
ді.ялсктологіn за різницю між ЬІ та і ву всіх карпатських
говорах крім ГfІJульських та констаrування nроф. Дурново,

шо карпатське

w сильно різниться від великоруського ( Введеніс

в исторію русскаго изwка, стор. 184). ІJ!езання інтервока
лічноrо і ві;tомс і нівнічно-карпатським говорам, на rno вже
нока:шв Отнош:·ькиU в Studien, стор. 138, а також Рабіївна,
ор. <·it. стор. 21. Те ('аме відноситr.сл до тnорсІІня комtrаратіву
tІрн номочі наростка -ьj, про шо інформував вже Огоновський
у зr·аданім творі стор. 103. Ві;tносно форм часу минулого
на /1- свснт. ck віІt наведених вгорі чотирьох дієслів, то ніяк не

можу •югодитися з думкою автора, висказошою ще Аааніше на
поріиках Zcitschrift filг slav. Philologie V1/]· -2, стор. 192-9
у відпові;tь на моє толкуnання нро останок аористу (3. Н. Т.
ім. Ш., т. 141 -143),Іnо uc RВище зrі."tне зі старим псковським
явю.uем нсреходу груп

tl, dl

ШІ.

gl.

Псковське явщgе, як толкує

за 1'\аринським Трубеuкой (Zeitschrift f. sl. Phil. 1/3-4, стор.
в nнливом летських говорів, котрі не могли спати аж
ІІа південно-кар11атську область тим білuше, що їх не було

293),

1 /І;иІ•Н мnю рсuсизіІО иа uю npauю СМ F, 2312.
1 Лrchiv r. sl. РЬіІ. 25.
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у ближ'ІИХ rоворах до псковських. Південно-карпатське явище
в виnюрам iнworo процесу, чи то .морФ<>лоrічноrо, чи може
фонетичноrо, ~о nовстав серс,д зовсІм Інших умавин розвитку.

Так отже виділсини південно-карпатських rоворів

11

окре

мішню rрупу від rоворів північно-карпатських не видержув
критики не лиш АдJІТоrо, ~о всі наведені Героаським признаки

nкреміwности находятLся й на північній стороні Карпат, но
також ДЛJІтоrо, що вони на віт~.> 11е об'вдню1оть південно-карпат

ських rоворів а є відомі лиш неоним частинам uих rоворів.
З оrляду на брак денких яви'-", характеристнчІІих АЛЯ rоворів
доліщніх,- а то рефлекси старих закритих о, t не і лиш u, Uта
зrа.дані сполучении кї, гї, хї місто кw, гw, ХЬІ,- -· ch.to, Ло, 111ердість

t

в З. особі, форми часу минулоrо на

-ch.,- виділяє Геровський

rовори верховииські від С._-ужиці аж по Тюwху-Сойми Торунь
від говорІв групи иарічев01 "підкарнаторуської", підпираtочи
І.І.JС

й

аргументом

Історичним,

I,UO ue

населення

походить

з пізнішої колоиі3аQіі, а то XVI.-XVII. а навіть XVIII. та
ХІХ. століnя.
І ui історичні ар1ументи відnадають, Марамороська Верхо
вина ма~ вже організовані села в XV. ст., як ue приводить

Василь Га..vкеrа за дипломами мараморосьхими Міrаліи в стат-

~~~;:;; f~f~.тo;"VH1.~P:~~:O~ ~ і4Ч~:С.п:~~аCJ~~~~
р. 1415, Келечин 1457, Пилипеuь 1Хб1, Річка 1463, Репінний,

1457, Сойми 1457. Тюшка 1461. В Ужанській Верховині споми
нається село Кастрию-І в р. 14 І О а на Бережанській Верховині
споминаються Всреuькі вже в ХІІІ. віІJІ.
,/\ода ти треба, ІlJO перший спомин історичний не в ще датою,
від котрої починається ІСІІування даноrо села, а воно моrло
довrо існувати, за.ки його хто завів в грамоти, 3 котрих й не
всі доховалися. Знова треба мати на увазі, J.UO приnлив насе
лення 3 nівнічних сторін Карпат не уставав від най.давніших
віків аж до нинішніх, а поселювалися переселенці там, де

були до того ;господарські умавини виrідні. Накінеuь кілька
уваr до дальших аргумсrпіn язикових. Чому автор зачисляє
до старобилих ronopи лсмкіnсLкі, де ікаnізм ІІсрсnсдсrrий кон
секnrнпю? СІюлука кї, гї, хі обійма6 лиш малу частину rоворів
всрхонинських, а то лиш Верховину Ужаrrську та Чі.ІСТL Бере

жанської здоuж ріки Ждсніїnки. Прочі rовори ВерховнІІІІ Бере
жанської та Мі.!рамоF.ської задержують сполучення Khl, lld,
ХІ>І. Група chl на місu1 k&t в заіменнику питалмІім kto мав так

само значніше поширення на долах, бо nідома на uілім про
сторі, починаючи від долини Уга аж по західшо стно1·рафічну
границю. Група

!! місто

!&І в слові !Со відома також на долах

uiлoro Марамароща (!lo належить до виїмків), на області був ..
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жупи Бережанської від Кере~ьких до Сваляви а навіnо в око
ли~о~і Білок (Осой). Тверде t в закінченні 3. особи оди. й множ.
дівслів часу теперішнього також відоме всім лемківським гово
рам а також марамороським.

IJ!o автор відділив говори гу~ульські та околиuі Бичкова від
говорів старобилих, ue почапі правильно, хоч говори гуuуль
<:икі в'яжуrьси многими признаками з t·оuорами мараморось
кими а І"Овори околиrJі Бичкова мають основу долішньо-мара
мороську, с·rра·rили з неї лише старе 1.1.

Виrле наведені нроби клпсифікаuіі півдеюю-карнатських
українських говорів у вЦношеrші до других говорів україп
сr.ких або східньо-слов'янських взагалі були у переважаючіИ
більшості правдиві. І<..л.псифікаціІІ Собалевського та за ним не
ренята Іllахматова а відтак початкові думки Зілинського нині
упали а не устоіться також найновіша l'еровського.
Маючи нині куди більше зібраних язикових даних з обла

стей по обох боках Карпат так з Іrівнічноі як й з південної,
можемо присr·упити до проби основнішс ПОJ?івнати карпатські
говори взагалі. Нема J,Ue поки J,UO подрібнrйших праuь опи
сових, ІJJO брали б rriд увагу географічне поширення пооди
ноких 1ІВИІJ! І.І.!О найменше з области звучні та морфолоr·ії на
пікнічних склонах l(арпат, но все таки дотеперішні праuі

~r,хр;~~ь;~:~~:ля~~::~Г0~а~:~К~J~::;ь~~~:г;:~ :"а~:~:
чаючи ІJ!е й до нині вартісну праuю Огоновеького

r,ue

з рокіо

1880-тих, подають нам достаточно матеріялу до зроблсння та
кого порівпанни.
а) Лемківські говори.

Почнемо ui~ области західньої, то є .имківської. Характери
стику uіеї uблаеги ДЗІІІІам Іuан в.·рхратський у вже uитованій

студії нро ,,І'<шір галицьких Лемків". По його думuі лемківські
говори простягаються nід найдальш11х кіпчин української 1ІЗИ
кової области аж по Ліський та Сшюцький повіт. Характери
стичними прикметами уього говору 6 отсі найважніші JІВИІJjа

зпукоnі:
І. Персголос старого закритоrо о > і, w. Рефлекс і в загально
Іюширений крім найбільше на захід висунених сіл. Верхрат

>

ський наводить. приміри рефлексу •о
Ьl {ЬЬlЬ, swГ) з сіл: Жс
tестів, Зубрик, Шнь'Іарова, Фльорина, Липовсuь, Берестів, Го

роnа, Туринська, Ростока, Ростайне (ор. cit. стор. 24). Крім
yr.oro Зілинський наводить І,ІJе приміри з села Явірок, .IJJO
лежить за Поnрадом, а мабуть воно І.QС виступає також в су
сідніх трьох селах, котрі, ик каже Зілиисr.кий (J.ud Slow. ІІІ,
А. 194), не різняться від Явірок нід оглядом звуковим.
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Ті ж самі рефлt=кси на місW. старото закритого о находимо
і на nівденних узбіччих Карnат на області нинішньої Словач

чини. Рефлекс w поширений передовсім за Попрадом та
в кількох с~ах на схід від Полраду, JІК то свідчать наведені
nриміри на стор. 70 та ізоtлосса на мапі, 1,1!0 обіймав села:
В~. Лищшк, Фолhварк, Камінка, Орнбина, Сулин, Кремпах,
Якубяни з виїмкою Літманови. Дальше на схід ТJІЛІСТЬОІ

бсзперсривно областJ. рефлексу о> і аж ло ріку ІJіроку.

IJ!c

одно характеристичне JІDИJ,UC, відоме по обох сторонах
Карпат в області ріки ІІопрада а то рефлекс •о
u, ІlJO дер
житься лиш одного слова: ular
•ovьlarь.

<

>

Р~лсксом старого закритоrо е на області rалицьких
лемків в в західній о6ласті м'яке u, по губних ju, а відтак

2.

дальше на сході і. Область зазначена Верхратським nростя
rаІПьсн по uіліА ним дослідженій ·rеріторії а приміри цього

перезвуку: .JriOд, вюв, млюнха пертюjка і т. д. приводить з сіл:
Фльоринка, Ростока, Тилич, Дарів, Воли Нижнн, Липовець,
Чарний, Тилява, Нова Вt=сь, Вом Нижнн, Маuійова, Мохш:ач

ка, Мшана, Ольховець. Найдальше село на схід це Тил.ива,

~~тс~~і::~:а~т1оtв:д~~:Л~~:;~~:Р~~;овідав південно-карQе явщuе відоме й на південпіn стороні Карнат від най
дальших кінчин західніх аж по лінію Бардієва, рідко досягав
до Свидника. Диви стор. 92 та маnа.
Проф. Зілинський запримітив D говірці села Явірок J,Ue один
рефлекс ІІа місці старого закритого е, звук подібний до Ьl, но
па.ляталізованиn а акустично вищий своім власmвим тоном.

Йоrо означаt-: він через

JY, Т

або w (l.ud Sl. ІІІ, А. 195-6).

вJ.аЛ~~.:~.Рфt~::~РЗ:,З:За~~~:~~~!~ :іt~:ис:;;: ~~:~~~~~ ~

Qe явище потверджую і я записами з Фольварку з uією різни
uею, І.ЦО його відчував н нк лнбіJІЛізоване е (іі). В кожнім

~:"~:: ~;~:Ьн:>'х оc~ffi~~~~~=ok~~~~~ ~отроrо область лежить
ll!c замітніше однак є те, 1~0 цей рефлекс заступає також
і старе е на тій же самій області, nx то зазначили ], Зілин
ський, Віра, Гнатюк а потвердженнн uього найшов н в селі
ФолJ.варку.
IjeR найдальше висунений куток запопрадський характе
ристичний qьс й uим, ІlJO рссJІлсксом староrо е є також прсйото

ваис і по губних: viira, m•ira, Ьiilwj, piisn'a, І.UО в й на пів
нічній стороні Карпат, а то в Явірках, але лиш в обмежених

словах: kobjita, neviistka, а навіть обнижене до
(Lud Slow. ІІІ, А. 192-193), як то є в Завадuі
З. Різниuн між старим

w та

е:

vjetor, mjuto

та Фольварку.
і відома ту всюди, а то так на
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nівнічній стороні Карпат, RК й на піценній і в характеристич·
ною nрикмстою карnатських говорів взагалі. Фонетична вар
тість старого і в однак не однакова. На місuі старого і находимо
з одпі.-:ї сторони J,l!e контінуацію звука переднього широкого і
так u середині слів як й у низRууі. Верхратський занотовуR його

ІІа області галиuьких лемківських roвopiu о селах: Жсtестові,
Лабові, ВірхоRІ{і, Mauiooi, Новій Веси, Вис.локу Великім, то
F. в околІІUЯХ західньої ЛемкЇЩJ!ИНІt: мі, ті, сі, кwреі попри
ссредньо·передній звуку (u) в сло11ах: нич, fІикmо, а1ш. Те саме
можемо сказа·rи відносно области ІІа південних узбіччих

){арпат, І.ІJО такі ж рефлекси находимо й ту, а то і на західніх
частюtах передовсім від Бардіева на захід, та на південь від
лінії Свидпик- Бардієво, коли ж бо так звана Маковиuька

Верховина має в uих випадках в більшості середньо·передній
ЗІІУК у, як те представлене на стор. 58.
Не знав лиш галиur.кнй лемківсr.кий rовір палиталізаuії

зубних

d, t перед і з старого і, IJ!O ми нахо,..,имо у південних

гоаарах земплинськнх, па І.(!О мусіли може мати вплив й говори
словацькі.
4. Старі снолучення: Іr1>l, tп-t, tl&t в лемкіnських галиць·
юtх ro11opax дали на західніх частинах рефлекси: tЬirt, tь1lt,

~ь~;?:;а;f~~,:І~r:;;~~:ед<~~~~:~~л'::'п~~:~Г~r:~:. '-t::ra~

~~~iSi~J~'їїt,·~: ~89)·~~-u~' :3л;:;~ :аз;а:і~с~:nд~к~r.і~~~

відІювідав і nівденній карпатській області поширення цих

Ui;~~y Р(~~~~~сі:~о~ 0 І t~)~0р[~п~~~~:ф:~~я;:'о;;,t~жіьІ;;о,,~~::
ДІІТІ.ся рідщс А рефлекси trnt, tlЬJt, так 110 одній стороні JІК
lt по дpyt·irt, tta І.ІJО вказуf\ Шемлсй (ор. cit. стор. 170) а також
це потвсрджуІоть мої записи 11<1 стор.

5.

IGI

ІGЗ.

Одним з ха.ра.ктеристичних JШИІУ лемківських е :-~аступ·

ство нраслоо'внських

f,!

пnбіч за.1·ально україисьхих та схід.

ІІЬо·слов'янп.ких 11загалі or, er, О{І через ar, wr: harlok, kwrtan',
fьlrfon'. Географічне поширеннJІ цього JІВИ~а по обох сторонах
І{арпат подав нам Шсмлей в uитованій вже роавід.ці (Lud
Sl. ІІІ, А. 167 -8) а з неї виходить, IJ!O певна група слів з цим
рефлехсом чи то походження польського, чи то словаuького

замимає значний простір та особливо в Галичині nереноситься
й на область бойківську та заміwанuів. Те саме спостерігати

можна й на nіцекній стороні Карпат, як то видно на примірах
мною наведених на стор. 82.
б. Лемківським: JDІИІ,Uем:, як й взагалі загально харпатсьхим,
уважається зберіrання м'якоrо а у всіх положеннях а також

а аакінчеині НІІІКого роду -ьjе. Це констатував Зіл.инський
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в Явірках а також. Верхратсью~й на uілій області rалиur.кої
ЛемКІвщини {ор. ctt. стор. З, ПІд 7, 8, 9: литzя, uшmJІ, л6ко,
ярок, час, душа, пять, тяжкий). Це вповні покрнваtо-rься з на
шими даними, приведеними на стор. 80-61.
7. Верхратський не аачисляв авуження е перед м'якими
складами тину otic' до явиr.u лемківських, бо поміж нрикметами

лемківсьІ<оrо говору його не находимо а у студії приводить лиш
один nримір з села Зава.дки РимановсьІ<оі. ТаІ< rамо і у своїй
студії про roиupІt піоденrю-карnатські з наголосом сталим
nриводить ледnи один примір а села Габури коло Мезилабір
ІJІВ, Натомість моі спостереження були Інші, бо я находив

менший аправді ступень звуження, JІК у східніх говорах, аж
по ТонЛІо а відтак дальше на захід воно зовсім І.uезає. На
uій області брак вузького е перед м'якими складами нокри
ваtо-rься з областю галиuьких лемків.
8. В області консонантизму находимо також МІІОГО спільних
признак. До таких належить отвердіння св на ростку -tc' з -ьа.
а дальше n наростках: -ус' а, -іс' а. - ОтверАінни с в 11ароrтху -tc'
е на галиuькій області лемківській так загальне, І.!JО Верхрат
ський оrраничиnся на загаЛЬІІі ІІj)Іtмірн: na.лeg, вдовеи, кореg і т. д.,
не подаючи зовсім місІ.!t. :шписаашя (ор.

cit.

стор. З,

64--65).

Такс саме явище нахОАИМО іі на південній стороні Карпат,
а то починаючи вже nід ріки Іjіроки й дальше на захід (диви
мої записи на стор. 1~~1). Від ті~ї самої лініізачинається И отвер
дішtя нарО(·тку -іс'а нобіч м'якого виду, як
навс.дено на
стор. 126 моеї студії. Верхратський наводитІ, примір такого

ue

отвердіння з области t·ео,·рафічно близької а то з села Внелака

Великого на піnніч від области межІІлабірської.

9.

Також і другі зубні м'які консонанти а навіть на області

;~м=і~:к~л~:~:ч~~.и~~~,:Л~ ~а 8~::уе~н~твС:;~~~10~ав;;:~

ратський подав нам приміри з галицької ЛемкіВІl!ИІІИ: кін,
оzен, кіст, с.шрт, пят, форми імператіва: ход, npM, воJ, ше, 6ер
і т. д. (ор. cit. стор. З--4) а на дальше потвсрдження наводить
ІUе приміри з сіл: Персгримки, Борнпюrо, Волі НижнLої,

Завадки Рим<НІОDСLКої, Дарова, Шньчаровоі, отже від ріки
Біслака на захід, 1~0 nідІЮВІдаЕІ південно-карпатській області
від Лабірuя на захід. ЗілинсІ.кий констатує
(ор. cit. Lud Slow. ІІІ, А. 189).

uc JІВИІJ!С і в Явірках

Відносно nіnденних склонів І<арнат, то ue JІDИf.~&e держиться
поздовж Верховини Земплинської та Шарнеької на захід від
Лабірuя а передовсім від річки Ладомирки, І.!JО впадає до
Оидави аж по Попрад. За Попрадом не доводилося мені
чути uього ИВИІJ&а. Диви о uім на стор. 1ЗО ·І З І ,
10. Неоднаковість артикуляuії / та пестрата иід uим оrля-
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:~::;:ri~ г~~~~яrі~ьсс:о;:,іі~:~~~т~~ ::~~~=і:~о~і~:~~:о~і
моrо зістаІІАення можемо на південній області карnатській

зустрічати трояке l, а то середнє, тверде та м'JUCe, а крім uюro
тверде l п~р~д rкла.Аами ~: а, о, u, w персходить в білибіильне

m/a{ltl, ho{l/ova (диви стор. 149). По північнііІ: стороні Карпат
н~ лиш І!JО ИерхратсF>кий копстатує троякість l (ор. cit. стор. 4,
алг. також й пересунешІІІ бічної ар-rикуляuії l взад до !І·
Область nосліднього явщ~&а тягне1.·ьо1 майже иід /f,уклі на
:\ахід а за.::шачспа п селах: Перегримка, Нова R~c, Mиcuona,
Радоuипа, Лабова. Так далекого поширення ІjЬОГО явюnа па
схід, І.UО відповідало б області до /І,укляІІського переходу, на
півАснній стороні Карпат нема. У Іtас область ноширенни

{1:

.'JA),

uюго яnшуа іде лиш від Бардієва на захід а за Папрадам не
всюди ноширена. R долині ріки Топлі на захід від Бардієва
ІJідомс ІjС явище між говорами словаuькими.
11. ДиспалJІТалізаr!іJІ r у визвуuі належить також до го-

К~вр~~~. 1Гf~~~~~:~~~~мтк~=~~кф~0нс~~и:!;ко~:р,;~а~,ч:::ча~~dг~~~
rшчає Верхратський на західню ЛемкіоІUИІІУ (ор. cit. стор. 61),
коли ж бо м'які приміри відомі у східній ЛемкіВІ.uині. На
південних склонах І<арпат

uc

явюус поширене також лищ

в захіІtніх частинах, Шt захід nід Пряшепа та

n сусідстві

rо

Іюрів словаuьких (диuи стор. 143
144).
12. Лсмкіnсtокі rалиuькі говори як також іі говори південно

карпаТС"ЬКі на захід uід Лабірuя знають переміну звука v на
наколи він стоїть у фуикuіі приііМСІІНІtка або як; при
стаока ric11o злучений з наступним словом. Звук h на місuі v

h, (h,

поямя"Ться перед дзвішсими а (h перед глух.ими. 1 Верхратський

паво;щ1·ь нам приміри з сіл: Персгримки (г ремти), Ра.доuини
(г 1ии), Лабоnи (z лстрибі), Волі Нижньої (z друmй бік), Тилича
(zвойти), Ростоки (xmozдw), Ольховuи (хперед), Дарова і Тихані

(xniV) (ор. сіт. стор. 76). € то отже область відВислокана захід.
Анало•·ічно й на піиденно-карпатській стороні прост11гаєrься
те саме явище, починаючи від Лабірuя аж на СІІиІІІ, як ue
приведене на стор. 180.
ІЗ. Зубні консонанти s, z перед м'вкими: і (з l), 'а, 'u
:~міняють свою артикуляuію на значнім просторі південно
карпатської области, а то починаючи від ріки Ладомирки на
захід за виїмкою піидснних областсІ1 понижче Маковиці, а то

за;~~~: ~еї:В:~~~ ~~;і:::~: ;:::іпі::і~:і~ ~~~~~ніІ!~;;;~:
хоч о нім Верхратський не пода€ точних даних ЧJО до їх

1

Є то

paAwe

rлухиR спіраІJТ ж.
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поширенни. На основі деяких примірів можна констатувати,
І,І,!О воно пошириється: вже зараз на захід від лінії Лаборсць Дукля. Він находить м'яке/' місто М 1 JІІ(ОГО s в Липіаuі (шьвятьні,

шьа), Ольхівuі (шьватwй), Тихані (ноrш.ат,tашоат) (ор. cit. стор.
63) ; м'яке і' на місuі м'икоrо ~: ЖЬі!лЄНЬІй, жьвідати шьа, вжьати
з Липівця і Ольхівuя.
14. Твердість шип'ичих /, а передоисім l до цього ступня,
IJ!O по них старе і пересуває свою артикуляuію до заду і наслід

t.

ком uього на місuі звука середнього у чуемо звук задній w:
.fьlja, [Nto, fJrlьt -є нередавсім nризнакою говорів лемківсt.ких
а навіть персходить до говорів замішанців й бойківських, як

ue

запримічує Зілинський в "Описі фонсntІІнім", стор.

84.

Верхратський не ограничує u•·ОГО ЯВИІ,І,!а у икісь тісніші граниuі,
но загально подає, tцо ж, ч, ш не вимовляютьси M 1JII(O а відтак,
IJ!O 110 ч, ж, ш найчастіше чути ЬІ, рідше u, або декуди і як

в словаuькім та на

ue

приводить приміри: чwcmwй, чwmamu,

жwmu, жwна, кашw, паШЬІ (ор. cit. стор. 66).
Ще з більшим правом можемо сказати,
отвердінни шип' я
чих І,
є признакою великої части говорів не лиш західніх,
але й східміх на південь від Карпат. Область поширення

w:o

t

цього 11BИ1lla відома навіть поза Латориuею на схід. На аідпо·
віднім місці (стор. 66) при обговорюванні uих звукіа була
звернена увага на сполуки ІЬІ, .[N місто /у, ly і як видно,
однородність unoгo явища зв'язана і територіяльно. Відносно

твердости

l і наслідком uього nересунення артикуляuіІ і взад

до w, то область Иого поширення відома на nівдсюшх сторонах
J(apnaт лиш за Попрадом на захід. (Диви про ue стор. 67 .)

Впрочім м'якість

l удержується ту так, як на галицькім боуі.

Диспаляталізаuія кансонактів в лемківських rоворах за
s, ~. t: перед наростком -куі у nрикметників,
наслідком uього місто груп -s'kyj, -~'kyi, -e'kyi находимо групи

15.

хопила також зубні:

-skvj,

-~kyi, -ekyj.(cтop.

1_74)

Ве~хратський констату~

ue

лиш зз:.-

~::а';;~й:1:ир~:::~~. ~~t.0!т~;~р~;) ~ ~~~=~===:: =їU,: ~.f5::c'i~:

зазначує ue ивище як лемківекс а також переходить воно й до
:Jамішанuів (ор. cit. стор. 137, d).
З области морфології за лемківські явщuа треба уважати
отсі: 1. старе закіrІчення іменників в nnm. рІ. m. нау, і, дальше

ІІа -ovt, -art; 2. закінчення gcn. рІ. m. Г. n. на -och; З. закінчення
instr. sing. Г. suhst. і adject., ргоn. на -от; 4. закінчення Іое.
sing. adj. m. n. на -ьtm; 5. закінчення gen. sing. adj. Г. на -оі;
б. коротке :-.акінчення adjec. neutг. на -t; 7. закінчення adjec.
nom. рІ. АМІ всіх трьох родів на -w; 8. різне від бойківського
творення ступня вю,gоrо у nрикметників, а то при помочі
наростків -.fyj, ~ifyj.· 9. отверДІНН11 t в закінченні дівслів часу
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тепер. З. особи однини й множини;

10.

зберіганни

l

АЛИ чоло

вічого роду од1шни в partic. praet.; 11. творении часу май
бутнього при помочі nомічного дівслова bwf:Y- partic. praet.

11, а не інфінітіву.
І. Старе :1акінчення nom. plur. іменників роду чол. -у, і най
сильніщr. fi ро:шовсю~нене лиш на області лемківській і то
так на ні1шічніА стороні І{арпат як й на південній. Приміри
наведені RІ'р:~tратським з nівнічноі сторони ІЮХодпь з сіл:
РихвалtоІtу, Ясслки, Тихапі, Радоцини, Виr.локу Великого,
Гороnи: хлопі, парібuи, nmayu, слуги (ор. cit. стор. 118), отже
областu цілої ЛемківІ,Иини від ріки Віс.лока. Не чужі в ui

форми і на південних склонах Карпат, як

ue

показують наші

приміри на стор. 189-190. Так область пошнреннв зrаданоrо
явшuа обнимав суuільну територію 110 обох сторонах Карпат.
2. Колись широко розповсюднене :1акінченнв nom. рІ. -orJt
чолшІічи:~~: -й пніn находить І,Ие нині повну свою живістu саме
на західніх окраїнах української язикової области, а то на
лемках, а Верхратський ІJі фnрми уважав за часті (ор. cit.

rо:до;!ьн:ве)~к~;Р~~~=~д(,::J~!;о~;f," Jа~~~і,В~с;~~n:ясл~';д~

ковt), Тихані (J~йовt), Мохкачки НижІІьої (пташковt) (ор.

cit.

стор. ІІА). Такі ж форми наведеІІі були мною й на стор. 189
та о:1начспі пк часто уживані у звичайнім житгі а 11е ограни
чені нсре~tовсім на народню ноезію, як ue є у східніх говорах.

Замітнс, ІJ!О

ue

:1акінчення принимають

не лиш

іменники

жнnі, 110 і неживі: 1lllytose, дЬІмоst (Липовеu). (Верхратсь·
кий: 1\тір гаА. лемків, стор. 118.)
З. Ві~tступають uід загальних типів ,.,;еклінаційних не лиш
української моnн, но також й кaprlilTCr.t<ІІX rоворів архаічних
ті іменники ро,.,;у чол. на області лемківс:uюІх говорів галиць
ких, котрі кіпчап.сп на -ar'. Верхра1с:ький лиш загально
каже, не подаючи нримірів з ОЗІІачених сіл, ~о вони в nom.
plur. кінчатьсJІ ш1 -t: soлnpe, учо.ре і т. д. а часом ли1u на -Ьl

{ор.

cit.

стор.

118).

Не чужі такі форми й на області південно

карпатській, а то ночннаючи від ріки Ладомирки на захід,
як ue констатував сам Верхратський в своїх Знадобах І, стор.
75, а мною записані рідко (диви стор. 190).

4. Закінчення gen. plur. на -och в персдовсім прикметою
rоворів східнuо-словаuьких а відтам перейшли вони l!: на язи
кову область українську та поширилися на значній області
південно-карпатській nід Папраду аж до Лабірuн і то не
лиш у іменників роду чол., но також й жіночих. Приміри

uьоrо,JІвшуа подані були на стор.

191.

Ця форма на північній

~:Р::~~<а:~:~ав ~~=?р7в :о о~л:;:Ом с~~хk~::кВ~ (o;~~it~
378

стор. І І 8), Це JІВИІ,І,!;С: в евідотством ширення псаних язикових

JІBИJll з пів.цня на північ.
Зате uи форма взяла верх над іншими формами Іос.

plur.

і то не лиш у іменників роду чол. і ніякого, но також й жіночого.
Форми Іос. plur. на -och місто східкьо-карпатських на -ich та

~а:~о~~~u;:ae;i t'~~•л'~:й•',~а"~і::~~і:хc;Jfco~~p~~~~:~· н'::х~~а::~
їх в Смсрскові (на В4АКОХ), Боrтнім (ІІа покосох), Тихані {Ію
ІІрМіlрко:r), НовюJі (по каміп~ьох), Біньчаров (по родичох), Ізбах
(о .шдвtдьох) (ор. cit. стор. 119). Форми на -ich стрічав Верх
ратrhкий рідко а про форми на -ach спом'янув, ІlJO вони почи
!ІЗІОТЬ також втискатися ІІа область rаЛІІULКих лемків.

5.

Іменники роду жіночого всіх ш1ів а також прикметники

та займенники на області лемківській по північній стороні
Карнат перевели уніфікацію закінченн• instr. sing. та місто
східньо-иарпатськоrо та взагалі південно-західІІЬОГО закін
ченн• -о~ мають лиш закінчення -от. Верхратський уважав їх
загалм1ими та не приводить сіл. ПримІри ним наведені по
тверджають зовсім його твердження: JЛіlбом, во~ом, жоиом, ду
шом, rаздиньом; кU:тьом, мwщом, ttptmьo..w ; иерквійом, дрйтвійом
(ор. cit. стор. 122-123); добром, вtльком, сию.ом (ор. cit. стор. 129);
мойом руком.. Ці закінчення персйшли також на форми instr.

sinf~ з:й~~~~:и~~~і~~~~:в~:х ~,:"~Jв:.,::ні: (~і~р~~і с~~Р·~~~~ті,
ЛОЧИІІаІОЧІІ uід горішІІьnrо Лабіроя (д'ІВИ стор.

217· -18,223,

~бG, 273, 279).
б. ЛемківсІ.кі говори різняться також від говорів східніх
тим, що о Іос. sing. masc. і neutг. прономінальної зложеної

264,

деклінаuії місто форм -іт з "'отr. мають захінчення -ьzм: а у м'я
ких пнів :Jm.: до6рь1м., вtликwм, синим, ко~м.. Верхратський
не подає области їх поширення, але уважав їх за частіші від
форм ІІа -ім (ор. cit. стор. 128).
Область поширення цього явиr.uа є досить значна й на

південній сторонІ Карпат, персдовсім там, де стихаються ui
говори зі словацькими чи Іюслооа~:~еними навіть на схід від
Лабtрця (Валишківuі), відтак на області південній nоІІижче Ма
ковиці а потім о п'ять на захід від Бардієва (диви стор. 251 -52).
7. Форми gen. sing. fem. gen. прономінальної декліш:J.уіі
па -oj є по словам Верхратськоrо найчастіше уживаними:
доброй, великой, синьой, кізьой (ор. cit. стор. 128), той, АЮйой (ор.
cit. 129) а форми на: оіі уважає на області лемківській рід
КІІМИ (тамже 128). Аиалогіqно й на південній стороні Карпат

поширяються

ui форми,

починаючи від Лабірця на захід (диви

стор.

252, 278).
8. Прикметники в роді середнім nom. sing. на rалиu,ькій
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Лемківщині, як ue видно з примірів Верхратськоrо (ор. cit.
стор. 104), знають лиш коротке :tакінчення -t: або у м'JПСих
пніn -t·: .мoкposamt поле, Чtntpamt дерево, {)'СЄ, {)'СІІЧt. Це закін
чення треба уважати :ta загалJ.но лемківсьне, бо Верхратський
не робіть ніяноrо ограничения.
Загалr.ним :~акінченням прикметминів тоrо же роду в nom.
sing. € також -t на області, починаючи від ріки Ціроки

і ІІереступаtІ nтжс rрапнuі лемківські, бо іде від Лабірця на
схід (диви стор. 250).
9. ІІодібно й закіпчСІШJІ nom. plur. ми вrіх родіn прикмет
ників -w 6 характеристична МІІ лсмківсhких говорів галиuь
ких і Верхратський наnодить їх як одинокі: добрм, твtрдЬJ,
білw (ор. cit. стор. 129).

Такаж форма пану6 на південкіА стороні Карпат, починаючи
від ріки Ціроки на захід (диви стор. 255, 259 а також мапу).
10. Ступеюовання прикметІІНКІВ на галицькій ЛсмківЧJИІІі,
RK це наводить Верхратський (ор. cit. стор. 106-107), тво
риться при помnчt наростків -іііший, -ійша, -ійшt або -ший,
-ша, -и1t; а місто-ійший виступають частіше форми на -ісший:
більісший, tЮtтьісший-гардший, тугший. Незвісні ту отже форми
компаратівні при помочі короткого наростку -ьj

(yj}

не лиш

АJІ.Я чол. роду, но також й АЛR жіно<Іоrо dorІoiyj, d!of!.lyj, як ue
стрічаємо в бойківських ronopax.
Подібне творення компаратіву зустрічаемо й на південних

склонах Карпат, а то починаючи вже віА долини ріки Уга на
захід, коли ж бо творення компаратіву при помочі короткоrо
наrюстку -ьj є ЯRИf!!ем rоворів rхідніх (диви стор. 261).
11. Тверде закінчення J в З. особі siпg. і plur. ді6слів часу
теперіпшьоrо не F. лиш признакото rооорін лемківських в Га

лИЧІШі, бо вово розwиря€Ться й на область бойківськуавіАтак
на всі rалицr.кі говори. Але суnратин старшоrо м'якого закін
чення в тих же особах, починаючи від Лабірuя на схід аж
по ріку Боржаву а твердого на захід від Лабірця, то ue
послЇДІІЄ явище набира6 більшого значіння діилектичного.
Сама область південно-карnатська з nердим закінченнІІм l на

захід віА Лабірuя має свов продовження територіильне дальше
на півночі, як це можна констатувати у Верхратськоrо (ор.
стор. 131-132). Про поширення цього явиЧJа на півден
них склонах Карпат диви стор. 31--12 та на мапі.

cit.

12.

У такім же відношенні територіяльнім стоїть і друге

явище, а то брак

l epent.

по губних в часі тсперішІtім, котре на

nівнічнНt стороні Карпат обнимає не лиш говори лемківські,

~:л:;~~~е:и:~:~:~і.и~1 ~:~~~~~;к:~'::С~:~и~=~fІ"е;~~~~
і

epent.

ограничується лиш на говори віА ріки Оидави на
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захід, рідше вони nоІІВЛJІютьсІІ між Лабірuсм та Ондавою
(диви стор. ЗО8). Но всетаки т11глість територімьна між

обома сторонами Карпат е.
ІЗ. Час минулий о говорах галиuьких лемків творитьсв при
помочі рагtіс. praet. act. 11. в його первіснім: виді ДЛJІ чол.
роду, то в з зберіганюrм: закіпченнн -l (Всрхр. ор. cit. стор. 110,
140, но на стор. 9 ограничує це закінченІІІІ до девких окоЛНІJh).
Декке затемнспюr ві..,носин в цім напрямі приносить відоме
фонетичне ІІDИІ,І.\е и лемківських говорах, а то зцни та губІІа

артикуляuіи l, за котру була бесіда на стор. 149. ТаІ<е ж
явиІ,Іdе на південній стороні 1\.арпат твгнеться, починаючи від
области за Лабірuсм 1 дальше на захід. Одже і під uим
оглядом є тісний :\В'JІзоr< територіяльний,

14. НаІ<інеuь треба

ІІіднести і однаковість творення часу май

бутнього, а то при помочі ЬЬЦ)' part.icip. praet. act. 11. а рідше
при помочі інфінітіва, як то є у говорів бойківських, Верх
ратський говорить загально про уживання обох форм (ор. cit.
стор. 142-143). Те саме можемо сказати про область на
зах1Д від ЛабірТJJІ, де уживаються оба способи творення часу

:~а:~~~~ьф~р:: ;ep=~i~~~eг:~t~~c~~ofi. 318, но всетаки переЦими наведеними спільними пвНЧJаМи по обох сторонах
Карпат на сумежних з собою областях не вичерпуютьСІІ
спільні яоюца, їх можна найти І!Jе більше; прим.: заміна
інтервокалічноrо і в 1. особі оди. і З. множини а заступлення

його через білябіяльнс !:' на горішнім Лабірu.і та аналогічно
на півночі: Внелік Вел., Воля, Ниж. Туринско, Старе Заrіря,
Куляшне (Всрхр., ор. cit. стор. 132), або персхід u на і в таких
словах як: кліч, бріхо, nолідне (Верхр., ор. cit. 42- у мене стор.

54).

Противно находJІться і певні відхили,

JUO

мають своtо

причину або у більшій консервативності даної области, або
у ближчім сусідстві з говорами nольськими, або деик.і JІВИЧJа

~~:С:: ~~~~с~~~~~а~7. k:;r:,м~о~і!.м~~і~о%~~сіб:сф?~~;
І. sіпк. ртс.<;.

nos'u, pros'u, voz'u,

lюs'u 1 і т. д.

Но генетич

ний зв'язок говорів карпатських 11айдальше висунених на
захід, JІкі нростягаютьсп на північнім боці від села Явірок
аж по ріку Ославу а на південній стороні аналогічно від

ОстурНІ респ. Великого Липпика аж по Лаборсuь з перехід
ною полосою до ріки Ціроюr, е ясна.
говори мають rne

Ui

одну спільну і дуже важну рису, а то нерухомий акuент, І,І!О
держиться все на другій від кінця, подіGtю, як ue е п rюль
ській МОІІЇ uбо нішІічних словаuьких гоnорах.

1

Ці посліАІІі форми ВіАомі і коло УжrороАУ· Дини стор. ЗОб.
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На південній стороні Карпат помітна

говорів.

€

ue

J.Ue

одна риса uих

більша експанзивність uих говорів, JИО проив

мrвться: у ширшім поширенні деяких ИВИІJ! на схід від ріки
Лабірця: (наголос сталий передовсім), а то ішло в парі з пере
ниманним словауьких форм та еловарного матеріму ик 1уось
культурно ВИІ.І.!ОГО.

б) Бойківські говори.

Бойкшсью говори, як гаnори карпатські взагалі, не від
межовуютьси остро nід говорш лемювських, противно мають
богато с.нільних кви1д. До них треба ІІричиСJ.ити: І. збері
ганни різниuі між старими w, та і; 2. зберігання: а по м'иких

приголосних і по

j

у всіх положенІІRХj З. перехід е в иазвуuі

:!~~с~і~:нс:~';і:н~С:О:і~ ~:;~:оr"мf~дJм~0~~а~·і=:·/;:~~
прикмспшків;

5.

:1акінчення: І. особи множини дієслів часу

~~:f~а~~ЙІ·І~'7 ЇМ~~~~~~=r~ ~~~~е)~~Л~· В as:t~~~~~tf."fio~.И~~~~
а то зберіга11ня: :1акінчень:

рапііт, рапит);

7.

-im, -wm, -um,

-ііт

(panim, panwm,
n

J,і,!езнення деклінаuійноm типу старих

шtів а персхід їх до -о пні в; 8. q&езнення типу дсклінаuійного
чол. -і -п пнів та перехід іх до -о пнів; 9. зілляня: давніх -ri,
та -о пнів n один тип деклінаційний чоловічого роду; 10. за
міна прислівпика де в аложеннu на да: дaкoly,дalcolrьrj; 11. збе
рігання у більшості займенника пита.льного

flo

з *Сьtо і заміна

Ісьtо на chto.
lJорівнаІІІІJІ галицьких бойківських говорів з сусідніми
говорамн на ніадень nід Карпат стало від недавнього часу

лскше, як

uc

було до тепер, коли знання rоворів бойківських

оnиралося ш1 одинокіА студії Всрхратськоm про говори
околшJі Уr·срсць коло Ліска. В останніх роках появнлися вже
tтудіі, ІJ!О оGііімаютr. uілу бойківську область аж по ріку

Лімниuю коло Станіславоnа.

€

тn студія Софії Рабіївної,

ІюдаІІа на жаль лиш як реферат проф. ЗІЛииським на засі
данні

lІольської

Академії

Наук

11

)(ракові,

без

подання:

фактичного матеріялу по селам та областям а лиш його го
ловні характеристики. Друга студія в уім напрямі була під
нята Кияжниським а також не в змислі зібрання матері.ІІЛу,
але подана проба оз1ш.чити межі БойківІnини, то в ту область
язикову, котра об11ята певною скількістю снільІшх рис так
фОІІСТИЧШІХ як й морфологічних, бо на цю сторону изикову

звернена була увага автора. Про проби обох цих дослідників
подати межі бойківської язикової области ІІС лиш ІІа піn
нічних узбіччJІХ Карпат, но також й на південних, була вже
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бесіда. Там також був висказаний мій поглц, ~о Кинжин
ськоrо думка була правильиі.ша чим Рабіївної та відтак
й проф. Зілинськоrо, хуо поставили як головний крітерій ІІU

Аілу чи там спільноти рефлексізаuію старих закритих о, t.
На основі праuі Рабііаної - а вона е до тепер найповнішою
характеристикохо галиуького бойківського rовору можемо
нині приступити до поріоцання ЯDHI,J! rопору бойківського та

roвopiu нівдешю-карпатських на схід від ріки Лабірuя.
Рабіївна приводить 24 спільІіНХ бойківських признак, J,QO
об'мнюють область північно-карпатську від ріки Солинки,
лівого доnливу Сину на заході, аж 110 ріку Лімниwо на сході,

kі:р~о~:~;я;;_ ~ів~~~~~ н:~ сп~і:ь~~м: ~~=~::::а~~~~ьг~
ворів південно-карпатських є отсі:

І. Зберіганни різниuі між старим Ьl а і. Звук Ьl особливо
ирко виступає по rубних і гортанних приrолосних, де він є зад
нього рцу а середнього підюптн: ЬмkЬІ, а в інших положенннх

:;~~~:!ї~~с8ь~~~~о:~;:;~~~П~ ':;~~~~ о:н:ffі::ЗУ~~~~
hшJ.l, bmla (Раб., ор.

cit.

стор.

20-21).

Ui

вjдтінки відомі на

цілій майже області південно-карпатській, нх це представлене
на стор. 60, 62-64.
Старе і пересуtхуло свою артикуляцію в за.д до рцу перед

ньо-середнього високо-середнього nіАнІПТи навіть в назвуці
(та по протетичнім і): ykra, f.YJ.Іan, як це зазначує Рабіївна
у пDнічно-карпатських бойківських говорах (ор. cit. стор. 20).
Виїмку творить область між ріками Лабіруси а Уrом, де

старс і в денких положеннях, особливо у визвуці, мае вартість
обниженого і:

chodytyi

(диви стnр.

n

Таке обнижене і

·15-48).

чути й у говорах верхавинських по rубних:
Таке саме ивиІ,І.Jе замітне й

tlvyr

(В. ВереуІ.кі).

говорах бойківських, описаних

Рабіївною, лиш не означено в рефераті Зілинського, в котрій
околиуі nона виступає.
2. Загально-українське а

no

палитальних не змінивться в го

ворах бойківських, лиш іноді перед

tt

лябінлізуfїІ'Ься:

l/a 1,lica,
0

tia"J.l (Раб., ор. cit. 21). Uя nрикмета піодехшо-карпатсх.кого а
6 загально звісна і :ш:шачсна нами на стор.

Дотеперішні
досліди моі не находили однак примірів лябіІІАізації а, на

80.

котру вказав Зілинський в своїй студії про ue явІtІ,l!;е.
З. Звук t появляється в бойкіиськім говорі в двох варінuіях:
І. як нормальне, 2. нк вузhке. ІJей другий nідтінок t поJШЛяється
перед палитальким приголосним без огляду, чи склад 6 атnо

рений чи закритий, та перед

j: otJlc', chlopic' а також иасліАком

вакальної гармонії {ассиміля~,&іі):

tlpl,·

(Раб. ор.

cit. 20-21).

Іjн риса бойківська загально звісна на uід.ім просторі nівзвз

денно~карпатськім від Лабірци до Тересви а навіть дальше
поза Сипт (диви стор. 76-77).
4. Звук о появлипьси на бойківській області, подjбно JІК е,
у ,~р~ох варіянтах: І. ик о нормальне, 2. вк о вузьке (8 ). Цевузuкс
поваляєrьси в положенні і. не під наголосом та пі..ц впливом.
аокальної ассиміляuіі перед наступним і (а з примі~ів видно,
q&O також пr.ред настушшм u), а то в околиці на швдень від
Лютооиск, Турки й Скалього (Раб., ор. Є'іt. 21). Такі ж дві
иідміни о nідомі на цілій нівдсшrій області карпатській від
Лабірця до Терсеви (диои стор. 102 --103).
НаІІВність такої звукової системи з двома варіяІІтами е, о,

8

нормальними та вуз~окими

ЕІ вимовним

доказом

однородної

:шукової сиtтеми цілого карпатського обшару з обох боків

Карпат від Лабірцн і Соли11ки дальше на схіА.

5. В рефлексізаuіі старих закритих о, е бойківські говори
ніnнічні вирівнал.иси до і, яке лиш частинно захопило говори
піпденно-карпатські а то часть верхоnннську. Це ново по
вставшс і м'якчить понередні зубні приголосні d,

<

t, s, z. n: s'(iy..

а ци м'якість пере~~; і
*о, ИІдома також й на області
південно-карнатській (диви стор. 48-51).
б. В протиоенстві до говору лемківського бойківські тооори

s'n'ip,

;~:f.і}j~;и;аал:~~~::~с;;·и~~~н:хв;:С,~:л~~;:ь~ов~~Д~~с:~п~:
З зубних приголосних треба однак яиділити приголосний с
у наростку -ес', "'Ус' а, котрий не ВСІОАН зберігав в українській
мові налятальність. Бойківські говори в противенстві до захід
ніх лемківських та східніх гуцульських задержують с в цім
випадку палятальне: kбт!і'с', ~8vJyec'a (Раб., ор. cit. 23). Паля
талт.н:ість с в згаданих ropi наростках -ес', -,с'а є паттуючото
тта цілій області піпденно--карпатські~ від Jjtpoки аж до ріки
Тсресви (диви <--юр. 1:.!4-127).
7. Зубні s, ~ хар;:tктсризуютьси в боіікіост.ких говорах елабою
nаляталі:шцією перед і
l, о, е а також перед паляталь
тtими 'а, 'u, о: s'iy. ~'а( ... (Раб. ор. cit. 22). Така слаба пампа
лізаціп зубних s, ~ пощирена на великій часті південно-кар

<

патській навіть о півАениій області зсмплинській за Лабірuем
а на схід ткгнетьси це пвщuе аж до ріки Латориuі (диви
стор. 120-122).
В. ІІриголосній s, ~. с зберігають в бойківських говорах
палитальність в наростку прикметників -.т'kyj, -z'kyj, -ckyj, чого

не знають говори лемківські та многі галиuькі (Раб., ор.

ciL.

стор. 19, 22). А11алогічно в і на області говорів півдсшю-кар
патських на схід відЛабірця аж до говорів гуuульськнх включно
(диви стор.

9.

Звук

d

174--175).
перед давніми йотованими ттереходить по бU..ь38~

шій часті не на ,!, але на африкат м'икий di: mtd{y (m/e('f)
(Раб., ор. cit. 19). Те саме зустрічавмо у Ве..\икій часті говорів
нівденио-карnатських (диви стuр. 116-117). Но рооширеншr

UІ·ОГО иви~а. І,UО в відоме й rоворам лемківсt.ким, доходить
в nолосі нижче пасма полонинськоrо на схід лиш до Лато
риІJі а поза Латороuею дальше на схід натомість зустрічаЕімо
виключно лиш ІІЇВАенно-східщ;:: t: rh!of.u Рідше натuмістr.
зустрічавмо ноширеннn африката d,(, на місuі ;:. в роді dzerno,

d;:.'vir',

а то лиш нерховинським насмом,

110 спорадично

можна

його почути й в roиupax долішніх.
І О. ЗубІю·ІІОСОвий n палнтальний неред k персходить на
j ІЮ даним Рабіївної на ІJілій бойківській області: k0,(,al/jk.O,
JyvljJr.wj (Раб., ор. cit. 19, 23). Те саме ІІВІІІJ!С відоме на nів
денній стороні Карпат дИІІІ в говорах всрхuвинських {дини
пор. 129) та не обхопило uілої области 110 Тису.
І І. Коли ши11'ичі .f,
t задержують в бойківських говорах
даВІІІО палкталь11ість .t'laba, p!'rm/o, nit' {Раб. ор. cit. 19, 22),

t,

то на південній стороні Карпат абсріглася паЛJІІтальність лиш
С і то в північній Мараморошчнні і' uжс ствсрдло (диRІІ
Є''ГОр. 131-·133, 138 -\11).
12. Бойківські говори зберігають ІJ!е м'яке r не лиш у еизвууі,
но також й в середині сліu: vir':x, т/упІат' (Раб., ор. cit. 19, 23),
а
ЯВИІ.І.Jе характеристичне дли більшості карпатських rо
FІорів азагалі з uиїмкою західніх лемківських {диви стор. 143).

ue

ст~~~:~о~~~ 1б~~~к~~,~~:W~ вг:~~Fо~х х~~:~і<~с;~~:{д::ар=~~~~~
~~~;р~з}і~т~~~:;,~: /a~i~~~~~~~yu:r~~я ід~'{~:~: l~r~~~~~:;}ofi. c.it.

В уім t•ідношенні говори південно-карпатські мають інше
розділення l, бо l середне в ту 11ануючим tta місuі твердого l
а також м'якого персА ь в середині слів {диии стор. 14+-148).
14. Старі сполучення: kЬІ, hЬІ, сhЬІ панують на бойківській
області лиш в західній частині, ехідни часть мав ІІатомість
сполуки ky, hy, chy. Но в західній частині ІІаходимо полоси, де

k, h, сІ1 є r~срсдньої артикуляції і через uc там находимо спо
луки ki, ІІі, chi. € UЄ' око.шuп безпосередньо на піnніч від Ужка
(Сянки, Висоuко ВижІІ€, Бутелка Нижш1). (Раб. ор. cit. 23.)
Такі ж трunкі сполуки задньоизичних k, h, ch находимо
й на ІІіаденнім боці Карна1·, лиш розміtnешtJІ тсріторіяльн<·

є дс~о відмінне. lluлoca оюлук kЬІ, '"''• сІІЬІ " далеко більша,

бо обіймає й область на схід від Латориці а на нівнічній сто·
роні uій області відповідає еполука ky, hy, tii,J. Натомість uя
остаІшн сполука займае на південнііt стороні І<арнат область

між ріка'-fИ Угом а Латорщ1е1о.

Сполуки

ki, hi, chi

мают1.

Й ТеріторЇАЛІ•ІІИЙ відповідНИК на облапі UЇЛОЇ ДОЛІІНИ rіки
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Уга (диви стор.

152-156).

Так отже південна сторона Карпат

в піА цим оrлцом консервативніша, чим північна.
Бойківські говори не знають l epcnt. по губних не лиш
у 1юрмах часу теперішнього, но також і в інuJИх катеrоріхх
слІв. Як далеко спrає область поширення uьoro .ІІDИJ,І,!З, того

15.

з маленького рсфсрату праці РабіївноІ, поданого проф. Зі
линським, не можна констатувати. В загальність ноширеннJІ
uьoro ЯDИJМа о східних частJІх БойківІІJИНИ треба сумніватися,
бо н находиu о селі Сухо,..,олі на захід від Лімниuі так l ерепt.
нк і n syplu., koplu., .(.tmn'i, На південній карnатськіА області
по губних виступає все і cpcnth. або й n і то від ріки Ондааи
аж по ГуuулЬІnину стор. ІІІ- -ІЗ.
16. Інтервокалічне j в бойківських говорах :1вичайно ~,~&езав
а також часто і інтервокалічне h: m/aІJ., l{oo (Раб., ор. cit. 18).
Таке саме 1ШИІ.(!С виступає і у вакалізмі говорів південно
карnатських, но з виїмкою загального опусканнJІ інтервокаліч
ноrо h а обласно оrраничеІІа вона до говорів від ріки Лабірuя
аж по Велику Ріку з виімкою Бережанської Верховини.
В інших категоріях, як у формах дівслова часу теперішнього,
находимо брак інтервокалічиого і а заступлення його черс:\
v в околиці Ужаиської Верховини.
17. З груп консонантів характеристичними 1:1 для бойків
ського говору переміна Ilr. на lk на початху слів: f/r.oda-llr.oda,
ассиміляція dn на nn: дn'a-n'a,vn на mn: rivnwj-· rimnwj (Раб.,

ор.

cit. 19).

Ці ЯВИІуа відомі також на піценній стороні Кар

пат. Коли ж бо перше явиІ,Uе обнимав головно частину зах.Цню
між ріками Лабірuем й Уrом, то два дальші ЯВЩQЗ поши

рені майже по uілій етнографічній українській області, но
найсильніше на області бувшої жупи Бережанської.
18. Вплив м'якого приголосного на попередні нриголосні
в ро,..,і sІn'ih, k'i~'(, ~rms'( (mar'c') f! не лиш признакою говору
GойкіІІСLКОІ"ІІ, ІЮ також й гоuоріо південно-карпатських на
просторі nід Лабірun аж 110 Сипт. Що більш, є часті випадки
другої паляталізаІJії у визвуuі radu.s'c', таіс', fl!O не чуже й на
швнічних склонах Карпатів, як 10 можна вичитаm з примірів,
наведених у Рабіївної: his'(, kis'(, s'c'i!! (ор, cit. 22-23).

19. Часте зберігання дзвінкости приголосних у визвуці, ха
рактеристичне для бойківських говорів в роді: Ь'іЬ, rїd, v'i.(.
(Раб., ор. cit. стор. 19), відоме на області південно-карпатській
рідше, а то лиш в області східньоі Верховини, найчастіше

в емфазі:

dub&.

20. Тин конюtаційний lт/ymam, то є з закін'Іенннм в 1. особі
оди. часу тепер. у дієслів на -aty: -ат а дальше з контракuівю
в 2. З. ос. однини і І. 2. множ., поширений в бойківськім дімекті
(Раб., ор. cit. 19, 29), 110 область його поширсшtя не подана,
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хоть то важне особливо АЛИ форми І. особи -ат.
форма
відома на півАенній області карпатскіА лиш ві.ц Yra на захід.
Впро'Іім контракція темати'Іноrо е поширена ,4адеко на схід
та входить аж на область rуuульських говорів на Букови•1і.

ти~~~ ;;:Р~~кrв~==~~ч::~Р~~ {Ра~~н~~.мсіt~.2~) ~aJ<;i~e~~~
в піценних частях (то'ІнО не сказано в рефераті, де) находимо
і м'JП(е ( спорадично su(, hitІai, пого на поrраtІиччі верха.
RИнськім на області Чел. Реnублики вже не можна найти.
22. Закінчення І. рІuг. praes. на ·mt не є лиш прикметою
майже всіх говорів південно--карпатських з виїмкою rуууль·

ских, но також й говорів бойківських, а лиш дуже рідко появ·
ЛJІЄТЬС.ІІ там закінчення -то, а то у фунхuії імператіва: h'i/юmJe,
ntsemІe- p'idytmJo або -mw: hudymlьt(Paб.,op. cit. стор. 19, 29).

Це були ті 24 головні nризнаkи бойківського говору, ІUСі
Рабіївна означила за спільні W,лій бойківській області а які ми
парівнали з поАібними JІВИJИами, J,UO в також характеристичні
АЛJІ менших або більших комплексів теріторіІІЛьних і язикових

на обласrі нинішньої Чел. Републики або навіть Румуніі.
Но на uім по мойому признаки бойківські не вичерnуютьсн.
їх I,Ue много в області морфології, но може вони не мають
знамен ааrальности, I!JO об'є,4Нують цілу бойківську область
а може декотрі виходять поза її межі, на область лемків·
ську, чи може rуu;ульську а навіть дальше на схід.
І. До найважніших признак спільних бойківським говорам
галиuьким та говорам південно-карпатським на основі зрів

€

нання нашого матеріІІА у з матсріІtЛом Рабіївноі є вплив деклі·
наuії тиердих пнів на м'які у 1менникіD всіх трьох родів, а
то в dat. і instг. sing. masc. та neutг. та в instг. fcm. Це
видно з наведених nримірів: v'iU'Jo!Jf,pІak'om, v'ikJonc'om (Раб.,

ор. cit. стор. 26), ІUС також з виразного констатування, 1,1!0
в instг. sing. masc. переважаfІ :~акінченни ~m в основах паля
тальних. Так само в lem. закінченнІІ•t\' витнскавтьси 'Іерез ·o(l:
{ m/a(ir'Ott, kr/oyiбf!, ktonvijбu (Раб., ор. cit. 2б).
2. Архаїчні риси находимо в многих закінченнях, ІJ!О тим

епособом зберіrають ІJ!С сліди поділу деклінаuії по nням. До
таких архаїчних закінчень належить: а) gen. sing. давніх чол.
пнів на .е: tolw dn~: ; б) gen. sing. давніх жіночих -U nнів
на .е або:)': ctr'kІJt, kьrrvy (t); в) в dat. рІuг. masc. і neutг. І.Qе

·n

рідко стрічаються в бойківськім говорі шt північнім боці Карпат
:щкінчення -im: pOroh'im (ор. cit. 27), комІ ж бо ue закінчення ту
€ дуже часте а особливо ІМС другі рефлекси старого з.1.кінчення
-от, як ·Um ·iim (в бойківськім говорі находиться I,Ue старс закін

чення ·от без рефлексізації (ор.

південь

Карпат у іменників м'11ких:

cit. 27), воно в U на
lud'om, t!ifom, kur'iom; г)

в instг.
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plur. masc і neutr. так в бойківськім шворі ик й в rоворах nіР
денно-карнатеких ІІаходимо ь instr. plur. порідко старс закін
чення N: ~ htfllkw, s xltojть1, z jahn'ta~yt, z ІСІоnу" (Раб., ор. cit. 27,
у нас стор. \94); r) о Іас. plur. masc. і neutr. так твердих JІК й
м'яких ннів найчастіше :ткінчення -och а рідше -ich: у kon'бx, tt
v'iknOx, u /І(rщ'ох (Pati, ор. cit. 27, у нас стор. 195); .п.) зберіганни
формн дуа,\hНої к ЇП$tг.на -ота: xl6Jк'oma, рОГОта (Раб., ор.

cit.

с) форма nom. plur. о слові: J!O{l9' < ,..vьlci з старим закіJТ
ч~ншІм -і ві~tома но обох сторонах Карпат (Раб .. ор. cit. 26,

27);

та у нас стор.

189).

З. ~] дt:клінаuії займениикін важною сні.льноtо рисою так АЛИ
байкінських •·оооріо нк й АЛІІ nін,rlснно-каршпських на схід
від Лабірuя ~-: ннлиu деклінаuії :~аі\менника вка:~івноrн lflt н<~.
ааііменникн
uin: s'oho, n'olto, .1'omu, n'omu (Раб., ор. cit. 27.

у нас

.•ti,

cmp. :.!66--7).

На nівденно-карнатсr.кій області граниuн

вnлJшу /oho .l'ohfl сяга" аж до Терсеви; б) збсріганнJІ енклі
ТІІЧНІІХ фор\1 :ш/.імснннків особових в gen. асс. s1ng.: n'a, tй, s'rt
(Раб.,

np. cit.

(·тор.

27.

а у нас стор. 26З); в) дуальні форми

в іщ·тр. на -ymu: tifma, s)oma, tбtti'ma (Раб., ор. cit. 27, у на(·
стор. 282).
Матеріял, nоданий 11 КОfЮ'tкім рефераті Зілинського нu

нраuш Рабіївrюї про бойкіnсr.кий r~вір, не дае нам достато~
tюrо І';1юtх до норнщань 3 морфолоt1ЧfІИМИ JІ'RИІ.[!ЗМИ на нашІй

області. Н<~.ходимо там мало даfІІJХ 11ро ісІювання різниuі між
твердими та м'якими :.акіttчешнІми.
4. З дієсліІІ, крім tІЖС Alfll!e спом· мнутих форм, трс(іа nіднеспт
стару форму часу тснсрішю.оrn І. кл. осІІОВ на -1.:: rtktu, JІК:\
дсржнтr.ся tю обох cтopomtx І<арІІат на областях нами розслі
джуианих. На нівдсшю-карнатсr.кій області находимо однак
білмщ· ЛіІісліІІ тkї катстрії fic:J :tм'нкчсння гортанних на t, ~
в роді jJtl..;tt, moh{ll, uktu, а то 11 околнuі ІІрщаnн, долТІни ріки
Тур'ї та tІОІІИІ,UС Всл11коrо І)сре:шого.
lloшttpeншt коро·tких форм імператів<~. tю:sa область лемків
ську а дооtтr. ;r;алско на схід відоме так 11 бойківських говорах
як й н roвopilx rІівденно-карпатських:

у нас стор.
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hQn'

(Раб., ор.

cit. 29.

22).

ро~::~(а~~~\~сі. ~~~'~і~ь:~· :аа с·:і:ні:сч~еті1~~~~~~н1~0п~~~~:~~~

ui

nриміри Орави щОіа та Славська

si)Vla,

.ЩОjа, але лищ в Н<І·

~~ф~;м~і~==~~ (~~~;ідо~~~~~~:о!~ ~;l~ ~~~~:~c:r~~/(/f:~::

стор. З25.)

5. Зі сл01ютнору треба tде ІІЇдttссти задержання кате1·орtї
жіночих іменників давніх -u nн1в, шзнtwе закшчених на ·O!J:
mІorkol!, 6r/ЬІІ01!, 6tukof!. по обох сторонах Карnат, w,o

cttr'kol!,

знн

виходить накіть nоза межі БойківІ,Uини. Рабііnна нілносить,
ІllO улюбле11ими формами іменників у бо"ків І:і формі здрібні.\і
на -'а з давних пнів -~nt, -nt: t!tiyl'a, jahtytnt'a, j.'lri'a або

neutra

форми пеutга длR абірности: k'Іis'(a,

pl/yl'a (ор. cit. 25). Те

саме япИІJ!С характеризує й мі гокори ІІіпденно-карnатrькі 1101
1.1ілій області uід Татр по Тису.
б. Дод<lм, ІJ!О й елопарний матеріял Сюйківгькиtі м<1йж~
тотожний аі слоuарем nідповідноі йому области нівденно

карпатської. 1 Не менше спільних рис наіtдетьсR й в ®ласті
системи наголосу, як ue було замічеr-1е прп дієс,оnах n І. і 2.
закінчення -mt, lt, у діf.:сліu кл. І. персбирають наголос
на себе. Находимо ·гак у бойківськім muopi нк і у ніnденних

plur.

•·оворах карпатських nересуненик r.amлory на нрІІ<:таІІки: ро

(рІо(іk), па

:t

(n/a.{ad),

{а ({Іadar) і т. А., або пза1·алі в порівнаНІ·ІЇ

наголосом загально українск~Ім 11ересунення наголосу о oдrty

:1ад.: k olino, k:аrІІІlо, l·tkaty, ;ІGо 'Г) r<tмy систему наголосу
у дієсліn голоnно кляси [. і 11. ІІа аакін•rенні -mt, lt у nсликій
••астині ніnд~нио-карnатекrtх гопорі11. А загально кажучи, на

11

•·олос бойкіnськоm

roROpy є рухомий сущютнu mnopy лемкіо

ue

сnкого, подібно t;
і в ПJнорах rІівденно-карнатських.
Так а 24 прюнак, які nи:Іначила Рабііона як ті, І,Un снолу
чаютn uілу область Gойкіuгьку. дІІІІІ ДРа признаки ІІС ІІідомі
вже на ІІЇІІдень niA І<арпа1·, а 1·о м'ІІкість ІJ.ІИІІ'ячих !, .і і неред
а, о, u ЛІ Gрак l cpent. по губних nеред настуnною йотованою
ча там \ІІ'якою. Прочі нри:шаю1 а виїмкою і місто n перед k,
ІllO заіім;на лиш верхоІІІІНСІ.ку облаеть, поширені, коли 11е на
uілій uблас-гі до рІки Тересви, то за/.tмаІО'fЬ аналогічно таку

велику оGласть сусідню, як на північ кід Карпат

(tk місто !k на

nочатху слів, або зб~ріrання дзnіІІкости приголосних у nизвуці).
Но ui спільні признаки розширили ми відм.іюю від Ра
біївної о цілий ряд спільних морфолоrічн,Іх кnюn :t архаїчними

рисами та деякими снілІ.НІtМИ ЯВИІJ!ОІ.МИ n оGласті словотвору
га наголосу.

3 ІІОМіЖ признак ІІіІІ,ІІ;еНJЮ-КсlрІІ<ПСІtКИХ гоооріо, ЯКі не Р. ВІ
ДОМі в говорах nіпнічно-карпатськІІх, треба :tаЧІtГ.\ІІТІІ: І. мс
·rа,тезу о групі приголосшtх kt, а m ли1u в ааіімсннику
нитальнім kt,fo на Jko, котра ноширена лаш1 долами, nочинаючи
:t шсолиuь СсредньоІ'О аж до Терсеви; віАносно МСТ<ІТС.1И
rht < tch, chp
pch: rhtir < triІІ·r, chpaty < prhaly не МіНІМо дат
:t nівнічно-карпатської оGластн; 2. тиоренІІн часу мшrулого

<

иід дієелів:

praeL. 11.

н~

mts!)l, plnty, vcsty, ho.ffJt, а uc з :шкінчснннм рагt.
на l лиш на ch: miurh (mйrh), ptuch (plйch) і т. д.,
J>,Ja•

') І>ойкінс•киіІ: словар, зібраниіі СВІІІJJ. ІUрі*І~І 1\мітом,
чаІК'ІІ псчатати на сторіІІках часоnиrу: .• ЛІmonur Г.ті~ ""ІІІШІt"" 1оі 1 ч.
ІІі.4 ТІП.: (.'.JmЩ/1~' Г.m/Jo({f/r~кn.•tJ

,'01/tJfl)•

ЗІJ9

'1.

іІ за
(І !J31\

що також поширнвтьси долами, nочинаючи віА долини ріки
Уга аж на найдальші кінuі схі.дньо-марамороського rовору;
д + j на області, починаючи від Латориці на схід, до
лами попід пасмо полонинське мав рефлекс і а не dt;

3.

4.

на схід від Великої Ріки, а також на Бережанській Верхо

вині іІІтервокалічпс

j

в І. особі ОАІІИІІИ та

3.

множини часу

тспсрішш.оrо зберігається; 5. 11~ області говорів, з J?ефлек~ом
•о > іі, а то головІю н Іршавщиих та ДовжанІ,ИИНІ в юstr. sxn~.

fem. заіменника осо(ювоrо закінчення -fitl а не ·~;б. на тzА
же самій uколиuі збсрігаютьси ІJ.!е останки старих форм часу
теперішнього з пнем на гортанний, а то: ptku, ptku(, ІІJС такі

~~Р:: ~ж~~ ~~:~7юи::::t:nо:ОО:~~і; ~:~~::~Б:~е~:;;~
м'икими виступає лиш спорадично в околнuі Вел. Березного
та між Середнім і Мукачсвом; 8. в долішніх говорах на
південь від пасма полонинськоrо находимо всюди старшу

стадію розвитку рефлексів старих закритих о, е, а то:

u,

й,

'u,

порідко ограничено на денкі слова також рефлекс ьz, ик ue
можна зустрічати і в говорах північно-карпатських; 9. на
області, починаючи від Іршащиини аж дальше на схіА до См

готу, в декотрих словах назвучнс тихе k персходить надзвінксQ._:
golrщ grtjдa (а ue знають rалиuьхі говори гуuульсью),
ІJ.!О в впливом румунським, АО JПСИХ зачисливмо J,Ue да.ІІ.ьwі два
ИВИІfіа, а ue: 10. рідкий ротацизм bu.ri місто bull; 11. таорснни

ganLV9.

сту11ня: ВИJ,ИОГО при помочі румунського 17UJj; 12. ассимілиuію
R області груп приrолосних, а то rl, -ll (fJellyc'a, иmІella).
Також з~іни.втьси на області від І~шавІ,ИJ:tНИ !~а схід і система
наголосу АtЄСЛlВ першої клиси в часt теперІШНІМ: n/esu, ll/~du

nts.'rf, lltdІtf.
Лексика UЇЕ!ї лолішньої области nерсмішана сильно з Мад1Ір·
сhкою ·ra подскули іі румунською, однак в основі збсрігаt! свІй
давній стан иаnіта. :1 красними нонотворами.

Всі ui дані спонукали мабуть так РабtїьІІу, як і проф. Зілин
ського, цю область, 3біла.шеиу Q!e много дальше на захід, не
зачисляти до говору бойківськоrо. Тимчасом наше порізианни
на основі неповного витяrу 3 npaui РабіївноІ піднесли так
богато спільних прикмет, Q!O до бойківських говорів можна
зачислити ІІJО наймснІuс ту частину rоворів південно-карпат

ських, ІJ.!О простягаються від Лабірuя до долини ріхи Латориuі
включно. /t;альша частина па схtд виJІВЛRв лиш дСQ!О менше
число спільних прикет, но все таки основні риси бойківських
говорів і там відомі. Ці основні риси сnільні мусять походити

3 доби,

коли ІJ.!С uіла область кар11атська Аалска на схіА була

не здеференуіована а підтак людність ui&i околиuі була до
повнювана новими колоністами, І,І!О ішли :J півнnчн з-:Jа Карпат.
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Первісна тубильча людність мусіла принести з собою дея:кі

вЦмінні риси діялектичні ехіАні а то переАовсім заступство

d + j > /. а

віАтак прийшли до uьoro вnливи румунські наслід
ком ассимілиuії румунського осадиицтва а прочі .ІІВИІJ.!а треба
уважати за останки архаїзмів, збережених горами або й рідко
відмінним розвитком деяких форм чи звуків.

Не виключено, JI!O точ11і студІї rовnрів північних відкриють
нам І!JС більше спL\ьних рис на аналогічних областих північно·
карпатських.

в) Гуцульські говори.

Гуuульські говори на південних сторонах Карпат в молод
ІІІОГО похо,Іtжсння, а то колонізаuії кінwr 17. та 18. столітrя.
Прихід їх безумовно відомий, а ue з північних околиць Карпат
з округів Надвірнянського та Коломийського. Область rуuуль·

ська пр.ости_Раєуься нині на угол Чел. Ре_публики та сусідньої
Румуюі. БенЕ: СІЛ rуuульськнх на областІ Чел. Републикн в 8
а в Румунії два. Між ними є IJ!C с~а перехідні в околиW
Бичкова, а ue: Кобклеur.ка Поляна, Луг, Вел. і Мал. Би11ків
та по румунській стороні частини ЗrаАаних трьох сіл а відтак
Крачуново.
Мимо того, J,ІJO rуuульсr.ка колонізаuія дуже молода, все
таки нема між ними глубокої перерви а противно в много рис
спеuіяльно карпатських, про котрІ буде бесіда дещо нижче.

Як спеuіяльні rуuульсью прикети в порівнанні з сусідніми
rоворами західкімн заТересвою уnажати треба отсі прикмети:
І. Перезвук старих закритих о, е > і, при чім ue і паля.
талізув попередні зубні приголосні (диви стор. 51). Говори

rуuульські галиuькі, J,UO лежать в безпосереднім сусідсnі з на·
шими, мaton. також той сам рефлекс (Бронислав КобилJІн·
ський: "Гуuульський говір і його вІдиошенни до rовору
Покуття", стор. ЗО-31 : піп, грім, 6і6).
2. М'ике а, то в по м'JІКИХ приrолосних, шип'JІ"Чих та j
переходить в м'яке вузьке /, без огляду на те, якого похоАження

то а не було б. Виїмку творить Аеякі слова з назвучним

ja

(диви стор. 80). У uім відношенні галицькі сусідні говори
в декотрих місuях ідуть IJ!e дальше, бо там кожне назвучне
ja пе~еходить на je: Jjebluko, jehoda, jelr.' ей (Коб., ор. cit. 28, Ян ув,
ор. СІt. 265, Зілинсr.кий: Карта, стор. 9). Також годиться паш

говір з галиuьким JИО до виnадків зберіrання

ja

и середині слів

в таких словах юс stoja!J, bojatys'a (.~tиви стор. 80, Каб., ор.
!c'ijal:~, сміІjатии і т. д.).
старих w, і находимо один звук псрсдньо·

cit. 29: бoJjatxu,
3. На місuі

середнього РІІАУ середньо·перСАНЬОГО підшптя, наслідком чоrо
акустично tючуnавтuся звук близький до е і то 11ередовrім ni~t
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;~~~~~~~~:~і\';~ ::і~2::~:::u~~::~::~~і(д~:ит~:.:~~ ~~~f~~~~:~~=~~:
ре::~ул•,,·;п да.\ІІ ІJЇ

oGa

:шую• і в

ronopax

гуІJулr.ських галиuьких

а І(uб••лянський означу€ іх як звуки середнього ряду п~ршого

с~рсднr.оrо піднпrпІ,нанружені або відкриті, гр:1фічно означені
чер('з і; кp~mJ,

-'um.,,

С]Н, д.~м. Під дужчим

наголосом воно

нерехо,,ит~о там в чисте r (ор. cit. стор. 29).
4. :)я.ук е в наших говорах rуuульсt.ких f-: звуком творсшtя
;1а.\('І\О пшршого, чим він '-'в інших І"ШЮ(Іі1Х (дюш стор. 76),
;t ТО 11 ПОЛОЖеІІІІі nеред СІ(А<lДОМ 3 І"UЛО("іВКОЮ 33ДІІЬОГО ряду
або ніл наголосом. На ІJІО ІІfJІtКмету в говорах ryuyлr.cr.кнx до
.\ІІІШ ріки Черемшш1. знернун увагу проф. Янув, ор. ('it. (''Гор. 267,
назиn:ночи

5.

!Je

е обнижеrшм а означа" йоrо через

Приголосні uшн'м'Іі

f,

.t,

l

t": tr/t''ta.

Е ~•'які (диви стор.

132).

Цю

;~н~~б~л~(::~~:~т1.€о~.11Уі~~~;~~":2_ьк~:: ~х~:.;~йtв~;~·,,~:~~~ 9 '
б. Зубний св наростках -ес, -ус' і та

s, z у визвуuі диспалята

лізуютьсн (А••ви стор. 125, 120). Цю прикмету зrаланих аубних
ноmерАЖу€ передов('ім ЗілинсьКІІЙ (Карта, стор. 9: иес, "tca,
дrс, шос, хлопеу) :1 також Коби.\янський, ор. cit. 42, та Янув,
ор. cit. 279.
7. По rубшtх нсрсд йотованим в ширшій \І ірі ttиступав

~~~~в~е;~~,іt.tТх0~;:~~м~а~~.;~~~еf~~;:,r;и/•и~Р~11 ~~:~:=і:~~~
нема. (Диви стор. І 13.) Галицькі rуuульські говори в цих фор
мах не Dt"rаttляють l epent. r:ohjt, іоІJ.іі (Янув, ор. cit. 276, 283)
В. Бічне l вистушІ.Е: лищ у лnох видах, а то м'якім та середнім,
11JO конст;нуuали ми і А ronopax марамороських (диви стор. 148)
а ті ca\fi лnа ролн l замічае і Кобилянський, ор. cit. стор. 38.
Янув аtюІt (ор. сі І. 282) Іюнстатуе лиш твердий та серс.дttій nил.
Так :Іі\)>Ю r маfО /\Іtі nідміtІІt: тuерду та м'яку, цю нослідню
нсрсдщкі)>І у uн:щуuі

u нарщ•·ку -ш·', yr', та в середині слів

f;~':: ;:~:рі 1~4;~;·u~І~~и'~"~u~~~~~:~:~~иu~~~іо~~:~~~~к~ і~вJ<::~
билннського. ор. cit. Зб, т<~. Янова, ор. cit. стор. 281.
9. Зубні м'які І, d о біАьшій мірі, нк ue було на області
ехілній. мают& артикулнцію дорзальну та переходнп. у м'які k',

д':

k'i.rto, g'ido

(диви стор.

11 f),

такіж nідtювІлники находАп.ся

і на другій стороні галицькій, ІJ!О потверджують Зілинськиіі :
Карта, ('Тор. 9, Кобилянський, стор. 11, та Янув, стор. 278.
Зубні r,
с оіл)>Іінно nід rоворіи галиuьких перед k збері
гають у білІ.шості м'пкkrr., пк то 11риведено на стор. І і4,
галиut.кі гоtюрн ~шtютt. цю м'нкі<·ть .\ИІІІ у північних говорах,
qJO персходять ш1. покутські, як uc констату" КобилянськиіІ,
Ор. Cit. ('ТО(>. 41 1 4:~; <'pf>.ІtЩj'І;ilj, ffV./llf"l,/(l!j.

z,
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ЗадНІ.оязичtІі

10.

k, g, ch, h

в сполуках

:1

у 11с задержують

так задньої артикуляції, як ІJе було в говорах марамороських,
вони в у більшості перед у палnальпими. (Диви стор. І 54.)
На стороні гадИQІ.кіА ш1.ходнмо всюди ui задньоизичні м'яІсимн,
як то приво~~;ип. І{обилянсьюrА, стор. 44, Янув, стор. 283.
ЗадпьоязІІЧІІІІЙ с/1 у н:.звуuі персходитL па f: id!u du Ji'Jи ІfІІ
(Chustн), .fиJika. Такс ЯDІІ!j!С uідомс і І·оворам 1·алиц~оким
(Ко6ИЛJІІІСLКИЙ 1 ор. cit. 44).
11. В дсклінаuії імешшкіu 11сіх 1·рьuх родіІІ аG~ріпІ.ІtпІ.rя різ
ниuі М;Ж ТІІСJІДИМІІ та М 0 JІКІІМИ ІІНИМІІ етор. 200-201, на 1.[!0
находимо т<~.кож потвсрд.жсння і в говорах га.'І.ИІJhЮІХ: ІІіхmtви.
Іtixmtм, ciJ.tнFм, тварtв, матирtв, дyutte, конtви, КОІІt.ч, полеви, полt.~І
(Ко6ІІЛЛНСLКІІЙ 1 ор. cit. СТОр. 47 19, 5J -52).
12. В gcn. рІuг. f. твердих -а ннів кінчІ-ІТІ.rя •шrто на -yj (дивн

стор.

219).

Такі самі форм1т стрічаються нерідко і по гадИUІ·кім

1:;~~о:::, Науик.1Б~;:и~ ~~~їf1р~~1;~ ~1Vж~;~~~;і~:~~~~- ~~~~
ІЗ. В дсклінаІrії займенників зберігаються типи:

jtho, stho,

iu,iriІo а на такі типи 11 говорах гуuульских rалиut.ких
зверпуn н увагу у ПІІІ.[!С [!ІІТШІаІІій своїй с-rудії нро говір сіл

na.ftho,

ріки Русктш, ор. cit. стор. 207, 209.
В займеннику •кьtо 11с Інt.ХО/\ІІМО метатези, нк в говорах
марамороСJ,ких, :1ле k перед І персходить ІІа протиснений
t'ПijJiiHT rh, ЯК R ГUВО[І<ІХ Г)'ІJУАЬ('ЬКИХ ГіІ.\ИUЬКІІХ, ДlfRI! J<oG.,
ор.

cit. п·ор. 56.
15. ЗакіІІЧf'ІІІІЯ

:~.

оrоби рІнг. prac.~. І віднадаf: у дієслів

:.і :!и'язкоnІІм -і-, з чого nовстає форма robji, сІин/і (по нсрсміні
а е). Такі самі форми панують на цілій галицькій ГуцульІJJИНЇ,
нк це nидимо з примірів навсдсних Кобилпнсt.ким, ор. cit. егор.
Б2: ход'е, робjе, нм't.
16. Менше часті ту сrиmені форми діеслів на -aty: tтymaf,
Іr(Jmat. Зілинський наводить такі форми як признак гуцуль
ських говорів (Карта, стор. 9) а ми навели nриміри такі з rо
оорітІ гуuульсhких n cтarri про говір сіли ріки Рускої, ор. cit. 21 О.
17. Перща особа множини кінчиться в наших говорах вrс

на -то (диви

c·rop.

ЗІ З). Галиuькі говори гуuулuс~окі мають, як

приводить Кобилпнсuкий, J.Ж три заюнченнн, а то на nівдні
і заході -те, u середній частині -то а на сході -m (ор. cit.
стор. 61: fмреме, беремо, берем. Отжсж наші примикають до

говорів середніх.
ІВ. Час майбутній творитuси при nомочі ти

inf.:

ти

chodyty

так, як u говорах галицьких (Зіл., Карта, стор. 9). Кобилян
ський натомість привоАІП'Ь форми з ти по іпf. нести му,
казати му, ор. cit. стор. 62. Но також ІІіАомі по обох стnро11ах

і форми з

budu

(І<обил., ор.

rit.

стор.
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62,

~ду Іtосити).

асt1~;І.~:е~~~~н;м:,а~~ум::;;:ь ~~ зr::::ь::~t(la~~:

стор. 9), мк і Кобилянський, ор. cit. стор. 61--63, то таких
форм ке доводилосм мені чути на піВАенній ГуuульЦІині.

по~~<~і0:;h.?в~fоd;~;hс{д~:итв;р:;:; У:r~;~о32/і~:~лп!и~
ський, ор. cit. стор. 61-63).
Накіиеrjь треба згадати, Q!O наголос

часу теперішнього

дієслів І. кл. в rуuульськім на.дтисІПrськім говорі зберігаF.
інший тип, хк той, Q!O приводить Кобилянський, натомість го
дитьем з примірами наведеними Яковим, ор. cit. 287: k[fadu, n{esu.
Иідноско дзвінкости приголосних у визвуuі, то rуuульські

говори по обох сторонах Карпат зберігають uю дзвінкість
частинно, мк
констатує Зілинсь~еий відносно північких гу

ue

uульських говорів (Карта, стор. 9) коли ж бо Янув консrатув на
області між ріками Черемошем Білим і Чорним (ор. cit. 288)

бездзвінкість у визвуuа: s'n'ix, Ploltres.
Наведене поріананим достаточно пересвідчує нас о .МІС най
тісІІішій одності гуuульськоrо говору по обох сторонах Карпат.
Маємо й незначrіі відхили на області південній, а то відносно
rюяви l epent. в часі теперіwr.wім, котре держитьсм піВАенних
сторін і треба його уважати за вплив говорів долішньо-мара
мороських, і відносно творення часу минулого nри помочі рагt.
ргаеt. act. s~, характеристичного рцше для говорів причере
міських чим для 11адпрутських, котрі для тутешньої колонізаuії

f~~~~св:~:Га:и6r.n~=~:::кк0o:·o::~riв~:~~~::f.:::·т;;,~
дшjії з села Боtдана.

Но па uій же області rуuульській находимо, мк nоперсдньn
було сказано, такі самі явюuа, нкі вже зустрічали ми на
області між ріками Латориuею і Тсрссвою. До uих явищ

треба в першій мірі зачислити переміну d ~ j на і (ckoiu), тво
репня стуLІІІІІ вюцого при помочі maj з ступнем рівним (mai
тверде закінчення t 3. особи однини і множини часу
теперішнього; стмгнені форми в часі теперішнім: у А.ієслів на
-а{У (tyta!,lytat) і т. д. На цій основі можемо А nердити,J,І!о між
цими областями перед приходом rуuулів з Галичини все таки
був зв'язок, про нкий можуть дати нам ближqе nредставленим

l!)'Jokyi),

говори ріки Руекови. Говори

ui

в сполучнИJСом між нинішніми

говорами долішньо-марамороськими а говорами rуuульськими,
персдоnсім іхніми nрототипами, які ~,ge зберігаютьсни глубоких
горах І'уuудЬІ,UИНИ ІІа Буковині та в Галичині. Спільні прик
мети, що сполучають нині ці говори є: l. затрата w та пересу
кении артикулмuії до передньо-серt:днього рм.ду у; 2. широка
артикулнuія uьom у з нахилом до t; З. рефлеІСе у на місuі
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закритого етимолоrічноrо о по губних; 4. диспампалізаuія
зубних s, z, с; 5. м'якість шип'ячих !, l.; б. брак l epent. у діє
слів ІІІ. та lV. кляси в часі теперішнім; 7. зберігаш1я різ111щі
між твердими та м'якими пюrмн в декліІІаuії імстшкіо;

зберігання в gen. і dat. sing. :~акінчень -jeho, -ети, в деклінаuіі
займенниковій, коли пень прикметників кінчиаси на шип'ячі

8.

а також тш1 сам тин деклінаuії збсріга6Тhся в деклінаuії
займенника щ·обовш·о З. особи; 9. опускаІІНЯ -t в закінченні
З. особи множини у АЇЕкліІІ :1 зu'}І:~кооим самозвуком -і; 10. не
численні випадки переміни а 110 м'нких нриголосних та по
шиn'ячих на -1 а з другої сторони (:трічаемо в гуuульських

говорах ніuнічно-карпатських також частинне зберігання а по
м'нких та шип'ячих приголосиих.
Висновки.

Переведене по рівнанни rалиц~оких трьох гірських говорів з ІІіu
денно-карпатськими, та на оборот, виказало майже uілковиту
схожість, а то персдовсім говорів західпьо-карнатських в ширшім
змислі того слова а також східньо-карпатських. Середина кар
патських говорів виказує абодеякі старші більше архаїqні ІІВИІJ!а
(11е_рсголос старих закритих о, е на u, 11, 'u, зберіганни м'якости
закІнчення З. особи sing. і plur. praes., широкий віАтінок u нід
наrолосом, ассимілнuію rl > ll або нові 11свідомі JІВИІ,Uа на
лівиіІІній стороні Карпат, а то метатезу приголосних в займен
нику особовім k&lo а також форми часу минулого від чотирьох

дієслів з пнем

d,

І на

ch,

отвсрлінІІЯ шин'ячих J, і. та в одній

часті на місці d ·г j>l а не di., та старші форми часу тсперіw·
нього від дівслів 3 пи см на задкьо-язичні типу reku, peku і т. д .

.€

це резул~отат перехрещ~ння язикових впливів наслідком

рІЗНОГО каnрІІМу КОЛОИІЗаUІІ а ТаJСОЖ МОЖе Впливу чужоГО ет

нічного елементу до теnер J,Ue ісrорично не ВИІІснеиого як слід.
У дальшім треба нам ~е запяти станоВИІJ!С до висловлених
вже погля.дів деяких учених •.uo до зв'язку карпатських говорів

взагалі до говорів українських. Наведена на попередніх сто
ронах нашої праф віАмінність поглядів на ue литанни ІюлнІ·ала
на недостачі студій з украінської діилсктолоrії а персІtовсім
говорів карпатських та поліських. ІІоива праuь Ганuова та

~Jfо:~~о~/п~~;с;:я~фі~~0uі:і~~~~~7ь:~ї:~::"~а0~і8~С.:и:~

генетично різні групи, північну та південно-східню, ику зроGиn
Ганuоо а за ним приняли Іі Зілинський та Дурново. Саме
Зілинський (за Ганцовом) відносно карпатських говоріn кажt·

:а~~~с=~;=~т~~и~;~:\, ~~~:С:;с:~~=н~~в~;f:ив~-~~~~ ·~~~~. ~~:::;;
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•юбіч деню1х ІІрІІКJt.и;r СІІЇ.\І,ІІІІХ :1 mвора~ш н:tддніс·rрин:ськиt.щ
ІІИКазуюп, ЦЇ.\у НИ:tК)' СІІЇЛhІІІІ:\. ІІрІІК:о.tСТ :1 І'ОіІОрами СХід!ІЬО
украЇІІСЬКИМИ1 хоч п·rн·р ІІГ :о.tаюп. а ІІІtМІІ Іtіикоrо безпосе
р('днього зв'и:tку. (Ор. cit. стр. 9.) І>і.\hІІІrсоітла ІШ можлпвІІЙ
кn.\Ішшііі, бс.1Іюссрс;tнііі :ш'я:юк каршtІ'СЬІ<ИХ творіо із гшю
рами схі . . tш.ІІ-україtІСЬКИМІІ

могло б кинуrи докладне

про

сді;tжсш•я ч•к.,сшшх украї••ських ос1 роиів в Б~ссарабії та
11 Самііі :Мо.\,'\0'\ІІЇЇ, ІІІ(Ї UЇІІ аа:ІНаЧИП ШІ О('НОRЇ ХарТИ проф. у

r

І"Гі\U;'І. Вайrанд<І

Те, шо доІІело Сu6олt~nськ0111 і його наслі;tннків в uім огляАі
. to нричш·.\енни говоріn нівдсннn-карпатських до говорів піо
rІі•шнх а за ЦІШ до розбиття їх зв'язку :1 говорами південно
укрnіІІСЬКІІМІІ, були нr.одш1кооі рсфлскrи парих закритих о, t.
l'uвори з рсф.\rксом і бумt зачислсІtі до говорів піодсшю
украінськпх а юnорп з рефАексами u, ІЇ до північно-україн

' ьюtм. Т••м•І<Кшt ui тtюри ruoiм хараК1сром паскрізь відмінні,
tin у ІІІІХ старі :шкрнті о, r нерсходять в нові монофтонги чи там
,'\ІІфТОІІІ1t л~ІІІІ tІЇІt наголосом: жvиха,жуикі (nnm. р!.),кустка
A'OC,mol (І'аІІt!ОR, ор. cit. стор. ІЗ); 2. старому t нt"наrолоwеному
11ідшшідаюп. t aGo it: бtАМІО- 6імьм.о, ntcoк · піtскц (ГаІІuоь,
ор. С'ЇІ. JВ); :~. 11<\ Mk!.!i староГО НеІІаГОЛОІІІеНОГО t ІІОЯВЛЯЄТЬСR
•·ам r а нr іа: міtгtІJЬ, колодJtJь, ходtть, ІІОсеть (З. рІuг.) (Ган
•1<>U, ор. cit. 18.) Крім ЦЇЕ:ї рі:шиuі генстичної находяться
11 північних гокnрах І!!С А другі відміНІІі риси від півдснно
українськнх. З ІІІ ІХ наJtuажвіщі: 4. отвсрдіІІІІJІ г в морфом>
'ічних :;акін\ІеІІІІЯХ: ~ура, 1оро
6ypu, буру і т. д. (Ганu.• ор. cit.
28) ; 5. :Іакін•ІСІІІІЯ імrшшків роду ніяк. на місuі давнього -ье
·r (~) tt 11r ·а: .JІmmnu·, 6tJmоддє (І'анц., ор. cit. 28); б. nom.
рІtІГ. adjcct. t·a ртn. кінчитьсн ІІа -u а не на і: 60lamu (ор.
cit. ЗU- :і\1: ї. поm. o;ing. masc adject. кінчиться на -и, -і:
•Іtpcnum хлі6 (()р. cit. :і І); 8. ·щкін•ІСІІІІJІ dat. ~in~ ..\ИІІІ :У. ю:
іІатьку, )"ІІІІІІоm а ІН' -о11і, -rві.
НнчІІС\СНІІХ ІІfШКмст гшюрі11 tюлісt.квх :Ja виімкою закін
••сшнІ num. plur. ac\j. 1о1 го1юріп лс"кіnсІ.КІІХ не виказує ні один
: нів.'tешю-карна гсмснх гопорів. ІІриоедениА одиІІ випадок :101І,інчсння

ndj. n nom. sing.

на -і був з пограннччJІ словацького

і лиш UІt~І треба пою.:нюnати його nо•ву. Лиш говори лемківські
ІІИК:.Ізукали к поm. рІ. нрнб.ш:Jно такс саме :шкінчсшш (з cтa
JIOro асс.) :1 різІІІІUСJО, ІJ!О ту маємо ІJ!С сІ·аре w. а<~ кінчення dаІ .

.~ing. шt :J' стріча"ТLСЯ часто в Марамороші nобіч -ови.
Г<tНІJОІІ на основі так різкої nідміttноспt північних говорів
ІІіІt tІіиденннх виводить дальше конклюзі't, І!!о ніn.денно
:шхіднн 1·руш1 українських гouopiu становить певну діялск
rичІІ)' uілість. ;'о неі :.ачtІС'.\JІЕ': всі rоворІt ГаличІІни, Буковини
та був. Угорrмщї Руп1, ІІСЇ говірю1 бссарабські, поділІ.ські, зоt-
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хіднhо-київські, піиАснно-:мхі.дні часті Волині, ІючастІІ говірКІ І
холмські а всі вони зв'язані в ОАНУ u,ілість ось якими нрикмста ..ш:

І. старі закриті о, е ІІе:tалежно від наголосу мають рефлекси
монофтонги: у, іі, Ьl, u (u, іі, ЬІ,у 1 ) (ор. cit. 35); 2. на місuі
старого і попливться ВСІОАН -і (ор. cit. Зб); З. на місu.і старою
r пnнвляєrьси нсреважно -'а а також -·е в говорах галиuьких
холмських і uолинськнх, но не:шлс~жно від наголосу; 4. артн
кулІІuіи А3.UІІЬОГО 11 ОбІ!ІІЖСН<І. /\0 е, У (ор. cit. 37) j .), ІІа МЇСІjЇ

~tавньоn> аакінченни нінкого роду -ье nшІн.дНІ:іТьсн -т (оІJ. cit. 39);
па ІJЮ прикмету Ганцов :шсртав особливу уваІ)', нк нажну
різниuю старш·о ІюходжсшІи між говорами північними а ІІіІІ
денними /І,ЛЯТОГО, І.ЦО UОІІа

ворах (ор.

ПОІІВЛЯ6ТЬСJІ В був. угор<"ЬКІІХ

ГО·

cit. 39 -40); 6. на місуі старих рь, рь між нри

rолосними находимо ер, up: кирt~авиіі, кирищ~и (ор. cit. 40);
7. ширше уживанни l cpent. :щмість j 110 губних: дtpttІЛJІIOJ.iJ.,
жа6лJІЧий (ор. cit. 40) ; 8. ІІИКАЮ'ІНе поншрсння закінчення інф.

на -ити (ор.

cit. 40); 9. аш<іІІчеІІІІЯ nom. рі. adj. всіх трьо:-.

родів на -і: молоді (ор. <:it. 40); 10. страта дзвінкости приn>
лосних у ви:щуuі та в сеІ?еАІІІІЇ слів перед глухими, псрСАовсім
и говорах захілніх (ор. ctt. 40); 11. скорочення нодвовних при
голосних: жumt·, житп (ор. cit. 40); 12. зміна наголосу в часі

тепер.: хОджу, х6дю, кtіжу, несімо місто: кажj (ор.

cit. 40).

Всі ui наведені прикмети нінденtю-українські ІІІІяnляю1 r.
і нами Аосліджсні говори півдснно-каrпатеькі, аа ВІtімкоtо

зміни наголосу в АЇ€словах, котрий у мІюгих АЇ~слів
ших о('обах 1-: с І<Lринннй, часто на кіщJі:

nr.rrmi.

'' даль·
neslti.

ІІrsєtі,

МСІІІІІе RЇІ\НОІІІеІІІІЯ ВИІІІІЛІІЮТ!. ГОВОрІ! ІІЇОдеІІНО·КарІt<ІТСЬkЇ
до таких прикмет західпt.о-украін<"ькнх, нкі пащмить І'ан
u,ов дальше на стор. ор. cit. 41 : І. тr1срдс І u :r,акінчснні З. sing.
і рІ. praes. заR:маІ?і ЛИІІІ частину говорІВ піьдсшю-карна·гських,
праВАа досить значну; 2. тверде т (Ьита) невідоме на південь
від Карпат а у визвуuі лиш рідко в говорах лемківських пай
Аалt.ше захід11іх; З. :rаміна м'якого а на евідома лиш в говорах
гуuульських; 4. ('Тягнспня :rакінчення dat. і loc. siпg. adject.
fеш. -ij на -і € рі.;1ке; 5. uиключио тверда деклінавія нрикмС1·
ників(<: чужа ,~т..,я гоnорі11 нівденно-карІІатських :ra виімкото •·у·
цулt.ських і ('СредІІІ·о-всрховИІІПКИХ ві,., Нсрс•Іанського окруt·~
на схід ; 7. поширення
замість сІш в роді .fala місто chvala,
відоме лиш в говорах гуuульських. Лиш епільне uим група\{

f

f:!

аакінченни

instr. sing. fcm. -О(І (ty).

І.Uс оиразнішс виступлять сІtільнопІ наших пшорін з ніtІ
дешю-західньою групою українських говорів в морфоло•·ії.
А морфоло1·ічні явичьа по АУМІJі Ганцова Іl]е вира:шішс хара~о:1 Латиrкr.nп 1ранt.К(JШІUЇN.

терпзують лівденно-захі.дню групу, чим фонетичні. Іх називає
Ганuов більше архаїчtІими суnротив інших українських го
ворів. Ці спільноти, як було вже констатовано й на інших
місgях, показуютьси передовсім: І. в dat. sing. m. а навіть
і n. в закінче1ші -ovy (ovi) (диви стор. 213); 2. в закінченні

Іос.

sing. осіх радіо іменників м'ІІКих -о, -а пнів, та dat. sing. -а

ннів на -у (диви стор. 202, 22З); З. вплив закінченh твер,п;их пнів
на м'які u dat. і instr. sing. -о, -n (masc.) пнів та instr. sing. -а,
-і, -U, r, t, n (neutгa) ннів (диви стор. 214); 4. уживаннІІ енклі
тичних форм займениикіn особооих: ту, {У, s"• тп'а, (a,s'a (диви
стор. 26З);

5.

уживання ре,п;унлікованих форм займенника вка

аіDІІОГО sts', ses'a, stst, lol, lota, loto, tolьl (диви стор. 277); б. :Jакін
ченнн інфініrіва на -{У а по за,д~ІЬО·JІЗИЧІІИХ на -ly (диви стор. 300);

+

7.nоренни часу майбугького nри ломочі bиdu
inlin. або part.
pract. 11 а не ти, котре є характериспtчне дли говорів сх1дніх
а в західніх вистуnає рідко - у нас лиш в декотрих частях
Мараморошата на ГуuульJ,Uині,но в іншій конетруюДі ти choа не chody{Y ти (диви стор. З 18); 8. творення часу минулого
nри ломочі part. praet. act. 11 +час теперішній слова 6Щу: jет,
-its', -s'mt, -s'lt (диви rтор. ЗІ З); 9. уживання займенника зворот
Іюго s' а часто перСА дієсловом, хоч уживання по дієслові nо
ширене також передонсім у східміх частІІХ; 10. nерде З<\КЇН
чения -t в З. особі sing. і plur. pracs. є характеристичне для
частини говорів південно-карnатських.
Признаки, вичислсні Ганuовом пі.д 3.: :Jакінчсння gen. plur.
на -yj місто -ti рі.дко уживане в говорах південно-карпатських,

419'

так само числівник

!tyry

а числівник

jtdtn

замимає більшу

частину говорів nівденно-карпатських, натомість форми за
йменника vin
•onto на всім майже просторі мають в gеп.
і dat. sing. nочаткове jo (joho) а не je (jtho), котре в характери

<

стичне нсредnвсі"! ,п;ля rопор.ів rуuульсь}(их та перехідних від
гуuульських

а

крІм

uього

рІдко в пограничних

rоворах лем

ківських. Так само на тім самім просторі панують і аналоІ·ічні

~~~::/о/10. Обі
Uими

ui

форми відомі і в говорах бойківських в Га-

ІІаралелнми

морфол01ічних явИІll південно-карпат

ських гоноріІІ з 1·рупою ІІЇІІДенно-західньою українських гово-

~~~~і;~~~~~і:~рф::~:і~:~ ;~~~и:\::~=~о~:с~ =~~~"п'і ~і:;~==~~
західній на північ від Карnат, старалися ми пояснити попе

редньо при порівнанні з говорами північно-карпатськими а уі
відмінноrті або виростали наслідком впливів говорів словауько
Іюлм·ьких або пнросли на грунті сtюім наслідком перекре

ІJ!УDаІІІІЯ з іншими формами
опа

(pryvjuch.

- iiifll).
398

{ttmiиchj,

dat. siпg. від

ПівдеВІІо-карпатські. у.ра'інсьхі говори
та другі слов'псwс.і •оан.
Литанни про взаїмновідносини говорів українських пів
денно-карпатських до других слов'JІНських мов було розби
ранс доволі живо J,UC в минувшині, холи ЇUL\a жива полеміка
о приналежність нерсхідних говорів, нині званих східш.о·

словаuhкнх або інакше сотацьких чи навіть слов'иuьких. Но

~і:~::т:В~;івк:;обч;л:е~z:::;м;~~с·~~~~:д~:. '1J:.~:~~~ep~~
було найновіше розбиранс проф. Яном Гуском і там також
наведена боrата література предмсту . 1

Методичний поступ мовї праці мавбн іти в наnр.ІІМі продо·
вження ізоrлос язикових на найближчі говори слов'инсuких
мов. В цім від1юшенні моєю задачею було би коротко до
ткнутися uьoro uідІюшенни та розділити його на два питання:
І . взаїмновіднощення ІІаших говорів до говорів півдснно
слов'инських, з котрими допустиме якесь ближче сусідство
ще перед приходом мцирів на області західній а на області
східній перед приходом румунів; 2. литанни взаїмновідношень
наших говорів, передовсім західніх, до найближчих сусідів

поляків та словаків, бо ж

ue сусідство залишав сліди так великі,

приходить до тnорснІІJІ нових говорів наслідком псрсхре
І.QуваІІНJІ обопільних язикових JІВИJ,U.
Декотрі спільноти півдсшю-слов'инські причисл.ив А. Ulax·

JUO

ма тов [Очерn дpeuнtf.lшaro періuда исторім звухов'Ь рус.
из~о~ка § 178 1 дальше, Кратиій очсрко исторім малорусскаrо
{украинскаrо) JІЗЬІка, Украинскій народ'Ь ор. cit. стор. 669]
додоби спільноти південно- і східньо-слов'инської а це: І. ви

nад

t, d,

перед

l,l, l; 2.

перехід

k, g

наС,

j (di)

перед

vl, vi;

З. nоиву l epenth. по губних.
На пізніші українсько· та західньо-болrарські і сербські

снільІІОСТИ звертав увагу Облак а за ним Младенов (Geschichte der bulgarischen Sprache, Slavischer GrundriO, Berlin
1929, стор. 7, 340). До них причисляють вони: 1. застуnство
праслоа'инськоrо р>и; 2. tj, kf>l, dj>dl, 3. :Іахінчснни І. рІ.
pracs. то. - З uих прикмет dt на місuі dj в відоме лиш го
ворам на захід від Латориці, бо на сході лише [.
До них доАЗВ би я r,u,e уживання орефіксу u місто vьt, харак

тсристичноrо для говорів від У жанеької долини до Великої
Ріки з однієї сторони а АЛJІ мов південно-слав'инських з дpyroJ
стор. 316).

{Vondrcik: Slavische Grammatik 11, 2. Ausg.

'Dr. Jan HU.sck: Nirodopi!ni hranicc mczi Sloviky
8ratislava 1925.
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а

Karpatorusy.

R найнові111ім ••асі в нау•шій літературі внринуло нитання
про болrарсІоКИЙ вплнн на говори східні піценної Підкар.
Руси а підніс tinm проф. В. Погорt"лов в невеличкій етапі
в збірнику в честь Евмсніи Сабона 1 , недавно померuюrо куль
турноrо діяча Підкар. Руси, нід титулом: "Болгаризмw вв кар
ІІаторусскихв говорах1о''. Поn1рслов оставляє зовсім стороною
звуконі явщuа, HOL котрі нка:іао вже Облак і МлаАснов,
а знсртає унагу на деякі (·интактичні, елонотворні та лскси
калhtІЇ спілhНОТІf між болгарською мовою а rоворами схіАніх
долішІІЯІІ. До них при•ІІІСЛПf':: І. ужиnаюІЛ dat. sing. заіімен

gi

ІІИІ'а ocnбounrn місто присnій•юrо: zoeopumь жона ми місто
жпно. мол, :1 еітuьом со6і місто своім ітд.; 2. а також dat. імен
ника місто gen.: Jнау людшк о6ЬІчай; 2. уживання злучинка
1~0 місто котрий в реченнях від•юсних; З. тварсини стуnня

ВИІ.J!ОГО приимстннків нри номочі частиuі май: май добрЬІй, та
ужив:ншя uі~;ї частиuі нри дієсловах та іменниках для скрі
влсшІи їхвьої норівнальности: те6е-м маіі JІЮ6UJra; 4. частиuя
(•Іриііменник) по в nоложсн.ні як нриставка до нрикметника
нридає

прикметникам

нор1вналr.ности

а

наголос

ПаАе

на

приставку: пdкороткий, п6широкий; 5. nод110єння прийменика
а. -J (JoJ): JOJ другима; б. лекснкальні спільноти: 6алта, бердо,
6рич, дойка, же6, коtІwлеuь, шрша, пазити,
Ramu, сер6ати, твердо, читаемй.

neprm,

помншш,

tu:o-

u ~\Р~~л:;r~і:~~,.Е~~~~~~в r:а~,:'6~і~~~~т;В~Р::;~і~~0~у"~~~~
коротко передам хід моіх думок. ЛоиІ.J!а синтактичні піА І.,
відомі на далеко ширшій області, бо І.[!С в старині пам'яткам

,·тароруським а нодекуди і нинішнім І'Оtsорам; явщuс

2. за

І'адІ.но відомевсім говорам украіиським;явИQ!С З. в походжеНІІи
румун('ького а ограничене на говори схі.ІJ;ні на схід від Лато·
рш1і; JІІІІІІ!!С 4. ш· :юnсім однакове так :J говорами піо.денно
карнатст.кІІМІІ ик і у•<раі••сьІ<ИмІІ взагалі; яnщлс 5. натомісТІ.
ІІідоме .\11111 к mnopax лемківських. RіАІІОСНО ЛСІ(СИКЗЛЬН\fХ
снільнот,

то

Giлr.ma

частипа

ІtаnсдсІІИХ

слів

мав

далеко

Ііілмнс ІЮІІшрсння, нк ім нризначив автор, вони уживані
n Галичині а СА<.ша: 6алта, дойка, же6 зайшли в rовори нівденнn
карпатські поссрс;tнИt!ТВОМ мад11рів і уважа1отr.ся як мадJІ
ризми, хоч

вони

ІюходжеІІІІЯ

або болгарського або турко

Gолгарськоrо.
Проф. Поrорслов, nиходичи ~ тез проф. Халоунсuькогu про
заеслення Біхарська болгарами а також про простір uьom
Біхарс,.ка аж 110 Вигорлят, о чім треба сильно сумшватисн,
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доnускав саме стичнісп. fіо,,rарсько-украінську на цім під

карпатськім нросторі ІЦС перед np~1:<0/\0M мадярів.
Но не треба ш1.м забувати, І!JО носінии болгарнзміu (іу.ш
румуни, котрі широко розбрилнен по Карпатах та 1юлишили
сильні •лі,~~;и 11 номенклнтурі пастирського жипn та кариат
ських верхів.

Uим не хочемо TB<'fJ/\Иllt, І.UО бn.\ІІІ.ризмів в південпо-кар
патських говорах НЄ'Ма. Но треfіа 11ам uирі:шити старі JШИІ,ІJа
від пізніших (занесених румунами) а 1·акож від деяких пара
лелізмів, що повстали так n болгdрських І·оворах як і україн
ських ІІ:tаrолі а не лиш піuдснно-карпатсuких.

Зверну увагу на те, ~о в півдсшю-карпатських говорах
уживаєтьсЯІ!!С шші на значнім просторі інфіІІітів: biJty>•blsti;
в говорах гуцульських n словах: graf.da (занесене певно
румунами, та в Марамороші рідко ужива1rе), mttdtJi (духи,

2.

І,ІJО жюоть по межах) зберігається

!.d

а не і на місці

dj.

За

Младеновим можемо ~е навсети такі паралеАі, як: І. затрату
інтсрвокаліч~юго і, ту лиш ограниченого до деяких положень
(диви ор. cit. стор. 15З); 2. лнбіялізаgію nочаткового о, u через

nротетичне

v: vulica

(ор.

rit. стор. 126), .wo поширене на u,ілім

у~~:раінськім просторі; :і. перехіА м'яких (, t! в м'які k', g':
<cr~it' t, g'avol d'avol {ор. cit. 140), відоме не лиш в говорах
карпатських сnорадично, але говорам гуuульським передовсім
а також і мноrим галиuuким; накіІІСUЬ 4. затрата t в З. рІuг.
praes. діІіr.лів ІІІ. і lV. кл. nds'a, chdtfa має свою паралелю
в гуuульських: nos'i, chod'i.
Но ue в лиш nаралелізми, ІВО мабуть не сягають часів 11еред
nриходом мадярів, а може nоходпь з UІІХ часів, коли насе
лення ухраїнськс стикалося з болгар~ьким в Семиrороді, о чім
була бецда на початку нашої npaw, стор. 14-15.
Стич.ности ttp6~xopвtmll:ЬКi повинні мати тахож реальну
основу хоч би в uих nрикметах, r,uo вже були наведені Младе·
новим як лучники між болгарсь~~:им і укрзінським і сербським.
До цього долучити щ,е можна і творення ступня ВИЧJОГО nри
кметників так а сучаснім сербськім, як і говорах карпатських

<

cvik' t

взагалі, а то бой~~:івських при помочі коротшого наростка -ьj:

>

>

u~kyj
u.{yj, dorohyj dorof.yj, fyrokyi > !Jr'yj і т. д. а .wo було
відоме а старину і другим слов'янсhким мовам, як то видно
~с а компаратівах нрислівників у великоруськім. На nідnо
віднім мicut nояснював R також метатезу групи kt в займен

нику питайнім

•k&to

ссрбсь~~:ими впливами пізнішого часу при

ходом хорватських гайдуків та купuів раuів (диви стор. ЗІ).
Ідучи методою проф. Погорелоаа, ми могли б nерсаести
~е много спільнот сербо-хорватських та украінс~оких південно

карnатсuких нід оглидом лексикальюtм, на

J,QO вже ~верну11

був уваrу проф. Кор ш в етапі: ,.Де-І,QО щю вийсти вкраїн
ської народності", написаної з приводу поробленох паралель
нроф. Степаном Смаль-Стоuьким та Гартнером в їхній rра
матиuі української мови. (Привіт Іванови ФраІІКови в сороко
літrе його письменської праці, Львів 1916, стор. 3-7.)1

дс~на:.~~~і;.~і:~1 іл(~~С:кі~~=~::) =і~о~~~~~и ~~~1л:М:ч:~в~

:~ахідпьо-слов'янськими, то в польськими та словаuькими або
і1 чеськими. ІJьому питашно саме те11ер ІJосв'хтик уваrу
а одні":ї сторони ШемлеіІ:, 11ро J.QO було згадане на стор. 374
а з Аругої сторони нрnф. Штібер, котрий нредстаиив сво1о

11раuю

Польській

АкЗАемії

Наук

під

титулом:

,. Wplyw

polski і slowacki

па gwaгy f .. cmk6w" а котрої відомий мені лиш
короткий реферат зі .,SpгawozdaП Polskiej Akademji Umi(:i~t

nnki". Tom. XLI (1936),

nг.

2,

stг.

45-50.

Найбільше одІІак сходяться та перехреtууються впливи
західкьо-слов'янські на області говорів західніх, а то лемків
ських передовсім. Це пояснити легко не лиш примим віковим
сусідством, але і премішаІtням колонізаuійним, господарськими
інтересами та навіть сnівжиттнм в заоксансьхих краях. З того
всего витворилиси деякі спільноти, або очевидні запозиченІІя,
~о оt·раничуються до поодиноких слів на цілій теріторії або

~:~н:;~:х7~~~~рл"и:~ :,:;~::ч:"и~0ЇJ~а:~,:о~і~~иа~Т,:~~:;
вже було піднесена, хотрі з нових звухових фонем або форм

в походжсш1я чужого. Но ми не дотикалися сІІільноти сло
аарної, котра між всіми має найбільше розпоасюдненнн. ІJю
сторону також і тепер лишаємо стороною, бо матеріал АЛЯ

підперти nиводів не е достаточно зібраний.
І Іольсr.кий Аіилсктолоr проф. Шrібер поклJІснфіхував впливи

::~;~іи::~ ~~7с~::і.~~Р::іпа ~~~~~~оs~~~~к::~~=:~~~:~· :::Зо~:
хом оо11ачали чсрс.'1

k'ttf;

J', t': J'ino, t'ila; 2.

м'нкс

k

З. 11іам'якість приголосних перед •і, •е, •ь,

nеред

•r, r,uo

t: lr.'tlo,
найшов

лиш в однім пограничнім селі Ястребю, а чого мені не до
водилося там чути: ftlalko, dw'en·, p'u; 4. у мноrих ВИПЗАJ(ах
ограничені JІВЩІ!а на поодиникі слова, а то: c<ij, kl', ar<r,
lret< leтt; 5. закінчення І. sing. ргаеs. -ат у дієслів V. кл.: тат,
znam; б. Іос. sing. м'яхих чоловічих іменників на -'u.: па kon'u.,
polu.; 7. ІІаросток -isko мkто -illt: bnisko; 8. тиn зложення Jto,ri,

1

Кор ш :авсртае більше уваrм ІІ.а ІІІІИІ,Q3- загалІ>tІu·украік<"ІоКі, чим на

дімсІ(ТИЧІІі а псрсАоІІСім піцсІшо-карІІаrсІокі, хоч каже,

І!JО АО

UІоQІ'О

нанели йоrо тексти з Уrорськоі Руси, ІІИМИі Гнатюкоw. -Такі пара
лелі лексикалІоні wожна АіІtсно значtщ побільшІПи, нп ue пізніше nn
упорІІАКQП.НІІі с:ловар11 nіІІАСНІІО·карпатських украшс:ькІІХ rшюрі11.

desij 11. вnлив польській, до котроrо зачислив :JаКЇІІ'Іення instr.
~ing. fem. -от. Друrі признаки відносно африкат с, d.{,,l не на
воджу, бо вони nn даним Штібера характеристичні лиш для
,\емківських говорів в Галичині і ІІІ. до третьої категорії при
числив впливи чисто слов'яуькі, то І'! східньо-словаuькі а ними
е: І. групи t~rt :1 tn.l: cln.lrbet, kьzrvi; 2. перехід групи nk на ,,k,
~о огранич<аЕ-: лищ на гаnори західні rюr·раничпі і 3. trot, tlat
ограни'Існс ,Іtn нt>вних сліn: zdravia, plann~;~j 4. з.,кіпченнл І.
plur. ргасs. -те: ideme; 5. а.,кіпчення instr. рІнг. adj. і pract. па

-ьzma, іта: lьІта,

7.

dohrumn; 6. приставка да місто де dakoly, da/toj
chockoly. Накінець вичиt'ЛJІІ'! ряд сліи

:tЛожсння chod_zjakЬJ,

rюльсько-слов'яuьких в po,~ti: ptc, jelrn, itden_ trras, k'tlo, poІJtJfi.tJ,
htfl або польських: gadati, або слов'яuьких: harda, chvyla, statok,

fun'i, lem, Jюla.
Не всі nичислені. проф. Шrібером західні впливи уважаю
я за західні. Між іншими група twrl місто trь~t відома і на
найдальшім cxoдi(kwrve) а таке ЯВНІІJС якyrJ{J'!)I свідчить за те,

IJ!O в цих говорах остали сліди давнього сонакта Т· Словаuьке

chirhet

~ по моїй думці лиш явиІ,Uе, І.QО повстало модифікаuівю

ьz

а.

на

не:е.::~~ ~ і:::~:; н~т~~::~~:~:: ~~~~-:t~:fiн=~-~~:;.~~

ських пи~, а вкажу на продовження цих nівденно-карnат
ських ізоглас в напрямі на захід на область говорів східньо-слn
ваuьких чи там на оборот, від говорів західньо-слов'янських
польських

€

uілиА

чи там с ловаuьких.

pR,I\

ізоrлос, ~о прямо

від говорів українських

ужансьно-земплинських переходить на область нині вже гово
рів паславачених а колись ще унраїнських. До них належать:
1. перезвун старого закритого о> u: dum, uul; 2. перезвук ста
рого зuритого е у формі part. praet. act. 11.: n'is, viz, pik;

3.1> і: tk.i~a, ritka; 4. заступство r./ через er, el: verch, verba;
5. заступство tnt, tl~l 11ерез twrt, twlt, котрі в східньо-словаuькім
переходять на tirt, Іill: chirhtl, .rilz.a лиш зміною w > і; б. за
сrупство 6 через о: lJOn, statok, polni; 7. артикулицін v у визвуuі
і на кінuі складу як білябі.RЛьне fl.' luofl, cerkofln'ik; 8. l на кінці
складу переходить також на білябіRЛьне v.: dafi.j 9. :1акінчення
gen. dat. sing. adj. pron. m. п. -oho, -omu: toho, tomu а також
в займеннику: joho, jomu; І О. закінчення І. особи praes. на -и
а 3. plur. на -u( або и: budu, re.f.u; 11. ~кінчення instг. sing.
Геm. на -ov.: .tenof!..
На цій же області проАовжаються lj,IC деякі ізоrлоси, кот
рих походження не можна нині з певністю означити а мають

свої паралелі то в говорах словацьких JІК і чеських а снrають
дn далекої старини.

€

ус: І. зберігання

h на 'dicui .Е:; 2.

форми

аналогічні м'яких -о,
-і, -U пнів
rerkoy/of!..

11 іп!\t.

n, t, u dat. і instг. sing. а також м'иких -а,
!\,: kon'ovi, kon'om, ітjот, tt(afom, dьm'o(l, las(o(l,

Мно1·і лемківські яощuа, так звукові як і формальні,находить
1:воє продовженюr 1 то в говорах словацьких то польських. До
них причисляю: І. збсріrашшІючаткового je: jeden, jelen; 2.l >'а:
dt'ad,· З. t > 'а: lad, тjad; 4. :~аміну v на Jв говорах Заuцки
і Пора ча, Словінок та І'ельумшюиrJів; 5. брак l ept":ntiІ. 1111

<dravja, fuhju; fi.

губних:

ааміну пристаохи

v

на

h, g

о І·оворах

ОКОЛЩ,!;Ь ПpШUt'lt<l T<l })<lj')~ієва; 7. отвердіння м'яких
у визuуuі t, d, n: pjal, k'td, den; З. м'АКість t, d перед
і: chod'ifi,· 9. nсмІка падятальність .r, z перс~ і< lта
ними: !'іпо. [ifa, [а(; 10. отвердінняшип'ячих !, .{в

:tубних
старим
йотова
більшій

мірі, як це е у творах східніх: fЬІjа, fьlto і наслЦком цього

зміни фонетичні в

твсрд01·о

l

genct. sing.

r.:

сhЬІfьt,

duhl,· 11.

заміну

перед голосними задІІього РІІАУ на бімrбіхл.ьне (l:

IIOf!OfltJ, maf!.ьtj;

заміну r.r на ar: harz, hardьtj; ІЗ. груnа dl
зGерігаЄ11.си в деяких словах персдовсім: mьtdlo; 14. заКінчення
-oj в Іос. :;ing. іменників твердих m. f.: bratoj, sestroj; 15. Іос.
!\, m. n. м'ІІюtх пнів: -u: па pofu, kon'u; 16. instг. sing. f. -от для
всіх деклінщ!ій імеІtноїта займеннttковоі: tот dobrom gazdьm'om.
ffJ/mm; І 7. nom. рІuг. m. м'яких -о ннів на -е: rnhare; 18. арха
їзм n nom. рІuг. m. твердих -о пнів на -у: д'аrу находить сво"
продовження так в nолt.ськім як і словаuькім; 19. gen. plur.
у осіхродів іменної ~сКАінаrJії на -och: chlapock, mtroch, pofoclt.

12.

20. instг. рІuг. m. на -ота: psoma; 21. форми dat.,loc.sing. імен
ників жіночих на фkа: 11 Aтeryk'i,· 22. коротке закінчення adj.
neutг. на -е відмінно nід uентральних говорів, де е закінчення:
на

-oje, -oj: dohre pole

находить також своє продовження так

В ГОВОрах С\ОВаІjЬКІІХ ЯК j ІІОЛЬСЬКИХ; 23. СПдИнуття заКіНЧеННЯ
instr. та Іо~:. adj. і ргоn. m. іп. воднім закінченні -ЬІт: па dоЬТЬJт
pofu; 24.закінчення gen.sing. adj. і ргоп. на -ej: od ttj dohreifonЬІ;

25. закінчення nom.

рі.

adj.

на ьt: dоhТЬІ volьt находить свою ана

логію у формах слова~ьких на -і, котре повстало з ЬІ.' dohri;
26. закінчення instг. рІ. на -wma, J,I!O 3З.СІІrає далеко на схід
до Боржави: z dohrnma panamv; 27. 3З.кінченнJІ І. sing. praes. на
-ат або рідко на -ет, -1m: davam, nuem,· 28. закінченн• І. рІuг.
ргаеs. -те: hudeтe; 29. творення часу минулого з part. praet.
act. 11. зі зберіганн• кін~евого -l на рід чоловічнА ckodyl; ЗО. тво
рення часу майбутнr.ого при помочі hudu ·. part. praes. act. 11:

З І. короткі форми імперативу: chor/, nes', tus' te;
З2. сталий наголос на другій від кtн~я: rnoda, steslтa, ladfY~;
~~З. ассимілк~ії паслідком sandhi: hu.li<w, chodzjak; 34.

hudu rohyl;

'

Або

it

протиІ"tо

-

початок.
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рення зложеНІ. з частиuею да:

dokoly; 35.

наросгок

-i.fko

місто

Зб. уживання слів lem, k'tt!, hty, l1tj.
Можна І.UС і додати більше ізоtлос на ноодююкі !!ВИЧJа

-i!Ct;

звукові, як прим. t >а 110 і:
planmo~j, брак паляталі:кц.РІ

kvfnu.ti,

taludok', t > с: рес', trat, tlat: zdravja,
k 11 І'руні kv tІереА і <_ •І: kvitka,

котрі зберігаються лиш о ноодоноких слонах, а ними

число ноии:rс •пім.нот, але не органічних, лиш збільшилобся.

Так і історичшt ;tЇnлсІнолш·іи не вн:ш<1чила на:\.1 хронолоrіІ цих
ЯRifi!.J, 1110 прпходили то uід n1ворів Іюльських то словаuьких. За
часоос мірнло мож•щ б Rзяти між іншими також ступень роз
ІпирсІпІядаІІОПІ JШИІl!іl. 'І'акnж і питання структуральнnсти uих

:ІахІдніх НІШІ!! ааиисить від uьoro, вку область ці явИІуа зани
м:ають і наскільки вони обняли всі категоріі мОЖЛІtвости поеи
;tаного JІВІІЧJа. До о·руктуральних явиr.u для великих областей
належить зачислити: І. закіІІ"ІСЮІЯ І. рІ. praes. на -те, І,LJO на
сході

могло зійтися з таким самим

впливом болгарським;

2. уживання пристави да, відомої на цілій області південно
карпатській; З. закі11чення instг. plur. на -ота, -ьжта; 4. короткі
форми імператіва. --об і форми поширсні зна11но на схід під
вnливом нових рухів колонізауіRних

XVIII.

столітrя;

5.

отвер

діння шип'ячих 1, і; б. уживання слова jeden з початковим je
а не о, ЧJО почина~си лиw в Марамороші.
Менші області обнимають JI'BИJ,Ua: І. закінчення -ат в 1. ocoGi
ргаеs.; 2. закінченнн-е у прикметників роду ніякого в nom. sing.;

3. закінчення -w прикметиккіn в nom. plur. для всіх родів;
5. part. ргасt. act. 11. на -t; б. закінчення Іас. sing. adj. m., n.
на -ьжт; 1. сильна паляталізація s, z > 1', !.'; 8. брак l epent. по
губних; 9. закінчених instг. sing. fem. -от місто-~; 10. зак.ін
-qенни gen. рІ. -och; 11. закінчення nom. рІ. іменників чоловічих
на -t; 12. отвердіння зубних у визвуuі; ІЗ. творення futuг-a nри
помо"Іі budu рагt. praet. act. 11.; 14. ассимілиuів в санді; 15. м JІ·
кість

t, d перед старим і.

Прочі JІВИІуа мають або дуже мале по-

'''Тв:~:::н~?~~и:ве:~~~а~r:::~==~о~!~=с~:::о~==і~І~~~о~~~

ходженив словаuько-польськими е: І, 5, 9, 11,
22, 23, 28, ЗО, ЗІ, 32, ЗЗ, 35, словауькими: 3,

16, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 27,

3З, польськими:

12, ІЗ, 17, 20,
4, б, 7, В, 14,
2, 10, 15, 29, З4, Зб.

Всі уі дані вказують, яким способом повстають говори пере

хідні, сильніші безпосередньо на граrшuях а м:сшІІе сильні
подальше. Но все таки нереважае у них структура говорів
українських, вчисляючи сюди і словарІІУ часть, так, І,UО іх

не можна зачислити до говарія перехідних в uій мірі, як
в у говорах південних зсмплинсько-ужанських.

IJC

ВЗІРЦІ БЕСІДИ

CJJИC СІЛ
з ко·грих •юходить :1аnисі u.1ipui11 живої бесіди в rюр11дку
:ІСМЛ~ПИ<'НЇМ від ('Х<ІАf ІІіІ. :lOtXЇA.

I.Jicim-.
2. І{васи.

37.
38.

ОсІІй
Волоськов

З. Рахів

39.

Заріча

40.
41.

Дунковиця
Криnа
Чума

4.
5.

Боrдан

Требушєни

б. Кобилсw-ка По \ЯНа

7.

Рус-Кривий

-~З. Поляна

8.
9.

Рускава

44.
45.
46.
4 7.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Вишна Руна

Ничкуо
І І. Вишна Лпша

10.
І

42.

2. Вульхувuі

І З. Новоселиuя: 1коло

Нерссниці)

14.
15.

Дубове

16.

Теребло (-я)
Драгово

17.

Буш·rин

18. Нанково
І 9. Горінчово
20. Нижньий БЬІстрьrй
21. Колочава-Лаз
22. Колочава-Горб
23. Брустури
24. Синевир
25. Синевир-Поляна
26. Воловr.ІА
27.

28.
29.

РепіниьІй
Изкт.~

ВьDlІньdіСтудсньІй

ЗО. Торун

ЗІ.
32.
33.
34.
35.
36.

Вwшні Вереuькі
Нижні Верецькі
Підполозя

Кереuькі
Великьr/:і Раковець
Имстичово

Нсліпсно
Чи11адієво
Великі Лучки
Страбичоно
Копинувuі

Ляхувuі
Комарувuі
Ужок
Волосянка

Лубні

СтавньrА
Люта
Суль
Забродь
Княгинин
Улич
Убля
б І. Пастілки
62. Дубрииичі
63. Ворочово
64. Новосел.нuя
65. Раково
66. Невіu;ьке
67. Оноковu;і
68. Дра11uі
69. Коритняне
70. Корумлн
71. Прикопа
72. Пудгорадя
73. Валншкувuі
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74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81 .
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.

Кnлониuн
Пмхні
Знала

Машківuі
Дідачін
СукіІІ

Суха
Чабалівuі
Ня:rіІІ
КрасньrА Брід

РокЬІтівuі
Нижня Олька
КаАня
РускаПоруба

Рафаївuі
Ва.льків
КобильниІjя:

ІJ.Іавник
Млинарівu;і
Рімие
Отрутова

Лцомирова
Нікльова

;~: L?о:яхін

99. Ястреб
І ОО :--обручне
І О І. Вольшавиuн
Блажіn

102.

~ ~~: ~Fт~а"н~~а

І 05. Фольварк
І Об. Завцка

107. Порач
І 08. Гельuмановu;і
109. Баньске

ГОВОРИ а

НАГОЛОСОМ

1.

Ясіне.

І.

Za

НЕСТАЛІ!М.

Juin]'e.

Plastun'ёkja.

Plastun']i1,1 Ь)ulo try l>rJatЇ. Odjyn Ьuч V<~.sjyl, bJuІJ па gгJun
~'koho

m)iscy, tJam kolo

struk'Jiy~'ko!i

§о dcrZ)~y Dfurakjoцs'koho

don'kju

а

cJcrkvy. Ocljyn Ьuч Ljcs',
tr]ctyj Yv]an, kotr]yi Ьщ1

prochyljak, us'Jud}' s'y povcrt]aІ,J.. Ма1} Zonju pjcriu, ta um]crla

u h'Jid. Ot bja~ytc lyJ]yys'y od]yn chl]opec vid n]cii. Zyy u TJys'i
tot chl]opcc, jak syrot]tt bjaha l}z'Jela vidkorm]yla ho. Tcp]er vin
чz'J~ц u Kv]ika Уv]апа don'k]u djшJ.c pr]ostu. BJula bohjata,
аІс pr]osta. Tak vin pl]ocho s Цоу Zоп]щ1 Zy\1, Ьо v]іп lub]yy s'e
nabuv)aty s pan]amy, hul]aty а un]a пу znjala nyt zvaг)yty,
kol]y chtos pryi§jщa to kuljdu zhotJovyla і zan]esla molok]a
у kaz[ala: N[ate [i!tc, су Yv[an, су p[an, су cht[n Ьuч. Tak v[in
z n[сч лу m[ih Zyty za tot[o, ~о v[in huІJ :iV[ick'yi ~olov[ik, try
r[azy s c[arcm u t.ol[o hovor[y\.І. !ak zbidn'[iч, to prychod[y1,1
do n[as у hovor[yv: chl[opCc, !а kol[y b[u1,1, ta bjul}; ta іІа hovor[yl}, chl[optc, ys c[arcm u Col[o. - Tot[a fол[а utik[ala §jo~
sim r[az, Ьо zbytkuv[aц іі. !ak рі!І[а to l}f[e лу vern[ula sy ta
rlyt[yлu m[ala u sv[oieii rod[yny.
Ма1} vin vit t[oii dr[uhoii fon[y try sул[у tai doп'k[u. А v[in
~оЬ[і uz'[e'J dr[uhu пу vinC'jeno, kotr[a zn[ala hot[ovyty pro
рап[у. А vin tohd[y m[ai huf[aц, butyn[y bra1,1 ta s tym utr[aty~.J
mai[ctk'y. Tohd[y k don'k[am n'iCo пу dal[y,ly! syп[am, rozdil[yly mai[ctok па try sуп[у. Vіп sv[oiim ridпym syn[am uf[c
n'Що пу ly~[YIJ· !ak b[u1,1 molod[yi u K[o!utku, tohd[y str[a!no
ihr[a\1 і b[u1,1 jak пу zn[aty cht[o. Host[Y\1 s рал[аmу t[ai і dc.'i'
J[urlcm djobrc rob[y1,1. Popidiim[aц platп'[u, f]oпam iz IJfelk'y
ла dv[i а f[udem s tr'ioch bfё![ok па b[a}jku. Kaz[aly S[o za
Ko.§ut[ovoii reb[cfiii vin huц t[ut iak r[ar'. Mad'[ari~.J 7amyk[a1"1
і \'Їsyl[at.J za hran[yc'u u R[us'.
111

ё]ulam, So kaz]a1,.1 ncb]Btyk sv]eko1·, ~о tak]oho kon'ё may, ~о
Що1,.1 па '*1·' tak]u, ~о І]уі! {·olov]ik Що1,.1. !ak pcrcb]ih tot]u
l]a1._1ku, to zab'ih u c]c1·'ko1,.1 kon]cm. Рсгсd n]ym н p]i1,.1noly
z v]y!i'k'y 1їk]а1_1 І.фsуі ,·oim]aistN. Tak]u may nat]uru, Ю iak
(І]а1._1 '']iz гоЬ]уtу, to kaz]aц, !ak d]obrc ny zr]obyt, to pov]isyt
Ію r]az. (:olov]ice, lщhm]c tak rob]y, Ь]о іё pov]isyty d]am.
ЗанІІ(<Іно дня

29. VII. 1932

ві;~~; Олени

Іt.\смпуш, літ

65.

2. Op,ly!k).
В]аЬа pryk]azuvala za opr]y~'k'iц, Ю pryi~l]y bul]y u Holoy{·'Jesku, tai skaz]aly sob]i zhot]ovyty b]anu~ ]аЬо skom]yrdukнl]eS'i пasmr.t]an'i. Pot]omu уz'ёІу k'itl]yyz b]anuSem у pon]бly
sv]oiym tov]aryS'ёm у skaz]aly tym pastuch]am, d]c iim I]ys•e
k'itl]y, ]аЬу to sob]i nаіЩу. Viцt:'er pros]yy opr]y§'k'iц, ber]it
рапоvс So ch]oCctc, Haгku аЬо Ьаг]апа, ly§ lyS']it nam znaC]ok.
А tot opr]ySok zat·]izay, oblup]yy bar]ana tai vіfіёц h]olol} do
S'k'iry а vifi]ak uz']ё1._1 za S'k'iru, jak machп]uy nel} ta l}povyv]ay
okг]uh vіцt:аг'іё а roh]amy ud]aryly u hr]udy, aJ tot up]al}. Та
kaz]a\,1 npr]y~ok viІJCaг]r.vy: m]ajrJ zn]ak, §os ргns]уІ.І.
Записанодни 20. VІІ.І932 віАВасили Марусвка, 72 .літ. (Ва
СІІЛЬ Марусек бував часто на роботах у Галичині, знав орrаніза·

тора радикального руху Дра Кирила Трнльовського, богато
читав і знав много віршін нана.м'ять. Між иншими рецитував
мені спіном стару nоему БогАана ДіАиuькоrо "Буй-Тур Все
волод".)

2.

Кваси.

І.

Za

-

Kvu]y.

l:y!Іa!strjyny.

L']udc staгji skjazujut, SCo 1 Cyhaistr]yпy іе lot]yry Ьг]аtі па
t·i!]im sv]itї. J.judyny nc m]aiut па s]obi, cilk]om obг]osn!k]amom,
mjajut Ь]огоdу djoyh'i, vol]os'~ djoyhe, njohy, r]uky vihfe:ljaiyt,
iak u t:'olov]ika, ale obг]osfi. VпJy ро cil]omu sv]iti ch]odё
у l]ovfё kгjasnych, пes]ut па v]atгu у pet:Jut у іd]ё. !ak Ьу jich
пс b]ulo, to kгjasпych t]ilko bysy namпjotylo, ІСо v]inystyly Ьу
njaгoda. Najl>jil!c mjo!no iich v]ydity u zjapustach, н vel]ykych
fis]arh. Cyhajstr]yпy fjudem П(' г]оМё n'il:'o.
1 ОповіАач ужиоІШ чarriщr .fto, хоч :tіІІ<JЛЬІЮ уІІІІtваf!ТЬrІІ у rуuулів Jo.
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2. Za krja.sn'i.
Zil. krjasn'i skjazuiut ljudc, !ёо unjy zvjykly potynJ.aty Jшl[cj.
У Jude zasl[abnut vifiloho cl[uZc tak, !itu ч.myrJajнt. А !С:[оІ>у
Ьогоп[уtу vid sm[f'rt~"' toh[o ё'olovjika, tak idjut (!о tak[ych
starjych ЬаІ>[іІ,.І (:llonyj), kotrji zn[aiut lфjaty vit t[oii pot'et[y•·ny.
У C:olov[ikovy zjara7. ljipk sttti!c і zi11tai[c tyv[yш, iak bjapka
promjovyt па CcsпJy(''i. А to па tak'Jyi spjo~ib, Jшlc wl>[i s[iiut
(sadjё) ljuktcsnyk (vcl[ykyi ёcsn[yk). !ch[o bcrjut уSSоЬ[оІ,І jak
id[ut do J[h.<t аЬо kydJy nг.bud u dal[cku dor[ohu, аЬу nc mjaly
mjocy• kr[asn'i роіёtу t[оІю eulov[ika.
Chto uv[ydyt kr[asnych, tjyclю sy<l[yt, пс ul>zyv[ajc sy, [аІ>у
jcj[i nc nal[utyty, Ію 1,1 tak'Jy! ЄЬ zv[ykla роі[ёtу (:olov[ika.
Star[i Judc sk[azujut, kol[}' chotl[yly vіч.ё'ёr'![ёmу z vіч.с'[ёmу
polon[ynamy, Jis[amy, to v[ydily jich. Vihlad[aly tak, iak dіч.
ё' [ёtka djcs'ii ((о rlvan[acii h[ocfiч.. D[utc flain'i u tv[ar а JubranJ'c
sperjedu jak dcjak'[}'i obJyёaj іс u Jud[ci, tak no[s'ёt sy. А Zz[adu
nc n[os'ё n['ic, h[ofi і jakby tr[unok iim v[ytko.
TrafJ[Cio sy, §о prychod[yly str[ilc'i па tak'[i m[isc'i, de kr[asn'i
rr.Jajut ihrov[y!t'c. І tam ч.n]у tanc.'Jujut а furt[y•ny posklad[aiut
yfscbc k[atda os[ibno. Л ч.t[у st1·[irc'i prybl[yt'ёt sy у ч.krad[ut
fust[ynЬI. Tohd!ьt І,Іn[у pocl>ap[aiut svoii fust[yny і !C[cznut а totja
iedn[a zist[ane, kotr[oii fust[ynu viz'm[e strЩcc. ТоІ1d]ЬІ ch]odyt
sa nym і рl]аёс і pr[osyt аЬ[у іі vcrn]uч. fust]ynu. А vn[y nc ch]oi~
vem[uty. Tohdjьr ч.nа uё[yt, jek'Jc z'[iJё, do iak[oho l[iku іе.
У pok[azuie, Jto tak[e zjile d[obre do kor!ovy, аЬ[у davjala
bohJato molokja і аЬ[у smet]ana toч.st]a bula. А dr[uhe zjile,
аЬ[у kor[ovam d[aty u s[oly tak tohd[y tcred[ilnyc'ё: ne vidber[c
m[annu (molok[o toцst[c) vid kor[ovy. Tohd[y stril[ec prydJaч. !і
fust[ynu а sam nazbyr[ajc sob[i tych сv]іtїц, na jak'[i ho naцt[yla
kr[asna. То sob[i rozd[iruic k[atdyi cvit, kotr]yizd[ibnyi do kor[o1,1,
kotr[yi do puJ[ok, kotr[yi zd[ibnyi do vidd!at'i div[ok аЬо do
!en'b[y leg'[in'iч.. {с z]ilc tak[e, ~ёо mJOCyt ta usnyv[aie sob[i
p[uiku, ~CJoby ho ne m\ih dr[uhyi !Cereduvjaty а dr[uhe z[iJё: іс,
~Со sob[i zav[crCuie u p[u~ku, §fob]y ne mjih dr[uhy! mtІ zam]ovyty р [uJku.
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З. МІаІІ"у•.

U nja~ kja1ut mjalfyc. ЛІс da~njo ljude ne znjaly za mjaffy~,
аІе nazyvjaly у kгjasnych mjalfamy. MjaJfa па urjodu takja iak
kгjasna. Tjilko nazyv]aiut іі mjalfoц u zljosty у za otjo pak, chto
kjaZe, М:о vjyd11,1 krjasn'i, to упjу ёjasLo mai pokjazuvaly sy
Colovjikovy а koljy kaz]a\:1 mjalfa, to І,Іnjу §у"" pokjazovaly, to
поt пjcho ~Jt>•"<lyly sy.
4. ~Cjcznyk.
S.tjcznykom nazyvjaiut d']avola za otjo, U:o v]in u {і chvjyly
pok jaZc ~у,

Яt jezne у

5. PotopJicnyk.
Potopljcnyka bjac•e па ric'ji zvyt':]ainymy ludmjy, iak u !yvoiji
))july jubranyi u 1.2,!_ t'jёs, koljy pohjyb па vodji у pry iak'ji
robjoti pry plavjac'c'i аЬо pry spjuskan'u djcrcva. Tak takju
~amju robjotн k'intjyt, ko\ly mal} poh]ynuty. I:judem njiC'o Пt"
rjobyt.
б. Vjidma.
Vjidmamy nazyvjaly tak'jych stІariych Zon[yi, kotrji znjaly
t-ereduvjaty аЬо !tos vorjoZyty. А maj bjil!u tasl tych stjariych
fon[yi nazyvjajut vjidmamy, kotrji u molodjych Jit[ach ditjei пе
mjaly. Prjok'ivпych oЬoron'Jaiutsy bajjem у tak sam[o tjcsnykom,
koljo s'e njos'C, jaby ne mohlja potjety. Jje t'as[om, §о v]idma
pcrck'jydaie ~у na hjusku, na kjatku, па ps[a [аЬо і па kon'[e.
Nc rjobfё 1,1ny n'it'[o ljudcm.
Min'ji raz roskjazuvщ.t pry vjos'ku mii odjen tov]aryl, !Со iehjo
n'jen'o prykjazuva1,1, Sto jak sluZjy1,1 ргу vjos'ku vin u tjot tas,
kol[y !е sluZjyly ро ![isl у ро djcs'ii rjok'iц. Jak vjislufyц svii t'jёs
у і!С Jc оdсп tovjary! у jich rjazom pustjyly dvoch do d jomu.
А to pjoiizda nc bjulo,Щy p]i!k'y. Tak 1,1n]y i!ljy dп'jom а у notjy
mai bjil§e, zaCjym chjolodno bjulo. І tjak raz рор]аІо sy, !Со
пadjybaly u nOCjy iduC]y odnju hjusku u i]arku krai julyc'i.
D[u:!c zr]aduvaly sy, !Со І,Іnу іі nai!l[y у rjadyly sy nad njel}.
O(ljcn kazjal}, ne bcrjim, Ьо nas po!traГJuiut. У toj, !Со kaz]a1,1, іі
tak'jy І,Іz'[ёІJ. Ho\'orjyly ~оЬ[і iclutjy. Koljy pryi~ljy yd iakjomu
fjiso.,.·y, naljomfe юЬі tam rji!C'ё а l1jшku zarjifut у spcC'jut ta
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щu~ jjisty. І jak t]oi, ~о n'jis jej ta pryn'jis jak'jych djcs'ёt pjctнjarU kгjok'iy, у tak ichjo rukja zbolfila, ~о vin mjusit} pcrcminjyty na drjuhu rjuku totju hjusku. Та у pron'Jis jak'Jyrh djcs'it
pictnjacii krjok'i\1, znoq ho drjuha rukja zЬol]ila, !Со mjusiy
на:tj<нІ u totjн rjнk11 ptrcmiпjyty. У tak nedaljeko pron']is
і prosjyt} ІІгjuІюІю tov]ary§a, аЬу voz'mlн• vicl njcho. У ka:tjaч
tlo njt"lю: alt'i! iakJ•• tot[<l ltjuska sjyta, iakja c.IJuic fё!kfa. Tak
oz'mJy•.І vid njelш tot <lrjuhyj to,·]ary§ у n'is tak sjamo na ruc'li
у pron'jis pjaru kr]ok'i1.1 у jt"ltjo rukja tak !-i]amo djuZc zboljil:t
у zjat'ёy uprivjaty. У skazjay do svjol10 tovjaгy!'ё, jak'jyj C'ort,
So іа І,Jz'jёч ncd]aІJ.nO hjusku njcsty а ч.Zjc mju!u pcr~mJin'uvaty
па dгjulш rjuku у іа zае]ёч uprivjatyc. Tak na tlrjuh'i ruc'ji
~с mjen!e n'jb, jak na tї: pjclii а уіс nafjilko rukja osljabla
і І,.Іs'Jуі osljab t'jilom у роt'jёч. nazjad prosjyty tjoho tovjary!'ё,
abjy t}z'jёy nazjad h]usku,nc chjOCc vin іі iJisty an'i njesty.A tjoi
necho!Jiy brjaty vid njeho, kaz]aІJ., !о !te nosjy trjo!ky. А tJoi ~е
pjaru krjok'iy pron'jis у na (jilko ho rukja zЬoljila, !о mjalo nc
vjipala hjuska z гuk'Jy. А vjin tohdjyskazjay do tovjaгy!'ё svjoho,
§okoljy iciji ne berfdsobji njcsty, taj і]а іі nc njc.su. Tohdfy uZ'jё'ч
1_1 Jobi rjuky у vjcrh ncy u jarjok у skazjaч. nJai іеі t'jort nesjc,
іа l}ije nc biгjuju. А hjuska tohdjy tak sy zarehoijila, jak koljy
hy t'olovjik djuZe s'ё zasmijjaц chachacha. І tohdjy цnу sobji
hovorjyly, iakjoho my C'jorta sobji nai!ljy tai njcsly.
Tohdjy toi perjcdnyi plfunuy у skazjay Rcznjy bidjo у propjad.
У propjala ne zuvjycfily іеі de s'y djila. ldjut чnjy djalie у nailljy
kon'Jё. І toiperjednyi chiOCc iehjo lov!ytyysidjaty. І k'jin' daцs'y
imjyty. Vin vjibray sobJi kapjystru s taistrJyny у zakladlaie na
ltoJ]oч і nc mjih naitJy njy!noii vjylyc'i. TohdJy k)afe do tovjary!'ё, iak'fyi C'ort ncsjc. Sej k'in' nc mjaje njy!noji vjylyr'i
у ne mjo!c zalo!jyty zjobala. Та v]ytko, §Со ne bjudu na n'im
jjichaty. Tjoltdy k'in' obizvlaІJsy do njeho у skaz]aч., !С'еs(ё
mjaie!, !os ne zaloifyy na mn'ё kapjystru у ne sjit} na n'ё, Ьо
tak bym f'ё zan'(is, !о n'jigdy Ьу~ hu1,.1 nr. ~,.~vjydil}. S\'Ojju domovjynu. А to bu1,1 zlyi djucl1.
Оnовідав дня

23. VII. 1931

Кабалюк Нико.,а, літ
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46.

3.

Рuів
І.

Rach'tv.

Za l:uhaj[a.

~а сІюd[н1 na jюl[ov<t.n'~ tui u Bcrlcb[a!. ОЬпоt'н,фvіm sy
pid Bjнk'il)ccm. N01kl[at.,І v[:1tru u ljis'i. }ak sy vjatra obhor[ila,
iu Г'[uiu, Sos icl[e. la sub[i mJysly~:~, ~о tutjo zv[irka jakja id[c.
la raz djyvju sy a:t: totjo і<"!['" C'oJo,·Jik o!Jrjoslyi, а to huІJ ("uhj<lj.
!ak pry!Sj01,.1 yd mjt:н'i Lak izrjik <ljol>ryi vjt:Ci•·. Vin min'Ji
kaz[:щ: п[аs je tг)у takjyclt, iak !ja. !а sobji podjum<щ, ta tjo n~
iJc lyclt[c, koljy vin min'[i kjaZc dоЬгуі vjeC'ir. Vіп posjyd'i~:~
izo mпjoy, m)o7.u vam kazjaty riei minJut ЬJШс п'і. Vin k)aZ~.
mjoZc yd vjam prJyidц za pjjeL mjinut, mjoZc za l:[us, [abych
Ііа sy nc napJudyІJ. JЛіЬо vin jak sy vuzmjy1,.1, tak рЩоІJ у nc
ргусІюd[уІ}.

C:'Juчicm, So odjcn u Bcrlcba~Jy odпjoho zastr[ilyl}. ЛІс n['ic
пс

h[ulo.

То

bjulo C'judo.
2. Bailuv[aty pjuHu.

Odn[i idjut iz brjodil} vjodu hraty na BlahovJШcn'e. ldje
h оІуі brjaty pyije taj vjodu tot[u а vifilak Cjyпyt s tjoho dcvjetkjy. Vjatru Cjynyt, Juhl~ ь~rІс ys prjutil} і mj~c u v[odu
і l[il:yt n'i odjyn n'i dvja n'i trjy- tak do djevit, dali n'[i {\jevit
n'i \'Jisim і 1). z[ad і tak djcvit raz Cjynyt. Vittjak tym bai!Juje
pju~ku, m[yic pju~ku sob[i. Tohdjy iak ~trlityt, totja .Ц"[аІу(''і, ~о
v[in u n'u hijc, nc tikjajc.
3. !ak

kr[:.~.sn'i

spivjaly.

!а l:' jul}

jak kгjasn'i spivjaly па роІоn[уп'і, koljy pastyr)i
pi!ljy ~:~Zc h[ct. !а nOC'uvjal} u cjaгku, ljy! jem C'Juч, !о krjasno
spivjaly і ihrjaly jak u hjusi'Ji а nc h[oden icm bu1,.1 pereimJyty.
4.

а

Hrjo~'i hor'!Іe.

!ak Zil hlubjoko, tak pjolovin' za vys!oko idje.
U Novosjclycy u Rozn'iija іс hr!ol'i dv[oic, odnly Ccrvjon'i
odn[y sr[ibn'i. \Jny u zcml[y а n~ h[iia kopjaty. Dyvjyty sy
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тоі, аІс

kyvjaty nc slol)jidno. Vjin sobi zjyCyt tjak jak u ba11k[u.
Vin raz pozjyl:yІJ hrjoJ'i ta ne mjil1
u fas viddjaty, ta vifilak zamoгjylo dva bykjy.

АІс mjusyt \'idcljaty. -

5. Rob[ota
Djeгevo

р•·у djeгevi.

чperjed

trjcba pyljyty pyljoц. Pjotim pokljast~
sokjyru tjam dc zapyljeno а djoyhnщ hjyty, to tohdjy pjid1·
tudjy, kudjy іа chjOC'u. А potjomu iak upjade, tu suC'ё obrubjaiut а vifijak bcrut zcljiznyi lupd'jir ta Jjupiut hct korju. ·Л vifijak schn[г а viПjak vjeri'yk prytnjemo ta vifijak mja!cmo
sabjiny zcljizn'i ta \'Їftlak ruJ'jёiemo ta puskjajemo (\oljiy. lak
upadje dolji1,1 ta berjut kjon'i ta ijёhnut ш1. pjortos, tam dt•
mjygly stoijaly z djcrcvom, to jc mohjyly, de djcrcvo kal''jё!ut
n;.І mohjyly, а ..·ifijak pr[y!dut kormany~'i, !о vщljul}. vczjut,
Z\'crijё bjokor, tak vodjбl}. pryvjezut, dc hЩа.
Опові,.цав дни 24. VII. 1931 Прумтула Думстро 70 літ.
А дОАав 11ро свов румунське колишив походження ось •no:
Mij djido Ьщ,І dluic prudkjyi, Su kon'lё im[e. І za totІo nazvjaly
Ію prumtlula. Z<t djida nc znjaju, а n'jёn'o tui sy ro(ljyly.
6. Hak Boh

sotvoгjy~ ~vit.

Jak 8[оІ1 s..·jit ncbj('sny! sotvorjyt,.~, lюnjy1} iJupctпykil 1..1 mjorc.
Та kazjal}., i<.ljy ta! ncsjy piskju, otak Cerjcpa!, щ· kaZjy, So imijё
tvjoic аІс imn'jё bjoZc. No а v[in рЩоу raz taj kjaic, imn'jё
mjoic. Та pry§jol} yd Bjohovy, ncmja phikju. Воh kja7.c, zja ~os
nc kazjay imn'jё bjofc аі moi[c. А vifl:jak рі![оІJ dr[uhyi raz,
t[akfc tak. Л vifijak рЩоц trjcty! raz ta teгepnjuy tai пс kazjal}
imn'IC m[uic aj imn'lё i>loZc. Таі tohdjy za njihlCmy \'[in'is
piskju а vjifiam rospljcskay Нjospod palanjyl'ku, tаkІІІ \у~. jak
scsjc cl[olon'. Таі kfat.c Щospod' nch[csnyi, lihjajmo sp[aty, Ію
H[ospod' :r.n[aІJ, ~ju vin mc robjyty. А vjin prop[ayby, у(\jЄ' ta
ljomyt palanjyc'u - totla palan[yc'a b[ula zcmn'[ё
tai
had[ay, Іо Воh spjyt, Іо ВоІ1 нр[аdс u m[orc s tjoii раІаn[усї.
А iak vjydїц, !о nc ltjodcn n'itjo цdjiiaty, lCh na:r.jad pjopry
Bjoha. Та iak ust[ay Hjospod neb[csnyi, tai kja!c: ![а({(', ~jos
rniІjyц? hadjajd, ~о mcnje ytr[uty§?
Viftjak vin, propja~,J.\)y,
zrobjyІ,.І C'olo\•ika. АjіІю nг mji\1 o!yvjyty. VIOjak Bjoh П('i>jcsI"Jr.nojJн~kti ІJtil"l·i·i

1Ії

nyi pryj!joч у kjafe, prodjai min'ji! А vin prodjal}. А Hjospod'
nebje.snyi чz'ІёІJ. А vin, djavol, obchjarkaч C'olovjika, djumaц,
ofyvjyt. А! Ьо vin nc mjih ofyvjyty а Hjospod nebjesnyj
vozmjyl} ta vjivernuч C'olovjika udnjo taj za totjo smo charkjav,i
pluiemjo. А viftjak Hjospod nebjcsnyi chjuknuч svo!Jym djuchom
tai ofyvjyl}.
7. Jak ~otvorjyl} Boh vjiz.
!о

Vin, propjaчby (djavil), rohjyl) н chjati. No ta urobjyl}
cjalkom, а vifijak ne mjilt vjikoC'uvaty vjon. HJospod' pryi!Joц
ta kjaZe icmju, prnp]a9by, pt'Odjai min'Ji. А vifijak, iak vin
prodjal}, vin nc mjih rozibrjaty. А Hjospod pryi!]oІJ ta rozibr]aІJ
ta vjikocYuval} von. - Та і m!Jyn tak u{ynjyl}.

8. Jjak Boh sotvorjyl} djavola.
Маі

stjariyi u Bjoha Janhil zaC'jёl} muruvjaty cjer'kol} па
Po§Cybjcnyku tjam iak Рор lvjan, аЬу vin mai vjy!l'yi Ьuц virl
Bjoha. А Воh sy naltn'Jivaц ta viftjak dal}, Ао pjadщ djofdf
dol]iІJ sjorok djen' аі sjorok njot'yj. Та stjala potjopa. HJct sy
ludy \']Їtopyly, \у§ tot Adam opstJaІJ t1 koцt'jc~::~z'i, аЬу s tjoho
svjit sy rozv]iІJ. S t]oii potjopy Іу! grjun'i sy zaopstjaly. Tak
iz Janhcl~ sta1,1 djavil, propJa~::~by, zakjovanyi па Jancjach.

9. lhrjovy!i:c.
lhrjovy§ё<'

to tam, dc takyi grjunyk, iak іёіс]с. Та tam krjasn'i
huljaiut. Та jak IJy pcrcjmjyly C'olovjika, ta ІJі]с Ьу nc pu~tjyly.
Huljaly hy z nJymy ta morjyly Ьу ho, aiJy z njymy sрац.
Оповідав Руснак ІJ~ан, 7З літ (из Лазjу пониж облаза, Ае

БалАни пjотік).

4.

БоrАан. --

Bjogdan.

І. HJaian'ё.

BJaiut vit
vohn'ji!}.

pot'~tjyny,

vid lychjoho

2. Vid

t'~sju,

virl

ІщІjёё'kу, \"Ї(\

pot'ёtJyny.

Potetjyna hroЬovja, Г1SOvja, zastjarena, ne bjajena. Cys роіjёІа
1J !idji, су u span'Ju, су 1J ochjoiЇ су І} robjoiЇ. Zaklyn!aiu (ё blohom
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Zyv]ym,d]uchom svjёt]ym і us'Joma Janhelamy iak Sus Chryst]os
zaklёц kJamin', Jo n'i ch]odyt n'i hov]oryt. Tak іа zaklyn]aiu
potci]ynu, nc maic m]ocy ne m]aie dJila do s]eho (іа па imn'ё)
і]іІа. Zaklyn]aiu (ё dvan]acy( bjo:!ymy Jutren'amy, dvan]acyi
bJo:!ymy sl]u:!bamy, dvan]acyi b]otymy jcvJanheЩamy, dvarф.cy( bjo:!ymy vcC'Jirn'ёmy, dvan]acyi bJo:!ymy svj]ёtamy uroi"Jystymy.
НіІ]у try br]atї vyМ:'yl·'Jy, kryC'yё'Jy lych]yi С'ёs JukJaiuC'y.
PryiJI]y yd rab]u bJo!omu Yv]anovy. NajJ!Iy lych]yi C']Cs zastar]cnyi, ne bai]enyi. BJotymy slov]amy ho v]iklykaly, kripk]ymy
ruk]amy v]izbcraly, pon)csly па vysJok'i l!]ory, tam tcrnJovu v]atru
nakl]aly, lych]yi l'ё.." spal]yly у dJyem pust]yly. LyJ]yly YvJana z(lor]ovoho lJysto.
4. Vid vohn'Ju (str]upil)).

Voh]on' zast]arenyj ne b]aianyj, су z\•ir'i]elnyi су Iys]yt'yi, су
medv]cty!, су n]aslany!, су pidnJcscnyj, су ubr]ydcnyj, v]ohnyku
tyv]yi vi{lsyl]aiu na t]cbc hnylyi.
Tr]cba p]olerez v]odu v]atru nakl]asty, а vifilak dJcviёt sk'ip]ok
skl]asty u lu§njyc'u а vifi.Jak Jokruh t]oho vohn'Ju chyt]aty і na v]atru
vitsyiJaty tam za v]odu, de hor]yt. VifiJak vcr]ei'y tai utcCJy v]iii:am
nc ob:tyr]aiuly sy. -Та! to еу maг1.Jyn'i, ('У dyt]yn'i, су starJomu
voh]on' y§l'Joknг ~).
5. HJaclyn'i.
Iak nc m]aic m]ocy u s]oncy u
ne m]aie m]ocy t'yr p\ust]yty.

m]i.s'ёi:y

hn'izd]o zv]y-ty• tak

Приказувала: Піuура Га.фіи Бачкор Михайлова у Вребої ИВЧ,ІС
Боtдана.

S.

Требушеии.
І.

§о

Л

-· Trebui'Ji!ny.

Z<l bjilyj pjoiik.

Lup]aly kJamin' bJilyi na vapn]o taina skl]o. PotJomuchopJyly,
z B]iloho.
2. Za J·abг]yku.
Tam гud]u voz]yly u ,.ift]ak ZelJizn'i syrovJyПn'i taj tyg]an'~.
vit'tJak to sy zai"'Jёlo ~kiJo pot]omu rob]yty. ::ikiJo robyly bl]ysko
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dvjac'i( hJodiч.. !ak bjula revofluci!a pu vjo!n'i, tai stjalo. І.:jщІс
mjaly robjotu !ej veljyku. Odn[y kjamin' lupjaly, djгuh'i dr[eva
rubjaly, s'je!n'i, odnjy vozjyly s c[ugamy, z v[oly, s kJiп'my, odnjy
pljavyly valjovamy vodёпjymy а odn[y z fisa honjyly suchJymy
rjyzamy.
3. Za <Існ.нІ[u t:jег'kоІ"І.
CjC"r'kvo1,_1 l>jula daч.njo na Podcrjcc'i. Tu t:jeг'kч.oy hriш
BJula z kJamC"n'i vjimurn\·an;І. 'І'<Іm tcp[cr іс cvyntjaг'.
Tam !с cvyntjar' z <ПdІіч prjadi<l'i1"1.
ul>jyч..

4. Za rcvofjuciju.
!ak s1jali1 І'cvoljucij<І, svobodja, sjamy l[udc ne znjaly, kudjy
~а dji!aty. UJuly tJujka tak'i barJaky, ~о vjos'ko narobjylo і fJude
zj<11'·'ёly юЬJі to rozbyrJaty. [ vifiJak pryjiiJy ukra!Jincy і pi§ljy
<lu Syhjota, <·у mjoZc ma! djafi і tjam iich pochopJyly Romjany
а O((njy fikjaly nazJa<l. TutJcSn'i madjary (zbyrantJyna) strifjaly
1"1 nych. 1)ny soi>Ji іЩу ~LrjykoІJ. і ne kazjaly n'it n'ikjomu. А madJary ~trifjёly u nycl1. TakJy odnjoho buly pukafjity]y,roskoljoly
koljino. А mjy І"ІІхmшjуІу jich. Vifijak ta maJ[ynka sy vcrn)ula
і pryj§ljy nazJad НІ <іо Trcbu§'jёn і mJaly kanjony і ma.§'ingvJe,·y
і (·ІюіjіІу znjy§Cyty ~(·]jo z tych,IO strifёly u nych s puiJok. Vifijak
рЩо1"1 !:.~ JOp~yto~ [\'JаІІ і Hry,·' FyriiC'jёk а Dudjynskyi рір
і Petri~CJak uCJytil tJa ismo І"ІprosJyly. Му kaz[aly, jak Ьу my nc
І,,il>oJ"Onjyly tyclt Ukrai\inc'iІ"І, to b[uly Ьу us'Joch v[ibyly tuika.
Viйjak І.ІПУ sy vcrnjuly z ma§jynkoІ"І і pi!ljy sobJi njazad horji.
\'iiijak pryi~l\y Rumjuny і bjyly njarid tak, ~о nai Roh zastjupyt,
Іюd za ~l''o, to srn\i!kuvaly, bjyly ро <lvjar'itpiёt bjuk'i1"1 па
ІнІzjу(''ІІ.

Рn:1казуиан дня

6.

:.!5. VII. 1931.

Кобилеgька Полвна.

Обшитош Іван,

- Kobyl]ec'ka

44

літ.

Pjol'aьa.

8u1} odlyn ColovJik tai ZonJa La mnJoho hJodU pro!Jyly а dЩуі
пу m]aly mj('fy NоЬ[Сщ. А <ijuZe Ьу bJyly rJady, abJy choi odnJa
dytJyna b]ula. Л Colovfik chodjyl} Curt u robJotu na drJuhe sclJo.
Та ZonJa pry!pckuluvJala ta sobJi k!Jala r'jandJy na CJcrcvo, аЬ]у
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~olov]ik had]aц, U:o цn]а (]aika. А t]oii :f:on]y scstr]a jakur]at
bula i]aJka. Та kol]y ~olov]ik prychod]yц iz rob]oty, ta цsJc mu
s'a !on]a chval]yla, !о цn]а iJaika. А vifi]ak scstrJa ieiJi iak mJala
dyt]yenu tot]u mic']ic'ku tai totJo r'i]anda zamalt]ene, taj lah!Ja
юЬJі о p]os'(il s tоц dytJynoц. ColovJik iak pryil]o\1 z rob]oty tai
nаіІ]оц, Іо :f:on]a m]ш'іІа pcrcd]aty dyt]ynu m]ami r]udnui, Lю
scs']a n~ m]ala tym plek]aty. І pot]omu uCyn]yla цn]а dar]abu
dryцc'Ja taj tot]o zapov]yla tai pokl]ala u kol]y!>ku tai kolys]ala.
Colov]ik v]itky рrуіІ]оц, цnа kol]yk Coiov]ik ch]o~e s'a dyv]yty
u kol]ysku, аіЬо цn]а ny dopusk]aic, аЬ]у ny zbud]yч. dyt]ynн.
D]oty ч.п]а kolys]ala, ito ny zn]ala, iak]yi daty punt l:olov]ikovy
za totJu dyt]ynu, lyi m]us'ila tak u~yn]yty, Іо dyt]yna um]erla.
1)n]a skl]ala na stul, tai f]aino ubr]ala tai tot]o zakr]yla. Co!ov]ik
рrуіІ]оч yz rob]oty а dyt]yna па stol]i. Za try v]c~ery tam b]uly
na opryv]edu і chto рrуіІ]оч na dyt]ynu, ny dopusk]aly dyv]ytys'a.
Lyl tr]etojidn]ynyzakl]ykaly рор]а, аЬ]у pr]avy1,1 p]ohribdyt]yn'i.
Pup iak zv]yl:aj m]aic zaitJy 1,1 ch]atu za t]ilom, tai mJaic pos'atJyty
t]ilo. А ynJa ny dopuskJala рор]а, аЬу roskr]yy ta Jaby pos'at]yц.
А pup ny сhоі]іц p]ohrib d]oty pr]avyty, Іу§ m]us'iy dytJynu
roskr]yty. І jak roskr]yч, аІ tam ny і]е dyt]yna аі dar]aba dгy
ІJf]a. Z]araz pup tot)o zщd)ay na :f:and]ary tai yz']aly оЬ]і
!]ony. Таі tot]o v]ipovily, iak tot]o yn]y zrob]yly. То рШJо pid
s]ud, sud z]araz v]isudyl} semu gazd]i, аЬ]у p]eriyj raz kor]ovu
dац tui dyt]yn'·i. І d:f:ur]at vifilak v]isudy1J, !о k]irko ificmn']i
d]aty dyt]yn'i. Та tot gazda, !о ne b]ula ioh]o dyt]yna ta m]us'il}
vidvinuv]aty tot]u dyt]ynu kor]ovoц tai zemn[eц. Tak s'a st]alo
u Verchnui Ар!у tom]u do tr]yc'C:i ріаі h[odu. Tot OOlov]ik, §о
nc b]ula joh]o dyt]yna, U:e n[yn'i :f:yj]e, nazyv]aie s'a Vursta
Sty.tlak.
Записано АНЯ 19. VIII. 1932 від Николая Поповича, літ 63.

7.

Рус-Кривий.
І.

-

Ruo

Кlyvyj.

Za bid]u.

Buy od)cn f'olovltk, tak]y'i plaruЬok gazdU.s'k]y 1 i sy-n, tai sa
z dr[uhoц gazd]us'koц don'k]ot_І. Та ich povinov]aly ісІ1
star]yn'a,lto on Jy~ h[uly svJoii к]azdw і t.Jy•Іy~ \І ~\·ojЇlm .~ttzd)il.stvi
oienJy~
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k']ilyen (okreme). Raz odn]oho dn'Ja prychjodyet py1 d dv]eri ich
los u dv]eri. K]aZc Zon]a jcm]u: id]y zn]ai, cht]o іе tam. Ov]y•n
р(Щоу vy1 fivorjyel.} dv]eri v]y•dyet tam d]iц~}"'nu mal]u а 1.} І}"'с]е
djuZc star]u. І zv]idat vy1 n, cht]o to іс. Опа п'Що ne чkaz]ala
ly'! pu&l]a popry n]cho у zaSI]a do rh]y 1i і v]y 1 fizla na рІіС'.
І kja7.r't i~m]u, lto Су chOC' dcrZ']atc mсп]с tcp]Cr' па molod]i
fit]a, су jak b]udut st]aryi lit]a tvoj]i. Ov]y1 n vy 1 tkazjaц, lto іа
tch Jc nc d ]о1,11:еп deri' ]atyo n'i tcp Jёr' na molod Jych fit Jach
п'і na $lar]ych. А цnja mu ykaz]ala, lto m]usyt. No tot]a Z]unka
jch]o ukaz]ala jem]u, idjydo sv]oho n]en'i і zv]iduje ieh]o, !tob]y1
Шуm d]iiaty. Ov]y1 n pu&oy і pozv]ida1,1. Nen'o ieh]o jcm]u
цkaz]ay, !tob]y1 i!Joy dom]u і Jaby 1 kazja1,1 &to і vy•n chjOCct
іеі]і derf']aty па molod]y-ch litjach sv]oiich typ]er. Tot]o bjula
bid]a. Tohd]i 1,1п]а ukaz]ala, &to hot]oy min'Ji ob]id. Ov]y1 n
zv]iday, Jte bjudet ]ist~. Onja ykaz]ala, §to t]erchai pjCi v]ozQ:
рІсп]ус'і, vez]y do mlyn]a і mcl]~ і spet:jy~ chfib is pryZ:JchoІ
і rif: ріёі v]oiO. і hot]oy pri~ mп']aso, !Joby'ch ja im]ala na ob]id.
Ovy 1 n priZ: yzrobjyl} і bid]a na ob]id роі]іІа. Na pol]udcnok
znoy tak, na vet]cr'iu zn]oy tak dr]uhoi dn]yny zn]oц tak, d]oky 1
tot nc may n'i~'Jo. '(}z']ay prodav]aty, gazd]O.S'tvo. Prod]aц priZ:
і рjё( dёn' bid]a роі]іІа y!'Je, ost]ala sa ch]y 1f:'a.
Ov]y 1 n sa doг]adyl} yz :f:JO.nkoy, !to ly!'Jim bid]u а sam]y
нtїk]ajmc а bidja паі sa ostaj]ct tuj. Uz'at]y sob]i svoili dv]oie
dit]c і na try г]аzу ]isty.
ІсІ]нt ony dor]ohoц, raz st]aly prupot']ity. B]uly <luZe trudп]yj,
nakl]aly fї;оМ v]atru і zat']aly isty. Raz id]ct od]en m]otor і stay
pr]ntyt} ny<·lt. І kl]yfut ny•~'Jit паm v]atry zapal]ytye c]ygar.
(:'olov]ik І..Іz'Іщ ІюІ]оуn'н і сІю(jіу п]csty. Оп]у vy 1 tkaz]aly,
!tol>]y 1 nJt'~la ZjUnka, 1.]Unka uz'Jala hol]oyn'u pryпjcsla do
m]otora. On]y zapaljyly clygar і uchop!yly !JO.nku і ukljaly
u m]otoг і !'1obJi pJUI]y. Tohd]i Colov!ik sa zad]uma1,1, §to b]uclc
dJiiaty iz tlvom]a ditmjy і IJcz!]Unky. Raz ov]y 1n jJUS]oІJ dor]ohoy
vy 1 dёlal]yІJ ~а do tlvjasto m]eterO.. Tam bula ny•da!Jeko vodja,
dc sa щфІу d]ity. Tot]a dytjyna moti vcl]yka pU.Ha d v]odi, ta
ур]аІа ц v]odu.
C'olovjik ko!Jy sa navernjщa, nal]o1,1 Іу! odnju dyt]ynu. РО§оу
'

Ізо всьоm.
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Juk\aty kolo vodjy. Pryb\ih voцk, \,!Сhор\УЧ- totfu malfu dytfynu.
Tohdi stfa\,1 vy1 n dfumaty, de im\aiut buty dfity. Uz'\a9 svoile
hori'\a u kotrjc Ьrац sob\i \isty molokfo, tai id [et doг[ohoy.
Prychjodyt, yd odn\omu bfcгdu і sob\i dumfaict пfа §to mu
і toh\o hori'[aty, kol\y ne m\aiet і\О.пkу n'i dH\ei. Tolld\i vcrh
tym hori'\om u tot\o b\crdo, ~to Na rozbfy•lo. Tohd[i bid[a vjy 1 ffy
vfyЧia tai kazjala, Jto C'omfus n'a пс pust\Y9 С'\еsпо, alcs n'a
verl1 tam sa zdryhпjula tak dfuic. Та 9Z\e tepCr' mu 1._Іkaz\ala,
Jto vodk6nt'y1y ieifi dcr:l:'\atr-. І sa vy•dklonjy"la vyld пfeho
і sobji p6§1ja. Ovfy1 n buy dfuie serdfytyi і C'\udno mu bjulo,
Jto yvjy1 n y.tikjal} vy 1d bidjy а bid\a I}SC bula z nym. P6§joy оvу 1 п
kolo mlyпfa і zvidajet sa nfa nO.t'. Skoro vfy!oy u chfyiu uzdrfiy
tam svo!\u dytjy•пu totju, lto ІJр\аІа у vfodu. Imfyy іі tot
m[clпyk па hatjy. Pcreb[uy vy1 n tam do rfana.l yz'\aІJ dytfy-nu,
id\ct dorfohol}, зtritfaietsvoifu ifunku, kotr\a b\ula branfa u mfotor ys panjamy. Tohd\i uklonfyla sa iemju і I}Z'ajla dyt\r-nu і р6§1\у
maj d\ale. Pry!l\y па odn\o pfole, tam іе st\aia ov\ec. Vjydat опfу,
!to І} tych ut'ar'\u іе iakas dytjyena. Pry§l!y" ІJ.П\У yd ut'aг'iJO.m
і p\oznaly svoj\u dyt\y"nu. Zvid\aiut ich, vfy1 tky 1 m\atc ses\u
dytjynu. Onjy чkazjaly, §to sy•dfily yz uc'famy а vol}k n'1is
dytfy"nu ta vidn'\aly s koifuhamy. Tohdfi ІJzfaly sob\i dy"tjy"nu
і pu~l\y d\alc. Hvjaг'jat sob\i, lto чtfc sme sa yzvoro§\yly. Та jak
bjcmc Zfy•ty•. РuЩу І"Іnjу do odnjoho Ьohat'ja, tam sa najjaly tai
u vjiгi slu!jy"Jye. Tot bohfat' ditfy" nc maІJ tai sa lyljyy па nych.
КоІ\у bohjai::' za~L\ab duie ta vy1 tpysjay. prie gazd\us'tvo im.
Pot]omu bohjaC' umjer а І}ПУ sa ustfaly і па tO.m Ьoh\actvi
tjyetye do sm\crty" bcz bidjy.
2. Za

P\ynt'н і

D[оІюІ іm[;щ

D!oi>Oi<.L.

svoj\u komp\an'iiu oprjy!ku1,1 і tot ('as
zapys\aч sa i<'m\u і P\yn(a. Pcrcbjulo skO.fko m[is'ac'u, Pynia bul}
opr\ylkom. Raz P\yn(a pr\osyt sa vy 1 d D\oho!a, !tob[y 1 ich\o
pнst\yy dom\u, Ьо vy 1n bul} od]cn sy•n u sv\oho n\cn'i, tai im\al}
Іу~ odn\u scstr\u tai djuZe !і fub]y'l}. КоІ\у D]obol pustjyl} P\iniu
па dva dn\y dom\6 а P\in~a nc ргуS]о1,1 u dva dпjy", Ьо bula
sv\adЬa u l}odn\oho sus'\ida. Pinia ptU]ol} tam na sv]adbu ys
svoi\01,1 scstr\oy..Tohd\i DJoboS uz'jal} svo!!u kompfan'iiu і kaz!aч,
Kol[y
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Jto jdemje za Pjynfol,!.. Ko\jy ІJ.'')У 1 І1 pobo~jyl,!.,!to bjudet opr)y"!ok
ta t'omju ovjy 1 n nc. pry!jol,!. па цt"']as. Pry§joч DjoЬoJ ys svoijoц
kompjan'iol,!. py 1 t tot)н k)ort'mu, dc bjula svjaJba. Koljy PJynia
нzdr)il,!., ~to D]ol>o§ pry!Joy, znjal,!., Jto za njyem. Tohd]i ukazja1,1.
~voj)11i яc.яtrji, Jto tc.pjёr'ka pohjy<>nu spercd DjoЬo~a. Alje uz'Jay
svoj)11 sestr)u iltr)aty• yJ~'Jc chol odjen t!Janl'c. КоІ]у Dobo~
шцІг)іІ), iak Pynt'a ihr)ajct, ~to kjort'ma tr'jasjct sn, tohdji D]olюJ
:t.jаё'<Н.І hn)aty Lych tlr)u1Іy 1 ch opr)y5kUІ,.І, оІ1у 1 ho jJl)y uhjy•ty•.
Л tot)y sa boiJaly, koly v)ydily,Jto tot tak tak ihrJai('t,Jto korC'mja
tr'ja~!et sa. Tohdji DjolюJ ~а шti'Jiryl,!. (natJurІІ dosta\}, nasjylovay
sa, vydvja~yl,!. sa) istupjyl,!. do kort"'mjy• і kr)iknu1,1 па Pjiniu:
C•om)u ty, PJynio, ле pryS)oІJ. u dva rІлу?-А Pjynfa kaz)a~J., Sto
ле ly~jyla n'a moj)a sestrja. Ov)y 1n tohdji maC'hл)u1J ruk)o~J. ta
1,1djaryч Pjyлiju, §to Pjynt'a upjaч. Tohdji P]yn(a sa schop)y 1 ІJ
і udJaryy DJoboSa Sto і DjoЬoS upjay. Schopjyy sa DjoЬoS y§C'je
raz ud)aryy PJynfu і ho цЬу1,1 і ukazjay scstrji ichjo, Sto abjy 1
pljakala na hr)obi jchjo, poky1 vjy 1 rus tot vy•nohrjad і tohdji
sa spa.set hrichju, !to ho nc lyJjyla, аЬу 1 Щоч па 1"1C'jas u dva
dny yd DJoЬoScvy•.
ОповіАав дни 18. VII. 1931 Кіфа Юрій, літ 24.
З.

KJuCin'i.

Koljy u kohjo ljechky 1 sut ne djobri, trjeba djuZc vjy'su§yty,
spich)aty kluCjin'i па mukju а vy 1 fijak tr]eba sjimn'a yspichjaty
taj vy 1 tt)ak tot)u mukju у s'Jimn'a hy 1 ja kljasty u vjodu tai
u~jynyt s toi muk)y 1 vodja hcj molokjo soljotkc. Totju vjodu
cidjyty vy 1d s\imn'a, аЬу 1 tjista bjula. Vy 1 fi!ak toц~Ji klu~Jin'i
na mukju і kljasty {Іо vod)y simn'anJoj. Vody nc dfu:l:c mn)oho,
tak iak poh/an'yk.
Розказувала жінка Лавера Митра Юраковскоrо дни 18. VII.
1931.

8.

Русаова.

].

- R]uakova.

До МИАОГQ.

АЬу 1 іа zna1,1, moia myeJa, pyesaty titaty,
Take by•m ty pysmo pryslal}, ЬуІ nf" znala maty.
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Py1u malo p~ma sa dy~:~lu ро mor'iu
hadaju, moia my•la, §to s tobol} hovoг'ju.

Та

2.

Весільні. Коли заплітають невістку.

:::iidai dli~:~6пOC'ko па tysovy•i stilC'ik,
Roltc§y іі !oytu kosu py'd Z<'lcnyi vint'ik.
Zapllitai n'a rudna mamko u druhni drubnly'«:'i.
Ne budc§ n'a zapritaty vy'd scii piatny•r'i.
Aby 1 m zпаІа, rU.dna mamko, lto nc budu 1,.1 vinku,
То іа by'm la П<' роІіоІа, zelenyi bcrvinku.
3.

Розлука :1 милим.

Vy•jdy•, moia my•la, ly§ па zadn'i rl\·~ri
UkaiY' my• ЬіІе lyet'ko tai Zol}ti kuN:ri.
Bilc lyC'ko ty poka!u, Ьо my mamka dala,
KuCery'ky• пе poka!u Ьоm nc ro!tesala.
А jak budd mui mylen'ky•i І} ma!yenu sidaty,
Та zakщІtai u vy1 konce, dai my scrc'u znaty.
4.

Леtін• умирає.

Posiju pJenyC'en'ku ро tO:i orany•cy•,
l)mcr molodyi lcg'inyC'ok па ruskili hгany'•y•.
То І}іе іІІа dї~:~C'ynOC'ka kolopn'i ЬегuС'і,
Та упа najlla leg'inyka u kroІJCY' JeiuC'i.
А !}Па ieho, kaJe, naiJia tai sa zradovala
Таі uz'ala bilu гuC'ku tai poculuvala.
А diyC'ino moloden'ka ne :Ь.lui tY' mlene,
U mene serce studenen'ke ne skom'as tY' mlene.
О mene serce studenen'ke kula prostudyela.
Та diyC'ino moloden'ka iakas nelt'asJyeva.
5.

Син іде на війну.

ІІоу

synok na voinOC'ku mamc'i nakazovay,
АЬу 1 moju bilu diцku n'ichto nc zbytkovaц.
Hodujte іеі, r6dna mamko, chlliЬom picnyCcn'kym.
Napuitc ісі г6dna mamko vyncem Cerlenen'kym.
Pryll[u vam, rO:dna mamko, iz mor'ia pisOC'ku,
АЬу 1 vy 1 syj posiialy ро svomu k'ertoC'ku.
Та jak bude, rO.dna mamko, pisok ischodyetye,
Tohdi budut leg'iny•ky z voiny vy'chody'ty•.
Еі vyilla di~:~C'inol:'ka pisOC'ok ischodyt,
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Еі, mamko staresen'ka, yz vo!n~ v~chod'at
Еі vyjiOy leg'inc~'ok stay kolo horodc'a,

Та у!с

vy•!dy•

ЬіІа diІJko

vytvory vorotc'a.

Та пе vyj!la ЬіІа diІJka, vyi~la jeho maty,
Та dc moia ЬіІа diyka !to ісі nc vy 1 daty•.
Та чzс tvoia ЬіІа diyka is katuny! hrala
КоІу zori zazor'!aly І} hlytnu postradala.

PovcdH n'a moia maty щІ. і~іі tІroЬuC'ok,
u ncii kU.ncc holotJ hru!nvyi ~tcщpoC'ok.
і6і kazatyt,
Та koly la bila diyko do domu tckaty'.
Та idete hct vy'd mene, n'iC tobi vy1d mene,
Tvoia maty lycha bula utrojila mene.
РU!сщ iZalu vclykoho u zvory hlubcn'k'i
Т;,а

fo:i pryi!ol} lcg'inct'ok ta stat)

rr p~;,~r:·i~~oy~~~~et~·~:a.J~ak~kzae~~ncn'kyi.
Та

ustan' tyt, mamy~n sy•nu, t'as Ьу 1 ty• ystavaty'.
ldcte vy1 het vy 1d mene n'ic tobi do mene.
Utrojilas bilu diyku, utroiilas mcnc.
Еі ustan' ty• ЬіІо diyko, C'as Ьу• ty• ustaty•,
Molodoho kg'iny•ka do zemn'i chovaty'.
Та ustala diчi:'inoC'ka \1 scredu (Іо dny'ny'
Pochovala Jcg'iny•ka do s~roii hly•ny•.
б. Дівчина утроїла хлопця.
Су

vy• C'uly, lude dobri, jaka slava stala,
Sto moloda Marusy<'na chlopa sC'alovala.
Опа !сІю sl:'alovala, holova ЬоІіІа,
Та у:і.с !cho r\idna maty па nohach uml'ila.
Та mai ty'· rO.dna maty па nnhaclt mfivaty,
Itly pryvc:dy~ rU(\n'i l)rata nai idut pro!C'aty~.
Т<І І):Ї.с pa·yi~ly лltln'i ()rata !'apky• pozdujmaly',
Су ty~ clюtтS ІІmy<'raty•, ty~ hratc lvanc.
Су ty~, Ьгаtс, У.!і ko11'a чрау, су ty' bratc уру•у sa,
Су tye, bratc, u diчC'inya l·ymos po:ly•vy•y за.
N'i ja, braia, ys kon'a црщ п'і у korimi upy'y sa,
АІс І} kurvy• Marusy•ny ytroiom ро!~vуец sa.
Та bcrit п'а, vyesadit n'a na novu podulku,
Еі idit ta pryvedit Marusytnu du§ku.
То !ak pryei§la Maru~y'na u poroha stala,
Та iz 1>1yz sa Marusy 0 no bud taka laskava.
Во ty zilom <:у korin'om mcnc !C'alovala,
An'i z'ilom п'і korin'om іа іа !l:'alovala,
Та Іу! tymy dvi iablyC'ky, !to у nedifu dala.
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J.::·~t~0~0 i~~~:::y~~~~i:~~h~~kvi ~~lynky- buly•.
Rozroby my mo!a my•la, Jtos my• uroby-la,
Воі ІJ!е min'i nc vcscla n'i nu~'ka n'i dny•na.
Stom zrobyla, ne rozroblu, nc mof rozrobyetye
Kazalam ty' lcg'inol'ku ро dvi nc Iuby'ty'.
Nr idy myJyci pn nad vndн, ho sa 1J vndн ~und
Та nc lubyc ро t'oty•гy~. ho sa і mcnr zh11dr*.

t~~uJ~s~:zs~i~~~~~·l~ ~";~~ ~k~~~·~ta.

Еі kujc
Та iak

zazuJyet'ka, vyesoko fitaic,
min'i, moia myla, svitok ne tykn'aie.
Ej kujc za:r.ulc~'ka !у§ kolo potoC'ka,
Та Jto І} tcbc lcginOC'ku zaplakan'i OC'ka.
Еі nc sut zaplakan'i Іу§ n'a scrcc bolyt,
КоІу vy!u lto z mylcn'ko~,;~ly!i druhy•i hovoryt.
Abyes bula moia my•la taka vcsele:n'ka,
Jak u tui t'omohori voda studenen'ka.
СпіваАа Бумбарь Доків Федорина дни

9.
lak
Jak

Вншна Руна.

- Vlyina

18. VII. 1931.
RІuna.

lslu~ CIІrмstlo~ ciІnd!ьtt~ ро

sv!iii.

lsІus ChrьІstlos Щоц dorlolюy а nаіІІоц ёolovjika

pUd
pjokw щф.dе mu hr!u§a u rlot. А kjat.e
men!c, kud!ьІ dorioha. А vun nohloч ati:udjЬІ tЬІ, kjafe, dorioha. Та prьdloy па odnlo рІоІе а tjam
ё'olovlik or\aQ- ёotjwrma v!olьr. А kja!e mu Chrystjos. А ltjo tw,
ёolov!iku, rachjuicl tui s!ііаtьІ. А ІtІо mw, kjaZc, trjcbuir.l, ljto
іа bjudu tui sjijatЬI. Hnjui, kaic, uvloruju ta! prьtjoruju, tai,
kla!e, tui mellai lюden bjutЬI. А Chrмstlos klafe mu: а Boh
s'atjьІi zпjaic, cw hodjen tui mcllai ІJІІІtьІ.
А Щоч maj dlali а nаіІ!ща ёolovjika оr·!Іuёі takloi. А kjaft•
mu: а ltjo tw, C'olovjiCku, rotciІiuicl tu s]iiatw? А vO:n k!afe,
hadla!u, jai bw ЬоІ1 pomjO:h, nvles sjijatw. А Chrwstlos kjaic:
~oloviёku sjiite tui meljai. А vQ.n klafe, Воh zn]aic cw bjudc tui
mcljaj. А Chrwtlos mu klaic: slii, bn bjude d]u!c krjasnwj
шсІ!а!. А dlale рО:ііІоІ,І nаі~ІщІ dvi СсІ!аdьшьІ Znjuti ovІcs.
hrluioц. Lс!Іач ЬІ іdІщ,

Cltrwstlos,

wsprlaч
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Л k\afe sprjщtc nas па dor\olш. А ~,tn]w k\aZut: ne m[aicme
kol\w, Ьо pwl\ujC'mc dof\atw. Л djafi pU!Ijw !te m[ai і naj§J[w
i'cf\adwnu Znjut'i. Kjaic poprja~,t nas d]iц6nko na durjolttІ. K\af.C', 1.aid\it ІП\аІо, h\o:H starc'ji, naj u~jyn'u sObji vesljo.
Та! ufijak рС1Ща ьrzn\ьІmьІ ta! !ich naprjavьrla na durjбhu а
,'аІ\ь•і l'r-tr\o k\uie: ш:jуtсІн, ~t\o Ььr mw s'U.i djiy~inc'i podaro\·lalьr, ~to onja ljw§wla, ІЬІ~ 7.ac"jala s\·біjн гбЬjбtн ta 1\w§wla ta
prw~l\a nas napr\avьйw na <ІбrjбІш. Isjus Chrwstjos kjaZe,
ct[aimc jUj za mjuia tohjo, !to Ісt]ач p6d hr]u!бч. А Pctr[o
kjaiІ·: takjuj CjemnO.i tak]oho nyepotr\ibnoho djatw, §to jokruh
пісІю hгju!i stojjat па zemnjw а v\Un sa lin[uic wznj'atw, Ьо
kjaic, опа icho\ bude lюdovjatw, Ьо v6n linjwvwj ta bw l}mjcr
ьrz hjolo<lu. Onja na v]ctcr dotjala а ot]w dr]uhwi dCn' ost]alьr
floiwnjatьr. А kudjw ls]us Chrwstjos Щоч, to 1} t\oho gjazdw.
І.ьІ§ kudjьr srid\w Chrьtstjбvi bjulьr, tudjw mcljaj sa urjodьщ.
:\ dr\uhЬІmЬІ mjistamw Іьr§ <lr'jasjan.
щln\u

ІlриновідкІІ:

S'jila kjoska па vesl]o
А tuj menje prwnesljo.
Sn jota za snut jamw
А dertjw jazjьrk za zubjamьr
Вп jа7.\ЬІk pl\~ci bjc.
ІІkНІІ ІІИНИUі:

Umr\u ja нmrju, !\ЬІІЬІ ne l)udju,
Prwvcdjit mw (2), kohjo іа fubfju.
koh\o іа fublju pjopa tai dakja,
lмbjwm ОІfЮ\'Іі~І (2) z mjoho gazdO:stvja.
А popjovw st\arw vjolw
Abw mjen'i utkont\y 1 ІJ (2) us'ji oprovjodw.
Л dt~.kjovw s'l'ipju knbjмlu
АІJЬІ mcn'\i pcrctit\aч (2) c'il]u psaltlьrru.
А vam рі:tn\ьІс'і kubcl p!enjwc'i
AbjwstC' n'a .c;pomianjulw kjolo skljanwc'i.
А tбbji fjьrdc klcplavu svьш'\u.
Во tc:rcs tv\oiu раІеnІОСkІІ ja iSsvjita idlu.
А
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Lel]ilw h]usw djwki u v]oros'i mulod]i s starjwmьr а moiO<I]i
kaz]alw lьd]aimc tьн:ІІ, ho zhaLJl]aieme dor]ohu а id']im mw ~~~~
nap]ered. А zablud]wlьr ta ~а \'ern]ulьt nazjad ta kjafe: IІUd]im
іt]ЬІ ws star]wmw, І>О o'n]w ufc dorjohu zn]aiut.
OnoвiA<tD АНІІ 16. VII. 1931 Ва~gук Іван, 65 літ.

10.

s......,.. · By~'kluv.

І.

N]az,·a St'ljovy.

Star]i l]ude pryk]azuiut, !о kol]y~' tlaLJn]o b]ula t]uma u Byt'k]ovi. N]arud па t]u chvorot]н цmуг]аІJ. L]udy chod]yly do vor]oiky, kotr]a iim kaz]ala t]ak, §оЬу \'7.'jaly (lva hyk]y IJ!yzn'ukjy
ta obor]aly na]okruiІa scl]o і tak Cjuma percst]anr. I:.]11dr tak
zrob]yly і lyl]yla s'a 1\]azva ~rl]o\·y RytkiUц.
2. Pup

і

t"jyhan.

КІjуkац

pUp c]yhCІ.na, ]aiJy цt]y~•s'a moljyty, а t)l>ic'laІJ jcm]u
za tot]o mjich р§сп]ус'і. R]ano pryi!jot) c]yhan do popja puklon]yys'a: dobre r]ano p]anc. Pan k]af.r: da! b]uif'. No, c]yhanc, zn]ajd mol]yty~'a? Zrфiu. No tak mol]y~'a. C]yhan
ynt!yts'a: V]n jmja ]otra і ~·at]oho <І]ІІrІш ]amin'. Pup k\a!r:
а ty c]yhant"' sjyna djr~ росfjіІ.І. Syn ~~~·k!ai«· 7. mlklшm von па
plcn]yc'u.
Yspr]avyy odjen pan vc:l]yku hostjynu. DaІJ цun iskl[ykCІ.ty
mad]an'kych pan]Uц, fyd]it)s'koho r]abina tai p]aru гusynUІJ.
Pot[omu un iz njymy r·oh\yц malu 7.\c:rtu. Un сhоі]іц zn]aty, !u
klotryi iakjoho s]erc'a, су l>judr un ir.h]o ~·а boijaty. КоІу on]y 5'а
ma! u vcl]ykui hnst]yn'i r·ozvel]y і tot pjan st]aц па st\61 mjr7.y
h]ns(umy і yz']ay dva rrvolv]г.ry ц r]uky, zjaCaц ~trir]aty. Tot]y
ich]o h]osti nap]udylys'a u~'li а7. pud ~t]UI stul]yly~'a, А rjaiJyn
t.yd]O.s'ky! nc yst]yh stullytys'a, syd]iч na jedniUm mjisr'i. І tak
tot pan rozklazuie: 1-фsti, §jo \'У tak lюitjc:s'a mгп]с . .Ja
d]umaju, §о vy iak]ymyJ.J' ofk]ёr'jamy l>]uly pry \"]os'ku. І tak
kaic t]omu rlaiJynovy: ja tobji vcl]yky! tlarjunok djam za ses]c,
~о ty menle s'a nr Іюі]а1,1. [ pytlaic jeh]o: iak]yi ty dar]unok
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chJOCd ud m]ene, су hr]oti, су chjOCcJ mailetku, b]ym ty d ]аІJ
KJaie r]abyn: n']il: ne chJOCu ud v]as, lyi gjafi l:]ysti ab]ys'te.
my d]aly. Tot]o t]ulko zn]atyt, !о un ud str]achu pustjyt} IJ gati.
Оповідав Йосиnчук Василь, літ 32. 7. VII. 1922.

11.

Вишна

Anwa. - Vjyina

]Арів.

І. Skju~a.

Sk]usa іі pju(ala. Skjшш. p]O.tne tolovjik:t u vod]i аЬо u tjechan'u. Za tot]o kjaZut u n]as "zdorjo1,1". Colov]ikovy z]al:nc
vjolko b]uty, ~·vjit mu ~·а kr]utyt а sv]it is pcrcd njeho poi]oykne
і zjaCnc bluvjaty, iak mu ]udadut, b]aiut і аі s'a zelcn'jad'oц
Jubluic, to ma! IJck~t> mu s'a ul'jynyt. B]ajut u l:asnjok іhІ]ща.
2. Povitr]uli.
Po...·itr]uli ро hjolych gr]un'ach ihІ·]aiut. Pry tak]omu tas]ovy,
аЬу CJcsnyi !Jegifl t. j. fyst]yi аЬу kr]asno flu]cray аЬо sop]ilkat},
to povitrjuli Ьу ho yz']aly. Vun tam ne mj;~.je Zjadnu rob]otu,
ly! ]isty, p]yty, flu]eraty аЬо sop]ilkaty, doky on]y ihr]aiut а pot]omu z n]ymy mjusyt spjaty, а І} djcviai hjodUI} nazJad ho tam
pokl]adut, vytky ho v]oz'mut.
3.

Vo~,;~kjun.

Іс

tak]yi Colov]ik, §l:o s'a pererJobyt па voykun]a і ch]odyt ро
!>ylju І} nOCjy ta ps]y kus]aic, ]11с'і m]oryt, iak to r]az na pr]yklad
i>]ulo, U:o odnja :lon]a sv]oho Colov]ika pot]omu p[oznala, U:o
un vol}kjun. R]az pu§ljy kosjyty, а iak u!j(' s'Jiпo pOCynJyly,
on]a koly b]ula na kop]ycy, ta I}Vjydila l'olov]ikovy pomje!y
zjuby iz ісНі pl]ata пytk]y ta dar]apky. U nOC]y iak on]a
v]11i41a v]on і ne zn]al:t, §Со jc]ii Colovjil: ne spjyt u ch]yiy, von
ісі]і im]y1,1 pes morJyty. Pod)er па n'11j pl]at tai sor]ol:ku. On]a
u zar]an'i ColovJikovy s'a kvjolyla (skjarfyla.s'a). А vfi:n dosjadnyi kjaic. Е! tot]o pust]e! Tohdjy yp]oznala, ~Со і('і]і Colov]ik
vщak]un.

4. Vicr.

Vid' pjoznaty na t']ifi, de on]a

ріс

-ІЗО

tai

z]t.ІI)y

ji p]oznaty.

5. Potop]c:lnyk.
І}

Chto s'a ut]opyt, toi st]anc potop]c:lnykom.
v]odu.
б. Past]yr.

І

Un i]ahnc:

VUn ІуА kol]y dozv]nlyt z'v]irku ub]yty, to tohd]y !і m]of
tІhjyty. Kotr]yi strЩcc ~·hjotc sobi mnjoho z'vjirky bjyty, tjot
spc:rc:d vc:lykjodn'a, аЬу s'a pryCaY jац і pry«' jas(a ahy nc profjcr, Jaby mjal} kolo sjcbc takjн skfanjyCku, ta prytjasta І} skljaпjytku pjustyy. Potjomu djoma па vr.ljykden', koljy sljuZI>a
bjo!a, udprayl]aics'a а \1 sljyl}c'i а па schUd sjonc'a kryz' sljyl}ku
sv]crlykom djirku JuvcriЇI} і b]ofc pryl'jasia u totju djlrku pokljal}
і Jaby Zdjay, kol]y pUp k]afc pjeriyi raz Chrystjos voskrjcs.
Tohdjy m]ajc: p]u&ku zn'Jaty id Іус']н. Kol]y k]afc: dr]uhyi raz
Chryst]os voskr]cs, m]aic c'ifov]aty. Koljy kjafc trjctyi raz
Chryst]os voskr]cs, m]aic str]ilyty u totju sklan]yCku. Pot]omu
koly v]oz'me pju§ku na pJictc і pUidc za pjcr§yi kort, jaku
z'v]irku ch]ote ub])'tf, tak]a z'v]irka idjc id n'Jomu pl]atuCy.
Odjeп star]yi stril]cc scs]c d]ilo rob]y1,1 і kol]y I}Z'jal} pju§ku
id lyc'Ju, zaC]a1,1 c'iluv[aty u sklan]yCku і v vjydi1,1 tam Isus
Chryst]a jak dit]ynu. І un tot]o i]ilo і sklanjyt'ku uz']al} і Jupyy.
Во tak]y! strЩec, spered kotr)olю takja z'vjir id je, proklynjc ho
і v]Un m]usyt аЬо r]uku sol>]i Justrilyty аЬо Joko аЬо s]am sv]oi
djity osyrot]yty, tn znatjyt ~am schj(' o~yrotjyty.
7. Pu§ku zamjovyty.
Pu§ka zam]o1Jlena ne justrilyt, t:hybja
trjrtyj dcn'.
8. Hlludnyk.

па

klynkju drjuhyi vad

Bludn)yk vcl]ykyi Colovjik dvja па try mjetry.
lijovjcm u poloпynju, izm]er'klomys'a sjered plai]a. SC]om
mal} Cynjyty, pttd bjukom пakl]aviem v]atry sob]i. Cjuiu raz,
!С]о Colov]ik dal]cko па drluhum grunjy zahJoikaц. Ноі! hoi!
n]a do1"1ho. Had]aiu sob]i totjo dal]cko. LyA mai v]e!!elo my s'a
I}Cynjylo. Іа s'a obzyцn]uy mu. Ly! raz tjuju, tot]o mai bljyz'ko
h]oikaje. Ja s'a obzyv!aiu. C]uiu totjo !ее mai bljyz'ko h]oikaic.
І ja s'a obzyvjaju. C:]uiu tot]o Аес m]ai blyz'ko. HuC]yt vitcr
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hut/yt,IІad[aiu, §Со

chja!ta s'a zaг[yvat. Tohdly ja s'a nahad[aІJ,
iakjcs' пср[сцпс. Ja nc zn[aІJ d~ s'a djity, uv/idivi~m
juvoro( kolo ~ІсЬс ncdaJieko, u7.'a~:.~ dvi hоІ[оцп'і і zapch[a~:.~s'a
pud ju\•oroi і ro~kljaц vjatru op![at. Та mjofu s'a, [аЬу Іу§ па
л'Іа b[uk ле ~,&р[аІJ. Rjaz pІ")тhjodyt id m[cn'i, аjІю holov[a mu
pjovcrch buky, tak[yi vcljykyj. А р[іра mu І} zub[ach, §ёо
z~mfli 'lokjyvaic. Borodja mai dj61,1ha, jak pl!at Sis( mjctruy.
Krysjan'a romaSCicn<t, krlysy Syrlok'i і!І hjori zaklnr.(~ni jak
11 tlбl}tU~,&. Л іа [упt"-е nc d[i!u, Іу§ mjofu ~·а Blohu, ltov[or'iu
oCcnjaS za oCcnaS/om. 1}f[cm hu1,1 JIOiov[yc'a m!~rtvyi а il.n pгy
chlodyt id m/cn'i 101. stjoщ tlva па try st[upn'i kolo t[oii vjatry,
SCom plcrSyj raz kolo njeii f!ah. Djafi pjustyts'a mai bljyz'ko
і(І m[ёп'і id juvoroty. ZakryCjyt h/olosom, ilagby z njcba zakrytCialo, dai vjatry u р(ірu.Іа ІJZ'[aІJ holjщan'u tai zapch[aц І} pjipu.
А! Casпjok my І} zubjach, kr/oпcaju tai oCcnjaS ho ..·jor'iu.
!lakcm zapchla~,& holiO~:.~n'u І} p/ipu, ta Іу§ rjaz ho vjydil} stjupyty taj П<І <lrjuhu! polunlyn'i у.і:с bjuy.
~Со ~cs[c

Оновідш1 к с~рнні

1923

Николай Дурда, літ

35.

12. ВуАь"У"ІР· - VUI'ebf6Me1.
Za ncpjeчn~.
ВІьtц

odjcn ка1.dІа vcllykьІj. Daцnlo сfіцkІ-ьа skotlaryly, cho(\lyly 7. mІаrІнщ. Та n/аіщ djiцktІ skotjaryty, korlovьr. sokotlyla
u polon/yn'i. Tak onja ~otm/a snkot/yla, л'Щоhо nc Іюj[аІа s'a.
z\'('(·nrlilo~·a і {")юt"jila \"{'i"/ёriu \'otrjyty. І tak ргуіS[щІ do neii
odlt·n Іг~'Ііп'. І шjуц jUj kazjaty, (·у dla~ dji\.lko vcrjer'jaty.
K/aZc icmju on[a: !Іа tobi (\lam, lyS jak bjude§ Clesnьr.m. (':omju
іа !Jwm ш· hwц Cjcsnь1m, iak ja takj-ьti lюljoden. Dalla ~:.шІ;l
iOmlu li~ty. Tak iak Uп povctlёr'ia~,&, chlotЇI} s'a z луц lublyty.
І ~,_шІоt ле )Jrysta\•lala na tjo. І otjo:l imyy. іі, imlyy іІіІо pilrvjaц
і povli!al} ро koljybi ро s[ochach і ро kJorCoch, Sto s'a nc
umi§C/alo. І tjak U\"lydily drjuh'i il.l:arji, !Со tam іе bidja. І tak
djaly u !;(')/о zn(aty. Tak tot Colovjik djui:c s'a nap(udyl}, §Со s'•~
sфІо z johjo skot[arkol}. Pak Un is'kJay u sёlji, tkjo Ььr tam
Щоц ichjo kor[ovw sokotjyty. І tak Ьоі[аІу ~·а, n'itkjo s'a ш·
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oholo!]ay. І t]ak іm]уц kaz]aty Jjudom, lto U:o chjOCete, totjo
vam dai]u,ly§ idjit my id kor]ovam u polonynju sokotjyty. І dvja
ljude naj!I]y s'a, Ьо odjen ne ch]otiц iljy, Ьо boj]a\1 s'a, !to iehjo
tam zadjulat. І tjam tw:m J]udom dач. §~о chjoUiy і ро.ІІjу u ро-о
lonynju sokot]yty. І ч.n]у s'a ІюіІаІу na tU.m mjis'c'i u kol]ybi
spjaty. U7.'aly koljybu totju і pon]esly ji daljcko. І tjam ispr]avyly !і Гjajno, pokljaly, jak h]ьtla. Dач. BU.It v]e~ur, jak uf]c
chjoiat sбbji parovjaty vetj~r'iu. Аі цnjy ~]uly, !~о tot vU.Цar'
Ььщ nep]eч.nw:j а ynjy s'a djнt.e Ьоі!аІу. Zvarjyly on]y vc~j~r'ju,
povctjcr'ialy і zapaljyly p]ipu і k]ur!at sбЬ]і. Tak sydjat s6bji
і djumaiut, су nc pryidc tot Utjar' jich zadu§jyty. І tjak pryj§lja
odn]a bjaba djuie stra!n]a і s'jila onja spjerek njaklada. І onjy
s'a djuic prjcnap[udyly. І tak d]umajut, lto tuj ~ynjyty. І kjafe
odjen drjuhomu !eple, lto je u nas ~esnokju ta stru!jim tot
l:esnjok, tai vodjw: s'atjenoji im]yly br]ЬІZkaty na bjabu а bjaba
zja~ala s'a struhjaty tak ро lyc'ju. А totjo bjьda bjaba Ьosor
kjan'a. І tjak onja zn'Jala s'a і p6!1Ja ly§ v]itcr za nуч. zav]iiщ.
І on]y nyt ne spjaly, !to s'a dju:l:e Ьojjaly. Tak dац BU.h r]ano
і onjy podojyly korjovw: і zvarjyly objid і pu1,.1bjidaly і tak
pO!ljy is korjovamy. І tak populjudn'u і y!je s'a onjy :l:jur'iat,
jak bjudut on]y spjaty dr]uh'ЬІi v]el:Ur. І tak day BU.h v]c~Qr
і tak onjy ladjats'a na vc~j~r'iu і !Jur'iats'a. І ynjy zvarjyly
vc~Jёr'iu і povctj~r'ialy і tjak pryi§llo d njymj takjc, jak kljadn'a
і stjalo spjcrck koljybLІ. І onjy s'a djut.e napjudyly, imjyly sjw:paty vod]ьt na totjo nt:p]cync s'at]enoji. І tak ncpjeyne totjo
p6§1jo, !у§ vjiter zav]iia\1 і kоІ]уЬбц potr'ias, tak djufe zav]iiay.
Таі onjy ny~ nc spjaly c'ilju n]Ut, tjak s'a furjyly. Day Воh
dnjynu і ч.n]у odkjazuiut na svjoho gazd]u nai id]c id kor]ovam,
Ьо І"Іn]у nc chjo(at ЬЬІtу tjujkь1 u polonyn'ji, Ьо ІJn\y s'a djufc
lюjjat. І tak gazdja pryl]o1"1 і djuZc klt prjosyt, ~{о chjoCctc,
totju vam dаі]н, lyS soko(jit my korjovw. І ~:~njy iumju hovori]at,
§Со onjy ncclljo(at і~ korjovamy Ь[ЬІtу joh!o cljalc. І vO.n t]ak ich
dopІ·osjyl}, §С.о і ч.njy ~·а цstjaly nazjad u polonyп'ji. Tak djal}
BU.It vjcё6•· і tak on\y izvarjyly vecjer'ju. Tak s'jily vetjer'iaiut
і :l:]uriats'a і kja!ut odjyn drjuhomu, §Со h6rk'i nja§i, neЬorc
cymbjorЬI, ltrjб§i, koj tak tuikьt ifitrach\om ich zarobJ]aiemc.
І tak pryi!ljo nepjcч.nc takje z]avelykc, iak kopjyc'a і djuic
strja!no §ljo hutaCjy і un\y s'a prjcnapjudyly. І totjo ncpjeynt•
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~'Jilo za kоІ]уЬоІ} і l}njy kJaZut od]en drJuhomu: id]im, neb]ore,
von, ber]im hol]бl}n'i u r]uk..t і t]w і !Ja і tJak k'ir'i]aime tot]o
nep]cl}ne. No і pU§IIy І._ш]у і z]ataly byty hoi]Oyn'amy. А tJo
nер]еІ}ПС z]atclo i]oikaty і z]аёаІо kaz]aty, !Со ne b]yjte n'a,
ho іа tak]c b]wlo, iak v]ьt. І on]y z]ai-aly ho zv]idovaty: !Со tw
j('s'. Onjo zjal'elo kazjaty, !to on]o ch]odyt :r.a hrich]ot mьrtar
~tvJuiul:y. Л c!Jyt}fat on]y s'a, on]o takJe (!Ju!c ё]ornc. І zv]iclujut ho, !ё]о to tak]t': <l]tІ:"k l']ornc і pus'Jitcnc. KJa!e l}njo: ja
za IІrkh] ..t pok]utaiu. On]o <l]alt~ piJ~IJo, lyit vjitcr zav]iial}.
І уп]у tak <l]uic s'a pr]c:r.rJadovaly і d]umaiut sбЬ]і, !to b]udut
m]oZc tcpёr оп' sp]aty. І tjak ргуі§Іjу u kol]ybu, pus'id[aly
і f]urjat ~·а, §Со iak'Ji па nych strachJ..• id jut. Tui perenoёov]aly
І,Іn]у, da1,1 BUh dnJynu і tak da1,1 BO.h vjc(Ur, on]y s'a dJu!e
iJuriat і hov]or'iat sObJi, §Со су budem]e choi vJeёO.r sp]aty, су
JІС prJyi<lc l}fjc vJcCQ.r to ncpjcl}nc. K]aZc od]en dr]uhomu,
mof]im s':t R]ohu і tak joh]o BUh vol"'veJrnc v6d nas па pus'c'Ji
p]usta.
No і t]ak zvarjyly l}njy vcCJёr'iu і povct]ёr'ialy і prychJodyt
odn]a diчka d]u!c pr]es]ylno kr]asna і s'Jila on]a is p]crck n]aklada і n<: mohl]y s'a nadyv]yty па tu d]іІ,ІkІІ і kaz]aly iU.i: us'Jakuie dwchjaniic da chva!Jyt Hjospoda.
Kaz]ala 1._1n]a: ііа da chval]u. ZJaёaly іі z\·ido\·;.tty: §ёо fjury~
diчko, §Со s'ud]w ch]ody§, §ёоs' s'udJьa zabludJyla. On]a k]aZc:
іа tui !;kot]aryla і pryi!Jo~,~ od]cn OC]ar' і mcn]e m§Cjach і роv]і
~УЧ mcn]c па ko!Jybi, Ьо іа z n]ym nc ch]бtila pofub]yty s'a
pryst]aty, jak vU.n mё:n'Ji kaz]a1._1. No і tak tot]a djil}ka naho\'Orjyla
s'a z nJymy і pU!IJa ~бiJji, Іу§ v]itcr :r.av]ijal}. І f]uiut onJy tot]ьr
fudy а d']iІ...Іk<t tak <l]u:i:c z]aёala !loikaty tot]kj"ЬJm hjolosom.
І pU~l]ot чnІа Піl tot]o m]isto, сІс ііі]і vUCJar' tot roR:Jach. І tak
on]y ~·а djut.c Ьоі]аІу і tн! mw сіmЬ]оГЬІ pi]ata nОё, iak mLI
nуё nc !iip]aly. No mо1._1ё]у, t·imbjorc, І,Іf]е sё:s'Ju nUё odnJu pcre1>Judcmc, chOd' !ak h]Cir'ko. І tui on]y pcrenoёovjaly і ne sp]aly
nyt. Dач &h dn]ynн і tak podo]yly kor]ovьr і zvar]yly ob]id,
JIOI}hjidaly і tak pMIJy s kor]ovamy. І hovor'i]at od]en dr]ulюmu, U·o kcbjL( eh]бd vJcёU.r datkJo uf]c пу рrуі!Іоч. Dal} ВоІ1
vjcёtв·, zvar]yly vcCJё:r'iu, tak zapal]yly pJipLI і kJuriat sub]i. Taj
11Zje hjct, lt]ct, p]Cizno uёyn]ylo s'a, Db' djumajut sбbji, je k]olo
осІnІм dl&'ai odynjaC"c'a( t]asO, taj onjy !l'!c nc spf]at. CjLІjut
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оп\у idjc odпja ko~jiia. Dju:ie prjehutjyt. Ргуі&Іjа totja kOCjija
і s panjamy і sydjily па n'O:i totjwгy panjw: j odjen kjofii. І pryL
iljy і kazjaly: pjodte fudy iz njamy.lцnjy zjataly kazjaty: mjЬІ
пе idemjc. Zjafaly ich posЬІpjaty vodjб1} s'aCcnol} і Cesnokjom
sukjaly s'a odjcn dгjuhoho. Totjo ЬjЬІІу пу paпjw аі СогtjЬІ.
І tak totjЬІ Coгtjw pO:iljy sбЬі і s tб1,1 koCjijo1,1. І tak опjу imjyly
hovoгjyty sбbji odjr.n drjпhomu, Ato horjazd, ~~о ich Cjort vO:dn'jU.s, totjw panjw, nai idjut do Cjorta. І раnjЬІ totjЬІ uCjuly, ~о
fudy hovorjyly і І,tsjcrdyJy s'a і ~,tprovcrnjuly s'a і nazjad s'a
oЬ~гnjuly. І І,ІZ'jaly fudy iSsobjб1,1 u :<~jylu па kuC]iiu і povjezly
iC'h. ldjut iz njymy ponad odnju V{'ljyku zjarvu. І tak upjaly
\1 totju zjarvu is tjo1,1 brjiHoц. І tutjьt ~ortjw hjct s'a vjwtopyly
tjamkw. І totjЬІ fudy imjyly s'a za zjarvu і tjak pomjalw vjwdrabaly s'a yd hjбri. І vjЬІj&ly і 'ljutc s'a napjudyly і zrjadovaly s'a,
!Со onjy tam s'a nc ustjaly na~,tftjema. І pUSijy \1 SC'Ijo і nc njcsly
пуС iSs'objб1,1, Ьо ne hjodnw bjwly i~trachju. Zailjy ц scljo, zjaCaly prykjazovaty, iak onjy tudjw pjacyly. І kja:f:ut davjaj, Colovjitc, !Со b\wla tjokma, Ьо mw tjak s'a poperepu:f:jaly tjamkЬІ,
Ro nc myfi nam і totjw hrj&i.l vO:n im da\1, gazdja tot, hrjб§i.
І tjak kjazka ncbjwlyc'a, tkjo nc vjwslucha1,1, па! mu vjwskOCyt

potlylyc'a.
Записано АНЯ

22.

Х.

1933

віА Анни Паранич, літ

13. НоаосеАИІ&L -

33.

Novosjelye'a.

Za derel}fjanu kor[ovu.
Bjwц odjcn Colovjik djuie mizjcrпwi ta mач odnju :ionju, ta
clюdjyly kjolo gazdjlil} robyty. Л u tUm sёfji takj"Ьtj bwl} r'ijad,
!to l-jercdu Cercdjar'l pas а platn'ja mjus'ila hjьtty у vwt takjoho
ёoluvjika, ito nc mjal} korjovw. А vUn tot mizjcгпwi pvdjumay
sб])і, ito idc u chjaitu ta natjcic doil!ok Ьа цёjynyt korjб1}u.
І vftп !<!'а v[ьtbra~,~, pU!jo1,1 u chja!Cu, §to у !бn'ji nc kazja~,t
nyt. Narubjaч do§tjok, у zrobjyl} korjoyu. Pryn'jUs u vetjёri,
iak s'a yzmjёr'klo, ta sjcrcd dvorja svjoho pokljal} totju korjбl}u,
j:~bw stoiJala. У :l:on'ji ne kaz!aц, o:f: vftn yzrobjyц korjбyu taku
yz djcrcva. Zonja rjano vjwi!la von у І,.Іvjydjila na dvoг]i, ito
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tam Jtos' st[oyt.

У І}П(а

nap(udylas'a. Z[abihla do ch[1t1!

у

k(aJe:

іа! Colovli~c u п[аs па dvor(i Jtos' sto(yt. Colov(ik k[ate іО:і: пе

b[6.js'a, toto ja kor[OI}u yz do!t'(ok yzrob[yy. R[апо C(uiut.
Cercd(ar'l id(e u korb(aC l[usk.ajc. D[yvyts'a miz(crпwj, су bude
jeh[o kоr(ён"ш hn(aty па p(a!u. Cered(ar'l pryi(Oy у v(ydiy., Jto
kor(ova па dv(бri st(oyt. Za~[oy І} dvO.r, fcn[c kor(ol}u. Kor(ova
пг. ch(oCe jt(y. У vO.n l}z'(ay. kor(ovu na рl[ёСі pon'l6.s pov[yite
sel(a. У pokl(al}, па! pas(c. Z dr(uhoy m[arhot} рО.І(бу а tot
miz(crnwj pul(oy у yz'(ay totlu kor(Oy.u ta zapr'j[atal}. А vwd
Cercd(ar'ja bika zahub(yІJs'a. Ccred[ar'l pohad[a1}, Jto m[ote
tot(a korjova, Jto jl!jji v[wn'O.s yschod(ylas'a b[ihaty. Ys'k[aje, ne
m(oie najt(y, n'i b[iku, n'i kor(Oy.u. А u t[O.m sёf(i tak('ЬІj bwy
rol~kaz, Jto а! prop(ade kor[ova, Cered[ar'l m(aje zaplat[yty.
Miz(crnwj u veC(ёri yfdaje, Jto jem[u kor[OІJ.u pryien[e. А kor[ovw nc іІс. Z'v(idujc miz[ernwj: а moj[a kor[ova d(e je. К(аіе
Ccred(ar'l: m[ajic yschod(yla s'a b(ihaty, Ьо nc Не n'i kor(ovw,
an'i b[ikDJ.. Kate miz[ernwj, abw mu kor[ova bwla, Ьо t~fla
mal(e bt"'z с(ус'k'ЬІ ne h[odno i(yty. Cered[ar' pry![oy. dom[O:
у poveC(ёr'jaц, рО:І[оц u noCJy ys'k[aty. Do r[ana ys'k(aц у ne
najl(ol}. РrуІ(оц miz(ernwi Colov(ik do st(arostw у skaz[aІJ., !to
mnj(ёii kor(ovw ne je. Star(osta jcm[u k[aie, а:! ne b[ude do
trёt"бji dob(w, Cered(ar'l m[aje ty dr[uhu kup[yty. Try d[obw
myn(uly, taj kor(Oyu ne naj§(o~a:~. Star(osta roskaz(ay Ceredar![ovy: kup(y tom(u Colov(iku kor6(1Ju, koj jes' jehlo kor(OI}u
zaltul)[yl}. CcІ·cd[ar'l kup(yy kor[бІJ.U у d[ац tom[u miz[crnomu
Colo\·liku, ta \'ОП tohdlw miz[crnЬІj molok(o s(criJaІJ vwt t[Oi
kor(••VІ>І.
Оноnід::ш лнн

'27. VI. 1922

ТомІtІUИНСІJЬ ІІстро Пал.чій,

АЇТ ОІ<ОЛІ1 бО.

14.

Дубове.

-

DuЬove.

Za star(i Cas[w.
Іа z'v(iduiu star(wcl1 lud(cj, jag bjwlo dayn!o, су mai d(obrc,
iak t~p[er•, су mai l[ycho. ЧnІу k(afut, !fo mai d[obre, Ьо luiol
kup(yty n~ h'(ija ЬІьrІо, [an'i chol[Oin'i, Ьо sam[wi zrob(yy to.
Postol(w kup(y1"1 sOb(i а nc Ьok(onfi. Chod[yly u post6l(ich. Лі
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zar]izay зvуп']u, ublup]yy, is t]6ii !kurь~ postoljw ~уп]уу. Teper'
k]atut, ~о id]c у b]Oyt, k]upyt r]eklyk ~'Jorпwj, nadr]aF\:1>1
п]amisi chol]oleп•, па misto postol]\1 top]ank1>1, bok]onty.
Записано дня 3. VII. 1932 вЦ Юри Кушніра, літ 46.

15.

Теребло.

Za dak]a

-

Ter]eblo.
і рор]а.

Вьау odj~п pUp. Та tot !JUp Uп slut.Jyy ро v]iri ро pr]aydi.
Л Jaпhel ~olІriJiy\J lІьtу pr]otyy BJoha. Та toh]o Jaпhcla Воh
zabr]ay doiJO:. Tot ІІіt]апhа Щuу orsag]om, vJ~rh s'a leg'iп']om
ta рrуЩоу u tot]o srl )о, <lc Ььщ tot pUp. Tak Що1} Julyccц. U ~er]i
рОр vJwj!o1} s сhjЬІіі vоп ta st]:t\;1 па pjбrti. Та zv]idujc s'a tot
рО:р toh]o leg'iп'Ja: dje tЬІ jd]cl leg'Jiп'u, kJa!c. KJa!c iom]u
tot lcF::'Jin' popjuvy: ys'kJaju sбЬ]і sl]uZbu. Na ot]o iom]u kjafe
р6р: budje§ u m]спе slu!]yty, men'Ji trjeba sluhjl>І, Ьо u m]cne
sluhja v]wslufyy. А tot IJeg'in' k]a!c: ja b]udu u v]as slutjyty.
St]ay 6п tam. D]ay iom]u рСір Jisty, tak J~n tam slufjy1}. PryjЩo
sub]ota tai u sob]otu pcresp]aly nO::C is sub]otw па пёdjifu. KJa!c
jom Ju рО::р: ta s Jwnc, m ]aid itjy do ccr'kivy .Tak, р Jane, і а ne m JбZu
it]y, to і]а sluh]a, d]ok1>1 s'a ne oJ)]ь*lu. J]ak s'a ob]wjdu, tohdjw
p6jdu і jJa. Tak рО:р pClljoy mai sk]oro do cёr'kivy na sl]uZbu
і poza n]ym pQijoy tot lcg'in'. Tak Qn p6§jo1} па kr]ylos tot
leg'in', dc s'piv]ajut. Tak st]ay ifiad fud]yi, §to s'piv]aiut. Tak
і 6n z]atav s'piv]aty besknJyh па р]аmп'аі. А jak z]atays'piv]aty,
takjoho hjolosu па s'v]ifi nc b]wlo tuty u z]cmпoho tolov]ika.
А pU:p v]wdyvyy ~·а па n']oho, tk]o to tak s'piv]aje. DJyvyts'a
ІJU:p а ot]o joh)o ~luh]a s'piv]ajc. T:tj pUp z]aCay !Сс mai h]olos
davjaty. Tak UdsluZ]yly sljufbu, pUp djuZc vcsc!Jwj. Kjafc pU:p
sjьшс, tЬІ mjajrl itjy kjafdu nedjifu do cer'kivy rjazom izomnjб1,1:
Tak оп]у rho<l]yly z vJorocha оЬ]а. Та jUn tam v]wbyv hUd
11 tjoho рор]а. Otln]oho r]azu bwv )otpust. Tak pUp bcr)c s'a па
Jotpust ySSvJoiym sluh]om. S'Jily na brjiCku tai id]ut па jotpust.
Tak id]ut orsag]om na br]ic'c'i а о<і]сп kjбydol sydjyt па m]Os'c'i
ta rcv]e: іоі, iui ljuba du§jc, podil]yly bЬIS'te оd]сп gr]eicar
kjбl}dolovy. Л tot kjoei§ zwj!Jov iz brlitkw ta zjaCay kJlщdob
zvar'j]aty s korba<~]om. А pUp І у§ v)wdyvy1} s'a tai dal]e \']ЬІіІоl)
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па bг)itku ta гjuІуц k)Onї. Taj idjut djalc orsaкjom. Pryjiljy
u odn)o seljo а tjam \'cCjurn'a stojit а па chres'c'Ji па cjёr'kivy
to цs'\і krjankajut kга, kra, kra. А tot kjoCil
iz)opr<' kjбn'i tai z!ьtjdc iz IJrji(kЬІ doljU і nabeгjc kamjin'a
і zal·njc mctjaty u ('ёr'kОц а pUp Іу§ёn' vjЬІ{Iyvyl} s'a і пе kjaZc
nyC. PUp i!'k'ir'ijaц vot·Jonw tai s'i1"1 па brjitku. Іdjut djalc tai
strЩaiut tlvu IJudc-. )U\)ran'a 11 njych Гjajnc tai tot kjo(··iS izjopre
kj6n'i rai ро~'JаІшс .~'а u :leb :1 tam u t.ёІІі ЬjЬІІо u n'joho dva
srjibп'i. І t!Jas'C tjЬІm d\•om fjudom totjw !lva srjibn'i. T<~.k
•·ju!y1,1 kjбn'i і idjut ([jalc. Pryi~J!y па jotpust І} monastjwr. Tak
tot pUp prosjyl} s'a Ud hjumena, §Cobjw zja~"~tra Unsluijyц slju:lbu
}'$ svJoiym slultjшn. Tak ihjumcn johjo engedovjal}. Tak dr[uh-ьtj
dёn' гjano pU~IJy onjy do cёr'kivy do monastьrг'jja obja dvja
і zjataly sljuZbu sluZjyty, pUp svjoic d'ilo kjUnCyt а sluhja svjoje.
Tak sluZjyly ~IJu:lbu а пjarud tohjoto hjolosa !Сс jany ne Cjuy.
Tot Janhel da~:~ odjcn vjiter veljyk"Ьti takj-ьt!,§Co chjбfil}manastjwт
izvcrnjuty. Koljy njarud uvjyd'iц totju sylпju bjur'ju, tot vjiter,
ta цsjc upjal} па kjбrina ta zjaCaly s'a bjohu moljyty issjёrc'a,
abjw tot vjiter utjych. Tak jak tot janhel uvjydiy, §Со uZje us'ji
smyrjcnno mjofat s'a Bjohu, tak utjych vjitcr і otpustjyly sljutbu
і pUJijy па ybjid. Ро цbjidi s'ily na bjritku na svJбiu у idjut
domju. Vjьtj!ly na pjolc tak tot рОр zvjiduje s'a tohjo svjoho
slultju, zja !Со tьr Ьjуц tohjo kjCщdu!a? KjaZe tot sluhja, za otjom
ho Ььtц, Ьо u tjoho kjбцdoJa pUflwm mjostom іе kad hrjo!ei
zjolota, а Un jdCje prjosyt. Та za otjom ho bJyl}. Л tam zaj!tos'
metla~:~ kamjin'nm u cjёr'koц. Л JUn kjate popjovy: utjora s'a
posvjadyl} rUp iz dakjom а njьш'k'ЬІ slufjyly sljuibu u cёr'kivy
serdjytї оЬІа і pUp sOhji і dak sб\)ji 11 sJercy. А tam na cёr'kivy
otjo djavoljЬІ bjьtly ne vorjoi\ЬІ, ta іа diavoljЬІ sk'ir'ia\1 is tJOi
cёr'kivy. Tak idjut djale. А totjЬІ dvja fude, U:o i!ljy, nja ltos'
im djaц dva srjibn'i, kol(y otjo fudc bohjafi ЬjЬІІу. А sluhja kjaiг:
7.а otjo im djaц, Ьо onjy sut cerkjбцn'i Cljenw, kuratorjьr, izmah)ajut s'a na novju cёr'koy., Ьо seljo ich malje, samjy zbudovja~y
nc hjбdn'i а mjus'at chodjyty ро s'vjitu. Tak pryj!ljy domJU taj
kjol'i~ vjwpг'ialt k!On'i, kjaie popjovy: pjane prcvcljcbnwj! Kat.c,
idlit s'a skjuplit baj uberjits'a! Tak s'a nai ybjcгut, ko! s'a
vi11i"jaiut, ОО ja, kjafe, idju Jisty. Prynejsla jбmju soЬojjat]ka
ji..;ty kapjustЬІ soljotkбii н tandt.jirovy. On s'il) kjolo kapJu~tьt

vог[оп mпjоІю
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otJOjias kapjustwvjwrosla Jusada. TaksoЬo!laflka pryjilja uznjaty,
су Un роііІJ ta podyvjyly s'a u djiro~ku klut:jovu. Tak unja
uvjyd'ila totju Jusadu па tjaпdZiгy і pilllja it popjovy. Zakljykala
j popja tam, abjw s'a ilj61} dyvjyty. РrуііJёщ і pUp, podyvjyl}s'a
injoi prjal}da. KJaZc tot Jaпhcl, jak vjwjloy von, рjапс fihjajtc
па pj6s'c'il ta mjalo 7.a.spjit. At. tak pUp zш;pjay пjauchtjcma
і Janhel рUІjёщ sObji па пjеЬо. І tjak kjaska bjwlyc'a vjwiІnyla bLJ
!ydJOm us'im potjylyc'a. Ко oя'Ju kJa$kU sljuchal}, nai bjudc
і zdorjбl}, а ko pysJaІJ nai і tjut bjude zdorj61,1 а ko lюvjoryt,
to tot brcchjat Ььщ.
Заnисано дня

10.

ХІ.

16.

1933

uід Івана Паукашt, літ 5М.

Драrово.

Drahjovo.

Za §utu kozu.
Odjen vO.tjar' zahubjyl} (jurvay) kjozw. РtЩоІ} totjw kJozw
hl'adjaty. Chojdyl} try dnjy ро chj:Uty, пе mjUh najtjy. V!wi§OI}
na pjole паjіjбІ} tolovjika hluchjoho. Tot hluchj-ьІi ne t:juy пjyt.
JАіЬо vO.tjar' Ььщ hluchj'ЬІi. JOba bjwly hluch'Ji. Zvjidaje ho:
ne vjidil} tw mjбji kjozw? Ma•hnJuч rukjб1,1, kjaic, чs'ja ses]e
mJoia travja. Tot tudjw p0.§j61} ta naiJioІJ kjozw, kudjw tot rukj61,1
machn]uy. Іаk najijбy kjozw, djumaje s6bji, djam mu jedjnu
kozju, zja ito sprjavyy. Kja!e: па s6bi sb'ju kozju za itos' mia
spr]avyч, itom пajljlщ kjozw druh'i. Tot imjyy kozju ja ja.j rjoh'ЬІ
пе pгylomjyl}, Іjuta і bjwla. Tot kaZe: ne hovorjy, іа bjuri ne
daiJu, Іуі iednju. Tot opiJat kjaZe: іа іО.і rjohw ne prolomjyl},
ljuta і bjwla. lmjyl} jdeп dгjuhoho tai idjut dolJO. bjcrchom,
vedjut kozju do popja па prjavo. РгуЩу і pjO.p hluchj'ЬІj. PUp
k'objwlu s'idlja~,~, Ьо j§jоІ,І do BjЬІStroho na sljuZhu. Tot kjaZc:
іа bjuri kUz nc dajju, !уі totju jcdn]u. PUp s'a vjwdyvy1,1. Tot
kjaZc:ja іО.і rjoh1>1 nc prolomjy1,1. Ріір uchjopy1,1 s'idlaC]yn'a dol/U
ta kjaZe ... mjatїг, Ьо iJa nc znjaju СІуіа kobjЬila, Ьо miп'Ji
pryviJUI}. ccгkiiynjyk iz tjolok'ЬІ і uLUk do ch-ь1Zi. Tot lyijy1,1 kozju
taj u ~vfij bt'Jk uLUk. У kobьtla utekljct.
Оповідав дни І.

VIII. 1923

Рішко Ференц, літ

4З9

65.

17.

Буштнн.
І.

- BluilyD (Biuifyno).

Za cJar'ia

і

tkatji.

:Zyl} cjar'l. Tohjo cJar'ia llsjc totjo bjwla fjuгa, ~lo Lin kloidoho
tjw!n'a da1} !jyty r'jjanda. Raz pryj§!!y do n'Joho tkatji. У zvjiduir. саr'І, §(·jo vь1 rjohyte? Tka<:Ji kjat.ut: mь.r tl'cmjc polotnjo
у г'іІапdа !Jyjcmc. TodJw kja!c car'i: !Jyite у men'Ji, ііа vam
zaplal'ju. - Tkatji imJylys'a do robjoty no nat_ІpcrJcd ukazjaly,
~о tntjo r'jjanda t.akje budJe, ~о durnJwi у hljupwi ne bjudc ho
\'Jyd'ity. У pustjyly hct. Ccrc.~ tjьrzden' саг'І icnjc mynjystra za
r'jjandom. Tkatji kjaZut: tu іс r'Hand'a. MynJy~tl"r nc vjydil}
г'Hand'a, по nc cl1jбtiy pryznjatys'a durnjЬІm у lllupjwm. '\J'z'jal}
r'iJanda у р\Щоц. Pon'Us do cJar'ja. У car'l nc vjydil} r'jjanda,
по nc choiji1,1 !і'а pryznjaty у Un durnjwm у hljupDІm. У цz']a1J
r'i]anda, Vcr yz sjcbc starje r'ilanda у uz'jal} па s'ja пovje.
У v]wj!<щ na julyc'u у ljudy vjydily, llo ich cjar'l hjoiЬІj. No
l}ony s'a nc chjбtily pryznjaty durn]wm у hljupьrm. Y!jol} саг'І
djale у strjityl}s'a z odn)w:m durпJьrm ёolovjikom. KjaZc lolovjik:
jakjDІi durn]wi па! саг'І, koj 6n hojlwi chjodyt ро julycy. No
cjar'l s'a djuZc rozhn'ijval} у p6!joy domjQ у djal} rjoskaz,§tobjw
ymjyty tkaC]Cщ. No koly чZje pU!ljy, а tkal·jiiy нZ]с nc bjwlo.

2. Za cjar'ja.
Bjwly u odпjoho cjar!a try swnjЬI. Bjwla у п'Joho у zjah01·6di
odnja hrju§a ta! kjaZdЩ (:hЬІIJjila odnja hrju!a. No і cjar'l
tjalovay, Ьо hru]!iu n'joho lІjьІlyzolo(ji. Та pC!:sljaч majstjar§oho
sjwna sokotjyty. No ]iin nc m]Uh jІІsokotyty, Ьо to dva ptjakDІ
krjaly hrulkj·ь1. PO.§]o1J drjuhDІj vjcC'ir scrcdjuJC'yj swn. No у t]ot
nc mlih jusokotyty. Trjctwi vjctilr pU§jo~:~ mai moljot!yi swn
sokotjyty. У Un jliriz Іюгjі па hrju§u. Djyvyisa а dva ptjakDІ
jidjat hrju!u. VО:п ch]Miy imjyty а ptak Jurvaч s'a Jy§ iz chvostja
stjalo mu s'a 1J rukjach mjalo pjir'ja. No ta 6n jusokoty1,1. hru!kjм.
Pr]yide otjcc rjano, pozam!Jujc (zrachujc) hru!kj'ЬІ, sut us'ji. У tak
katc, jak to bjwlo. Swn zjataц kazjaty. Prylёfjily dva ptjakь1
zolбt'ji tai jily hrju§ku. No jja bьrm chljiy otjw: ptjak'ЬІ hdes'
kupjyty. І pUsljay stjariOho sjьша, scrcdju!toho !ukjaty ptjakDІ.
Тоі maj moljot!yj swn kja:f:c: Та ja idJu do iitc'Ja. Tw пе jdjd,

Ьо

t]w ne zn]ajdd. Ja usokot]YІJ hru§kj"ЬІ, ta zn]ajdu у pt]aka.
No idly і tlw.
Tak s'Jily try br]aia па try k]Оп'і і id]ut. Prych]odat id odnom]u
f]isu, tai zab]yly do odnoh]o ,(juba try п]ОZі. К]а:І:г, tko s'a v]crne,
toi vjьr(ahпc nUl sOh]i. Tak bjwly try dоr]оіІЬІ. St]ariwi brat
р{Щоу па pr]av(l, scrcd]uiCyi :.rrr(ln'бІ_І ,(nr]OitOІJ., mol]othlj na
f]ivwi bQk. No on]y p11.~1Jy, у оt]ЬІ dvi сІоr]оh"ЬІ zwjll]y 11'а па rak!a~.
Таі рUЩу dva br]aia u f]is. Trl]ut шj пaSljy odnju ch]Ьiiu. Т;1
k]arialy s'a djavol]w. Та id]im~ і m]м, kaj:l:c odcn сІо rlr]uholю.
No piH!Jy опу s'a k]ariaty у prok]ar1'aly ш]е, §Со m]aly у hr]бli
і kjбn'i, yl]ytko. А tot, Іо рМ]щ• ш1 f]i,·wj b-Qk, p-Qiol} І} іd]сп f]i:-;.
У р]аdац doiC d]u:l:e u noi·Jy. У tl]tІmajc s6b]i, hd]c bw tuj p~re·
sp]aty. И]wІа tam odn]a koiJjьІia zabyt]a, а пс b]wlo І} n'Ui n'iC
k-ьtluch]u. D]umaje sбЬ]і: z]abju ja s'a tui ta per]espfu. No
pry!Joy v]6ІJk u nOCJy, z]aCay tam tь11·haty а 6п s'a пap]udyl} taj
im]yІJ ho za chv]6st. V]Oyk чі]іСе tai kryC]yt: pust]y mrп]r
daг]uju іа :!yvot]om. Tak toi k]a:l:e: пс p]uR:u. - Ка:І:е: pust]y,
pust]y, b]udu ty na p]omoty. No у 6п pustyl}. К]а:І:~, vcd]y tw
men]e, hde sut zolol]i pt]ak·ьt, tоt]ЬІ, !Со u m]cnc je iz n]y<"h
chvQst.Ja і]а pov]edu, k]ai:c VOI}k, do п]еhо, t]am je mai Ь]Uч§с,
а ne ber]y yl]ytk'i, lyl odn]o iz kljitk1ot. Во jag zab]cгd ta zl]ap·
lafi]a.- No O.n пе posl]uchay, Ьг;щ ІІ!І']і. Taj !m]yly ho. К]а:І:с,
!tos' ch]otiІJ? Ja сh]бІіу О,,\ vas sёs'Ji ptak]ьtl}z'aty, Ьо чn]у u nas
f]urt ]іІу hrulkj1ot. Dam]c ty s'i pt]ak·ьt. Pгyvcd]y паm kon']a
yz zоІоt]бц hr]yv6~. У odьril]dy. Pr]yidc do v]бІJka. К]а:І:с v6цk:
no p]oid izo mпбу. K]atc, bw~ пс І>г]аІJ kefetlik, t61ko samjoho
kon'Ja, Ьо im]yfiia. АІе kefetik maj krlasnwj Ььrц. Та ІJz'Jaц is
twm kon'Ja. Ym]yly ho і tam, tai kJai:ut mu: А ICos' ch]6fiy.
Ja ch]6Uy sj~ho kon']a. Dam]І' ty koл'Ja. Pryvrd]y tw паm tak]u
diцC]ynu Zzolot]wm vol]os'om. Is twm р6І]оц h]et. РrуІ]оц do
v]69ka. No, ka:l:c, vбyk. S'i,\laj па m]еп~. ]АІс а:І: пс b]udd tak
Cyn]yty jak jja tбЬі цk]aiu, t]o ~]а poj]im. :::іtап' па kol]бdaz',
dii}Cjyna p]Q.jdc па \"]odu а tм im]y і pryпcs]y s'ud]w. - No 611
tak у uCynjyy. Сh]оруц іі do sjcb<: у poп']Us ісІ v]бцkovy. І !d]ut.
K]a:l:c v6yk: id]y za kon'Jom, аІс JC]obws' пс brja9 kcfit]ik. Iak
6.n v]wjdc iz chfiv]a kefit]ik na n'6m budr. Nn -Qn tak і uCyn]yц.
'IJ:I:]e m]aje у kon'Ja.
D'i9C]yna s']ila па kоп']а а 6n па v]61.1ka у !rl]ut. Р(Щоц цz'j:щ
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у ptak[a. Ptak let[yt а yn[y idjut, jdjut, id[ut у str[ity\)s'a z br[at'amy. Br[aia. ~u n'iC nc m[ajut. Vcl)y ich па Sjybcnyc'u, Ьо
Slos' izrob[yly. Un k[aic: П<' v[i§ajte ich, іа zaplaC[u, аІе ne m[aju
hr[&i. Nc ЬІаі, аі П<' mlaicte; lyllit [atrcc, pys'm[o, у p[ustyme
ich rluшiU. Brlat'a idlut u Ji~lu і dlumajut sбЬ[і, rladats'a. А Іt[о
budc nam utlcc kа.офну. Mw n'it nc ш[ajem~ l_ll[ycko prohr[aly,
а Un vrrl[e kon'la, ptlaka у d[iyku.
UIJ[yjme 1,1 ІІіщ IІrlata у zabcr[im. Ксй[іm, §Со to m[w naj!l[y.
У porllh[aly поі[ош brlata na smёr(. S[ami рUЩу dom[U. Kaz[aly
§l:o to yn[y najЩy цs[с. А оt[ёс' im k[a!e. А br[at vam d[e? Tko
zn[aje, moie des' u f[isu urn[er. Tak pryjl[oц do t[oho vб1,.1k,
kotroho porub[aly noilorn. Dyvyis'a а Un m[ertvwj. Pryn'Us
m[asty, pomast[yІJ mu r[anu а Un ust[a~,~. К[аіе, oj jak ja d[бyho
:->р[аІ,J.. А vІёщk kaie do njeho: oj spjal} tw, Ьо tьІ b[wІJ zabjytwj.
К[аіс: n[a ty dva big[arc'i, ta kaic, hus'J[aj. І kaz[aІJ tot
І1Іus'faty. Та to tak h[us'falo jag h[us'fi. ld[e а od[en !yd, rub[aц
tlёrn'a; і Un zaC[aІJ hjus'faty. Tag zЬІd ihrla\1, !l:o poder s'a na
tlёrn'a hct у zayd[a\.1 ioh[o. Каz[щ !Со 11n ho por[izay no.i[om.
C.hlolat ioh[o v[i!aty. АІе Un k[aie: d[ajte men'[i zah[us'faty na
per[ed m[6ii smІerty. Kaz[al} panlim. АІе iyd kaie: ne d[aite mu
hus'f[aty.!-.. Ьо budem[c ihr[aty. Каіе, no d[ajte mu hu[s'faty, ly§
menlc idd[uЬovy l[ancom zajaz[aly. No ta zaC[ay (ffi hus'J[aty.
HІus'Jat, h[us'Jat. Us'[i pan[ьr: ihr[ajut аі podur[ily, hr[ajul:y.
А !yd s[ul:e chreptlom id d[uЬovy, taj k[aie: aj vaІJ, kaz[avim,
ne d[ajte mu h[us'Jaty, budeme izbir[aty.
No і tak klaiut mu, nc h[usfai, sm[ёri tvo!la darlovana, Іу§
st[ay hu~'Jiaty. St\ay hus'faty у pustjyly ho d[omQ.
Оповідав дкя

26. VI. 1922.

18.

Нанхово.

Іаан ПроІ<оп літ

-

10.

NІankovo.

R[uban'a d[ereva,
Plctiy! rlaz s'a pUtlkJapuie tot[o, ~о s'a pU.dt[ynat, kud[w m\aic
p[adaty. Yz dr[uhoho Ьoku s'a pO.st[ynat piJ!6ІJ і pak todlw
pod[c doi[U. Тоd[ЬІ ufjiCut 11t d[crcva n]a bUk. А iak up[ade
<loi[U, ta maj sk]oro id[ut ochar[yty- hol[uz'a optyn[aty ta pak
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potlomu m]iг'jajut ho па mletrw. D[ale r[iZut ріІбу, dlalc klofut.
!ak isklofut, to imflaiuts'a skljadovaty, to s'a zv[ut sat.п'[бvi
Todjw s'a skljadujнi do s[at.n'O:'.J. D[alc pak je pcrci>IU.r,
іёо odbjyrat.
Djr.гevo ~·а pu[imat rub[aty сІо s'[ahU k[aidмi t:as, do kljcкU
okt[ol>ra, scptcmbra і nov)ctnbra. Ne p)ukat tl[c·r{"\'O tohd[м.
Na n'Um tul•d[ьt miskjьa nc: і[е (u Ьсгjёz'і zvcm[c sO:k а \І bjukovy
miskja).
Опоаідав дІІА 5. Х. 1924. Шутко ВаЄ"иль Митруи, 25 літ.
dг[wva.

19.

Горінчово.
І.

-

Horinёovo.

S'atja Varvjara.

2:onja lynjyla pov[isma а рrуі!Ца do nleii takja Zonja, iilo ji
poznavjala. Totja Zonja kaZc, aZ іс u v[as §t:c odnja ltii, to
ja vam pomjoZu. А tota Zonja, kotr[a tynjyla, pO:~IJa porjadyty
s'a do sus'jidw: а !tobwm robjyla? Tu ZonJa pryj!!Ja do mjene
pomOCjy tynjyty. Nc d[ai jO.j tyn[yty, Ьо njwn'i Vаrv)аГЬІ. ]Ujdy
па pjO:d, zatn[y revjaty, aZ Sjavynw, Varv[arynw d'ity pohorjily.
1}n[a (Varvjara) Jubihla von ta kjaie, tynJyla Ььt ja bw bjwla
tebje, koh'ws' nc bjьrla takja rozjumna і koh[ьr.~· bjwla.'l'
porladyla s'a dr[uhOji.
пе

Записано дня

24.

ІХ.

1933

віА Маріі Микулиuь.

2. I.:injyvwj tolovjik.
:2;уу. jedjeп tolovjik ta ЬЬІІJ d[uic nn[yvwi і Zonja ioh[o bjyla
і pгohn]ala het tai Jisty ne davjala. А O:n pO:Ijoy u ch[a.Jtu і imjyy
vj61,1ka і pQhn[aІJ па tjorb. Naii[OІJ s'a ied[en durnJм! Zy(j. ta
kupjyц ud n'Joho vjб1,1ka za ріа( (w:s'at:. А toi tolovik kjaic:
dajtc iomJu !is'dcs'at kUz ta stjane ty s'a na trёiyi den' ~is'( ~to.
І JO:n tjak і zгоЬJуц. І ріЩоу ta djal} vjбl}kovy !is'dcs'ja( kOz
і ovjёc', Vdl}k tohdjw ys'Ji JO:c'i pojjil} а jcdn[a koz[a zapг'![atala
s'a u k[бfi iz ovjec' tai sydila. А па trjeiyj dёn' pryj![ol} fyd
udopcrjaty ,tvёr'i z fudmjy і ПІ" hlocl<'n І>ьщ udopj<'І'ty. А kozja
!ak sycfjil<І u kjo!y <І Un udoper[a9 clvёri і nc mli.IІ udopjerty.
Та zjаёаІ"І rud[y kl[ykaty. On kja7.(': l·ui, Cuj, !ak mckjckajг,
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kO.lko іе jich mпjoho. І koljy udjopelly dvjtri tai vjdl}k ufik.
vjydytr, lнdy, пу je ly!je оdп!а kozja. А Ivjaп
tjorh. А !yd u п'joho і totju
<ІjбцЬп'u нvjidjiІJ. Sco tLІ chjoCd za otjo, Ivjaпc? Ка~е ja chjбCu
:.r.a otlo §is't·' tjw~'aC. А to! ~yd juplatyl} iohjo. Kja!e, !to otjo jjc.
А toj Colovjik kjafe: to <ljш·htor! Ка~с, ta jak iz nym trjeba
rol>jyty? KjaZc tak: tkjo 1J ija іс cl1vjorwi, to poklcнljy na lj:н•yc'u
у dfн!c hyi. Л djalt• napa\ly ріС і vCгz' іС!Іі tam. А Uп JJU!jOІ"І
і tak izml>jyl}. Uz'І~щ l>jal>u za njolш і :.r.jaCa1._1 <ljнfc bjyty ро
:.r.j<·шly. І \·сг bjabLІ u pit. Л ріС dju7.c ЬjЬІІа iasпja. !ak ver bj:tl>u
u ріС а bjaba toh<ljьІ ~·а <ljufc jн!ikjiryla. On kja!e: kik, kik шUі
hjabylych! JakjьІj z<lorjovЬІj! :\ tohdjЬІ juiah l>jabu і poklj:щ па
zjёmn'u. Л ІфЬа nt~ t'hjбfila t·hodjyty, Ьо hjaЬa ЬjЬІІа mertvja.
Л Un tohdjЬІ pU~jбl.,l opi!at na torh а toitolovjik, !Со mн prodjay.
~ёs'і dvi •·jcCy sprjavyl} samjopi~kw: і kja!c: ijak to mjo! itjy?
А pnkljal} na bjerc\;1 і obja s'jily tai idjut. ZЬІj!ljy doljO. а samjopi!kw stj:tly. Л tohdjьt Zyd povijUz domiU і ch]OCe vjesty do
Chjusta rjabiпa. А toi iomju upovil}, ka!c, jak metje Щу dёs',
to objwtc pnplнvjaly mjalo tсчкlі. А unjy totjo mjalo izrob]yly.
Л ~jyd, koi chjбfil} vjcsty rjаЬіпЬІ, ta opchjaгkaly r'iljwj vUz. Та
zjaCaly jtjy. А samjopi!'ikь1 пу jdjut. А onjy pobjyly гjabinw taj
pO.~Jfy а djaly рО.§jбу toi !jyd do lvjana tai kja!c, !to mjбji
samjopi!kьt пе idjut. Л lvjaп juvjUz па vЬІsjOkн skalju, pustjy~,a
samjopi!kьt fily<lom. А samjopi§kw i§ljy, і!ІІу tai upjaly u veljyku
jjamu. Л t.yd tohdjь1z'a~,a, ~tla~,a samjwi taj cljut.c -~·а pobjyl}. Itjo
Ivjaп uvjidil_І, ta! kja!e jomJu, су choijil} bw tjw, objws' juzdorovil}. А Zy<l kjo1!e, jja bwm <·lljбtЇl_l. А toi ёolovjik imjyl} fjyda
za njnlщ і шljaryl} nym JIO ric'ji а !yd tol1d]w mjalo s'a пс
нtopjyl} і pU!jol} hjct. Л lvjan toh(ljw p6sjol} do vcljykoho pjana
~lu~jyty. Л fy<l otjo нvjidil}. Каіс: jjak otjo u tjebe? А Іv)ап
kjafc tak: ja skjoCyl} u vjodu у tjam ym паj!jб\1 а fjyd tohdjw
po~IJuchal} tohjo у sk]otyl} u vjodu і utopjyl} s'a. Л I\·Jan toh<IJw
р(і§jоІ"І rjaduvuCy s'a, §to zпcbjwy s'a Zjyda.
А tоЬdІЬІ tot kl<t~e:

isprjavyІJ djбl}bn'u і pU!jo~.t па

Заnисано дни

24.

ІХ.

1933

від Мигали ІІстреuькоrо, літ

9.

20.

н..в...І БЬІстрwІ.

-

NiJiD'yj

ВІ....Ь..і.

l. SS]uvь1.
HU.ftcpcr' iJ!Iy Siuv]ь1 tak']i vcl]yk'i, Jto pozabyv]alo pol]a til
b]uta n]cslo s kor]in'om а d]ale !on]a s'a Ь]ьtІа tak nap]udyla,
АСо zaчm]efia bwla. D]alc pak ]o:!yla. І.:]щіс suk]aly ji vU~t]ont,
tai i]ala pom]aly d]ьrchaty u п]і.іs Lai d]ale jil r]ot otvor]yly ta

proi]amylas'a i.id pon]edtlka оп' u tetvёr'. Та н7.]с tohd]w st]ala
hovor]yty. А mw іі z'v]idalys'mc 9 v]yd'ilil d]aSto а on]a kaz]ala,
!to nyt ne v]idila tai nc ё]uІа, аЬЬІ ju Ьоf]іІо d]aJto. St]ala chod]yty u dva tiЬІZn'i.
Записано АНJІ

віА Луки Росохи, літ

17. VIII. 1933

45.

2. Tutn]oie z']ila.
U pi]atnuc'u rus]afnu s'a rvc tutn]oje z'ila u hor]otcy ta
klad]b'a ч ch]w7.i, ob]w: rosl]o. D]alc ho m]ofna n]esty naz]ad
u hOr]бdec' па lv]andef ta posad]yty 1J hl[ynu ta rost[e n[azad.
КІасl[~ s'a za scljemeno do lv[adla, abjw vjidiч ~cljadnyk, djok'ЬІ
bjudc Zjyty. AZ izovjjanc, to kjaZc, Jto umrjc, aZ rostje, ta bjudt'
Zyty.
Koljy na Ivjand<'l hrymjyt, to kjaZut, Jto orjiri1"ЬІ porudjavijut.
Записамn дни

17. VIII. 1933

від ПолиlІи Губал1., .\ЇТ ЗВ.

з. LjO\"ЬI.

Chodjyl). ja z jcdn[wm pjanom dykunjw lovjyty. То ovi.in
pi.ids'idjaч а іІа па n'joho ІшjаІ}. Та nakoljy na n'joho pryj!ljy,
ta tjak Ььщ pr.rcpjuZcnwi, ~to pju!ka ІJp)ala а vtin sjam bailov)a1J
Jjisty na djcrcvo taj S"Sjunul} s'a а dykunjЬI utikl[y.
Рі..Шjу mw !~jc raz па dykuп[w tai naj!ljys'mc. А trjy panjw
postjavylys'mc, §to jak pryZcnjut, jabw jicl1 bjyly. Л nakjoi
prychodjyly mai bljys'ko, toh(\jьr jcdjcn z nycl1 uvjidiy biljyc'u
ta ubjyl} biljyc'u. Л dykunjьr obcrnjuly s'a, ta za maljьrm nas
ne podjerly. А tohdjw ilakuas'm<· s'a izw§ljy u rakja~. ta otjLІ dva
panjьr djute s'a han'bjyly tohjo, §to ov[On ubjy1} biljyc'u а dykunjw ufikljy. То prask'i panjь1 ЬмІу.
Записано дни 17. VIII. 1933 віА Ферен~а Росохи, літ 34.
Н5

21.

Колочjпа-Лаа.

KoloC)ava-Laz.

z tyil•·
Da1,1n)o yfc s)orok і pjat' h)бdU.t..І jakym ~·а oZen)yy а d)otym
Ut:)aryy z vUc')<~.my. Л pot)бmu jak'ym s'a оfсн)у1,1, tom chod)y1,1
yz v)оІьІ. 1)f)(' о·у fita i]ak'ym nc chod)y~J., Ію nc bir)uju. B)wlo
tak, §to ісdп)оІю fita 1.1 s')оІю gа:.нІ)ЬІ u s')oho Hcr!ka ta dv)ac'af
\')бІU medvidi"i.i')iц. Рrуj~)6t..ІІІ not)y ta uz')•н...• vol)a tai strjaty1._1
Ію, u ch)aSCu ho po(jah. Za us')o l)ito za t•·y ш)і.~'ас:'і uz')a1,1
clv)ac'at darjabU.
Tak pr)yjdc u Іюt:)у la l)aZc na vol]a, koi ld)yt і tohd)м s'a viii
isch)opyt ·- ta vjydiy icm Ію- Jalc v\:ln toiІ<I)w n<~. vбІ)і syd)yt
ta z)adп'i l)abr.1 cl)c•·fyt na z)ёmn'i а viii sto)yt ta m)o!e s'a
І.ІГ\')аtу. Л d)alc s)уч І)аЬбІ} tai dr)uhol} pcr)~dn'Cщ Ьі!е vol)a,
аЬ)ЬІ v\:11 Щбц u pr)oval. Та y!cn)c ho u chjaSt:u ta d[ale ho
ubal)yt ta prjutnc hrudn)yc'u voljovy ta pak zjabjc pjwsok ta
vUI гсv)е d)ufc, dok nc zаh)-ьшс. D)ale pryjdut d n')бmu z ho·
І)бцn'ёt~,.І а \:ln Г)orknc kr)бцІбц ц v)ot:y, ta tohdjw id)e h[ct sбЬі
tot)o pr)oklatc. Mnoho raz b)wlo, §to zi:ldn'Jalys'mc vol)a i:ld
medv)ёd'a, to Zjyl} Ус.
Записацu дня

22.

18. VIII. 1935

від Митра Іrнатишина, літ

КОАочuа-Горб.

70.

- Kolobva-Horb.

Za bicl)u.
Tucl)w '-'iiut \'U~o[a t:)ytavo, polunjynw, dyv)its'a, us'jo it)ac'kc.>.
Jak ots')a zahorodC)yna, to d)ay dё'і'аі tlws'al: kor)un, ne j)e morg.
Tui b)wlo dobrc sp)errcl v)oinw. PUS)бt..t sбЬ)і zarob)yy p)aru korjun а pryvOz mu Zycl m~ctcr melai)u pOt ch!oІfu, U:ei zanOs і do
•hІ·ьtZ. S'piv)ak, офі Kop)al:anc'k·ьai :!lyd, zanUs m]etcr melai)u
do chjo1z. Tohdlьr chod/yly u Galyc)iiu- zarobyly, u Вoz'n)u
zarob)yly, ІJ Лrd)aly -zarob)yц u цs'u c!aru mjoZ Ььr]о zarob)yty.
Pja( korjun na d)~n· m)oi bwlo zarobyty. Hjьrчiem u Ardafi
u Moroi Hcvc§ u B)azny ypi)at щ'Judьr bjЬІvjcm u Galic)iju u !)а
~с•ш u Sнcho<ljбlich. То IJ)wlo clubrc, jalc to d)6цho ne stoi)alo,
Ію pos'ila v)oina s'vitovla tai ро vloin'i h!ьrlo djobrc p)aru h)odUI}.
:Jаписано АНJІ

19. VIII. 1935
446

від чоловіка середнього віку.

23.

6рустури.

-

Br]uatury.

St]cznyk.
!а v]Щ~б\:1 па poloпyn]u па Lat]undu pjtшktom u dvaп]ac'al
i'Jas6 u поt]у. !а hul} :-~amJyj. Меп]е sl]a\1 рап Ritter oberГ]dner
star]oho kohut]a zabJyty. А ja v]Оі~б\), u ch]a~ty t]cmпo b]ulo,
~om ш· v]yd'il} n'il:]oho, Іу! n:.Ly.mackjy i§]61}jcm. А v]U!~бl} jr=m
ta сh]бtЇІ} jcm tynjyty vjatru u kr]aiy§ty tam m]alo pcrcnOCov]aty.
!а pryjiJбy. id odnjбmu djerrvн suІ"ItJбmu, rh]бtiyjem rub]aty
na v]atru. А jJa i]akym pozbcrjal} - tot]o d]crcvo bJulo djuZc
hr]ube - tohd]y t.tz'al}jem s'a ta pr]osto па R"ГUП' Щбу. jcm.
D]yt.~lu s'a а па gr]uпy ditv]ak takJyj mal]y! chl]opcr.. МаІ}
krcs]an'u ta mal} t]ornu odje:f:u. Та rjaz idjc grun'Jom s'udjy
а d]alc s'a ob]erne ta nazjad id]e hбr]i grun'Jom. Tohdjy ja stjal}
ta djyy.lu s'a: iak JU.n і~]бІ}, ja ш:h]оруц puiku, sok]yru v]er jcm
па zemru ta нсh]оруц p]u~ku d !Jyc'u stril]aty ta nc vJytko
п'it]oho. Tohd]ym naz]ad k]oko~i yspustjyl} dб!JO і schy!Jyicm
s'a sokjyru braty iz zemri. Та ko!Jym s'a p]odn'aц nazjad id
hjбri а цJU.n ці]с naz]ad na grun]y. Zn]o~;:~ jem vr.r sokJyru, znJoy.
uz'Jaц p]u~ku stril]aty. KolJy ja ychopjy1,1 p]uiku, 1,1Z]c пс vjydno
n'Щoho, zп]бу propjalo. Zп]бу kJoko! ispustjyy, znjбl} I}Z'ay za
sok]yru. P6doimu s'a а цС!n zn]бц па hrunJy. 1)z']ац ja sokJyru
pOd rive plet]e а pju~kum nai'Jah na (\va kJokoii ta bi:i]u па gгuп'
iturmom. А pryi!Jбy па gruп', nc v]ytko п'іt]о п'ihdje і hiry.
А to bu1,1 li:Jcznyk.
·
Записано дни

4. VII. 1932

від Штефаиа Фабріu.іи, літ

24. Ни.uо.dІ Сине•нр.

1.

74.

- NJyinЬІi Syaev]yr.

Ро pjan'~Cyn'i.

Ud t]oho p]ana,§to zostJays'a poKo!ut]ovЩ rcbjeri, Sjutom ho
nazv]aly, tot pan prod]ay. drjuh-ь1m pan]i.im tоt]ЬІ chj~ti, §to
t]uisut. D]ale pak Jui!ly рап]ь1 ta st]aly vi..idbcrJaty od lud]yi tot]u
t'h]a!Cu. Tot]o luds'ki cltja~Ci ЬІ"ЬtІу ys'Judw. I:Judc ne davJaly
s'a ta pravot]ylys'a. Najjaly sobJi fi~k]aro~a. Tot]o prjavo nc d]aly
doki.JnCJyty, aj tot pjan imjyy clo lu(IJej Cynjyty lahjodu. Tam
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h]ori, de іе rfik'ЬІ, iedn[a p[es'S'a dr[uha t[orna r[itka dubyn'[a'Jka, do twch us(r[ik, dc s'a vfodw schfodat, dfotw bfolla
ch]a![Ca pan's'ka. Tak[u ljahodu utyn]yly iz t[бiichja!ti: ly!Jajeme
trct]ynu, kjofdwi tr]etwi реп' to p]an's'k'ЬІj, а rje!ta nja§a. Dfale
ne slob]idno Ьj'ЬІІо do robjotw pryi]aty drfuh"Ь.Іch fudfcj, Іу§
nja!yt:IІ, сІп.ІЬ]а Ь'ЬІ Ьj'ЬІІо m]alo. Tjot pan st]ay gazdovjaty,
у twch r]ikach jay ch[a!l'i ta I}.Cyn]yy kl[aІJZLІ.
Tot pan st]ay s'a pch]aty dofji, pcrcb]attc, use malo dofji
і na!jaц s6bi mir'jfalnyk'ЬІ і rфla sбЬ[і zabrjaц nfa!i. Totjwchj"ЬІfi
na pjofoch, dc s'a chud[oba zymov]ala, ророІ]уІ} mir'i]alnykam)·
s6bfi pom]ir'jay у zabr]ay. Dalc pak prod]ay drfuh'Ьtm pan]Um.
Totfw drjult'Ьt panfw znjoч maj dfalc pi.idstup[yly. Tot p[an
gazdov[ay za dfaцni hjodw. D[erevo braІJ z Pjol§Ci.Jak ispustfolyy
us'i Bcs'k'Jidw а v]i.ln prodfay to pak k'Jin§tarevy nazfad. k']inJtar gazdov]ay do s'foho t[asu, chudfobu puskjay us'Judw ро
polonfynach ро chja!Coch. Tcp]~r' pryj!Цy nov]i panfw, znjol}
!tos' chfolat.
Оповідав в р.

1922 старий t33Aa.
2. Za djayn'i Casjw.

M~n'i

devianjosto hjodi.il}. BjoZc, jak'Ji bfwly hod]w. Dfayno
§с dfurjata nc Ьj'ЬІІо н Voljovl.lm. PUd hjorodom slufjylam
у n'imjёc'ki.im sёfji ц Ch]us'c'i. Tvfcrdom zn]ala s'pivan]ok,
mпjoho, ta ut[ylam pja'h's'k'i dity. HrjoM tnhdjw р[оІJПО b]·ьtlo
twch Ccrv]cnwcii ltr]ub'Ьtclt. Оі Bjo!c, jak'Ji tot]ь1 lюd[w bj ьtІу
а tср]гг jak]ьti hork]ьti Са!І. Т~"]У rfazw oddaЦams'a, taj nc ly~jyly my pild vjiko 1·]ipw. А tcpcr iak na st[aris'i nc piidu, to ne
mfaju §to Jisty. Pryidc Ьоfа dn]yнa .. , А!Ьо ja pfalcnku ne pju
ui]c 28 hjodi.iІJ. А tcreг'ka iak ndtjasno bidjuju.
U Vol]ovtim nc bj ьаІо tcmn]yc'i ly! piid i]arma kl]aly hjolovu.
HІ·joSi bj ь1Іу а cltl ]іЬ.І nc Іф.ІІо.
Оі n]uida mu siamyt.
Заnисано дни

11::1. VII. 1935

від ІІараски Якимовоі літ
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90

2S. с-е•врс

...а Псм.ква.

- SJD]evyц'ka Pjol'ana.

Za Jozero.
BJw:ly tam vjic'i. Hojkala u поСJу: iЩajtc, iЩajtc, Ьо polф.~
nete. А viCaJri totjw pastш·hj"JoІ ne t'Щaly, Іу~ odJcn а drjuh'i tam
ostjalys'a. Totjo mjisto s'a pro!Jomylo, Іу~ odJen vЩar' ostjays'a
па ostrjovi scrcd vodlw. Geljetw posplyvjaly.
Yz bJur'ioІJ pryj~!Ja maiJa !Jarkan' ta bjwla tаш za twtdёn'
:.1. tjamka pu!Jok nc bjьrlo u Fщlcj, оІ)]ЬІ bjwly jёiJi ubjyly. Л totjo
bjwly ut'Jikan'c'i, §to utikjaly z djofil}, Ьо jich lupjyly za porciji,
nc mjaly n'ii]akoji ~~u~k·ьa, п'ЩаkоІю zbrJoju. Л опjа pw!Cjal~
tam z:.t. tlwZdcп' а dJalc u bjury ріЩа nazjad, ne znjaty kudjь1.
А jak s'a javjyly pu~kj-ьa, to kolo Jozcra javjyy s'a had tak[-ь1j
vcljykьІj, §to Colovika prom]ok. Та imn'a mu pjoloa. Tjoho ubJyly
is pu!Jok. V!Jc tohdjьr pros'vЩcnьrj Ьму s'v]it.
Za mjoho dida lJamk-ьІ Ььщ. jedjcп pjolos. u Rjostoc'i pjonyfc
яtavJa па kryvjim, ta ubjyl} ho hjajnyk.
Заnисано АН•

віА Андрія Барни, бО літ.

18. VII. 1935

26.

Воловьdt.
MjiІ<t. і

- Voljovw!.

mjB ... n'a.

Koljy zhJ·ьІne s'nji і ut]ynyts'a pja§a ta kjo!dwi ёo!Ovjik nc
mjoZc pjozad dvi v]Uc'i derfjaty pastuchja ta poijene ~Jomu,
mJaic piadcs']at і djcriyt pastuchja.l tak'Ji zr]objat maradjyk.
U maradykju mJoZe bJ~o~ty 100 і 120 holovJok. Tot past]uciІ
pasje tot]ьt vjilc'i, djok-ьa im пе prychjodyt CJas itjy І} polonynju.
Jak im prjyjdc tJas itjy u polonynju, izjwjduts'a totjьt gjazdw,
§to mjajut vitarji, !to m[ajut pastuchJ-ьt і dorach]ujut, de bJudut
mUJaty і koljy bjudut mi§laty. !ak dorach[uiut па kjotrwj dёn'
і tohd]w zjьtjduts'a na totjo mjisto ~,.~s'Ji і horjodat ko§jarw:. lJvctjёri pr]yjde chudjoba, kjofdьti gjazda za!Jcnc do svJOji ko~Jar:w:,
iahn'Jata, v!ьtmeCut iz me! ovj&' hct u drjuhu ko§jaru, jobw
molok]a ncii]aly. Raпjёn'ko poljy~at chudjobu, kJoZdwj mara(] yk okr]emc, izrach]uiut, kji.Іlko bJude v~Jytkoii chudjobw.
VJtic'i us'i pjidut pjasty. Vjils'im CjasiJІ,І pryc!Іjod'at naz]ad па
~to
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tot[o m[isto і k[oZdьri naz[ad :zaf[enc do svJOii koiJan.~. TohdJьr
:zaf[aly doJyty, kJoidwi svJбii, nc ljy§ tot, !to mJaie piatdes'Jat,
jale і t[ot, !to m[aic clv[i. ~.ak izd[oiat і pu~a[iut chud[obu us'[i
9 v[oroch і :zatn[ut mjir'iaty molok[o. Mjir'jajut u kot[el kjupkбІ,J, gеІ[сtОІ,І і kбn[бІ,Іс'бц. Kjupka m[aic dva І[іtГЬІ. Geljeta
m[aie dvi djccw, kбnjбцс'а m[aic ІrcІjynu d[crw. Za с'іІ[о!с
I'Jito za kбnбце'бу dша[апе dva ljitrw molok[a. Za gcl[ctбy
dostjane clvanJac'at ljitІ'i.Jy molokja, а za kjupkб1,1 dost[anc sto
dv[ac'at І[іtrОІ,.І. Jak pom[ir'jaut mnlnk[o і jf'cln[w var'j[at s[wr
tai [urdu, а pastuclф.t ifionjamy iz criim[y id[ut mU[aty v[Oc'i.
Jed[en id[c napcr[ccl і m[aic у ruk[ach sоkj'ЬІПІ ta l[otu. Za пуm
idjut ys'ji v[Uc'i. Drjнh'i ра.чtuсlф.І, 7.[nnьr і djity pohan'jajut
:za n[ym, abw sk[om Ш[у. Kr[utyt trjyCi а tohd[w pomЩaiut
s'a t[ak, !to nc po7.naj[uts'a. Tohdjw s'jadc і [urubat jed[en
d[arab hl[ynw і tot[u hl[ynu da!jc v[i.ic'am (crcs 1jito iSS[i.iljбy
jisty, abw s'a dcri[aly vjorocha. Pastuch[-ь1 poijenut clшd[obu
p[asty v[orochom, а ("eladd[ity, t.[onw idjut 11az[ad 11 !al[aJ. Tam
djilaf!~'a tбg [urclбy, s[wrom, !ito izvarjyly і ncsjut do djomu,
k[aidьti u svбji di~c'i. (;jёlad !!';.t rozjwjdc (\о d[omu а pastuci1['Ьt
p[idut iz cltutl[obбц u polon[ynu. K]otrьai mai b[Ul! nado[yy,
tot uper[ecl m[ajc br[aty molok[o. Toj vtidobr[ay, idej za nym
dгjuh'ЬІj, trjctwi vi.id st[ar!oho <.!о mjen!oho.
V osen[y rozlutjajut k[aZdьai m<tradjyk okr[cme tak jak na
v[ёs'n'i zmi.S[aly і k[ofdwj fenjc па S\'[oic pjolc.
Опові.Аав

D р. 1922
27.

Василh (ренджа, літ 21.

Реnінньrй.

Za :l.jyda

RepjinnЬІi·
Щег~а.

В[ЬІІJ jeden fjyd Н[сrі, Ьol![atьrj. Vin zаЬгjац maj[ctk'Ьt vi~
chud[obnьtch 1ud[ёi. І Ь[ьщ i[cdcn Hryc'. Tot Hryc' b[wy
km[ii. І у t[oho і[у{Іа b[wlo vol[il} u polonjyn'i і zabrjay twm
Нгус'оm sjoly. Тоі Нгус' pon'[is $foly holjodnwj, b[idnwi. V[wjЮц vin u poloпyn[u і dufe osl[ab z hjolodu. S'jiІJ, pid str[omom
viddЬІchnjuty. R[az uvfydyt, idle id n'[omu folovjik star[ёn'
k'ЬІj і tak pryv/ityys'a id n'jomu s p[oklonom. Тоі st[arёc'
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ispгjosyч., Ato novjoho, Hryc'u? No nov[oho n'it, s[amo ja holjoden. Stjarё:c' jom[u k]afe: nja tбЬі dvji tajstг[yпЬI! No Нгус'
pod[umal}, пjа §Со to mёn'ji рог[біп'і tajstrjyпЬІ. Stlarёc' jom[u
kjafc: totjЬІ bjudut tcЬjc fyvotjyty taistrjynЬI. Skjafd, tjajstro, daj tu isty, pyty. No Hryc' s'a zobrjal} і spЩyt dorjohбy.
У tak (ljaf~г kjoпl'yt} n<J. роІnпнпjІІ pu(. Уvіп izovJial.l. S'jil} рі(_)
!Шjoma vi<ldwclф.ty. Uvlicfi1,.1, ~m idjc id n'jomн toloYjik. Тоі
l·olovjik p•·yj!ijoч і poklonjyy~'a: dobrJЬii tІёп', Hrjy<·'н. Hryc' olpovjiч.: djobrc zdorjб~,~fa, Hryn'u. S'idjai sбbji і vi(l(lьz
chjaj. Іа djumaч., пс m]ajc~ kшфk chljiba? No Н•·уп'jо ~kazja1,1:
ja djumal_l, Zc hjusy nc mjajd. No kjafг Hrye', min'ji сІач.
~tjarёc' dvi:tajstrjynЬI і jctlnju poprobjujeme. Jag Hryc' iskazjal_J: dai tjaistгo jisty, pyty, z tajstrw vjмj~OIJ. chfjib, pctcnjyna
і vynjo. У jak popjnjily, Hryt:' kjafc: idjiп'a, liz' у t[aistru! Іаk
to Hrjyc' uvjidit_t, ui(' ~Joly пс n'is iydjiІ,Іs'k'ЬІm vjбljim па
polonynju. І vcгtjajc s'a (lomju. 2jinka kjaic tai pljal:e tai
mafji ditoC'kj·м z hjolodu. ТЬІ у Hjeda sljuiy~ а ja do n'joho
pi!lj.a, аЬьr dщ djiiom mukj'Ьl mjalo. А vin nc chjбiiy.. Kj<~.Zc
ііі mu:!: :!jinko! mЬІ u H]eria nc sljufymc ))jШс, Ію u njas jc
fyvjot u:!jc. Zanesjy skjatёri, zastcljy s'(jil. І vin vjьrn'ay totjЬI
tajstrjЬІ, Zjinka pOCjala.s'a z n'oho s'miiJaty. Су tw, ColovjiCc,
dumjмj? ТбЬjі tjajstrЬI porjбtn'i bjudut davjaty jisty? Skazjal}
vin: tajstгo, dJai nam tui jisty, pjyty. Z tjajstrьt vjьtjSio jidin'a,
і tak іІу і pjyly. 2jink<J. djut.c s'a zrjadovala, §Со onjy tak'ji ci1Udj6bn'i mjajut iyvjot. No Hjcri s'a zdjumay, !to to Hrjyc' do
n'joho ш· jd<'. R:.~z HjcrS ui::jul}, !Со Hrjyc' m<Li tljobr~ bud~
fjyty i<~.k tui Нjcri bol1jatьrj. Pryi!]oy Hcri і k[a!c Нг]ус'оvу:
tn tw mai djobrc bjudc! :!jyty, !ak іа? ProdJai min\i tot\u tjaistru. Нгjус' kjafc: ja ty prjodam.
Vjмpusty min'ji maiJctok і pjaru tjмs'al: kогjоп. Skjupl'yly
z Hjcrlom, Hcri iomjн vjwpustyy maiJctok, djay mu pja1·u t]м
s'al: knrjon. Tak Hry<·' djal_l iomju tjaistru icdпju. Hcri yz'jay
tjaistгu і ЬjшІс kl[ykaty па subjotu v~IJyk"Ьtch fydjil} bohjatЬich
ta гс~.Ь]іп'іу. No Hrjyc' probjalovay drjuhu tjaistru. !ак гoska
zjay, аІ)ЬІ djala jisty, pjyty, а s t]aistrЬІ vjмlct1l•1 kjula Zcljizna
і Hrjyc'a ро holбvji. No Hryc' uvjidil}, §jo to пс djоЬгг: kjufo,
ГІZ' у tjaistпІ. І kjula zаіЩа. Hrjyc' poljay (ljumaty, jjaкbw
vin zamin'Jaч iz ЩcriOm totju d[obru t]aistru. Uz'jal} \'in
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tjajstru pit plctjc і pi§jo~:~ du Hjclia. PryiJ!o~:~ гjano do H\eria:
djobroho zdoгjOyfa, pan'i Hcri. -- Djobre zdorjбl,ilfa, Hгjyc'u.
Rjaz Нгус' djyvyt а І} kjurhny tjajstra vjysyt na hvjoz'd'u. Ро
mlalё:n'k-ьt Hcri рЩоу І} Kjcrt а Hryc' do chj·ьr!i і zamin'a~:~
tjajstru. !ak pryj§lja !;uhjota, Her!J zakljyka\1 bohjatwch rabjyn'i~,.t і hohjatьrch pan'li\1 na hostjynu. Hcti pryj§joy is ~vjбji
cjerk\'Y і pol"·jal} !;'а mnljyty. ~kazjal} \'Їn iij: tjajstro, djaj nam
tuj jisty, pjyty - Zydjim kjбy§cr а pan'jim traiC !ag vjьri~la
kjul'a, potjala Щсrіа ро hjolбvi і johjo Zjinku Sjuru, bjai>u
у rabjyn'il}, kjбtri tam bjwly v~jytk'i, l}!jytk'i do!ltjaly ро hjolбvi vit tjбii kjuli. Ilcdny l}tЇkjaly u dvjё:ri а drjuhi u vjikna,
tг~ё:tї popid pjos'til s'a pr'ijataly і nc mohljy rjadu djaty. No
Hryr.' za ot\o znjal} і tjako vjin vartovjal}. !ag vjicfil}, §Со djosta
nabjyla tota kjula, skazjay: kjufo, ljiz' u tjajstru. Sjura bjabi
jot·y vjwhyla hjct, stjala s'a s'lipja. Hjcti majjetku utrjatyy і tak
yz'jay bigjar' і tjorbu mcfy pljcCi і hjalю za rjuku і pUijy Zjr.braty. І tjak s'a znchjwly m\aictka.
Оповідав Тарахонеuь Василь в р.

28. и......
S'jatjьri

1922.

- ІYzk-w.

Hryhjoryj.

S'iatjwj Hryhjoryi chodjyy ро zjcmly. Narodjyl}s'a vid Uohjatoho vitc'ja і vid svjбji mjatcry. І potjom jak vwrjis na vcljyvjin chodjyy tlo ~kjolьr. U §k\бІ\і s'a vjьшСу~:~, і \"Їn ne
rhjбtЇI} pryznjaty n'ijjakojc bohjactvo. Potjom рЩо\1 ро svjitu.
І vjin ІЬІffі Cjasom rryj§jo~:~ do t\oho krjaju, сІе tam moljylys'a
Ьolv[an'im. І tam vin clІjбUy pereZyvjaty, Ьо vіп s'jatjwm.
І chjбtї\1 za Chrystjovu vjiru nauCjaty njarid. Tot cjar' kazjay,
aZ ja tcbjC' П(' poznajju, jakl-ь1j tw C:olovik. Vin kazja~,.t, ІЬІ men!c
ne poznaijd ta Chrystja mjaje§ poznavjaty.Itotjomju car' kazjaц
tak: mм tcbjc nc chjoteme poznavjaty za nyjakjohn bjoha.
[ toi cjar' iohjo imjy1,.1 do rjuk. Tam mnjoZestvo njaroda s'a
yzwi!ljo ш1 tot sjud. У tohdjьr iohjo zatjaly sudjyty na tvcr<lju
mjukн. Pokljaly mн na hrjudy icdjen kjamin' vcljyk-ьtj. PotJom
car' dгfuh-ьli dёn' svjoii adjutjanLЬІ zahnjal} poznjaty, су vin
jjc Zyvjмj. У pгyvjely johjo id cjar'ju. Cjar' iomju kazjal}, Comju
kolю у
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1ЬІ s'a na nja§u vjiru nc pryznaJic§? Іа s'a ne mjбfu pryznjaty
па v[a!u v[iru, Ьо ja vjir'ju Chr[ystu. У pot[om c'ar'l n[azad dач
u tverd[i§u mjuku. У pokljaly joh[o kolo jcdnjoho kjolesa у rozbjyly job)o fjilo. У p[otom drjuh·ЬІj flёn' car'l zasljal} svjбji
adjut[antw, гу Zyvjwj. Vin Zy\•jwj Ьщ,1. !ak pryv]І·Iy Ію ko cjar'iu,
usjt: kazjaly, jabьt pryzn[<ч.ts'a па jit'h v)iru. ТоІ1d[ь1 n[azad do
tcmпjyci 7.abjyly і CjoЬotw ohn'jani pokljaly па tl)olt·ьt і hvjiz'da
olш'anje nabjyly. Potom (lr)tth..,ti tlёn' sv[6ii a<ijut[<tпtьl r.ar'
zahnjal}, су Zyvj"Ьtj. Vin Zyvji.Іj Ь·LІІ}. Pryvjcly ko cjar'ju. Cjar'l
jomju kа:.фІ}: ~~nmjн tЬІ s'a, Hryh[oryj, ne pryznajjc§ па n\a!u
v[iru? Hryhjoryj jomju skazjal}: ja s'a пс pryzпajju па vjaSu viru.
І pnt]om vjwkopaly jcdпju !lamu \'cljyku і t\am juhjo tot[w
adjutjaпtьt izl}jazjaly і do tІбіі jjamw vjerly і tjam пasjЬipaly
vapnja. І tot\o z п[уmа zapal[yly ''арпjо. І tjam prykrjьrly ho
l1ljyn6y. Drjuh'Ьli djёn' adjutjaпtw car' zahnjal} roskopjaty
tot[u i\amu. Roskopjaly jjamu, Hryhjoryi h"Ьll} Zyvjwj. Pryvcljy
yd cjaг'jovy. No t\ьr s'vjat\ьti Hrybjoryj, koly tw takj"Ьtj, mij
Ьг]аt umjcг. !а ch\бCu vjydity, су tw voskresjy§ m[oho brjata.
Posljy tam па tcmctjбy. У Hryhjoryj Stal} na kjбlinkach kjolo
joh]o hrjбbu. У pomoljyl}!>'a, tam njaгoda а пjaroda mnohjo
I>"Ьtljo iz ncba vcljykьtj §jum ргуj~\бІ} па tnj njarid.
Hryhjoryj svjatjьtj i!<,kaz[aІJ tom[u mcгc'[ovy: U!>tan' tolovjiCc
hoгji. Тоі mcrtvёc' vjwj~ol} iz tjбji jjamw. І t·агjус'оІ. ypjala kolo
Hryhjor'jovЬІch п'jih і zaCJala c'ilov[aty. Тоі cat·'l ui\c ne zпjal},
Uo jom\u b\ilie iskazjaty. І mn[oZcstvo n[aroda uvjirovaly, §Со
t[oi іс s'ІJiatjwj. І potjom s'1:1iat[wi Hryh[oryj dost\al} sv[oho
kon'\a і ріІ[оІ} u drjuhu stг[anu. U drluhi strlan'i prostran'jay
Chrystjovu vjiru. І t\amk"Ьt І} jedn'lim v[an.dy djufe nc horjazd
s'a stavjalo. КоІо t\oho vjarьda iednlo ЬjЬІІо \ozcro, а І} t\im
jozёri Ьjьщ zlwi djuch. І tjoho v[arЬI§a па k!o!dwi dёn' ро l:cljжlnykovy trjcba ЬЬІІо (\atjy tбm\u (Jii\avolovy iz'jisty. І pryi!ljo
па t·jaп;'ku don'klu tоІф cln'la, kol\y tam pryi~lo\.1 Hгyhjoryj.
S'viat)wi Hryhjoryj zvjidujc totju clon'k\u: ~Со tЬІ tu sto[yi Опа
skryl:[ala: l:olov\iCc, tik)ai vji<Js'i, Ьо poh[ьtnc~. lz tjoho \ozera
vЬІchjodyt takj·мj di\avol у s\tiatjьti Hrylфryj iSSvjoym mcl:\om
zab!yy iom[u mjcl: u •·)ot. І tohd\w tota d]i\,lka stjala на kjoliп
k·ьt p!crcd Hгyitjoryicm у klaZc: Воfс, §Cjo tw mёn'ji slohodjyJ
Zy(ja! Totja djil}(yna ш·hopjyla s'a па chvlist kon'la Н•·уІІІн-

ryjevy. Hгyhjoryj tohjo djjavola za mefjom ро pry kon'ja pryprovjadyl} do vjarьr§a. Tam u vjarw~y djufe mnofestvjo njaroda iak uvjydily і s'atьri Hryhjory! roskaz[all temjovw:j ohje:n'
nakljasty і iohjo spaljyty па ijim ohnjy. І toj, §fo ta d[tyfyna
bjьrla, toj cjar' up[aІJ. па kjoПnka у spcrcd njcho pomoljyцs'a.
І IUiko bjw:lo narjoda us'ji vjirovaly, §fo vin jc s'atjЬІj. У tak
s'atjЬІj Hгyhjoryj pryj§joy u trje(u ~trjanu. І tjam pr!yn'aц
svjбju smjeri.
Оповідав в р.

29.

1922.

Юра Гавриш, літ

в.....- СтуАеІІІоdІ.

Chrystjos

і

64.

Vlwiawi Studi•DWi·
Petr[o.

Djaцno

koljy Chryst[os chodjyy ро z[emly is Petrjom, pr)il[y
sel[o. Tam folovjik le:l:jyt pid hr[u§el} ta iz h]olodu revfe.
djoykola n'joho hrju§i na zjcmly. Potjomu ho zv[idat Pctr[o
а §f[o tьr ColovjiCc rcvje§? Та Ьо, k[a:l:e, jcm hol[odcn.- А kudjьa
rlorjoha na drjuhojc scl[o? А vtn ptfiii'jaц njolІU ta kja:l:c: h]ey
ontudjьt. ldjut djalc а djivoCka pjerc rubjaia. А kudjw djivoCko
dorjoha па dr[uhnie scl[o? On[a vjcrla praffi'ijyk і vedje і ukjazuje: ontud[ЬI stjarCykьa! Tohdjw vern]ula s'a а Pctr[o kja:l:e
Chrystjovy: а ~ё[оЬьt t]i djivoё?c'i djaty tak[c C[ytave?- Damjc
!і toiІjo, ~Со pid hrju§cy lcijyt. Petrjo kja!c: H[ospody! Nc djobre
totjo, Ію k[afc vin tak[1>1j Пn]yvьtj, knlo riІJ)il>a lcf.jyt а z IІ]olodu
rcv[c. -- ЛjЬо, kjaf.c, totja djivotka Cjytava, tai ioh[o ne zau

jcбiijo

Таі

1Іju1>yt.
ЗаписіІно дю1

10.

ІХ.

1933

аtід Михайла Роботюка, літ

ЗО. Торук.
І.

Za

Voцk]uн

v[б~::~Мц.

Tjorun.

voцkunja.

to і~ Colovjik. Prjyjdc на n'joho tak[a minjuta, §Со
vjбykom. U njas ЬьtІ} tak[wi Colovjik, §t':o uC[ynyt s'a
Try rass'a pjcrck·ьtcnc а d[oraz porostje sers'c'б~::~
Pidjc m[alo ро lisovy і chjo{lyt і n[ajdc viy.c'i djagdc

uCjynyts'a
vjб~::~kom.

80.
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і zakJusyt, mai men~c pjai ituk. І vJin ich ne z'lis'c', ІуІ krJ6ц
iz nych vJwpje. І tJak pJidc hJet.
Tam u LupJuin'im pro(Jaц bwy swn vitc'Ja, ito bwy vбl}ku
nJom. 1!]61} viyc'i brJaty а tot sw:n viy~Jaryy tai porubjal} vitc'ja.
А potjomu starjwj pryjljбц domji а skazjal}, !Со sok]-ь1ra na
n'Joho І}р]аІа, ta tjak s]a porub]ay. Л tjo nepr]ayda bJwlo, Ьо
t]ot star]wi v6ykun]om Ььщ. Л s]wn djofi nc zn]ay, a:l otjec'
vбykun]om, Іу! potjomu znak]-ь1 znjay.

2. Povitr]uli.
On]a n'iC]oho ne rJobyt. Та jak ljude s]ino r]obfat, on[a
m[alo oz'm[c і pon[esc vwjoko horJi id njebu і pot]omu njazad
p)ustyt.
3. Vodanja id.
Koljy Colov[ika spop[ade, tak ne Zjyje Іу! dv[atc'a( і Cotjwry
hJodynw. Та i]ak dЬ' idjc ~olovjik ta prJyide d vjбdi ta totja
id ho l}djaryt cjugom, а ch6( koljy vodJw: s'a n[apje, de tot[a
id s'a kup[ala. І tak umr[e.
4. Poh[an'i

duch'Ьl.

N'iln[yk у noCJy vin mjaje prjavo, vid jedyfiii]ac'al do р[еr
ібіі ioh[o іе n'iC. !ak istrJityt і tak zamanjyt Colov[ika, §Со pid]e
ColovJik iz nJym і ne zn]ajc kudJw. І tak ho zavJede d[agde у pustjwn'u і pot[omu pr]yide dom]i Colovjik, !ak l]ylyt ho. Vin Colov]iku s'a ne ykjaZc, ly! tak[-ь1i v]iter pr]yjdc na Colov]ika, іСо
ho zab]erc. А t]omu Colov[iku d[uZe іс l]aiko, kol[y ho zab]ere
na pteci.
Записано

31.

AHR 8.

ІХ.

1933

від ВасиЛR АІІАраша, літ

Вwшиі ВереJ,Рокі.
І.

-

22.

Vjyinf Verec'k'Jf.

Za paiHynu.

Jedn]oho r]azu pos'id]aly mЬІ kJolo bJabьt pid І]урбу. А ІСо
mw b[wly djuZe ncspok'Jijn'i, to poCaiJa nam kask]w kaz]aty.
Mdy Jyn§ymy skazJala nam, jak znjesly pJaj§Cynu: Ja tohd]w
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mala §isпjac'at rj6k'iy. А §Со mij tjato ~:~m[er ЬЬІу tohd[w 'lfe
dr)uh'i d[ity maJ)i bw:l)y, tak іа m)us'ila vidrabJ)aty p)ai!tyпu.
B)wlo tot)o IJ jar)y. ~Щytk'i J)udc or)aly па p)ans'k'im na КьІ
f)уrс'і. Ja vnlot)yla. Dёs' tak kolo p[6ludn'a v)wii09 рап yz
Іlvor]a па kоп)у, dal} skЦykaty yl)ytk'ЬІch Jud[ci, !~о tam го
Ь)уІу. YzJjiz ys kоп'[а і pov[i~:~: no l)udc C)ёs'n'i. Do tep)ёr'i
jst~ rnb)yly p)a!§Cynu. B[yly vas zbЬІtknvjaly vas. Dп~· ked'
m)ofcte do v)eCera roiІ)yty, а ked n')ct, to пс m)usyte. P[aj§Cyna
!<!t)crta у ро s'jбmu vas п)ytko ne bjudc hп)aty па rob)бtu. I:jude
~:~І[ytk'i pop)adaly па kj6Ijina, pOC[aly mol)ytys'a, іе<lп)ЬІ pl)akaly, obiem]aly s'a, c'uluv)aly s'a, radjily s)oho, !Со izn')alo s'a
v)itnoje jarm)o is i)yji. ll)ьrly tak'Ji, !to nc dovir'i)aly l)бmu,
!cdn)ako сІо \•et"jёri n)ychtn nc ш;tav)a9 s'a rob]yty.
а

2. Za mcdv)ёcr)a.
Z\'ЬІС)аjпо ро

пеst[апс p)aJi, povwhon'Jaut v)olw na
k'jisnyc'i. No і k)ofdЬІj gazd)a zah[an'at pastuchja svjoho id
vj6fim. То zvytjajno pozbyr)ajuts'a chJ)6pc'i, pas)ut u i)cdno
v)olw. R)azom noC)uiut rosklad]ajut oh)ёn' vctcrjom kolo ohn')a
pak Zartjujut sakal[aJ (taka iednja zjabayka) bjut. Bcr)ut ГІS
kjбvi jcdn)ol)itkЬІ, <luk'i ne roz)ivjc ~·а Ji§l.)anka. Tot)w prutkj'ЬІ
rospik)ajut t} оІш)у і bjjut njymy ро pl[yli s k[amin'a. І to pak
tr]isnc, j)agbм s pist)бl)i.
А drjuh·ь1j sakalja~ tak)1>1j: ito u ch)aity na t6~:~з'i)im d[crёvi
п)ajdнt k)бrin', kotr]ьti stryCjyt u bik і zrjoblat"z[atynku sok)'ЬІ
r61} na fim k]orcny, d)osta hladk[u па sp)бdi, tam napJui)ut,
poljot.at jjasnп hran' і ІJd)ar'jat ob[uchom sоk[·ьІГЬІ ро hran)y
і to tak s)amo І]щпс d]uZc.
СhІбрс'і zabaІ._Іf]auty s'a kolo ohn' ]а isijamyly, ito v)olw:,
k6t!ri ~:~Zc lcZ]aly, n]aras poschvat[aly s'a, potal)y f)ukaty у b\ity
у i]cdcn blk. СІlІ)брс'і ho16цn'i pozabyr)aly tai r)uiyly za v)ilmy.
V)оІЬІ zrob)yly icdno k[olcso, b[ihly kr)uhom. Naцp)crёdi izohr]aly s'a mai h)бdn'i v[olw і p[ustyly s'a bihjom І} dol)ynu.
Scrcrl doljynьІ syd)i1...1 mcdv[id, kntr)wi im[yІJ vol)a у р[ОСаІ} ho
kпІі]уtу, па lto \•іІ р)оСац rcv)aty. Volw cho!jily Ььr bjьrly
izin'n'at]y ~vJoho rav)ary~a \•id mcclv[cda, )аІс s'm)ilosty пс
m]aly. Jak t)ilko ІЬІІn kr]нhom ІІа<ІЬ]іhІу, to prjosto па mcd-

jar]y, jak
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v]ёda. І рОС]ауІу "·id m(ai p]ervoho do najposf]idnoho popcrcsk]akovaly tcrez vol)a у medv)ёda, k)otrьІІ,J tam ier vo!Ja. І v)olw
izbjihly а! u se!Jo ц )Abranku а chl)Opc'i rJadw bw bjwly i;:in'n'aty volJa vid mёdv)ёda, v)crly \1 n'Joho hoi]O\IПCIJ. Medv)id
chm)urn'ay s'a, izbuЬon'Jiy vid Cjoho chi)Opc'i napjudyly s'a,
vidb)iflly c!Jalc tai pozyr)aly, ІСо ЬшІ]<· djale mcdv)id rob)yty.
Medv)id nass)aц s'a kьrv)c, по сІІl)Орсї Ію псроkоіІіІу dju:k
Tol1d)w mcdvJid І,.І~tjаІ} чz'ау vo!Ja m<'fy IJabw у Ір)tІгуу nym
u kr)ai а sam zabr)aІJ s'a і рі~)61.І fi:-фmy.
З. Pt·Jyimyt~.

PrJyjmyC to сІІІ)6рёс'. !ak sut r)o(ly~i bczd1tk'i, to bcr)ut sObJi
prJyjmyta аЬо hodjovaпc'a. PrJyjmyCa bcrJut \IZ)c IJ ()or)os'fim
vikJu, kotrJwi pry dJiyc'i m)usyt pryslu!Jyty s'a, Ьо vin pak
pizп'Ji!te stajJc g)azdбl} па fim кazd)iystvi. PrJyimyC ІСс po~fJidnwj je u L)az'ich.
4. Pr)<нlanw.

Iakkotrjьtm r)odytam d)ity ymyr)ajut ma!JeikЬІmy і on)y
))ЬІ fub)yly m)aty ргу tyi)u d'itvakJa, tohdJw hl)ada!ut tak)u
іоп)u, І} kotrJOji b)wlo mnJoho d'it)yj а t"~s'i zdor)Ovi і ZyiJut.
Ko!Jy spraцf)aiut ~tJin'a tot)ь1, kotr)wm s'a nar)odyla d1tJyna
(а ony d)umaiut, ІСо on)a ljcdvw bJuclc Zjyty, Ію і drjuh'i poІ,.ІmyrJaly) prjos'at u k)umw Zon)u, mJaiir zdorJovЬІch і Zyi\uCych dit)yi is sus']istva. Pidtas hostJyny pidn)os'at vitc'Ju novonarodi]enoji d'it)yny blahoieljan'a, ACob]w mal} rJadJis'i is
tJbii dit)yny. Pidnjosyt n]ajstariyi kum, kr)estnwi ot&' dit]ynw.
Оtёс' dit)yny kjaZe: Ьоh znjajc, су bjude iyty, Ьо j dr]uh'i
poІ,JmyrJaly.

No і tohdJw zv)ernr. s'a z prJos'b6y do tJOii fonJw, u kotrJ6ji
d!ity ZyjJut і prjosyt: zaCiym u vas Віh da1,1 d)ity, fyj)ut а ja do
$'oho tjasu is svJojych nc mat"~ r)adosty, to k]1.o1i Ію m]aiu pІ·y
dJaty zcmiJy, ta prod)am ho vam. KupJit vid n'Ja ioh)o. І tJokmfat s'a Zjcrtom па dЩynu. -SC)o choCd za п'Joho? SpomJynat Jymn'a d'itJyny. Оtёс' kjaZ<" vcl)yk'i s)umм а pJos'fi s'u
zh)odut па korjonн аІю dvJi і tol)(i JЬІ v)мJ-Іia(<lt mjatcry zdorJovЬІch
rfit<'! tot]w hr)6~i. Dai)ut s6b)i rІнkн na znak pnhjnffbw і otёr'
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totjw hrJO!i perebyrjaje і zvЬІ~Jaino ofjiruje na cjerk6y а ditvakjovy nadaiJut Jimn'a Prodan. Zvw~Jaino takja d'Щyna prjodana rostje. Pizn'JH~c jak trjafyts'a slju~ai smjerty u d'Jiioch
tб!і mjatcгy, &to kupjyla prjodana, to !Jaluie pak. Takjoai slul:aj
Ььщ u nJa~ ~·Joho гjoku.
ОповіАав дІІR 29. IV. 1926 Іван Дсмин, літ 30, інтсліГСІІТІІИЙ
і начитаний селянин, шо видно і в стилі бесіди.

32.

Ннаиі BepeJІWCi.
О

-

Nyia.'i Verec'k'i.

byrjovi.

U jedn'Jim sefji ЬjЬІІо sobrlaniie па byrjova у ne moh!Jy byrjova vjЬІbraty. І tjak iedJcn ~olovjik zobrjal}s'a і pi§jou u pjolt'
tam vjбцka. І vjбl}k zakradJaies'a kon'Ja imjyty.
І ~olovjik zakry~Jyt па vjбцka у kja:ie: tw durnJЬІi, ~ohjo tбbji
kon'Ja tohjo suchjoho? Odje ja pryjljol} is sjomarom. S'idJai па
n'Joho і yvjin bjudc y:ije znaty, dc is tobjбy itjy. - І s'jil} vбyk
па somarja. [ ncsjc somjar vjбyka. Hovjoryt somjar do vjбyka:
djobre bjшlc tбbji Zjyty, ne trjeba tбbji ро Jisju chodjyty. Tu
u (jim ~crji za byrjova chjoiat poloijyty. Nesje somjar vjбyka
сібІjі ~cljom. А J]u(lc vJydat taj l>iZJat tai kryCjat akjuгat jak па
vjбt_tka і~ sokjuara1ny taj c'Jipamy tai ЬJаЬЬІ z koC]crhamy, jak
zj;н"'nut vjб~"~ka bjyty. !ak vjбyk uvjydyt, ~{-о chjo!at bjyty ta
mjusyt i>yrji~._astvo ly~Jyty, tai skjo[yt па ~Jomara tai ufjikat, !~о
l)yrjujr. Та! \'JьІ!<lt· nja polc, ta! zja<"'nc s'a lyzjuty, kёd mёn'i
trjclш hyro\·Іaty t.tm mjay na t"hrwi>Jct (li~tJaty.
і пachjodyt

ОповідаІІІІ р.

1922

33.

сrщюпа rсла.

ПіАПолоан.

PJi4poloz'a.

DJayno tatjarka z pjic:fpolos'kбii cjёr'kvy uz'(ala І"Jyzw і zahornjulas'a, s'!ila па kon'Ja у pi§lja na kj·ь1fcru. Is sella f'olovjik
pu!kjar'l роhоп!уу kjolo jiriПJбji potloёynw, tam do njёji strjilyl}.
Tatjarka ys kon'Іa y.pjotla у tot pu~kjar'l (~olovt.Іk) pryblih
у rjyzЬІ chjopyy z njёji. OnJa ch!opyla iohjo za njohu za vellykoІi рjаІёс' ta viQkJusyla. То vjin dбlji plotokom utikjal} а
4SB

[abrams'k'wi p[o'tik у tak рrуі§Ібч n[a~ad do sel[a. Dr[uh'i tа
izozn[aly, о! onja tam poh['Ь1bla у t[am ji pohrebl[y і tcvjytko vcl[yk-wi hr[ib і~і[і.

t[аГЬІ

~r'ka

Оповідала R р.

1922

34.

сщра жінка.

Кереgькі.

- Kerec'kp.

І. Pjan~~yna.
P[an§~yna bjwla tjak, tk[o nc vwrabfjay totjw dnjw, tohd[ьr
daljy tjelek drjuhomu ~olov[iku, а ioh[o prohnjay het, ta ne m[ay
пу~. Sto dn[Uy tr[eba bьrlo robjyty, do Djer~ena, do Mu:liijova,
do Sol[otvynw, kbtrji voljбvi bjьrly, kбtrji p[Ui, tko mjay, tot
yz v[olw rob[yy.
2. Za komas[aciiy.

Zcmfja pjans'ka bjьrla pjomci:y hromjads'kбl}. VUn сhбі]іІ,І
sv[Oiu zjemru odkrcm[yty. Mir'jjafnykь1 vjwviц s'udjw і pryi~'ljy
s'udjw panjw, iara~byr[u, komisjari, bandurj'ЬІ vjьaj!ly na p[olc
і tam v[wi~lo ц&jytko scljo. Mir'![alnyk'Ьt р[оЬ.ІІу m[ir'jaty, claljy
(\vjom fjudom ljanc lol, obw iahljy, ktІd[1ol щir'i]alnyk roskjaZ0\';11_1, Т<"р[СІ·'kа f[u<lc nc daljy, lan(' [lІп·аІ)' і t[ЬІt:ІІ pmtir'i[aly
het, ~Со tahljy ljanc. І раn[ь1 napjudyly s'a ta po\)Їtk[aly yz
vozjamy, .§Со у koles[a pohubjyly.
Pak djalc bjaron pryvjiy katjunstvo, pak kat[unstvo s'udjw
рrуіЩо. А totjw bandurjw bwljy tak'i, .§Со upoznavjaly fud[y
twch p[criych ludjy, valasmjanw. Onjy totjwch pЩmjaly, аЬ[ьr
n'i~kjaam Ь[ьtІо s'a rjadyty. Potjбmu ich dcr:ljaly, yz'al[y zaialjy
u temnjyc'u do Chjшta. Tam bj~o~ly da z jj<"dcn mjis'ac'. Potj6mu
djakaІi ()rjuh·мi den', jak katjunw vjwjily s'lld[a, pryjijбц jcdcn
cug vjuйy s'udjw 1,.1 scljo і tu Cck[aly vjozьr, §Со vjczly im chfjib.
Іаk pryi~ljy vjozw s'ud[a, ta katjunw Uad nycla іЩу. ld!cn
Colovjik у пol:jy yfjik, .§Со l>[ЬІу 1,.1 lнom\adi. Та mjalo bw1,1 s'e~.
napjyy. А kjorCmьІ l)jlotly :.-;apriCjёn'i ІІС sloi>[Udno ЬьrІо p[yty.
А цvi..ln iak p[criyi Colбvlik ta korCmjar' mjus'iц mu d\aty. Vi..in
tui pryj§joy mdy band!urw ta dац iednjomu r\uku ta kja:Zc:
im[aІJi('s n'a 1.1 noёjy a[jho !а, ka:Ze, tlui. lak drjuh'i I}Cjuly tot[o,
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inhjo <\ІаІс djalc lahljy tai poiahljy. Tak ovOn iak vjidil},
ovtin mefy katjun'stvom, tohdjw !ау hjojkaty: Jude, ne djaitc
tohdjw і)аІу і kamijn'om metjaty u katjunw. Tohdjw
zjaraz pjotaly striJiaty. У pak tohdjw jak ufjuly tjamtw drjuh'i,
~fo totjw striflaui, pak s'u<l)w pryj§ljy u scljo, )а!Ьu Jjude pOyiikjaly. ТоІІсІjьt totjьr postrilaly scmjcro tjclady, dva umjeily njaraz
;а pija( poranjyly. Pak potjбmu za trynjal:'at: <lnii vjьнlaly ~Lat)a
rijy, chud johu zabrjaly ЬjмІу y!Jytku u dvi.lr ta tam rizaly kofdwj
rlёn' jІ:tlt·n <l)ar<lh. ?.jоnЬІ iSijy dojyty tam u dv)iir 11 harjons'k'ЬІj.
Potjomu utyпjyly ljahodu. 'l}t'.ynjyly Цyn'iiu, bjaron sv)oic
vw<ldiljyt_~. Tot)w l)udy, §tosydjtly у tcmnjycy naal)y s6bi fiikjari!a і tjak i<:h slobodjyy do prjava. Pot)бmu mir'i)alnykw mjir'jaly
tlogot, jabьt m<Н.ІІ} jcdnOm mjis'ti y~jytko і kosail)ily, oran)yc'i,
pasovjc, ifiomu chja§tu. Na totjo ljude ne chбijily pгystavjaty.
Pak nvji.in sv)oic sбbji uz'jay, kudjьr ch6ijiy а Jjl}dc, U:o opst]aly,
sjamy s'a poparovjaly па t)i.lm.
~{·о

п'а. Л

Оnовідав дни

3S.

2.

ХІ.
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Грибанич Іван, літ

ВеАиа'ЬІІ Pu:oвeg~o.
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74.

Veljykwi Rjakovlc'.
za d)i1Jku.

B)wla iednja d)iy1a rjus'ka. Цeg'in' Ььtу rcform)atoi. Sb'
l!cg'i11' •.•z']аІ.І otiu djiyku za Zoпju. І jak onjy ~·а zobrjaly d)ufe
нЬІuІІЇ bjьtly. t}'zjaly sбbJi iedn)u chjЬІ§ku па цjrcnrlн і onjy
тюtІбmн noks)am •.•sJc roiІjyly. ]АіЬо рrуіЩа r!]atnyc'a, Ztinka
kjatc, pбs'ilim ~ё~']н pijatnyc'u ta Bjtih nam bjudc platjyty.
l}<lertjaly onjy tot dёn' ~,~vёС)ёrі k]atc COiбvjik f)i.inc'i: C'Om)u
Btih ne platjyi. А цnj<l iбmju kj<~.ic. ВоІ1 nam budje njaraz
platjyty. Robjyly onjy onak sjam drjuhu robj6tu, Ргуі!l)а drjuha
pi)atnyc'a. Kjatc !tlnka iomju: pбs'ijim drjtІhu pi]atnyc'u. Podjcr!aly у t6tju drjuhu pijatnyc'u. V]eЬ.ir kjaZe vOn f)Onc'i,
tбmjн Воh nc platjyi. Onja iбmju kjaZc: пс buis'a COiбvjiCc.
ПоІ1 11 djбl)h·ЬІi C'as platjyi. Rjoblat djalc ynoks)am. Pryilja
ІІ"jёfа p!Jatnyc'a. K/aZe fjtlnka: pбs'fjim у ses'ju pijatnyc'u. Podjcr!aly у t6t)u tr)eiu pijatnyc'u. Vjcttir kJaZc vі.іп ZjilпC'i: Воh
П(' platjyf. Onla kJaZe nc bjujs'a nyC'. Воh zaplatjyi. DrjuhЬІi
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d~n·

rjano у subjOttІ kjaZe vtin Zjunc'i: parjujme merendІu,
idiu do Bjoha za platn'ju. Kjate Zjiinka: nc idjy C'OIOvjiCe,
nam djoma zaplatjyi. Kjat.c, ja nc chjot'u C'ekjaty а іа jdju.
У чz'ау s'a у ріНjбу. ldje jedjcn den' jdje drjuh••i den', trj~iyi
den'. Trjёiyj den' zajJ[OІJ. І} poljudne у icdnju chjaA'f'u. ldjc tO,.a
chja§'t'OІ,.І do vjel:'era у І} tjU,.a chja§~y у у nOCjy idlc. У djufг
s'a t.jury(, оі nc hjodcn vjoп jty ys chja§Ti. ЛjЬо uvjidiy tam
scrck chjaJ'C'i jednju chjl>1§ku. У t,І Шу cltjw§c'i s'vjitlo bjwlo.
Prychjodyf vi..i.n у~ tjЩ,І chj'Ьtfy пjа ni.iC s'a prjosyty. Pry~jбy vi.in
t.am pfid vjw:iir, ponjykai do <'hj·ь•Zi а tam jedjen dlido. У ovun
pokljyCc па dfida: су prjyjmctc n'ja nja niif'?- А dfido iOmju
kjafc: §t[o, tw za jcdjen? А yvjGn ka!e djidovy: ja idju do Bjoha
za platnlyy ta za!Jioyjem І} tбtju cha.§'C'u І} poljudnc ta nc Іфdсп
i<'m yz neji jujty, ta су pC"rcnOC'ovja~,;~bwm tjujka. У djido kjate,
p<'rcnoC'jud. У pustjyц ho do chjwt.i у kjate djido: tw yt.lc djal('
nc jclld ~:~jU.ts'i, Ію tjuik'ЬІ Воh pl.atjyi za p!Іatnye'i. Dja1,1 Bilh
rjano у juj~ly vun у tlam jгdnja gjU.fa (hromada) voljiiy s'a
yCynfyla. У kjai:c jOmІu djido: tСрjег'k'ЬІ C'otІwry voljw berjy
sбbji za otjo §tjO~'te plostyly try pj]atnyc'i. У vi.in s'a zrjadovaц
podjakovaц djidovy у tcnje voljw domlii sбbji. У j~tk ЩОу. dnmju,
zaj!lja ho ntiC' па jednjtim vjaro§y. Tam jjedcn grol' t.уц у tam
ovjiin s'a u grjofa prosjyц nja пі.іС'. !ohjo prjyjaly tam nla niii"''.
Iak grof uvjidiy. totjьt voljw, kjafe jomju tak: Іс І} mjcnc в·у
jczcrw kjobluц zemlji. Та tьt mjajd zjaчtra tjwmy vjolw yzorjaty
u.Sjytku zjemlu, pos'iiaty, Ьо k'ёd sesje пс zrjob)i, to vоІjЬІ
jfit іа vj6z'mu а tcbje dam zahubjyty. А vi.in s'a pjoC'ay djut.e
!urjyty. Pu.Sjб1,1 цvi.ln u chfjiц, lji.ih kolo vоІІі.ІІ,І. Kja!e jбmju
viii jedjen: Na~ pjanr.! Stjбs'a tak Zjury§? Djc bwm s'a nc !urjy1,1,
koly ses' кгоf lupoviy my ti:pjёr', оЬjЬІ johlo try jёzегі kioblil(y.)
zemlji іа 7. vjamy zarobjyy zjaІ,.Іtra. - Nc !urjys'a пуС', oto
zarjobyls'a y§jytko,' !у§ idjy ka!jy pjanu, objw teper' try ji:zeri
p§ynjyc'i u mjichy naparovjay. У рtЩО1,.1, pjanu skazjay. у pan
rjoskaz dal}, objw naparovjaly p§enjyc'u vje~i.ir. У vOn pQ!jOy
spokjojno sрац sбbji. Ustjaц rano u ~is( hjodyn, vjоІЬІ stojjaf tam
na mjisii, dc і bjwly. Kja!c jOmlu jedjen vi.il, Sto y§[ytko hotjovo,
чsjc pos'jijano, ne !urjy s'a njyt, u grjбГa zvjyCaj do vjlls'im
hjodyn spjaty. Ustjay vtis'im hjodyn. Pjo~'aly iOmju kazjaty
!!lluh•a, Sto ~:~Siytka zjёmfa iohjo zas'liiana. У vji.ln dju!e ~Ohli
Ьо іа
Воh
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podjumal}, oJ veljykoje to djilo. Udumщ vt.in па n'joho, kja:!e
mu: dju:!c ІЬІ mjudгьti C'Oiбvjik у voljьt І} fja mtJcnji а koljy
tЬІ takju robjбtu zrobjyy ta tl:pjer' іа nc ypuJ~'au von. Лі chjOC'u
'J!aty jjcdгn vi..iz uCynjyty takj'Ьaj, obw stjala mjoja Гamjylia uJjytka
па n'foho. Та bfщ\d nas vcst[y па s'u horjн vмsjoku, objw mfoia
f3.m[yЩa vjicril<~. j<~.kjн LЬІ юl1j6Lu У1і Ji\'[ojimy v[olьr pokl[al_.І do
Jisi h[oclyn rjaпo. У tohcl[м pfustyl} kur[cncLІ, pjysma za J3.my1iiбt.І ~,·[біі"щ. У ІіLш[уЩ<~. yzwj~l[a !і'<~ za trfy 'Іn[м. Iak s'a z[wjJia
J3.mjyЩa у cl[a~:c~ vi..iz uCynjyty lеІ[іzІІмі а sCs', iito jоІф vol[w,
rl[ufc s'a fjuryi, oZ na ot[u hor[u '')olw nc juvczc. А vUI yd
n'jбmн prohuvorjyy: ne Zurjys'a! Mw [uvezemc jak s'adut'
~jytka rndjyпa па v[Uz у pan grjбf. Таі tЬІ s'jadd па vjtiz ta
vuz'mjy !і§оІ>[б\,1 jcdnju bjaltu, iednju sokj·мru. Та ja.k budemje
it)y u lюrfu tak prjyjdeme sjerek horjьt а tw tohdjw ysk[i..ic' yz vjoza.
,\оІ[іі ta s'jad n:1 п)аs jednjolю ta bjaltбy mach[aj ропа,\ njas.
Мм hudcm[r. stupjaty jag budгm[c prychocl[yty па horju- а ІЬІ
tohcljw І>[аІtбІ} udjar u r[ud. !ak udjaryv bjaltбl} u rjud, vilz !і'а
zarv[aІJ. Propjalo ІJ!)ytko, \}Jjytko propjalo do prcyspjodno. А v)i..in
~·а opst[av у voljw. У voljw iбm)u poC'faly kazjaty: mЬІ ne voljw
а mjw jfahnclw. Na.s Bjoh dav tбbfi za totjo, Jto vw ruvпo yz
Zunkбv dcrf)aly t1·y pj[atny,'i. Та tёpCr'kьa mw idcm[c sбbji hct
" ІЬІ idjy za :![tiТJkбy ta pryvcdfy t[ujk'Ьt, dc grбf :!уІ}. U vas
<lv[oiich u!jytok maj[ctok grjбІS'k'ЬІj, sljuh'ЬІ, sluZnjyc'i і vi..isjag,
u§jytko gaz<l[i.istvo, Jto grбf m;:щ. У v[tin poJjбl} у Zjunc'i kja:!e:
z[ono, zaplatJyч nam &h djulc p![atnyc'i. Ubcr[ais'a роі hjct.
Л on[a kja.:!c: ta <І[с bнclrm[c itJy? А ovjtin k[otZr: moljys'a
ВjбІш у ja bjudн. Та pjoj u \'cljyku rjadtist'. У povji..ich іі па
ПІЇ~tо, <Іс кr[бІ' l{i\Z(IovJaч у skaz[aч jt.i\}, srs[c ~,t!jytko nja!oje.
ОпоnіАав дни 25. VIII. 1925 Василь Худа, літ 62.

36.

И.стичево. - Ym1tjyC:evo•
PathC і ntpcxoayEmoC• в ЧtськіЯ

.ЗатІиСаІЮ на фонограф

в Пра:~і

niA

ч.

АлалеміІ Наук

1517.

!а Sjymon PopjovyC scl[a Ymst[ytova okres Yr!java.
Tak ja bjudu kazjaty za ріаі сhІjбрсЩ,І, jak illjy rjwbw im[aty.
Kja:!dwi uz'[av sбbfi ро dvi ljiskj"ЬJ.. Ydjui onjy ydjui. [Aito
y:!fc s'a у yzm[ёr'klo. Poobzjyraui s'a оп[у а uljc ly§je u jakjьt-
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chos' chj'ЬІfach i!ljc svЩylo. No kja!e Fedjiiг: hiiгkje bude nja!a
rjwba і njaJoie imjan'a u takJiiІ:І tjcmniiц njOCy. No af. zai~ljy na
mjiisto у nazbyгjaly dva vjorochь1 гjо~Са у pos'idjaly, nakljaly
ohjёn' takj'ЬІ! а! pjovёг'ch holjOy jim pjolovin' ЬjЬІІа. No ijak
i~Cjc '!'а ohjёn' Jjip§c гm:horjil} у pot.jaly spraІJf]aty Jiskj"ЬІ, abw
im ne trjt:ba spraцfjaty u vбdji, Ьо vod]a i~ejc ЬjЬІІа studjcna ta
lюjjaly s'a, of yzz'ahn]нl :-~'а. Nn а jfljt·n ~61Іjі ІІjЬІІ,І ysplji..iciІ mai
ІІrjнЬu f]i:-~ku і сІІjбtіц nastjavyty mai па ІІr]uЬьІj 'ltat,,Іfji~. No
kjaic mu Fjcdtir: ta vьr svjб(j)ІІ fjiskн !itjaцtc maj tloJjii, Ію ''Ja!a
ljiska н§jЬІtk·м гjьrllw ]ujma(. No naj bjudc tjak, jak VЬІ kja!ctc,
ly!je mjusyme nastjavyty jcdnju осІ drjuhбji na fivjac'at stupn'a!]iiІJ, оЬьr nam kjafdomu jcdnjako rjьІІ>ЬІ napjoнlalo. !ak liskj"ЬІ
ponastaцfjaly і pii!ljy pos'idjaly у sydjai, kate Palkjo: kobjw
nam Bjuh pomjoh сhб~ kІ'jЬІсІІtu rjьthЬІ imjyty, ta bjьrla ЬЬІ
scrcш~'ja.

Raz onjy uC]ujuf, !tos' lfopjOCc u vбd'ji, jjagbЬІ otjo kaekj"ЬІ
llopotjaly. No zobrjaly цnу s'a kjаісІЬІі pobj\ih yd svjoji.lц ljis'c'i
а tam pjбyno rjwbw оп' ch'Ьtmtjy(. No imjyly rjЬІЬьr u tajstrjЬІ
juzbyraly. Idjuionjy dnmJU, rjadiisfhЬІio, idjнi. Raz za!clcstcnjyt'
!tos' u tengerjycy. А l)njy s'a napjuclyly poCaljy utikjaty. UtikJaiuf, utikjajui jcdcn pcred flr]llh мm. Koljy s'a Pafkjo zja!potyi u rjUsc'i, knj chr'iJas rjь1bamy о zjёmlu, а7. г]ьtЬw s'a
roS!ijЬІpal}·· No Palkjo kjafг rjьІЬtІ zІІ)упн' taj ::;'а obzjyrai а otjo
zjajac' sydjy( isp)ufcnьaj ta zr)yf, !ak Palkjo гІмЬЬІ zbjyraf. No
Pafkjo kjaZc sjaш У'І ~JбЬі. !ak'ji mw stгachopjU(IЬI, jak ntjo s'a
~vJбii i[in'i bo!Jaly. А jak pak рtЩо~о~ domjti у kazjay, оі jjak
jich nct]ystoic бr'i]alo. Tak stay па kaminjCc', tak si.ll} k]asc'i
konёc'. Stjay ja na potjak, skaf]H, су ne tak.
Оповідав в р.

1929

в Празі Шимон Попович, літ

37.

ОсііІЇ.-

21.

Osjiii.

Z'-·JwCaji.
І. Na novJьri ri..lk sjerdat s'a jak prjyjdc djil}ka dn сhj'ЬІ1і.
Jak chljбpёc' pгyjdc (\о chj'Ьtfi povinCJuje. КІаіс: pryj!ijov!em
vam vinCovjaty novwj rUk і !tasljyvwj dol}h"Ьti vik. Pak ohdarjujui ho orji!ikamy а !lablok dadjuf а jednju bilёn'ku dud]ok.
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do zv[onu zaved[u( do ch[1otfi vUc'[u ta daju( іUч
pryvcd[u( ji nazjad meZy vOc'i. То
ot[o, ob[w bjwla chud[oba u gazdjw. То ~[ynyt
gazd[wn'a і tЬІm chv[aly( toloviku, а ovOn Rc па pjostely. K[afe
g[azdovy: stavjai, ja ufjc vtic'[u poh[ostyla. No to djobre, naj ji
hoh hlahoslov[yt.
R[ano
chliba

jd~[e

iSS[olyч, pasuЦynw і

~[yn'at па

2. Na я'аt(ЬІі v[<"Cнr pr[yjdu~ do nas pJCr'.§i mal(ёn'k'i koladnyk[l.t taj ІJГutk[t.І pryncs(ut littanjovi i~dn(olitkLІ. Та pr(yjdui
ta zavcscljai: lt(cj рапс g(az(lo, 9 dajetje vcscljyty па sb' s'at(wj
\-'(ctGr. Л gaz(IJwn'a ne d(as'i kofadovjaty aj vjбz'me kol(aC' ta
[ujdc v[оп tu k[а:І.е, оЬjЬІ s'idjaly dolji па zi:mfu, d(as( im
kol[a~yk а Q.d n[yclt v(бz'mc jcdjcп prutjok. Pot[Om mjavut' оп[у
kol[ai':yk а gazd[ьш'a iim dasi dva za tot ісd[сп, obm\iп'at' za
tui[ьri tai s twm pak vor[oiai. Dajui kjur'iom Jisty rjaпo па
Ri.izdvjo, kjaiui, .§to otjo kjury b[нdui nesu~'kj1ot. GazdjЬІn'a
s t[ь1m prutkjom prjyidc do сh[-ь1іі ta tьrm prutkojm malji djity
bjc па І'ligli, prymjбl}la( mjamka, оЬьr bjwly dj6bri, poslju§пi.
:Jанисано дня.

31. VIII. 1935

38.

Волос.wс.ое

віА Анни Черничко, літ

-

СhІорёс' svjy§~c а

B[ьr~,t jcdcп

р[ап

Vol[6a'koie.
pan yhrjaje.

ta pryvcljy onjy sбbji sluh[u.
Та tjot slult[a ро~jбІ} is k[i1n'my. Та ро.§j6І,.І tu kupjyy mu pan
pyU''[alku. У \·i.in pU~jщa щ s'ЇІJ па kjamin'a taj р[о<~аІ,.І svystjaty.
А k [бп'і р[<а<~аІу <l[taZ<· skakjaty, yhrjaty. Pryltn[ay ovjon І} vctjёri
k[On'i а pan рjоС;н_І zv)iclaty. Kjaic: lvjanku, с.:у pjasly kjбn'i.
Ovji..in klaic, pjasly. Kjaie pan, !to ~omju tak'ji kjбn'i holjбiiiii.
А !v[ап kjaZc: ta pjasly k!Оп'і ta пе zn!au, Comju hоІопп'і. Ka!t•
pan: pji..idu !а tebjc zjaчtra vartov[aty. КІаіс lvjan: djobre.
PUhn[aІJ !v!an kjбn'i taj si'~:.~ па kjamin'a tai pjoCa1,.1 svystjaty.
Л tot p)an Ььщ u rjBCu ta jak uvjydiy jak ]vjan pj0Ca1,.1 ~vystjaly,
kjбn'i poCaljy yhrjaty. І рап pjOCa~:.~ yhrjaty. Рrуі!!Оц pan domji.ich у zvjidal iohjo pjan'ija. Comju tw tak[1otj cjuravьti. Kjaie
pan: u nas jc takьri sluhja, .§to koljy i[ane svyst[aty ... Та! kjaZc
pjan'ija: idjy ho prykljyt nai і ja Cjuju, jak ovtin zn[aie svystjaty.
is

pjan'icІJ,

25.
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Ро!ІоІJ pan za sluhlom і pгykllykaІJ joh[o. І pryi!lot"~ sluhla
p[otay svystlaty а p[an'iia sa:!lala сьnь і pOCal[a yhrlaty
yhrlala takot yz ІорІаtбу.
Записано дІНІ 12. ХІІ. 1933 від Василя Звоиари, літ 11.

tai
tai

39. Заріча. - Zar\IC'a.
Za ІAnc'u Zarlic'ku.
Du t[Oii chvifi, d\oki.id оп[а f\yla jak пе zпlaiufa, tak rob[yla
jak dr[uhi. PotiOmu iak mІala z 18 r[oki.iy, tohd[w L>Іwla um[efia
па kor[otkoti Cas. Pot[Omu f[yl;~. t[ak, !to ufle ne chodlyla рІо
s'vitu, usІe b[wla na chi'ЬtZi na рбd\і. Solomn'lana ch[wfa
blwla. Tam Zlyla па рбd[і jak flito tak z\ymu. !ak splala, p1ld
holovlбy L>wl} koІmaC'Iok а verletkбy s'a kr[wla. U hovlin'a mai
bi.il! p[ostyla. Kolly p[ostyla, tohd[r.r: пс chlбtila hovor[yty ny
sk['Ьtm,ly§ck tohdlw pryjm[ala yd sІбЬі C'[~lad, kolly ne plostyla.
Tak k[afu(, !to raz zёmlla s'a tr'jasl\a. On[a roskazlala, oblr.r:
na C'otьlr'joch mist[ach nlaychrest kon[ёc' stolla pSaІJ.tlwrja s'a
spivlala. І tak ut tloho C'[asu u Zarifu tot[os'a prod[бч:Zai do
dne!n'oho dn'a. Za to ne je n'i odnloho C'olovlika u selli, stjobw
Jc dlaІJ §to і Cas psal}tЬІr'iu- to je bi.il§c jak raz u r[Oc'i - za
pom\criwch аІ)Іо za пlySCych.
Onla znlala za J.юmlcr§wc/І kazlaty. NІагщІ Щоч. і(І n'i.IІJ.
zvidaly s'a za svloych rlo,JyCi.ly. Onla pak rladyla datly na
sl[ufbu na parasl\as. Hovor\yla tk[o iak s'a nachlodyi су na
m\ukach су у dlбbri.im.
!ііІі brac'ki'Ьtj swn chlбfiy Cyn\yty chlьtfu na t\tim mlisii, de
ov[iln ch[·ьtfu p[oklaч.. Onla ш: davjala. Kaz[ala: Cynjy na
drluhtim mІis'ti. Ovi.in ne poslluchay аі ploklay na tli..im, dc slam
chlбtЇ1J. Rlozum mu bwy росh'ЬІЬ\уу., jak perci!lбl,l do clt\'Ьtfi.
Записано дня 11. ХІІ. 1933 від Булези Данила, літ 54.
40.

дувкІоонgя.

- Dunlфvyc'a.

Za claria.
Нwц ileden clat·', may tr'ioch swn\il. Only l'ublyly chod\yt)'
па vad[asku. Dva bfwly st\arii roz[umпi, а trlciyi Ььщ mol\otlьti mlalo Ььщ durn[ьti. РіНІІу icdn[oho dn'la na vadlasku. OtCc-'
Uknojlnll.ko1 u!UcN
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im r]ano roskaz]aч, !to kotr]wi jom]u mai kr]aЇioje p]ola ub!le,
t]Omu vOn d]as'c' svJoie car]OVstvo. А mal]бmu dач mai star]u
c]uravu p]u!ku. МаІ]ЬІі ub]y~:~ tak]oie pola, !to pOt k]afdwm
per]om Ььщ zvonot"']ok. Tak pryn]i..ls vtin sv]omu vU:tc']u. D]alc
ich zahn]a1,.1 ()tёr' naz]at jrdn]nho dn'a, §tn kotr]wi de str]ilyi,
]ufi'i ttz'mic Zonju. St]ar§ьti str]ilyl} {)о jcdn]olю c]ar'ja а dr]uh1o1i
mol]otJwj do dr]uho (·]ar'ia <t tr]ёiyj m]r.n~wj mnljofwj str]ily~:~
11 moi-]ylo. T<tk ora]y vern]uly s'a u \'Cf]ёri dоm]і.іІ"І. K]afdwj
kaz]a1"1, d]c \'i.Jn str]ilyІJ. St]ar!wj k]afc, іа strjilьщ do jedn]oho
t·]arja. Оtёс' jom]u k]afe, ta ]utб бz'm]eS Zon]u. Dr]uh"LІj mol]ot~wj k]afe, ja str]ilyц do dr]uho c]arja. Tw ]utfi oz'm]e! Zon]u.
Trёfyj mоІ]оtІьІі durn]Ьii k]afc, ja stri]lyl} u mOC]ylo. Оtёс'
jom]u k]aie: tЬІ ]бz'md ]utii Zon]u. А swn jom]u sёs' k]af.c: tak
u mol'[yfi m]ot.c b]wty fon]a. То m]ofc b]wty f]aba. Оtёс' jom]u
k]ate, t]amf jc tv]oja Zon]a. !edn]oho dn']a b]wla sv]adЬa.
St]aliLІj poJ]oІJ do odn]oho c]ar'ja а dr]uh"LІj sered]u'iiwi do
clr]uhoho c]ar'ia а trёt'yj m]en!wj durn]wj роJ]оч id mOC]ylu.
Tam па n']oho f]aba ]ОСу ]upulyla jak t]arif. Uz']aІJ ovt.Іn f]abu
і pryvtil} 1 clomOІJ. St]aliwm swn]am d[a~:~ car' maj kr].iUi pal]atw,
clurn]бmu star]н r]ura\•U. Ро sv]afЬi jedn(oho cln']a d]aje car
iskl]ykaty sv]oych SLІn)i.itJ yz ncvistk]amy па host]ynu. Ov]on
chбl]i1,1 poznakom]ytys'a ys sv]oymy ncvistk]amy. St]alii sью]ЬІ
smkhov]aly s'a j:;: rlнrn]ohn. al·]ci tw sv]6jtІ fon]u zapyt]yfka!
11 r·'jab]un ta prynes]cJ сІо n']an'a П<І lюst]ynu. Iv]an s'a zaiur]yц
lot, ро рг]ацdі jak ovlln ys sv]oiб~:~ Znn!бt.t p]tidc na host]ynu.
ОнІ01 !omlu ~kazjala, ny fur]ys'a tw, id]y J,Іpcr]cd, ja opst]anu
dJoma. Iak \)luclc tlofd p\adaty, tоhсІІЬІ іа s'a bludu m]wty. !ak
b]ucle bljЬІsk:tty, ja ~·а bJudu uhyrjaty, jak bjudc hrym]ity, іа
tohcl]ь• Ь]ш.Іu it]y па br]it~'i. Tak і b]wlo. !ak zahrcm]ilo а
t.Jaba pryi51]a \І zolot\r.iц \)r]k\·'i і zolotli..Іm plja(u ubr!ata, А
stjar!wch swnЩ1 t.jonw h]LІiy ut.]c na mis'c'i. Jak f]aba zajJI]a
dn pulJatьІ, to ncvistk)LІ st)arli on' nap]udyly s'a. І posid]aly na
hон]уnн. І st]ar!i nc\·istk]w han'b]yly s'a, ito iily ta 1,1 rukav]ЬІ
puM·'!aly kListk!ьІ і kolaC]i. А ро host]yn'i car' k]afc, budrmlc
уіІІ'!аtу. Tak tІz'ja~,~- viln p]cr§wi raz t]abu yhr]aty а f]aba jak
~hr]ala р cjar'jom mш·hn!ula odn]o1"1 ruk]o1.1 а sp~.:r]ctl і]оІю
1
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paljatw st]ala d]ufe kr]asna ruk]a iZzolot]бІJ r]wpkбІJ. Es]c
(·Jar'iu d]u!e pofub]ylo s'a. Tohd]w ovOn uz']a1"1 st]arlu nevistku
ihr]aty. А st]aria d]umala jak on]a machn]c ruk]б1"1 to iz nёіі
~t\anes'a rikja. !ak machп]ula а ot]a str]a\'a br]wzпula c]ar'iu do
OC\cj. Tohrl]ьt car' utpr]olovay~'a, Ato bud]e djosta. І tak rozwj~l]y s'a iz lюst]yпw. !ak pryjiЩy dom]tiІ._І а :J.jaha 1"1pj]at ubr]ala
s'a u k]бt.u. Dr]uh1>Іi raz !Jaba i?.v]cfi<~. kjб:l:u: а jCji gаиІ]а zal>]yy
kб!]ш:ІІ у. ріС'. Z]aba pry!AI]a, d]u:i:c s'a za!нr]yla :ta sv]ojcl}
k]бiotJ а zvjidala joh]o, dc ov]Un dil} k]бt.u. Vtin kazjal}, іНо
O\']Un zab]yy u ріС, оЬ]ь1 biillr пr. br]ala па ~·ja k[бt.u. Tohd]w
onja roSSJerdylas'a і kaz]ala iomju, Ato iUi Ььt !tc tr]eba try dn]y
k]б!u nos]yty. Dal!c Ььr h]wla st]ala !оn]ёщ. І tak ріНІ]а za mor'i]a а joh]o ly!Jyla sam]oho.
Заnисано дна
Ученик ІІІ. rop.

12.

ХІІ.

41.
Na

1933

Крнва.
rоЬ]бtї

иід Івана МоІЦика,

·

20

літ.

Кrlyva.

u Fr]anciji.

U nJa~ ne bjwlo rolфtw. TJuikw zal']ala s'a b)wla mbjota
u b]any. Rob]ylys'mc pU.y r]oka. D]alc s'a zast]avyla ta rob]ota.
Pryj!l]ys'mc O.t t]wch pan]O., Atobjw nam djaly jak]ojc s'vic:fitelstv]o па rob]otu. А stwmws'mc рО.Щу do Seyf]u!a па posre9kovat]elnu а t]am nas udobr]aly па kjontrat do Fr]anciii do kopjafn'i. Zahn]aly nam pysjemno z ]U!horjodu, ab]ws'me і!І]у
hjct. PO.!l]ys'me do U!horjodu, t]am nam Juda]y p[an.~ а ]UПy
s'me pO.!l]y do Pr]ahDІ, tam nas njazad uz'Jaly na opsent]irku,
JO.fiys'mc pUil]y aS C]crcz N'im]ct1:ynu af do Fr[anciii do T]ulu.
T]amy~'mc ~ydily try dn]ЬІ, d]ok1o1 nc рrу!АІбЧ- tot pjan, ~t\os'me
])jwly prycl\il]cnї do і]оІю b]<~.n'i. ]Ufi<~.mys'mc s T]ulu рU.Щу
па m]isto, de ot]a b\an'a bjwla. Tjamys'mc dёn' ророС]уІу а
dr]uhDІi сІёn' pii§ljys'mc do b]an'i rob]yty. Zapust[yly nas vlu·~'imsto pjad]cs'jai m)etrU hlнh]oko. K]oicm Щбу dol]CI, ta tjak
hjcibw n'a pildryvjalo. Та н pjcriyi r\az !cm Щб\,1, nc Ь]wЧ- icm
§juha ц bjany, str]a!nn my Ь]ЬІІо pU.d zcmfjбl}. SІ]ys'mc рШ Url
Sjachtu trjysta m]ctrCJ na nt]o m]isto, djb'mм st]aly 1·ob]yty. ТІа-
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mws'me robjyly z juhfom u ko.§arkjach s'mc vjczly doljU bjerehom yd §trjёc'i, dc kUn' vagjonw dovjo!ovay. !ak"ЬJ.m udrobjyy
ljichtu, jO.fiys'mc s'a ubcrnjuly domjU, ]Uilys'me von ~jOrn'i,
zama~~jen'i, pO.§ljys'mc u mwvjam'u, jUmwlys'me s'a і tjak-ьІ
s'me pryi§ljy do i>arjaku. IiЩys'me sObji zhotjovyly. Samji.ч'me
sбl>ji varjyly krjumpfi, makarjonw, mn'jasa, molokja, vynja
pjyly djosta, tam іс za dva fr]a1Jk'ЬІ fjitcr а potjmOu illjys'me
njykaty іаkj-ьІі ~·vil. Djobrwi tam s'vjit, koiJjЬІ takjDІj u njas,
robjotw djosta. Tam vc~cl]wi s'vit. Kjaidoii ned'ifi ЬаІ, ihrjalys'me z diцkjamy wfii]<~.ns'k-..Іmy, francjus'k-ьІmy.
Tam tak]oie s'jato bjwlo, ubyr]aiuts'a u jakjoje pjir'ia ubcrjajuts'a u iakjojcs' pljaia ~udcrnjastojc. Jedjen trumbjdc u trumbjctu, jednjw s'pivjajut а ц jcdnjoho je bjukзa ta zbyr]aiut, nc
mo! znjaty nja Но.
Записано дня

15. VI. 1934

від Петра Капина, літ

33.

42. Ч)'ІІа. - tІuma.
t) Albjan'iji.

Tam mw pcrcbjwly mjis'ac'a janujara, fcbrujara, mjarciu§a.
Ccrcz c'ilju zjymu jan'i morjozu an'i s'n'jihu. Mis'ac'a mjarciu§a ustjalys'mc rjano, vjydymc а okjolo nas pjole zal>iljilo.
То sфгі fudc kazjaly tam, §to to ljcJva pamn'atjaщ:, ~to lo
mjalo sn'ilш taj m\alo morjozu toiІdjw bjwlo. Djalc mЬІ jOfiy
pгrгj~ljy <ljal~c za rol>jotбl} і robjylys'mc malju §trjeku. Na tlrjulю!c mjisto pпci~ljys'mc, sjamo otjos'шc m!Jjyly. Лlbjan'iia
takja z<~.ljy~cna krafjiпa, ~to tam <i]otid ne bjwlo an'i icfiznoii
dorjoh·r.І, an'i oГ-'ag\ot. Апї ..·jаzі.ІІ_І u n\y(""h nc bjwlo takj·мch,
iak u njas, to u njych bjьxly Jy& tak'ji Ca~k'ji karjctЬI z dvotnja
koljcsьІ, ta bjwly jutcsan'i z dlcrcva а zvertjen'i iz zclliza. Na
t]tim nlyi:. Takja ia~kja karjeta, jyn~c nc upr'iah!aly do nёіі,
Іу& dva b/uvoly. І tЬim ЬІьtІо §to vololjyLy. Маі pleri vjidily na&
vtiz, !ak mjw perci§ljy а Шjу onjy to njykaty, Ьо takjoje njygda
nc vlydily. Sjylovaly pjai tjЬis'at lir. Na!i n~ mohljy iim <latjy.
u mjcnc samjoho bjwly dvi rІаrЬІ l:'joboLЩ.І. То ЬjЬІІа ц mjenc
jak rczjcrva. І і]а im dj61}ho nc smi\1 ukjazovaty, Ьо itaЩjan
.,'k'i pjostw uz'laly bw blwly. Та іІа ot\n krlac:J.c'i рюdІач. za
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tгJysta Jjir. No Jalc tam nastjalo nam upi]at ljycho. Betїch па·
Tot t:olovik, kjotrwj Ьwц mjalo chj-ьttrЬii,
mih sobji mjalo hro!Jei izrobjyty, to Іу§ twm mih sobJi pomOCjy
6.сІ maljariii. Bjwla tam sjylna pjalenka, nazwvjaly іі rjak'ija.
Kjo may hrjO§i а mJUh chosnovjaty totju pjalcnku, tak tot bjctUh
nc di.istjay tak skjoro. И]ьtІу tak'Ji mai syln'Ji!i а maj iilnJysU
ljud(•, tьн:І• mJai skjoro Jukont:yla. !а ttilko §Cja.~'c'a mjay,
mjayjem pjyla sjrhc kjolo pi]aisto rir а Іу! tby rjak'ijoy s'a hojiy.
stupjyц, maljaгija.

Записано дня

8.

Х.

43.

1933

ві.4 Микули fелетс:в, літ

ПОАJПІ&.

·-

44.

Р]оІ'вnв.

Jak nazwvjalo s'a seljo djayno.
Djaцno nazwvjalos'a scljo Diёkovjyc'a -· Veljykyj BJЬІStrьrj.
Tam dvi cerkvjy bwvjaly. Pt·yjЩa Jumitka u Jurubala njari.id.
Jednja ЬJаЬа zaopstjalas'a. Onja pryj!lja tui do Pjolanьr na
zjymu а nasu~Jyla sбЬі iJablok ta sjwpala па p]Ud. У !ak sn'Jih
proljiz, ta pi.i!Jia Zil tjwma jjablwkamy. Na pбdji Ььщ. mcdvjid'
ta !Jablwka роі]іу. Pt·yj!Joч pjQtl.im z Vcгchov]ynЬJ jc<l]cn ёоІо·
vJik, mn'Ja mu bjьrlo Djc§ko. Pobнdov]aІJs'a у pomjale se!Jo
pohщlo\•jalos'a і nazvjaly DiC'kovjyc\1.
Записано віА старої баби в р.

44.

Huineнo.

--

1922.
Nёl'Jipeno.

Polotnjo.
SJiicmr konj6pfi, <!Jalc bcrcmjc іісІ1 napcrJcd bjifi potjбmu
ziljen'i. U idJcn tjЬІ!den' mjoёai u mofjylo. Bjifi stoi]a( za
tjwiden'. Jak Jumoknut, to jicb Jumoёr.me і pc•·cmjwjcmc
п ё]ysti vбd'Ji. А pjak jich klademjc щ!Jyty, гostjavyme ta nai
sciJПjul. Jak Jusclшui, tшljw iich izvi]afemc н і]еііПо ta potJOmu
it'l1 trcm]e па tjcгlycy. PJcrvwi raz tr<"mlc· na tak']i, ~to vclykjojt:
pazdjir'ja padjc <lolji apjak potjomu na(lr]t•h'i t]crlycy (IJoёysta
JutmЬichajcme. Potjбmu mjwёcmc na !ё]еtу. Pak pryvyvjajcmc
na kud]Hu і pr'jad<"m]e na vcret]ena. Kud]~la to pjalyc-';'1 tб1,.1stja.
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Jak pr'jadc:mje, to s'Jadc:mc: na stoljё\:' ta pryprcmjc u JIO\·JaiLІ.
u jcdnju chJ-ьa:lu. vjcl'uг ta pr'iadem]e і spiv]a•
jemc. Iclcm]c па pr'jach-ьa. lak ispr'jadcm]c, to todjw viem]c па
пюtovjylo. ЦуСуmс па dv]ai<''ti( pasm. U jcnn]iim p]asmu jc
dvjajc'af l'ysn]yc' а Су11п]усу je try n]Ьitkьa. Pak izd]ojmcme d61Ji,
pak kladcmjf' 11 zv]ar'ku tajs'a ]uzvaгyC Pot]omu ]uzvaryl.~'a s]u§yi~'a і pak kladcm]c П<L vёr'tjcnk"ЬІ і zJovicmІ· па klubjok. Djalc
~пujcm]c па !ІПО\']аІnусу нavyvJajcmІ' па kr]osнa і ttcm]cc]Ovk] ЬІ.
Точk]оіс tCul па ~огоСkj"ЬІ а tovst]ojc па pl]arhtw, mісІнІ.
Та z]widemc~'i\

ОrюRіда..\41 н р.

1922

rаздина, около ЗО літ.

4S. ЧинаАіsво.

- Cynad~ievo.

Ріір і m]urпyk.
Рор ЩоІ} pjot6L}!';tЬІi а tot mjurnyk і tot tOчst]Ьij. Та tot m]urnyk ka7.Jaч, о.~ sym bita1)gi.im dobr']i і]ЬІtу nja ~viti, ПС' rjoblai
nyC. Л tot рі.ір ob]crne- s'a ta k]aie mu: tak v]ЬІ djumajete sбbji
Jo!i nam l]cchkojc Zyi]a. Та, k]a:le, chodii izo mn]бІJ, pan majstcr,
а prys'ahnii!!'a, іа vas njat}CU popov]aty aj пу otpovid]ajtc -~·а
ftd mjojUI} sl]uZbЬІ nik]oly. Tot m]aistcr zriz doljti is tь1ch afl]aiHiL_І, dal]y sбЬі r]LІky, taj tohd]ЬI L_Іz'aljyN'a na jcdnju dorjбhu
tai idjut' sбbJi ho\·o•·!a<:·jy objadv:t. !ak i!iljy dor]oh6t} oi>Jadva
а na tot]o паdЩЩо odnjo dLil}<'a tryn]aІ·'air]i.ICnojc taj kja7.c:
р];шс Jotlт, cho<l]it" І"а"І. dvja za mn]Oy, lю n'Jan'o konjaui а
<"lto(ja(~'a ~povid]aty. Л]jІю tot]a dm·ІоІщ hІмІа jak[yeiІ 2n kilomjctri.iL_І clal!l'ko. І рІ;ш otjёc·' !';kazjal} tбm]tІ mjurnyko,·y. Ka:lC,
рап mjajs~l'r, сІю<Іііі ішщnJСщ ta ІфиІн ''І~ uCJyty podav]aty.
Та pry~l]y clo t]б!і ciІjiZi, ot\·o•·Jyly d,·ёri otja chvorlnta djut.c
udjaryla smrjodom, рІіЇІІьrj ,·JоzсІщ·ІІ. To1,1d]w оtёс' cluciІJбy
nt.Іj kJaZc: ~·ш mJ•Фtcr, (;tюdjii і \'ЬІ tlo сІ1]і!і. PiH]ul} оvі.іІІ <Іо
<"lІji:li ta d]uic hn ydjary~1 tut smr]Ud псd]оЬГЬІі. РоЬ]ьщ tam
t1·]y min]utw і І.Іz'І•щ skjбri it]y ~ chjit.i. Sja~fjcnyk Jui~Ol.І \'ОП ta
kJaic mjajstro,·y, la Mmlu ja ЬЬІL} z icclпju lюd]ynu н ti.it} ch]yiy
а ,.ЬІ nс·Іt]о<ІпьrІ)]ЬІtу і 10 minut. Twm <'Jasom uz'aljy ~·і\ оЬаі]с
і nazjad idнt dorjnhбl}. Na tntju ~Jaru min]нt pгyblihnc сhІ]б
~ёс.:' jcdjeп і klaZe: pjanc lutl'e, pjojtг, Ію m]ama kon]aнf.
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А

iak pryi§l!y it tjUЦ- chjy:!y, mjurпyk vjidiц, о! tam Cervjenwi
pjapir prybjytьri па Шц chjyfy ta kjafe, ta tui idetjc spovidjaty?
otjo kja:!e, ta tuj tiГus je. Та kja:!e chodji( za mпjбц
- ptlp kaz]aІJ mJaistrovy. Kja:!e, рjапе jotCe, ch6t jja s'a ро
Ьо!Jуч koln vjas, n! іа bjudu z vjamy chodjyty, а bjul!e iz vjamy
njygda пу chjOC'н ('hndjyty. No vjydyte, рі.ір kaz]aІJ, jakja пjа!а
sljufba djobra, §to uZjc do s~ii chjy!i пс <"hjOCete itjy. Tohdjw
pov]i1J mjurnyk, bUHie іа пе Uudu lюvorjyty па рjорііІ"І, о!
takjyj аЬо takjyj.

Mjurпyk па

Записаrю дня З.

46.

VI. 1934

иід Ва('иля Бубр11ка, літ

Великі Лruси.

- Vel'jiki

(0ІІоеі.цнІІІІ ::~аnисаІІС ІІа ІрамофоІІ l'athё

8

Цuё'kу.

Празі АІІ.:

nерекоuупьс.: у Чссt.кій ЛкаАСМЇІ Наук

52.

21. ІХ. 1929,
niA "· 1526.)

nли-rа

!а vam roskja!u za daчnJoho і Ьohjatohn C'olovjika. R]ь.t\.!
jedjeп C'olovjik mal} icdnjoho sjwna і dju:!c і>ЬІІ"І §wkjб1,1nw! do
majstjerstva. Nedaljeko І} sus'idjich bwt} jdjen kovjat'. А 1"1 daц
njwch C'asjach jden kovjat' to Ьjьщ vcljykyj mjajster. PoSjoц
vt.in do ko\•at'ja і kja:!c: pane mjajstct·, nt: цz'aljy hw \'ЬІ mjoho
sjuшa цtjyty~'a za takjoho mjajstra, za knvaC'ja jak і vjw? Prjб!u,
kja:!c, Cбmju n'it, ja vjбz'mu. Bjudc \1 mjcnc try rjnky і naцCjyi
s'a. АІс mjusyt robjyty, kja:ic д-azdja. А dje mЩ sjwn ne mjo:!c
robjyty, mЩ sjwn takJyi !ykjб1,1Пьtj, Cto vjl.in lcm bjude pozerjaty
і nayCjyts'a dбbrji. Naj bjude tjak, gjazdo, jak і vjy kjafctc,
kja:le kovjat', PryiiJ~y gazdja do kovaC'ja і pryvjUch sjwna
і prynjUs i6mju icdjen stolj~c' і tjam ho posadjyц, !tjоЬЬІ sydJiч.
Sydjiц vUn tak і pnzerjay. na tu robj6tu za try rjoky. U try rjoky
kovjaC' jol1jo \.'ЬІpustjyц і viln pUijo1"1 domjill}. Gazd\a nakupjyц
jomju ys'\aku scrsjamн jakju dn kovjaC\tva potrjebno: iёljizo
і tohdjw zal''jaц SЬ[П kovjaty.
Zvjida( s'a johjo оtёс': ~tjo budc!, ~Jьшс, prjavyty? - !а
bjudu prjavyty Гjёisu. ·- Dobrji, гоЬjу. ZjaC'aч rol>jyty ГJCjsu,
bjjc, аІс ~es· vjydyt, ~tjo to mu s'a ne i.,ldajjc. Kja!c оtёс': sjyn~.
не bjudc ~ t[oho І'ёj~а!- А ked ne I>Jude Гёjsа, hjud~ kl~pjal''.
Ка!с оtёс': robjy <IJalc. RjobyC Kja!~ starJwi: nc I>Jude
s tjoho, sjьшс, klepjat'! No, kjёd nc i>jude klepjae', ta I>Judc
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s tfoho b!apka. - Rjoby( djalc. Starjwi pozjerai, ne bjude
s t[oho, sjwne, bjapka! - No kёd' ne b[ude bjapka, tak bjude
!fwlo!- Nc bjudc §[wln а b[ude illlja! Vjydi1} star!wi, §to \1 ktinгjy ihl[a ле ЬjЬІІа.
Оповідав Димитро Дра,а, около 20 літ.
47.

Страбичово.

-

StrabyCovo.

l. Za Biharji Jurkja.
Biharji Jurkjo s'imdes'a(r[OCnyi um[cr. І jak umjcr pryi!l6\l
ses' svit kon'jom, kon'lom s'a stja1} і viiz kjamin' iz vjozom.
Na vjбz'i bwu\1 kjamiл' у bjьtu!J, u n'john kjuCi§, !to hnjaІJ.
Tjams'a trjafyly dvjoic fjudc, §to ne byrovja1} vju(ahnuty z vjaga§a viiz. А tЬІ dva fjudy pomahfaly druC'jaty. І pjotom ovjiin
skazjaІJ ljud'om, objьr z n'[oho zvjcrhly kantjar ta bjude z пjyma
hovorjyty. А LЬІ ljudy kazjaly, §to ле zm[itnu(, Ьо s'a iohJo
bjoiaf. А vjiin skazjaІJ: vьr l[u<ly menjc s'a nc bjЩtc, Ьо іа strabyCjiil}s'kyi Jurkjo Шharji. -- Та onjy s'a iohjo zvjidaly, о§ tjak,
§to viin Jнrkjo Вiharji. Та ~ozvjidaly johjo, о§ prjil§to viln kjamln' vjozyt'. - А vjtln skazjal}, §to ovjiin m[usyt:, Ьо to iohjo
pokjuta kjamin' vozjyty. А prosjyl}, iich, nЬjьт famjilia dalja
mu па slu!bjw, na parasta!ji, abjw mu skjorte dju~u spokojily,
Ьо <lj61}ho mlaic pokjutovaty.
Drjuhyj raz y§j61} ys por[o!n'61} brjyCk61} strabyt[Us'kym orsaA"jom у kjoS'i§ па vjбz'i znym. Ytam zustгjityl} jгrlnjoho C'ol6vjika ~trabyCjUs'koho, §to kos[yІJ. У tam stj<щ kolo tjoho C'ul6vjika yz brjyC'k61}. У kjoCi! ро![61} н k'cndcrjyc'u у vjiln is twm
C'ol6vjikom po§jol} hovorjyty. І tjot C'olбvik пjаС'аІ} l}fikjaty,
napjudy\}s'a. У kO.n' povjiщ, nc цtikjaite а pjojte lem s'udja,
bjudu z vjamy hnvorjyty. А vi.in k[afc: ta !tjo vw za idjcп?
A vjiin k)a!c mu: "kjiln"'.- Zvjeri'te kantjar yz n'ja, bjudu
z vjamy hovorjyty. -- No ovjtin s'a zvjidaц, §to tw za jcdjcn. Kjat.c jak tw bjudd, ked tw k[Un'. !а, k\a!e, ле kji.in', ja, kjat.c,
Biharjijнrk!o, §to l}mjcr. Та kla!e, C'Omju ILI kon'jom ch!ody§?
-Л vtin kju!e, ju mju§u chodjyty djoktifza svoijc nc o<lsllu!u.Та kja!c mu djoktif bjudc§ jcltje slufjyty?- Та kja!c, §'jt:'c za
s'im rjokU1,1. Та kja!c mu, §tos' do teper' robjyl}? Kja!e, do
ла
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~~r'

kJamin' vozjyvjcm, а y!Jc tёp~r' dos!Juhnu, ta чZJe l~m
porJoZn'u brjyt'ku vjб!u. ·-Та k]a!e viin iom]u, ta І} kotr]oho
pjana tw sl]u!yl? То vOn jom]u k]a!e: ta І} t]oho, §to u k'ender]ycy syd]yi. - Та kJaZc mu: су sl]obi.idno ys twm p]anom
hovor]yty?- У vi.in kja!c: п~ s!Jobi.idno. У t]Ulko vi..ln iom]u
pov]iІJ, оЬьr djnma nakaz]щ,І іоІю CamjyЩi, ob]w ((av]aly па
para.~tal]i па sluZbJьr,ob]ьt skJorie tloslu:!]yl}. У t:1.k tot]a I:UmJyЩa
tot]o l}tjula у zщadal]y do рор]а toh]o l'olбvjika, ;tu z nym hovorjyl}. У joh]o pUp dач zakljykaty du s]cbc, ioh]o s'a zv]itlal},
су hjodna to prjaІ.J(Ia ІфІІtу, lto vi.in yz nJym hovor]yч. У \'іІп
povji.ll}, lto pjai raz s'a pobjo!yi, lto vi.in z n]ym hovorjyl}. І tak
Qt toчdJw п]ytko ho b]UI§c ne v]ydil}, l}!jc nc chjodyi. -- То
pt·Jaycla bwla. То b]wlo І} Strabit]ovi. I.:.ub]yl} p]yty у nt: zn]ay
nyt Cyt]aty. Viin ymJer pг.rccl 15 юkamy. Z]yic Colov]ik, §to
kos]yц- Nol]cnta.
Оповідав див 19. VIII. 1925 Лукич Іван Лаба11.
48. КоІІИІІ)'ІІUі. -· Kopyn]U~c'Y.
Se!Jo Kupyn]Uc'i.
Kupyn]Uy.c'i se!Jo tak s'a zat'Jalo. U prjycltб(fi madjat-il} tlo
Pan]on'iii i]cdcn ofic]ir' Jimn'a mu b]wlo Коріn]бІJ.. ]Оп па tUm
р]оІу um]cr, djc tёр]ёr' scl]o Kopyn]Uc'i. Koljy Kor'iatovyt zaosnovjay Podkarp]ats'ku Rus' rus]ynamy, tohdjw k]a?.'da fam]ylia, d[c polubjyla sObJi m]isto d]ila scl]a, у tam s'a ost]ala.
Dvi famjylii ost]alys'a na KopynovQm p]oly у t]am zaosno\'].:~.ly
sel]o, kotr\oie naz]ЬІvats'a у do dnjёs' Кор]уnО.(ч)с'і.
Оповідав 23. VIII. 1923 Илія Петах, літ 54.

49.

Л...увgі. ·- L'achl6~c~.
І. VуІІсjонkу.

Та

t]o s'a poi]avyi, ko!Jy mjJaknc vyn]o. Onjy tak krJykaju[,
jak ~vcrd]an. OnJa dJбчfa jak kJonyk, Ю ро trav]i skjafc, mJaje
djбl}lt'i JujzЬІ. Kr]wla mj.:~.jc dб\)lt'i. Опа $kr]eptc nolфmy.
TakJa b]ude І} r'i]ad.. PnCyn]au( od ]Yiyja krlykaty at rl]oky
mor]oz ne bJude.
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2. Za dakja у mjclnykLІ..
Та

bjwlo clr nc bwlo 1,1 !icmUmgrjads'kUm krjaju, de mal'kjy
sjalo vja7.yly а psjw na vjarti stojjaly, dc s'a tak mjaly n[aJ'i
ncpryjjatefi na sjylach, iak pislok na vjyla('h. Та bjьtlo jednjo
seljo. А 1,1 tU.m sёlji djufc ('lюdjohntim ЬjЬІІу dvojje kumjove.
lr<lr.n hм'\І tІl'jyt~l \'acl djak (mм tak k:.t:l~m~) а clrjuhyi mjclnyk. T.ak <f]ak Іioc.fakovjaц, іНо nc Іф.tІо clllji!Ja. Kafe dakjufa
s\·jбmLІ to!O ...·jikovy: icljy tьІ do kjum:.1 pro~IY І'іlбt lcm dvi
mjyrky zjcrna, ho pohjyncmc z ll]olodu 1,1 tUrn pustjUm ~ёІjі.
Tot рМjбц do kjuma na zjcrno ta han'bjyцs'a prosjyty. lzn'jaц
~lapku z holovjw ta цs]<" :r.mjwkaц on' І'']арkаІо :.: n]ёіі, ~о nc
znjal} jak sljovo rctjy. Mjclnyk kja!e: kjumt", ta ka!jit' sljovo, §to
<ia~tlo vam trjcba. Oj, kja!e, IІan'blju s'a vam kazjaty. Та lt'm ka7.jit', k'jcbws'tt" !Jjwly kjUmc'u tak'ji cljб!Jri, tja bws'tc
my dvi mjyrky zjcrna rozJwCyly. No І,ІdjаСпо, kjume, l}djatno.
- Melnyk skazjal} lcgjyn'llm napitluvjaty dvi mjyrky picnjyc'i.
-- No, kJUm(''u, ta ~Іо to l1jude koitovjaty?- Та njyt kjUmc'u,
!<lk umrju, ta IJjucletc my psalt]y•·'ju tytjaty za try njoCy.- Oj,
kjUщc'u, l}djaCм, І_Іdal'no p]O.iclu. Tak je<IІJju n-Qt leijalo
Cjilo L} chjyZy, jak цmjсІ· mjclnyk. А dak t.Jytat' sal}tjyr'ju pjeriн
nUC'', а mjrlnyk \.! p)U.цnoC.y цstjanc а l}~jwtka Cjёlad u(jikla
:r. ciІjiZi, iak vjyd'ila l}merl]oho vst]aty, lcm d]ak z6st]a1J. s]am.
Na dr[uhu нjlll-' vzc mjclnyk ne I}Stav]aІJ. JAho па trj~lu nUf'
1_11.С trjcba (·yt]aty П3 tcmct]ovi p~31}tjyr'ju. Л t[am Ц:f:С dak
mjus'iц sб!Jji njcsty kadjylnye'н у _.,•acjenu vjбdu у kr]eidu у stoljёc' у ~tlolyk. Та u pjUІ,ІnOCy pr]yiduf tlva t"]orni psjw, zaCnju(
!Jrc1>stjy !j<lmІІ mjrlnyku. Л dak ma"-1 рjаІу(·'н kryvjufu yz kr[y\"бtJ ІюІjбІ"!kіщ, а psjt.І johrcl>ly sk]oru а dak kryvjuiCщ skjoru
pot"jal1 itl sjбbi. Тоt[м jiOprjaYylys'a nil t·]urnych paskjudnych
ludjy, ш pot'iljly kaz]aty, <l]aj nam, ho to nja!c. Un kazja1,1,
c\oП('.~Jit' my jcdjcn mjctcr zjolota, to vam djam. Djoka l}njy
zjoloto donjcsly а kohutjьІ zaspivjaly ta on]y propjaly fis]ь1
JjamluCy on' (Jo pjrkla, а djak sбЬ]і fi]olotom zUstjal} do rjana.
Л rjano pr]yidc s'i15i:"/cnyk: А §tjo tu rjoby~, су nc ІJz'al[y іа net-jysii djuchy?- Oj n'jct, chvjala B]ohu, donjesly mjetcr zjolota,
tаш s'a opkacl]yІJ., ops'at]yl} s'aC.jcnбL} v]odбl} ta ne mjaly do
н'а sjylь1. Та tёpjёr'ka fшm]ankн za!jёn'tc ta podlilemc s'a
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hгiYmjy. Totju skjoru mjelnykovu povjczcmc do cjerkvy ta
tjam іі spjalyme. І tak zrobjyly. Skjoru spaljyly ta du!ja mjelnyka uiC:llila у~k\nГЬІ у poljC:tila do n\eba.

SO. Ko•apyaui. - Kom\ariillc'i.
І.

Za mjudru d'jiyku.

Bjuy jden pjan (solgabirjёщ). Bjulo jcdnjo chudjobnoje sel[o,
m[alo porcjiju mnjoho platjyty. Ті r[udc ne hjOdni bjuly zaplatjyty, ta kazjay jim, fcbjЬI ydjeгly tjoho kamjin'a, to nc bjudu(
platjyty. А jedjcn t'olovjik may ji1Uam d\iчku. Та чnа s'a ho
zvjidai, C'jom s'a fjuryf. А jO.n !і povjiy, f'jom s'a Zjury(. А ynja
mu povjila, fcjbw ріІ.Щу do tjoho pjana, Zcbjw zarjizay, to ynjy
ydjcruf. Tot pjan kjaf:c, kёd onja tak[a mjudra, f:ebjЬI onja
natkjala ![afa icdnjOmu rcgimjcntovy is tych voljokon,lo vjwmknuy. OtC:c' pU§joy domjO., ta ііі povjil} totjo. 1]na kjafc, !\о
VЬІ s'a, n'jan'u, fjuryte. Та pobjihla pO.d !pjarhed у don]csla
trjisku ta djala Ulc'ovy, !ebjw poп'jUs, fcbjЬI prjavyly krjosna.
А Uп kja!e, kёd ІJ.n\a takja prjyjdc, to naj prjyjdc do mjcnc
у Sja!u і пс І} Sja(u, па furmjanc'i і nc па f'urmjanc'i. Л ynja
povjila l}tc'jovy, !cbjw doп'jO:s iU! sjak, ta опjа s'a І} tot\o чd\іІа,
аі baraпja. Опjа s'a ydjila 1"1 sak sjila па Ьагапjа taj §lja nohjamy
tai па baгanjovy sydjila. Taj Ща tak jak r1a fUrmjanc'i і nc па
l'urm[aпc'i, Ьо іЩа nohjamy і па baranjovy sydjila. Та onja
pгyj!lja ч!\е do t]oho bjwvaп'a. Та Un jm kjatc. Та kC:d tw takja
mjudra, ta b\udd mojja fon\a.Objws' nyk\omu prjavo пesudjyla
bcz mjeпe. -- No а O:n s'a dOC'juy, !с ynja sud\yla prjavo, tai
kjafC': kazjaц jcm ty, !е pjUjdci hjct, kёd b\ucld bez mjcпc sudjyty. 1)пjа mu kjatc: koly IJjwla svjadba, pjcriyj гаz, to maj
hjudC' і drjulryi raz, koljy s'a rozchod!jaju(. Та jak u!jc sprjavyч,
to onja ho l'urt sjylovala: pjy!, Ію ІJ.f\e s';r. І'ОZ\ЬІі<Ісmг. Та ііі!
k01.zj:щ, Zcbjьr sObji brjala, !to jij najmyl'jik !а~ utc rozьJjslj:t
s':.t svjadb:.~, ta І,.ІПjа kjate kjoCiiOvy: Uprih\ai k\On'i do k\Mi.
Та kjaiC', sad!'jajte ioltlo na vUz, Ьо vU.n mC:n'i n:.~jmyl'jiiiyj.
Та u!jc onjy jdjut svjitom. Та l}.ije s'a probudjyч, ta iU.i k[a!t'.
Та ja kazjщ.1, fjсІІЬІ thl i~lja ~amja. Л ІJП\<t !Omju kja!r: ta tьt
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kazja1,1, !to шё:nї najmyl'ji&e, і<.ЬjЬІ s6bji ІJZ'ala. Та tЬІ mё:n'ji
naimyl'jiJyi, to ja teb[e l}z'jala. Та kjafc,l}bcrtjaj, kjo~ilu, kj6n'i
dom]U. PryjЩy c"lomC., taj tё:ІJё:•·' fyvjut, koly &'е ІН' pomj~:rly.
2. Za ejar'ja,
B[uІJ

ta kupjyl} sбbji па try kjolesa bye[yg1i. Та
chodjyl} ро ~~~~\;н·1• t.rja<l;tty t.onju (lja(j)akt.І sбbji. Tam рСЩtщ
pC.d icdn[u ch)yfu, tam bjuly tгу <(ji~:~ky ta pr'j[aly. Та ynjy
sбІ>[і hovnrjy1y, ki:d ЬЬ1 mгn[c 1J7.'ja1} cltбi cjar'jUI} pekja•·'i,
kjafc nа!sфІІіа. Л moljodi'a kate, kё:d bw mгnje chot kjoC'is
ІІz'І;н,І. А mJai moljodf'a kjaie: kёd bw menjt~ yz'jщ sam c[ar'j.
Та Uп zapysjal} pUt t61} chjyfбl} ljumer jakjyj. Та vUn l}fje па
<lrjuhyi dё:n' zahnjaц svjoho posljuianc'a, fcb["ht цz'[а\1 najst[ar&u. Та ІUІІ pry\'i[O.y. Іа !О.і kazja1}, Іо kaz[ala tohdj"ЬІ. 1)na
~їа Ьojjala, ta pak puvjila, Zch]·L1 yz'[a\,il chof lcm car'jjU1,1 pek[<tr'j. Та kazjaч, ta pj(I!<Ic! za n'joho. lJnja kjaic: C'jom n'e,
r1Ui<1н. Та k[:І-J.(', чіе j(lly za drjutн)l} serc<lju&C'бy. Та pryvjUy
і s'a zvjiclay Sto ho\•orjyla. А ynja to povjila, icbjЬJ сhбі Ігm
t.•z'jal} k[OCi!. Та ІJіс, kjaic, jdjy za najmoljo<li'6ІJ. Tak pгyvi[UІJ
!і tjaj s'a zvji<la(, &jo t[a kazjala. Та iUi kazjay, &to kazjala
tol)djw. Onja s'a Ьu!ІаІа, ~to djc опа tajkojc kazjala. Kazjaц іО.і,
іс іі djasi zahнl)jyty, kё:d nc pov[is(. Onja povjila, kafc, mw
tak'ji chud[бbnї, to s'mc takjoie sбbji hovorjyly. Та vO.n ji I}Z'jal}
za f.onju. Та jбmju toiji s'a ІJf.Jc poddaljy. Та l}ije vO.n chodjyl}
па va<ljasku а l}nja I}Гodjyla krjasnoho clllj6pc'a. А Un tolji
scst•·jw s'a па n[ёіі lш'jivaly, іс ІJп[у za slн!Іju, а цnja za ~Іа
mоІю t·jaг'ja. Та І,.ІПІУ Сі<І njёji totjo ІJ.Z'al[y tai pokljaly mjat":ku
mji~to tjolю, zak\cjjily ta pustjyly І} koljar'~yku doi[O. vodjбl}.
Л tam buІJ stj<I.І·ЬJj kj('rliz, zjaho•·odnyk, ta jmjyl}, ta s'a djuic
zr[adovaly. Ony nc mjaly djity, ta ІJnJy ~·а rjadovaly, іс im
lljoh daІJ takjoho krjasnoho chljopc'a. Та ІJn[a pak ІJrodjyla
і ,(rjuhoho сІІ!jорс'а takjoho. І tohdjЬІ іоІІjо cljoma ne b[ulo.
Taj totjo od пjёjі ukrjaly ta іі pokljaly psja, tai tot[o pustjyly
<lo!U vodjбl}. Та l}fjek vUn s'a djuie zaiurjyl}. Taj tot[o jim[yl}
k'[crtiz. Kjaie, bjabko, djal} nam Bjoh dv[oic ditjy. А pjak
pozad tjoho zas' bula jcdnja djivOC'ka tai totjo l}krjaly O.d njёji.
Та l}fe vO.n <І[аІJ ji zamurovjaty do jednjoho mjura па jednjwrh
!c<lcn

sj'Lш
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takJych rozp(u~ach ta roskazjal}, obJw kjat(lьti tam pJuvjal} du
іііІі ch(yii. Та u!Je to~Ji chljбpc'i pQclrosljy а tot djicl kup(yl}
iJcden kJert, !ebJьr maly svJoje, jak Un ymrJc. Та ynJy doC'July
s'a, !е І} !ednJU:i іг. lюrji s'pivJaёyj ptJak а hovor'i(aty! str(om.
Та mai st(atiyj k(at.c: !а !d(u za twm pt(akom. Та s(iy na kon'Ja.
Та Qn і~(оІ} na kon'Jovy ta bJula jednJa travJa а sam vjid'iy
jcdnJu boё'ku vcl)yku. А u tU.i ЬJ6ё'с'і .~ydJiy jdJen dJido, ta mu
kJat.c: nc jdJy tw sjьшu, vcrnJy ~·" domju, Ьо tam ІJ!Je ne jdJг.n
ріJ~(бу tai ne pryj§joy vJURy. Таі mu day djido jcdпJo jJablwko,
abJw vJcrh iJabloknm. Za tjьrm jJablьrkom kon'Jom fcbJьr b(ih.
Tam iJablьrko jak stJane, ta Un nai tam kon'Ja pryjjaZc. Та !'>am
rJu~yy Un :.'а Щу do t(біі yZJc horjьr. Таі vQn $'а rJu~yц ta na
n'Joho zahjojkalo stra!nJwmy holosJamy а vQn s'a obzJymuy tai
tJam s'a opstja~;~ sJyn'im kJamin'om. Tu l}fjek molJodf'yi pQ§jбy
7.а nym tai tot moljodfyj pU~Jбy gu tjomu d(ido"·y. Та! kJafe mu:
vcrnJy ~·а nazjad, Ьо tam ne iJe y!Je ... Та vUn ріЩбц tai mtr
daU iJablwko, оЬ(ЬІ v]erh taj hnjay za tjьrm ko11'jom. Таі vO.n
pU§jбl} tai na n'Joho zahJaykalo stra.~njЬІm ltJolo~om tai \'ЇІ:П s'a
ob7.Jymuц, tai vQn tam opstjщ kJamin'om. Таі dJiy.ka kJa!e:
ked m)біі brJafa pUSIJy taj і(а pU:!du. Та ynja sJila na kon')a taj
l}nja tam pU§\ja. 1)n(a iomJu s'a poklon(yla: dai BJot.e d)obrc·
rJano, dJidu!- А d]e tьr jdJc~ djivot'ko? А ynJa jбm)u kjafc:
idJu do tJб!i horJьr, ()jc- toi .~pivJaCyj ptJak а hQvorjatyi strJom.К(аіс: vern)y s'a domJU., Ьо tnt П]і(Іо maІJ J.ІьНу, d]oky tJoho
pt(aka ne v(бz'mг. dJ<tko \']Utry. Та vUn k]a!c bjudu{ па ([а
h[ojkaty, ta Jabьrs'a ne obzernJula, {)nja kJa!c: ja ЮЬ]і zatkJau
vJucha bavjбl}nбy, ta іа nc bJudu t'Juty. Та iUi d(aІJ. takjoj
iJablьrko, :tbjьt ''(t>rh, abJьt hnja1a za nym kon'[a. !Jablwko st(alo
ta yn!a tam jJablьrko pryjazJala ta ІJnJa sбbJi 7.atkJala vJur.ha,
ta IJ.Пil jdJe. Та l}!jc jag bjula kolo t]oho, ta ІJl.c бn' kr(ьrlamy
na n'Ju b(uly tr(cpaly. А ynjalcm ~kJoro tot(o ІJchop(yla ta totJo
l}§jьrtko s'a t<Іm zarv]:~.lo. I}n(a ІJz'Jala t]uho strJoma і :->pivJaC'Joho
ptjaka аі iwv(u v]odu, tai іЩа brJw~kaju~y y.~Jьrtkn. Za п'бц j§ljy
ta hovorJyly, ta m'ЬІ 7.aspJaly. t)n(a kjafc: оі zasp1aly Ььr v'hr na
v(iky. Та цnJa ці(е ich vJela takJoje jak vJojsko. !ak цf/е pryi~IJa
id tjбmu d(idovy, ta ~;~f.Je nc t.Jw~:~, ta ІJі(с рJоіООп'і dom(Q. i§Jiy.
Та y!Jc onJa svjojich brja(Qy povjcla, de уп(у mJaly svojJc
Ь]'ЬІvаn'а. А tjot ~·а cJar' doc'(шJ, fc .,anJy m]аіні hovor'j!atyj
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stгjom і spiv)atyj ptak, ta v6п pry!)oІJ do njych na hostjynu, ta
ijich ~·а zvjidaц ta vj6tky оп)у? (а to ilich otjec• Ьuц). А tбtjo
pjoia pak iбm)u stjalo hovor)yty iak bjulo. !irh, kaic, ion)a tam
zamurovaпa, tot cjar' dav. zamuгovjaty, fe ІJП)у ІJ.krjaly toiji djity.
А vO.n pak zbjala, t.e vO.n tot)o rob]yІJ. Та v6n l}fc dlaІJ pak
vjumuro\'aty v)O.fiy. !ak цfjc day ісІа vjumuruvaty, ta ІJ.і)е рМJоч
do nych па lю~tjyпu. V iich kjt:rli пarodjyly $'а iak'jis' р)егІу,
~~~ tak)ojc саг' ~е njygda nc tща. Л б sjcstГЬІ d)<н"а pщ)ryj)azovaty
па ciІvost)r.І kjбn'6m takjym, .~о пjygda vоп nc bjuly ta pust)yц
\'ОП. Таі jich pnro!>lr'i)asovalo. Таі tcpёr' \ar')iujc, kM ho nc
~аі>)уІу.
Оповіда11 дш1

10. VIII. 1924

st.

Уакок.

-

А,.,амuьо Сп:ф<ІІІ, ,,і ..

15.

Uijok.

Za vjojnu.
p)ercd do Pjc§tu. V)ffiam .~me dostjaly
do Mostjaгu. Tjamyzme dostjaly k)бn'i
а j mun'icjiiu і tjak'izme i§ljy do Scгbiji, T)am u Sjcгbiji zme
bjuly d)бІJhyi С'а." ІJ v)бjn'i. T)amz'mc bjUly u iedn')im misti za
$і~і t)w!n'i pit Lipn'jikom. Pjak izmc s'a гju!yly do S)erbiji.
Pryj!ljyzmc bljy?.ko tak jak bJU.v. ufje Kгagjujevja<· а v)ittam
uf)c sme dist)aly rjikcug nazjat. А p)ak'izmc vji'fiam ufikjaly, to
п')іІ"оч to dn'jom. P)ak'izme pry§ljy па Sjabcc t)amьrzmc pcrci!l)y
t'c•·~·:t. ,·)odu t<t pry!iljyzmc do Slavjбn'iiU. Tjam pak m)alyzmc
rощ af dloty, zjak'i s'a Tarijjan пс rju~yy. Pak і.~ Slavjбn'iii
piO)yzmc na щfiian~'k'i front. T)amyzme b)itly zjas dбl}hyi
1''а~ p)ak'izmt= vjifiam pisljy nazjadёlo SjCrbiii u piatn)ac'aІjim rjбc'i. М!isn)ac'atnlю •·jбku dnstjavem jurlap na v)is'iim
rlп'Jiv Ьс,о; pu(ja. Pry!Jovcm dom)iv ta tu bUlo ui)c u§jytkoj popj:J.It"no. Ja pry!)ov is p)O.JkбІJ. 2on)a s'a пapjudyla, !с ja yi)ik.
Тнm bU\1 za vi~'J.m dп'іу djoma. 2onja povidjala, іс chyfi
і/І1бr)іІу u piatnjac'ai.Їm rбс'і, jakjyis' tak)yj bUy, §t'n fydjь1
паііаІу і vіп to~)o рораІ)уу. А.§с u totwm)ac'at)im rOC'i рбІJі)іkаІу
<Іо Tjychnho, Ьо Ш)у Mackaf)i. BU.Iy tam k)бtri de t)ilko, m)oi<t
:t.oпja bjUia lcm jcdп)u djбbu. Jak pry§lja, to yZ)c s)іпо zabrjaly.
M)nia chjyia bjUia spal)cna а m)ojct ion)a b)Uia \1 $VJб!im)atery
Pi!oyjem

п<~. ~Іаmьrі

mjunduг і pШ)yzme
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chl)opc'om а jd)en ~"~m)er u pjatn)ac'at)im. P)ak'em
vffiy naz)ad, pt·yi!:ly):r.me do P)e~tu tu u!)czme f)uly, :le
bryg)ada id)c naz)ad па tafii)ans'kyj fr)ont. А p)aky:r.mr
z Pje§tu pry.~l)y do Ujvid)ёiku а t)amЬI7.mc najЩy sv)бju bryg)a<:lkomaшlu, t)azmЬI tot)w, sto b)Uiy па )urlabi t)azmy рUІ)у z bri~~a~kom)aпdбl} па t<1Щjaпskyi IГont, Ьо koljonLІ ~·ес n)a!i і~І)у
р)і~о і~ Sjёt·biji. Z)ak'i onJy tam pry~ljy na tafii)an.~kyj IГ)ont, tu
ш)ЬІ cl)oty tam Cek)aly. А p)ak iak рrуЩу na!ii kol)onЬI, t)a1.mc
piSI)y <l)ale па taЩ)ans'kyj fr)ont. T)ami7.me b)Uiyp)aru t)ЬI:l<:ln'k
Tam k)бn'i vod)ylyzmc u vёfJCri p)asty, Ьо ne bU)Io §'С'о i)isty.
А !lak mij k'jin' <lr)uhoho ukшjyl} а t)ot jak c-lt)бtiv johjo byty,
ta mene jak l}djary ...· is tJЬІma §rjibamy, ta my z)ubЬI v[ubyl}.
Ja piS[61} id hбri do §pit)alu па dva m)is'ac'i. Vit s)emo!i hjo<lynьr do dr)uhoii ро pjiy.noёi Ш)а min'ji krбl}, 1.)aky d)nktor nc
рrу!іі)бц ta pak vjulah my tjot, ~·о Ь)Uц popjila njщa 1.abjytьtj
z

jedп)ьrm

рі~)б\·
n)a~a

dhjбri.

Vin v)ufa~ ta aS tohdjЬI kr61,.1 za~'al)a djutc it)y. Ро dvoch
mjis'a(''a('h pry!Jovem pak do Рjе§ІІІ do rekovalec)entu. Tam
tak)a robjota b)Uia, ~о lem dostav)aly mina.~ u proch)od:J.uvaty s'a
а v)ifiamzme pak dost)aly 7. rekovalec)entu )urlap па dv)acai
па vis.im dn'iv. Pry!)ovem dom)iv а ~)ozem tu pomah)a\' robjyty,
ko~Jyty, s)ino vc~ty. P)akym pry§jбl} na;фd do P)c~tu, пaz)ad do
rekovalcc)cntu а z rckovalc<')cntu рН)б1,.1 du Лrd)elu m)arhu prov)odyty na fr)ont. V)ittam pak jak m)arhy nakupjyly t)amy7.mc
7.3 try t)wZп'i па stасіі)бп'і konn)yly і poj)ily. !ak pryS)бІJ r)oskaz,
:'-е m)aiem it]y Ї7. m)arh61} do Zlof)ova а іа s'a r)adoval}, Ze
p)ideme tadjw na U!lok ta z m.a!)ynw z)Ьijdu ta pobjihnu dom)iv.
А jak mЬІ pryil:y do Cjopa а on]y tohdjw obern)uly na Mezel)aЬorc T)akyzme pryily do Chyr]ova а s Chyr!ova do Perem)w~la
а ~ Perem)ьr~la do I.cmb)crku dn Ylv)ova а zy I:v)ova do Zlo•'·)ova. T)amy1.me m)arhu 7.dal)y і t)akym d)umav, f.e pidcmc
tnd)ьt na S')ank'i. АіЬо na.~ komand!ant obern)uv na Muk)ativ.
Та pry~l)y7.me па7.)аd do P)c!t11 do rckovalcc]cntu а vjittam u:J.je
nas dal)y do k)adru. U k)adri іа pro~Jyv sбbji z)ubЬI і s kadru
d)oktoг prye7.пat)yv, fc moh]u dost)aty. А iak іа piSjбl} іПуm
<lokt!oram, ~о da)ut z)ubь1, ta tot)ЬI dvai)c kaz]aly, іс m)oZ dat]y,
•• trctyi kaz)aч, Zc пс tr)eba. Та! ne daljy.
U k)adru do~tJalyzme m)unduг nnvjьІi а tak vwber)aly пбvju
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patriiu і koljonu, tjak'izme ріЩу do Staiermjarku tjaiПЬІzme
vjufasovaly kfбn'i і kanfonЬІ і takyzme рШ[у do Bukovfynw. Ja
y!fe tohdjЬІ kfuchar'jom Ьtщ.
Оповідав дня 27. VIII. 1930 Михайло Микулич МихаАлів,
літ 50.
Волосннка.

S2.
І.

-

Volos'[anka.

Za ieliznoho l:olovika.

Sjaгkan zafjih vjбdu ta ne puJt'jay do kr[aiu vfбdu і fjude
zahybjaly bez vfodЬІ. Pak pryjSijo vid cfar'ia, .f:ebfw kja.Zdwi djay
tefjadnyka za vfбdu. r.jude davfaly па kohfo fOCered. fO~ered
pryilfa na pryncfeznu. Naj§jбy sa tolovjik, kljytui ho !eljiznyi
YvJan, і tot kazjay, §о §jarkaП.a zjabje, ale pгyncjezna bjude iohfo.
Vin vz'f-av dfбybn'u і ubfyц !farkan'a.

:.!. D!avoronok c[ar'jom.

Koljy ~а ptjaclty izjЬІjSly iak ~vfit buy zasnjovanwj, kja.f:da ptjyc'a
~tJavyla sбbfi efar'ja. Zjьt]ly !і'а ptfach'i а rfadylysa, !fеЬw.~ІПЬІ
stjavyly cjar'ja. Та tfak povidjaly ptjach'i ptfacham, !е chtfo
bfude car'i. Та tfak dosudfyly, !е tfot bude cjari, chto іе mje.f:y
nfamy nfajbifSyj. А ро drfuhomu drjuha t'fastka ptjach'i1,! povidfaut tak, !с lcm tjot moic bfЬI"ty cfar'iom, chto naiv]ьiiie pidljctyt. А tjot dijavoronok potfбmu iak utjщa, Zc ptfachy tfak
dosudjyly, Zc lcm tfot mo:i:c bfьt"ty cfar'jom, chto najvjьiMc pidlfctyt, ta ,'fiy virlfovy pid kn.tljo. А tfam sydfiy, pfoky orjel} ne
zoslfab. Л jak orfcц zo~lfab а nc milt dfalc lё(jity, а d:ifavoronok
tohdjьt vfм•·ІюруІ.,NІ. s pid krьtlja у zat:'f;щ Je:Ljity hбгjі. No
і tohdjw ptaclty povidfaut: tjot budc naS cfar'i, kfotrЬІi nlajvyi'ie
ріdІfёtЇІ_І. T01k ~tay <Щavoronok cfar'jom.
Записано в р. 1922 віА чоловіка середнього віку.
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Tu

zai~jбl}

Лубні.

jedcn lubfar'

·-

LІuЬn,.

І.

Za seljo.

а

tu robjyl}

fubм

na rclfeta

аЬо

sjyta.

А ргу~Іоу potfбmu id n'бmu za~· jfcden tovfary! а s tloho s'a
rozmnjo!yla famjiЩa. Kolfy to bw•Jo, 11lЬІ toho ne znjajeme,

dfayn'i rfoky, iak

bьtula

pohybjefnyc'a.
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2. Ztt bjur'iu.
Bjuцiem па

p6lu і trjoi(' djity ~wiffi'i ( = ~Ьinovw) а sьщ bul}
pry vjos'ku па manjcbrach па Cechach u Znjoimi. Chmjara
prjy~la z djoiЬI s Staцnjoho z vjitrom pjonat totjo pjole, de іа
rob)yy. Zlom)aln buё'k)y pjiцdruha mjctra z)atбч~ky. D)ity ЬjЬІІу
Ьь1 pnh)ybly lem sn)opkamy prykrjьщ і ,;tjaviem па n'Ji. Totjo,
J'i'o !)а robJyч, roznjcslo l:ysto, totjo k'Jira fijcrnom zabrjaln,
ro7.n)cslo yhoatko. M[avicm ostr)oyku tak)u, hrjuboic d)erevo,
zab)yviem і totjo zlomjylo.
Оповідав дни 2. VIII. 1930, Коширко Йосиф, 65 літ.
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Ставвьdі.
І.

- Stavnlw!·

Kjaska za Rih.

Tak па vc!Jykden• jcdn]a bj;.~.ba zostjala djoma z d'itvakjom- ·
rjik malo. А cjcrkбц tu hбrji bjula, tu de starov[yn'ska. !ak ріЩа
ё)ёlаd do cjcrkvy а totju bjabu sфru s koz[amy ly!Jyly djoma.
А tot[a bjaba nap[udyla sa, t.e totjw kjozЬІ рШ[у u totjo skjala
u Т]бцёku. Bjab;,a sa bjoit, d'itjyпu ~оЬJбч bjcrc, idJc za kozjamy.
А pry!'i!Ja tam ta nja.!Sla koz[ь1 l1 tim l]i,'i. А pak z d'іt[упбу. ne
ljanno, kjozЬI zav[crtat dom]iy. Та jak zavjcrtat domjiy k[ozw,
tr]afyla do t]біі pjyynyc'i. Odn)мm bjokom !і.~і hordjovtiy. і z drjuhoho bjoku iii!if а па scrcd[yn'i stjolyk. Bjaba nc zn]ajc, ~о l:ynjyty,
роІоі[уІа d'it[ynu па st[olyk а sбbji n:.~br[ala raz IJ chjuмw hr]o~yi
і [uncsla za pjorih tam Wbji Ju,;wpala. І drjultЬІi raz tak пabr[ala.
Trjctyi raz idjc za ditjyпбy. а dvjcri sa z[amkly, tak stjaru b[abu
zatuman[ylo. Pr[y5la dom[iy, to опjу sa Zjur'iat, !о ёynjyty а y:f.c
do t[oho, Coh[o dva rjolш fis sa ne rozvyvjщ, surlovoje ЬЬІІо
а lysla ne vudav]alo <шу zjetnla pla!u ne rodjyla.
А tjak ony ~tJari fjudy tr'!och pjopU:y. пaj[aty ~ІJuіЬЬІ konё[yl)'
na vlcr~ku па sjamim rjбz'i. А za tjбy d'it[ynбy chodjyly do voroZ[ьtf. А jсііі'ф vor[o~ka povJila, vь1 nc chodjit, lcm u rjik
chodjit u tot]o m[istu, kully cheruvjyma spivjaut u cjerkvi u r]ik
na veljygden'. Tohdjw tot[w dvjcri utvjor'iat sa slamy. А tak,
hvaryt, bjwste sa па hrjo~y nc tvorjyly,lcm dit[ynu yz'atjy.
І pak prjyjSiy l) rjik і dit[yna па stjolyku kra.-;n/o b[avytsa
Ulr.raJiмlul.

al.kol:l
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ijablwko tа1фі zulot)oj m)al<~. u rukJ<tch і tak dit)ynu uz'aljy.
f)ude ne chбijily polivjyty t<~.i Sly djalc do voroi/wfi. Pak
takju voroZ)wfu, Zc povjila im pr/aydu, pr)o !о sa tot
vjcrтh nc roz"·)yvat і zёmfja nc vudavjala pljodw.
VoroZ Jьrl'a hv Jaгyla, Zc dvan Jac' а і r)ok'iy lis nc bjudc sa rozvyv)aty, Jany tot vjcn·h pljбdiy udavjaty. Та u dvanluc'ai r)бk'iy
.~u tot ІІі~ rozlivie pro tot hr)kh, ~<: tlwm rozb)iinykam dvanlac'at
mlurnyk'iy murovlalo piyn)ycu. Тоt)м iak zhotjovyly tot)u piynlyeu, t<І. pro~lyly pljacu vi~ tьrch rozbJiinyk'iy. А rozb/iinykьr
plla1·u im ne djaly, Іст ich u~'lkt• clvan)ac'at' pnb)yly. А za l:)erez
t)ot vеІІуkЬІі іJаіkЬІі hr)ich tlak boh d)ay,Zcza dvan)ac'a( rok'ii~
рІ)оdЬІ nc dal}, l:)crez tot)o, Zc ncv)iiiП.'i l)udy d)uSi tam pohlwbly.
А tot)o іс spгavccЩyva k)<~.ska, Ьо mii оtёс' povid)aІJ. Hvjaryl}
tak: Je tu dlakьri C'olovlik iz Stavn)olю. А tam sa Іuzvaly dvloie
l)udy: Мьr iJcs'mc s Stavn)oho,- Та су znlaicte, d)e іс rih а
ТбІ,.ІС'kа, а t)am іс i)cdcn mist? А tjak on)y hv)ar'iat: ta dle
bьrs'me nc zn)aly, ta mw tІam tlwicmc. t) tii Т)бІ}с'і bwvІaly
а І} rбz'i pil}nlycu mlalys'mc. І tam, kaic, іе mnoho hro!y
dvan)ac'a( hoгdlovill}. Ccrcz t)otьr hr)oЯw ja nc h)odcn l}mjerty.
ТіІ. lcm mn'a vju:.t'mit .~ sobjбl.} ta mn'a tam vjuncs'it а іІа vam
uklaiu. K)a!dьri mІaiete uvoit)y do pil}nlyc'i і hrІо!ЬІ tоtІЬІ mot.
Ьг)аtу і chosnov)aty. Во m)w юt)о vid l)udy rozbyv)aly v)aino.
А tak, hv)aryt, C)ercs totjw hr)o!ьt ja nc h)odcn ~,;~mlcrty. Та іа
s)am hvlaryl} svlбmu vitc')u. N')an'o, ta Cjomus' :lcbrak)a nc
v.t.'a~,;~ na v)iz. А mёn'Ji otjёt"' hv)aryt: hm ncblotc! !aklwi tЬІ
dluic mjudrЬІj. Uz'jaty, kaZc, ~t];ноІю па v)iz, n'aj па v)бz'i l}mrle
ta pot)бmu (·hov)aty ho! S)ob1>1 j<J. ш~ynjy1,.1? 1 t)ak on)y t)oho
ljy~yly ~tlaroho rozb)ijnyka. І jak i!iljy ltjet vid n')oho ta zapl]akaц
tot rozb)iinyk st)arwi. Kja7.e, Zc bjudc za djol}ho pok)utovaty.
2jЬІtу mjusyt ta nc h)odcn ~mjcrty Cercz totlw hг)о!ЬІ.
А tepjёr' па t)im vcr!klu па ~jamwi p)ered roz)ivie sa blut'ok.
А

nаіЩу

2. Ccrv)ena horja.

Tju iak s Klбstryn Щуро )oblazu, ta Щу dva ljudy. А vel)yka
z)yma bjwula. Таі i]eden djute izm]crSSa, i?z'Jabsa, а dlruhwi
holjoden ЬЬІ"І.}. Та i)eden druh)бmu hv)aгyt: іа um]ru z hlolodu.
А tjot kjaZe,! іа umr/u SStjudcnЬІ, P]an Bih zahn)a1J tohd)w
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Janhela, od VJi!kw od kam]in'il} tak ~іІ. kiJyCe. KJaic Janhcl: id)y,
twm)aid chrib і oh]ёn', а tьrch dvor.h lud)cj !Юchran]y od sm]crty.
JAnhel pry!Joy і s'jil} sObJi па (jii hбr)i na kam]in'och а C'Jort
z Holan'i pry!jбl} id Janhelovy. К)аіс" Janhelovy C'ort: !о tu
rJobyS? А ё'ort k)a:!c: і ja cho!'Ju dja§o zdob)ЬІty d)obroho. JAnltcl k)a!c: na tu m]aic~ tot]ьr dva ljudy z<~.hЬІb]<~.iut, !~den
z h)olшlu drJuiІwj sSt)udenw. Tu m]aicl chl]ib tai oh]ёn'. TJomu,
So zmerz]aic, d)ai m)u ohёn' а t]nmu, ~о hol)odnwj, dai mu
rhrib. А zavjyl} mu tak)ЬІj obrus і djay mu. А C'Jort pon'Jis,
а t)бmu, §о holjodnwj ЬьІІ}, djay mu oh)ёn', а t)omu, So zm)crz,
t)omu chrib. Таі prys')i1.t n)azad id Janhelovy ta rchotjal}~a.
KJa!c: vas Воh zahjan'at, Zc v]ЬІ chran]ytёri а v]w zvod)ytёri.
KJa!c C'ort: і tcb]em izvJiy. JAnhel kJa!c: ta ijakws' n'a zv]iІJ?
Ка:!е: ja t)бmu dщ ohёn', So holjodnЬІj а tjomu, So zmcrz.Jajc,
rhl)ib. )Anltcl k)a:f:e: ja tv)ojc honcvjustvo nap]ered zn)al}, tjom
pcrcmin'jal}. Kja:!e: pozyr]ai, iak t]ot sa hr]ijc, So zmerz)ajc,
а tjot jak chl)ib iisf, Ю hol]odnьІj. А C'ort sa rozn'Jival} ta р]оё'ощ
Janhela dr)apaty. JAnhel chjopyy jcdn]u jaiJycu iz korJin'om
v)ufahnu~,t 7.ZJёmli p)OC'a~,t C'orta b]yty, ta hnjay ho na totJu l10r)u
na Holan'u. !Jag ho b]y~,t ta kr)Oy 1.. n'Joho tckl]a do rit]ovolю
rjovu. Zjato sa nazwv]aie Cerv]cna hor]a rho( t"cr\')cna skJala.
Оповідав D р.

1922

Фсньвсwі Лукач.

SS.

ЛютL
І.

-

L'luta.

Za lly!ku.

LJyUta spr]avyla ~·а tоn)бч, ta pryjЩa do iednjoho gjazdw
noC'ov)aty. GJazda daІJ jJisty posteljyy. Jagjazda zasp)ay, vJiГtam
ukr]ala kfurku taj рШ)а u noC:Jy. Na vJeC'ir pryj!IJa do drjuhoho
gJazdЬІ.Jak pryj!l)a do tjoho g]azdw, hvjaryt g]azda, су pr]yjmut
n'a n)a n'iC'. G]azda hv[ary~,t: prfyjmu, C'om]u n'it. А kJuroC'ka
hvfaryt, су pr]yjmut. І k]urol:'ku pr]yimu. А су m]ety k]ury?
Mety kjury. GJazda іі рr]уіач, dfay_ іі i]isty, poveC'Jёr'jala, fah!Ja
spjaty і g]azda rih. А g]azda zasplal}, а l}nja І} noC:Jy stlaJa, pi!lja
і k]urku Zz'Jila. V rlano ІJstjala ta kazlala gfazdovy, g]azdo іа
idju het. Dfajte my kJuroC'ku. Gjazda рЩоІ} а k)urky tam ne і)е.
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Л I}ПjOJ. hvjaryt, kёd nc ijc m[Oji, djajtc my laju.~ot'ku. Gjazda dal}
hjшku taj рШjа. Za~· na vjёt'irpry !Ща z h[uskOІJ do dr!uhoho
g[azdw. Таі k[afc g[azdovy: су pr[yjmete n'a n[a n'iC'. Gjazda
hv[aryt prjyjmu. А hjш;ku? І hjusoC'ku, ka.Ze. Mefy hjusy? Mefy
hjusy. Щі zakljykaly dn ch!yfi, djaly j[isty і sp[aty а hjusku
mjeZy hjusy. V nOCjy g-[a7.da 7.а~рf;.щ а l}nja рі~І[а і U'jila svjбju
hju~ku. G[<t7.cla r[ano l}stjщ а l}nja hvjaryt A"[a7.dnvy: к[а7.СІn,
ja i<l[u hjet. Id'jit my najdjit l1jн~ku. Gjazda рЩбІ}, hjusky tam
nc і[с. РГ)•ііі!оІJ do chjyZ, IІv[i.І.ryt, tam h[usky tv[Oii nc j[c. КМ,
hvj<~.ryt, ne і[с h)ш;ky mjбji, d;tj, IJvjaryt, tёJja za totjo. -- Gjazda.
рі!і[бІ}, d[al} іі tёJ[a za tnt[u. On!a ріЩа is t[wm teljaiom, z[as'
i~lja с'іІ[ьrі djёn'. Na vjёe'ir pryjSI[a do g[a7.dw. Z[a.~' hv[aryt, су
pr[yjmcte n'a n[a n'!it. Prjyjmu, а tёl[atko? І tёl[atko. Me:ly
tёljata? MeZy tёljata. ·- Gjazda zas' ji pr[yja1_1 do chjyZ, djal}
іі ili~ty, ~p[aty fj<~.jno, а tёl[a pustjyl} dn st[ajn'i mdy sv]бji tё
J[ata. Л l}n!a 1._1 notjy шtjala, pi!lfa tёrja zajjila. Та nc ;r.nlak
gjazda, Zc l}nja І} noCjy І,.Іst[аІа, l}z'[ala tёlja, piSlja і Z/.'jila.
V r!ano hvjaryt: gjazdo {i)idJit my dj:фc tёlja, Ьо jdju hjet.
Gjazda pi~jnц do st!ain'i, а tёljaty tam nc jje. Ga.zdjwn'a, hvaryt,
tvjohn tcljaty nc ![с. Н\·агуt, d[ajte my k[onyka., kёd ne і[с tё
ljaty. РЩбц .r:-[iizda, dj<l1...1 ji kjonyka. On[a цz'jala k[nnyka, pШjil
1J ІІі~ у b[ula u lji.~'i z loiф1fom Ccrc.t. d[ёn'. А djalc z ljisa ріЩа;
za~' z ІоЧаСоm pryi~lja tlo g]azdw nJa n'iC'. Hvjaryt gjazdovy:
<·у pr[yjmc:tc n'a n).t n'it'. --- G[il?:cla hvjaгyt - prjyjmu. А lo·Чatko? І loiijatko. - Мсіу kjбn'i? Мсіу kбn'i. fJz'ja~;:~ gjazda
lo~ja pry1_1jaz'a1..1 mct.y kjбn'i а ji pryJiaІJ nJa n'іё'. t} njy І} noCjy
~pfj<~.t а l}nja t_І.r.'j.tl.t m[бІ_tt~'ky k[onyka \il povjcla І} Jji~, ta pryjaz[ala id bju.;'kщ•y. Л pot[бmu ~·а vcгnjula njaz<td ісІ tjбmu g]azdovy, dc spjala. ToiІdjw ~Jazda t.І~tJa.t_І rano. Gjazdo, ja jdju i1et!
Djaitc my, hvjaryt, kjonyka. - Gjazda рНjОІ} do stjajn'i. Tu,
hvfaryt, kjonyka ne і/е. Та kёd k]onyka ne ijc, to djajte my,
hv]aryt, .~ankjy. Gjazda рН/0~;:~, d[aІJ !і sank/y. fJnja ~Ja.ny yz'jala,
pi~lja u fjis і pry![ala id kon'Jovy. Tod]w na v[et'ir цz'jala sa.nkjy
ta pryjSIJa do gjazdьr І} se!Jo nof'Jnvjaty. Та hv[aryL gjazdo, С}"
prjyjmctc n'a nja n'iC'? Pr[yimu. Л ~ank]y? І ~ankjy, IІvjaryt,
mciy !'jany. G[azda 1}7.'/аІJ sjany, poloZ]yІJ mefy sjany а іі yz']a1_1
do chjyi, d[aІJ іі ili~ty. Gjazda fih sp]aty а ynJa piS!ja ta vidn/csla
s[any u fjis, dc lo~ja ~·а pjaslo. PryjSIJa І} nOCJy do tjoho gJazdw.
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G)azdo, ystav)ai, Ьо іа jd)u het!- Gjazda рЩбу, sJaпy hljadat.
TJam пе і)с s)апу iiiJi. Кёd ne iJc tv)бii sJany, to d]ai Sl)yii.
G)azda рU)бу, da~:,~ іі rcmJin'a, vjock'i. VпJa ріЩа s tЬІm 1"1 lJi~.
Tam m)aie uf)c і koп'Ja і sjany і vJock'i ta ypr'iahl)a, s'Jila і yf)c
s'a vcz)c. VczJt~ s'a l)yJka па шпkJach, kon'Ja fcnJ~, а vjбl}k id)c.
Кrуv)ЬІі v]69k id)c, пohja ho bnl)yt. Hv)aryt: ljy§ko, pryirnJy
tu kryv)u njбhu vjesty па .~aпkJy. Оп)а hvjaryt: J1ol)o! kry,,Ju
n)ohu па sankjy, po!Joi. VjOI}k icdn)u nJoltu polo:!Jyy і ~J<~m
s'Jiц cJalkom, уп)а ne v)ydila. t}ny s'a vczjut а s)anky s'a polam)aly. 1)п)а h)ojkat па v)б~:,~ka, ~·om)u tЬІ s'idJaц tai sankJy polamJay. l]nJa zf)izla v)iiiam ta hvjaryt vбцk)ovy. ld)y do sus'Jidw svJcrlyka distav)aty, prjavyty sank]y, Ьо s'a polamJaly.
А v)бyk hv)aryt: іа ne id)u. ldJy tjw, Ьо n'a noh)a Ьo!Jyt. А ja,
hv)aryt, b)udu \:arюvjaty kon'Ja. OnJa pi~!Ja dal)cko у sel)o
hfjadaty sv)erlyk н g)azdw а '')бцk kon'Ja z'Jiц. Таі opjer u rJudu,
fc to k)in' fуv)ЬІі нojit. РrуіЩа onja, sv)crlykom popr)avyla
~ank)y. SankJy popr)avyla і po~'id)aly naz)ad оЬ)оіс. OnJy s'i.l.
ch)olat vJe~ty а k)in' zdJochiЬІi p)yla rJuda .~to)it. lJnJy tot)o
:7.Jcnut, юt!о idJe. On)y im]yly tai fi'ily.
Оповідала 20. VII. 1924 Олена Коваль, літ 35.
'1. Za kon';L

~"

jak potr'iasJc kant)ar<Іmy, to
pad)c iz kаnфн.

vJo~'ko

В)ьщ ied)en cJar'l, а m)ay !iбl}kjovu trav)u. А tot)u §6y.kJovu
trav)u k)afdu n'i~' itos' sp)aslo. Та najst)ar~wi рЩоц vartov)aty.
Vin рЩоу і ne yvartuv)ay. А dr)uhyi seredju§~yi pU)o\1 і tot nc
1}Vartuv)aч. А icdJen ЬЬІІ"І takJyi ~al)enwj. Та vin hvJa.ryy., fc
vin Juvartuic. А vin рЩоу. па l)avy~'ku і tam s)i'J ~ОЬі і vart)uie.
Nabr)ay sбЬі i]isty ehf)iba, p)yva. А mwS d n'!бmu рrуіЩа
і pr)osyt chl'Jiba. Л tot da\:1 <:hljiba. Л mwS lt\"iaryt: d)aj rny ~с
і pjyva. Usnjy а iJak totjo prJyide, j)a іа fi.Jcnu. А k'Jin' pryj~Jo~:,~
pJa.~ty а rnjьd za.Skr)eptala za Jucho t)oho, ~о vartovJaц. Vin
ust)ay ta hv)aryt mw§ jorn]u, ісЬ)ЬІ пу z)aSo ne imjyy ly~ za
kant)ar. Іm)уІ.І za kant)ar, ta pryv]i\:1 dorn)iy. Та cJar' mu оt)ёс'
pcrcdJ:щ svoi)e гar[istvo. А tot)ь• dvJoie br)aia ltп'Jivaly s'a na
n'Joho. Djalc ot~t:' ho цfcnJyy. Tutjw brat)ovc v)uludyly 1} 1Jis
ho і tJam ho zab)yly, Ьо ~·а hn'Jivaly, fc jбm)u оtёг' pcrcd);щ
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ІJ!/wtko а iim njyC. А ljy§ka ho najЩa і vjuhrcbala. Tjam bw"\1
takJyi stuiffijyk, Ю pobrjьrskala ho vodjб~"t tб\1. А tot o:f.jw~"t ta
kjaZe: ijoi ijak'cm djufc zaspjay. А ljy!ka kja:f.c: to tw ne zaspjщ
lem bratjove (а zabjyly. А totjo johjo Zonja, ~Іо ho zab/yla, djufc
pljakala. Vіп ~'/іІ) sбЬі na 1/y!ku tai tam idJ~ d chjyfi. t}:!/c
bljys'ko dochjoUyl а ljyiika s'a bjoit itjy, fc ji djachto zjabjc.
Л vin kjafc: tЬІ pjoi lcm, jja Іу d/am kjurku. t)пja pryjSI/<І,
vu!/бц tot do <·hjyZ і fonja mн perc~tJala ijoikaty. Tod/ьr vjunis
kjurku lyk'i і tоd/ЬІ 1/y!ka sбbji ріЩа vjifiam. Tak vin skazjal)
vitc'Jovy sбЬ/і, fc jJak 7. nym Ь/м"'Іо. І чn/у pryjЩy id !JуЬепус'і,
to iich povjisyly.
Оповідав 20. VII. 1924 (ибрія:н Николай, літ 17.

56.

Су••·

- Sur.

Kstjynьr.
K~fJai zjaraz ро rjod:!cn'u. Najpjer§c p/Uidu( ро sёf/i ta pokljyCui kJU.mUІ,J., ta pokljyCu( jich domJU do ~vJбii ch'Jiti. Та
pol!o:f.ai jich za ~tUI, p/oCnu€ jich hjostyty. Najpjcric pomjofatsa,
dadju( Bjohu pochvjalu, taj tUj ditjyn'i, za kotrjбji pryj!l)y tam
h/шtytysa. Naip/cr~c dadjui p/yti а pak jisti djakoj pёt'/yvo,
bfanyt"'ata, fjank'i, mn'jaso, studcn'latynu, pyrohfy, rjatotu,
sІуІ.,Іk/у, kap/Ustu, hjolupk'i, pjoly~:~ky z halulk/amy. Pot/бmu
durfuui dit/yn'i ta krjyfmo dajui d/it/yn'i, polotn/a, spivjau(
.\pivank/y.
Dar[uu( ditjyn'i l1r[o~i. M[ёt'u( па tarjcl, chtu djcsai ро dv/aica( kjorun, kUJko chto mjajc; m/ofui zobr/aty do sto pjad.ё~'Jai
kjorun. Кёd mnjuho kum/Uy, to mnjuho zm/ёt'ui. S t/ьrch
hr/u~cj k/upy( takjoj d'itjyn'i !Jatky аЬо k/abat sбЬ/і.

І.

U nja~oho kjU.ma sol/otka host/yna
Soljotka, soЦutka, ~е sollot!a od mlcdu
Л іа svloho kfUma do sjcbc zavjedu.

2. ~е bjulo nc bjU.de u k/Uma hostjyna
Pjokla sa ne nlai~la maljёn'ka ditjyna.
Та k/{imc kttm/OC'ko, pjyimc pal(•njoC'ku,
486

P[yime іі do r[ana, Ьо nam darov[ana.
P[ylabwsa p[yla palen[OC'ka z r[ana,
kolo ve~[cra \'[inko yz poh[ara.

А
З.

Bod[ai rod[ynkadбbrfi~a m[ala
fc d'Щynu darov[ala
А cltt[o SCe ne darov[ay
Та bw sa zdoh[adovay.

4. H[Os'ii

m[біі h[бs'ti

Ne s[ydtc УЬІ ~prfб~'ti
Lem s[ydtc ves[elo
ВЬІ vas t'[ulo s[clo.

5·

Су vьr n[a.~i h[б'>'ІЇ

Nc і[іІу ne р[уІу,
So vьt І} n[аЩ ch[yfy
H[olos ne уршt[уІу.
б. Hol[б~ku, holfб~ku

P[uSt'u

(а ро

l[i-.i

Cl1to t'<t tam uC'[ujc

Na! tam on' noC'!u!c

7. V[widu na

horb[бt'ok

P[yskam u lystjOC'ok
:Zeb[w m[ylьti t'UlJ
Cyj to holos[OCok.

8.

А mUi holosjot'ok
D;:vin[y( jak dzvin[ot'ok
tvUj holos[y!Ce
Rypjyi jak voz[y~Cc.

А

9. Trost/yna trost[yna
Zeljcna trost[yna
То І} n[aiOho k[Uma
Sol[otka host[yna.
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10.

Та

pjodmt: mь1 p]odmc
rozvjodmc
kCd rnzved Jemc
DomJU. nc pryid]emc.

АІс пс
Но

І І. Та
Во

pjodme mw sL]adu
n]arn tн пс rjadi

Rjo.~'mc na\_шovjaly

TU!

<~hyfnU!

<'cfjady.

12. Nc tak tUi l:eljady
!ak t]бmu dvor]ovy
Doprjuvбd na~ В]оіс

D ~vo! Jomu clomovy.
Оrювідала дня 22. VIII. 1925 Анuя Копu~оо Іулсй, літ 23.
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Забро»о.

-

Zabrod.

ZJabr6d, Ьо bul}. brJUd, brodjyly C'crez
vjбdu. DaІJ.n]бii Гаm]іЩі m]aln tu, чJ]wtkoi prychj€JdC'o! і~ C'Judi'ych ~іІ. Тц іс 1. BJornnw za Вesk'Jidom, іс is Staчn]oho, sul
()vjnmy tr'i]omy s Pjol~C'i, Ї!і StJa~l:yna (Krfupw, HбmJulyl:',
Gcrz]anyl:) - ys Pastil]ok. N'al:'ko у~ N]aC'ova to d[aцnwi tu
r]odyl:' і ZatvorJyr'kyi 7.'2atv]arnyc'i, z Rokyt]ova RokytJ!щ
~'kyj, Snljanyn ys Sjoly. TutJёSn'i Knn'uk]y, Bljuda, Hol]inka,
JAnёynwch, Vcnccl]i. D]<щno sc!Jo malo trJysto n]umcr, ч!с
tбmu trjysto rJбkUI} Г]аrа tu b]wla. Potjбmu bwlo pov]Uda у pcrcrv]alo scl]n. Poljбyku ~сІ]а zabr]ala v]щІ01. Pot]omн bJ~otla
mjira. Vjoda prybly!Jyla ~а hcl} do nJa~oho rhjotar'iu а tamt]u,
~о vjoda odorvjala, zust]alo <ln Bcr]eznoho.
3аписанодниІ9. Х.І9ЗО від Р(окуrувс~окоrо Михайла, 58 літ.
NJaSoj scl]n kljyCc

58.

~а

Ки"""""' (К.........,.).
І.

-

Ки'ahjyuyu (К'ebyuyu).

Metcor 1868

1а Ьuц

rjбku.

z vJUlmy. Du:lc chvjyfa bula, :lc ІІа v]olw gjczyly, tak
hrjilo s]once. То bfulo s pjoludny. То sa takja chm]ara па njebi
юtvorJyla hci pljachta. Tak zakur/ylo а tak p]uklo, he z ma.Zjara.

·188

Та ~tJalo

hut'Jaty, bun't'Jaty, hc ЬЬІ ltrymJilo, ltjalas davJalo.
tjadw poza sc!Jo h6rji takJoi malJoi kamjin'a padjalo. А totjЬI
try kJamin'i пjeslo vоп tam u vjer'ch у tam upjalo. s•ej tt=pjeг•
іе tam i)ama. I)pjala па ё'Jornwch mljakach kolo hraпjyc'i
rh)otaг'ja NJovoj Stju!w:c'i. KгyvianJyk V;L~Jyf ho пaj$J0y. Іаg
Ію naj§jбy, ta рО.~бу dn pjana do Ber)eznol10 do Pokjomoho, to
vUп mu уЬіс'Jац vjolw kupjyti za tot kjamin'. Kazjay mu, !е mu
kJUpit vJоІЬІ. Pryvjczly domJO. tam it chjyiy tai ijcdcn stJarwi
t~oiOvJik kazjay, iebJw jcdcn kJamin' цz'Jay ~6bji а iJ~den s6bi
а trjeЩ !еЬьt pjanovy daljy а упjу ~"~~'Ji try чz'aljy.
Оnовідав дш1 19. Х. 1930 очевмеuь поАії, т. е упадку
OAHoro з найбільших метеорів ваги понад 300 kg на поли села
Кпвrинин в р. 1868- Сем~ок Іван, 90 літ.- Метеор нахо
Та

дитt.св в природопиенім музеї у Відні.

2.

Та сама 11одів в устній традиuії молодшої
tcнcpauii.

BJwulo sa tak kras'n'Ji, chvjyla. А jcdnj<~. chmjaгa !<i<l zjavJyla,
)em raz tak h)cjbw: zahrymjilo і pJOC'ay pjadaty kjamin'. Сhю
dc najtjбy kJamin'. Та pak ludc !'іа гjUSЬІІу ta lllja.dal)·· Та pak
naj~!Jy takJyi vciJykyj, ~to pak t':'otьtnn)a vJO.lmy lcd\·ja pryv[czly.
Та Ь)щt tot kj<~.min' u jcdпjoho gjazdЬІ tak 7.а tjЬJtden' stoiJa~t.
Jak sa dot'July, tc jc takjyj kj<~.min' ta sa rUSwly ta tak vJ-ьti~ly
jak'is рапjЬІ ta tot kJamin' pak za t'ot]wгy stJUцky yz'alfy.
Mjcntw! kjamiп' ch6i de ІJРІаІJ· lcdcn чрjаІJ des' kolo kjorё'
mw. Kat'mjar'i brJaч, chto kJO.lko da1_.1. Kбmlu dач dvJaic'ai,
k6mju diCs'al koroп, dakOmju dva litry pjalenky. Uп poprjodaц.
А ~·с іс іеdеп u BcгjcznO.m u Mo§k'i. ТоhdІЬІ hvjaryly, §to to
расІІс mJanПa z njt'ba.
Оповідав Мішка Василь 47 літ, дtІЯ 19. Х. 1930.
59.

У лич (Олич).

·

Ully~ (Oliy~).

Z:t. strach.
!а Щбц strjeioho kilomjetra z brjatom, vit.n tcper• pry vjбs'ku.
Tjasme Шjу \} hj6ru. ldcm)c za ~tr!ckoц do sto mjetГO.y od barjaku, !'iljuchajeme гw~Jyt vUI. А pntjбmu 7.<\.~ 1 dlal~c da па ~to
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mjetrU kozja гwtjala. Ne fjigfi, to ljosna prjayda. Potj6mu idju
dale, zalaljo takJoi malJoi da s pUitrctarjlltnoi ditvjal'a bis'idovjati s6bji. No іа hvjar'ju MichJailovi brJatovi, pjodme popozjcrati, §to tam iJc. А vlln mёn'Ji hvjaryІJ, n'e, ne idcmjc! Pii.Щyz'mc
vjLL~e па dvaic'ai mJ~trU., ra~ spljeskalo у rjokь1 і zal''aljn huC'Jati, lamjati hju~tavu а hoikati (spivjati).
За11исано дш1 З. ІХ.

1933

60.

вЦ Каранина Юрка, літ ЗЗ.

YбAJL

Отюві.«анни :.атrисан~ на фокограф

-

Path.!

UЬІ'а.
АНІІ

20.

ІХ.

ховуtm.еии Чеській Ака.~смі1 Наук піА ч.

19'19,
1518.

плита п~рс

!а Dar'ianjyn !urkJo z Ub!Ji, ubfjans'kyi obwvJatcf, snjyns'kyi Jokrcs. TepJёr' bjьtly trjyic brja(a, tryie brjaia, djobre.
LjyJьщ im оtёс' ilednu vynnjyc'u. !ag im fy~ьty totu vjynпyc'u
і tak tr/yic brja(a, dvJoic vartovJaly а tot пajmoljot!ЬІj maljwj
ЬьІІ} ta пс chodjyt} do vynпjyc'i. LcchkJo to trjyjc. І tak brJaia
mjбii, §to VЬІ bjudete? А tlьr brjatc mlli fubмi, tw tak bJudeS
takju C'jastku bгjaty i[aku ja. Та па ~tJo mьt bjudcmc?
Tak tot tгjСЩ brjat ріЩоц do vynnjyc'i. PrySjoy Isjus Chrystjos і tjak jim hvjaryi: Brjaia, pryjmjite menje nja nllC'. Prjyimcmc, alc djc? PU.t koljybu. N'c, id ohn'Jovi lJaz'te sбbji. I.:ahljy
yny id ohn'jovi, do г[апа pU.§Ijy hct. ТгJсЩ гU.k. Tjot naimoljotSwi ufc brjat iim pry§joy pU.t koljybu. Pry§jol} Isus ChrystJo~ is
Pctгjom і tak: chljoptc! pryiJay Ььt tЬІ nas nja nuC'? Prjyimu
ydjo~l'no. Dc? PU.t koljьІbu. -- Pod, pjodtc dбbri lude, pUt
koljЬІbu ~бhі ~'J<tltc. І tak na rjano idjut' hct. I.:judc, bjcгtc ~jбЬі
vynпjyc'i, \"Jyno, hгju~kь1, b!cr't(' sjбbi, ta vw podorjб!n'i l/udc.
Ne trjcba nam пу~·. OdьІ~ljy da па у sto kгjoktJI}, Jesus Chrystjos hvjaryi: Pjetrc, jdjy nn lcm, ta sa pozvjidaj. ldjy, !tjo toj
chlopCjy§Ce zja nUC' t"hjolc. - Pryfjбy Pctrjo: chljop~e, ~jo
tЬІ !Jada.J zja niJC'.- Та fjo ЬЬІm !jadal}. Kobjw my Boh takju
Zonju day, jаЬь1 tбіі djumЬІ bjwla, §о ija. Dj6bri.- І tak Pjetre,
idjy по za njym. !ohjo Zon/a у kjany Halyljciu stjojyt, tam je.
Та l'kjoda, n'aj idje z njamy. Tam johjo !onja za stoljom. Pry§ljy do kjanu Halyljeju, Pjetre, PJctгc, hvjaryi, idjy dn popja,
fjеЬЬІ iohjo prys'Jah. Pry§l!y dn popja і tak johjo prys'ah. І tak
490

tjoho Petrjo, toii djurn.w:,

іо і

tja,

!о

iednjoji dumw

foпja

iz

gjazdO~:~.
І

tak iz dvorja jednja kU.rka vjwletila, jastr'jab pryfjih а fonja
hehje, hehje, is', is'! А tjak raz ljy!ka ~ho dvorja а tak
tjap kU.rku. Та tw vjwfl:am s psomja: па iju, па tju, па iju, па
(ju. f"Їakk/Urku otn'aljy а tak psjw k/U.rku 7.ajjily t"jalkjom,

61,

Пасrілкн.

-

Pulllkly.

Za zjajac'a.
Raz і/сdсп C'olovjik ЩО~:~ orjaty tai vjidi~:~, іо пcdvjid iz z!aic'om s'a ьне. C'olovjik smiila~:~s'a, ю z/aiac' pcrcmjahai пcd
vidja. TakjoZ pryji)oц id n'Jбmu пedvjid у ka.Zc: t.'o tь1 s'a
z mjcпc smijjd?- Nedvid kfaZc: ja tёpjёr' teb)e yZZ'jim у tvjoj~
stjado. C'olovjik k/afe, ta prjyjdu па vjct'Ur. Nedvjid pry~joц
pjokad па vjet'6r ho z'/isty. А id n'j6mu pry§ija lys!yc'a у kjafc:
t'ohjo tьr s'a tak fju~?- Та, kjafe, jag bw ja s'a пс Zur)y1,.1,
jag nedv/id pryid)e mene z'ji~ty! Kjafc: t'olovjiCe пс Zjurs'a,
ja tcb)e !os' porjadf'u. Vjuvёd ~vloho ~/ЬІnа, n'ai idje do kjorёa
skr/ЬІty s'a, n'aj tak hjeykai, jak pjcs. lak pryi/бv ncdvjid
t/oho tolov/ika yfi'i~ty is stjadom, t/ot joho sjwn pjoC'au hjaІ,.J.
katy tak jak р/с~. Ncdvjid zvjidujc s'a, chtjo to tam і/е. А C'olovjik
kjaZc: to tcbjc vze ёekjau( psjьr. У kjaie, djagde mn'11 ~chovjaj.
C'olovjik m)a1J tam mЩok. У kjafc nedvjid: sr:hovjaj s'a do t/oho
miikja. Tak ё'olovjik povjil} mu, Zjcbw 1Jl/iz do t/oho mi§kja.
Tak jak uf/iz nedvjid do miikja, l:'olovjik zajaz)a1J, uz'/aІJ. sokjyru у оПjаІ} nedvidjovy h/olovu. У tak pjokad pryilja ly~)yc'a
у kj.Uc: djaj my totfw k/ury, іоя' my obic'/a1J. Tak pjokad tolnvjik povjil}, Zjcbw pryil/a па vjcC'U.r. У tak pjokad оп/а pryilja
па vcC'iir. А t'olovjik kazjay ~vjoim d)ilom, 7.cbjw pnchovjaly
s'a plop6d pfo~fil. У tak jak pryllja lysjyc'u. Zil kurmjy, djity
pjo~'aly h):щkaty. Lysjyc'a zdovjidala s'a,І":htjo tam і/с. А ё'oln
vjik kafe: tcbjc tam dal}njo t'!ckajui рф1. Tndjь1 nn/a u(jikla
do fjisa.
ОповіАав вр.

1922

Михайло Короман,

491

11

.\іт.

62.

Дубрвннч;.

Dlubrynyc;.

Za icdnJoho cfar'ia.
ВЬІ"\1
ІЇІ}

i/cdcn c]ar', kotr]wi mal} jcdnjohu .~)wшl. У v]iJ.n сh]б

,Jat]y t]oho s]wna uC]yty, 101 ne m]Uh

dщ]у

do

dгjuhych

dr:r-

Zjal} do nj<tuky, Ьо :!cl]i7.nyc' пс bjwlo. Та vUn pro.~fy~,.J \1 svJбji
dcrt.Javi ІtfмІ)ону tak]olю mjфtra, kJotrм! Ьм miJ.h y?.robjyty
kr[мl<~. іоІ1]о s]мnnvi, nb]w mtih poi]Ctity (!о c.lr]uiІych dcrZ]aІJ
па пafuku. ( nj<~.to Ь]м 11 1у u yjazn]ycy dvfomy maj.~tr]ovc.

!Jedcn bw"l} stoljaг' а dr]uhyi kov]aC'. У ynJy kaz]aly, kёd kh
tak onfy zrjoblai cjar'iovomu s]ьr
novi kr)ьtla tak'Ji, Sю s nfyma pol[ctyl, dc bfude chM]iti. !ich
...·Jupustyly iz vjazn]yci і on]y zrobJyly totjм kr]wla. І n:.~.s]amwi
v]шvobodai ут. vja:ш]yc'i,

pcr]cd on]y isku~Jyly, fc jlak tr]cba lёl]ity і ukaz]aly c]ar'iovomu
~Jьшоvі. CJar'iUІJ sjьш pгykjapC'al} sбbJi krJwla і pjustyц s'a na
ctorJohu. Ліс vJUn nc znay s tjwma krJЬIIamy lc(jity і iohjo v!itor
ponJO:~ daiJcko na iJcdгn ostrJOy, dc sia nachodjylo ціе dгjuhoje
•:!<~.rstvo. У tam орjац па ostrjбvi icdnjomu ijuha.~ovi, kntгJьtj
tam p.::as vJUцci. І tot jfuhas уz'щ Ію id sJObi, objw mu pomahjay
pJa.~ty vJGyci. 1 1"1njy honjyly totJЬІ vJUyci popcrJed tamJoSn'olю
t·Jar'ja zjamok. А u Цоhо cJ.::ar'j<І. bjьtla jcdnJa r.fjiцka, kjotгfli nc~ІobJU(Inu bjwlo izzjamku nJyкdc itjy. А tot moJodJwi juhjas
tlju;i.c kгJasnwi ьwuy а znjal"l kгJa~n'i gJaidaty (na sopjilku hraty}.
І tjolю cJar'ia djiцk<~. dJuic pofubjyla tjoho iuha.~Ja. Nc mohlja
nJyjak ~а iz nJym izlюvorjyty~a. У І}§с iak vUn vjUІ,.tci hnJ;щ
popcrjt·{\ tot z!o~mok,, а ynJa І}~С pozcrJala na Joblilk. PotJOmu
ІСІ! juiІJas prykJ:ІpC'щ ~Obji krjt.~la і роІJёtЇІ} icl cJar'jUvUi dJiІJc'i.
lak sa car' dot'JuІJ totju, tak iimJyy tjoho juhaф. і djiyku і chб
t'Jiч jich ispaljyty, іс to t"ohjo djiyka pu~C'Jala tjoho iuha~J<l
і гoskazjill} naklja.sty jcdnju kjopu dгjьщ і na vjёr'ch po!Joiyl}
~vJбiu djiцku iz juha~Jom. А juhJa.~ djtІfe mjudrwi Ььrу ta.k I}Z'ay
issobjбl} і krJwliJ. !ak zapaljyly totju kJopu drJЬІy а juhJa.ч prykjapt"i.ly sбbji kгJwla і zat'al]y drjьrva hбrJity. І ЬJьщ vc!Jykyi
djwm. А I}Cin prykJapC'ay sбbJi krJwla і I}Z'ay cJar'jovu djil}ku
і poljёtiy id svJOmu vCІtc'ovi. !uhJo otjcc' dJuic s'a zrjadov:щ,
Zc johjo jedynorjodnwi ~Jwn .~а navcгnjuц і :r.гobJyy veiJyku
lю~tJynu, na kjOrru ho.~tlynu pryzvjal} і tjohn cjar'ia, kotrJwi
492

сh)бІЇу ispaljyty johjo sjwna iz djiykбy. Tot сjаг' рrу!І)Оу і uvjydiy twch dv)oie dit)ci, kjotri v!in djay ispaljyty. Djufc mu
ija.Jko Ь)ЬІlо, nc chjбtil} nny Histy ani pjyty. Potjбmu ро hostjyn'i
prosjyy sa cjar'ia, f.e lto to za djity, Ьо 1} n'Joho prjavi tak'Ji
dvjoje bjwly, johjo d)iy.ka а icdjcn juhj01s, kotг)wi pryljёtiц tam
do johjo z)01mku. Оп dач іісІ1 ispal)yty а чn)у prjavi tak'Ji bwly
iak tot]w dvJojc. Pnt)бmu cj01r' d011} z<.~kljykaty svjoho sjмna
і dJiyku і prosjy1,1 ~а. :l:Je су nc onjy to bjw Іу. І фт sja prp;n)aц,
Zc to y.n[y bwly а u vciJykUm djьrmovi poljёtily, tak lto iich
njychto nc vjydiц. CJar' sia dju:2e zrjadoval}, Zc onjy z!i~tJal}'
Zjьtvi, і zrobjyly tam vc!Jyku lюst)ynп, dc tnk)oi я!а molodji
povint'[aly.
Опові.цав АШІ

22. VIII. 1925 Риrан Андрей, літ 22.

63. Воро"Іово. І.

Vorjoёovo.

Za Solomjona j01k sudJyІJ..

SolomJon c:ar' Ud Воhа sObji vjuprosyly ЬІаІ1)оі .~Jcrcc а djob·
ryj rjбzum. Ispr'iahljy!!'a dvJaic :f.cbгak)y, jcdjl:'n may. trlJi!ІtІ
а drjuhyi konjynu. Та mj::~la tot)a maljojc. Та y.f)r tol tjcbr;tt,
So maІJ. tcljihu, ch!бtiІJ. bw bu1,1 ~бЬjі o~\·oHity. АЬо t)ot nc davjaц. Tu nc mU.It iclt n)усІно ro~udjyty vбn' рU:Щу do Solom)ona
cjar'ja. І t"'.k 7.ilkljykal) jkh na sjud, ~о chJOCctc? Ony ~ka7.)aly:
MJoja tcljiha mjala malJoi. Tot kJaZc: Ncprja.l}da, Ьо m[oja konjyna mjala mal)oi. Та tcpjёr' car' ro~udjyly iich: kёd'J b[wla
malja tv)oia tcljiha, to Ь)ЬІІа malja tcfШ:'Jata, а to iakJa stvjora
k, tak)oi maie m)aty.
2. Za Solom)ona cІar'ja, !ak ~бЬ)і IІI'):tdnІJ
mjudru rJan'в.
Koljy s'a c)ar' Solomjon ch)бtily !cn)yty, ta ltljaduly mudrjiSu
fon[u !id !\)сЬс. І pry~IJy na kJony id iednjQi vjбdi. А t!am iednja
d)iІJka ~Jum.na, krjasna pjasla trjysta barjanCщ. Та іі s'a сjаг'
zaprosjyly, k)Qfko а чrJoky, on)a iim odpo•,:Jila: trjy.~to do
strjemen. S tЬІJП pjokad р!і~Jбц s6bJi dom)Q у zahn)aч iUi icdnjo
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p)ovismo, !сЬ)ЬІ un)a mu ~Jat'a natk)ala. А yn)a jOm)u zahn)ala
jed)en kop)aC', fc Ь)ЬІ jO.j ~pr)avyy kr[osna. l}n iUi zahn[ay iedjen
k)amin', оЬ[ЬІ І"ІdrJala tot kJamin'. On)a mu zavcrnfula, bw ho
:.~:arjiza1"1. Tak pak uz'[a1"1 іі sбbji za fonJu.
3.

P)og<~.n dІічС'а.

Slufjyl} u jtdnjulю ~)a:.~:da Ma(jil}. 1 tak C'uv)aly, :le bjude
koron)acia u P)ё:Sti. Та Un kJat.c: gjazda, ta pjod'mc na t)u koronJat·ju. Gjazdi.L kct:1.P.: m)ЬІ to ne do~tJojn'i. ZаЬjуІ"І !y~tyk do
z)emn, kёd s'a tul Jy~tyk zazeiCn'Jiie, doky s'a v)erncmc, to tof
mo:lcme znjaty, fe s t)ebe b)udc d)aAo. У tak zazelen'jil} Jystyk.
PJcrvЬii С'ао; у рrуіЩа zая' korunfacja. У korJuna s'idjala na
MaC)ija. У Маі)іі opstjal} pot)бmu za kr)afa. У n)arod r)ш'kyi
v)aroval}. І tak doC'jul} s'a, fe ta carja pfogan' dJiчC'a іе І} zjamku
kjamjanyc'kO.m. On)a tam fjudy zbytkovjala. Koljy tot zjamok
budovJaly, to trJcba bwlo molok)o soljotkoj m)isto vjodьt do
vakjLll}ky. У i)ajc'a bJyly do t)oho, abJw s'a tvjerdo tr)ymalo.
КМ f'olovjik ЩбІ} puCJбm, tam mal} kjalap zn'aty pUd tjemnykom у tak itjy бn' cln v)aro§a, Ьо ked' nc znjaІ,J, sijala hjolovu.
Та tohd)ьr yZJc fubJyy bw Ььrу ji vjuhnaty vjofiy. NabrJay
~бЬ)і .'ikotJynw, kjбn'i, v)olw, kjozw, vUI}c'i, sv)yn'i, h)usy у kal-'kJy
ta паvjаz]"іІ.І..І па totjo dzvCшkJy і to vs'Jakyj mjalo jaz)yk. IJak s'a
rju§yly, Ш)у popO.d t)cmnyk. Та on[a uC)ula і vjydila і s'Jila па
t)ato~a у tikJai ''[nПam. AJjbo і vO.n na konjy Ььtа\} MJaia.~ kraf
ra tod)ьt za n'бІ}, dohoп)yl} ju І} z)ahon's'kUm l[i<>'i. Tam b)wla
!)61Ud vciJyka. Кіш' '>'а сh)бчzаІ}, Ьо nc m)Uh dбbr)i чtik)aty.
Та ji dohonJy~.:~. У 1,.10\а j6mju kja!c: tw krJalu nc m)aic~ fonJw,
а іа ne mJaн A"];\;'.dr.r, ta ~а pobJCr'mc. Un to пе pozerJay nJy~',
ta s'iJay !СІ! l1)olovu. Jak !СІ! h]olбvu sljal} ta chodjyy djale ро
~v)itu ta dl1i§jбy dn Tцr[<'tynьt tai zaj§)6y do c)ar'ia do tur[e<''koho. А c)ar' ho s'a prjosyi, v)otky tw?- Ja z Veng'Jcriynьr.
Су t'jul} tw za MJa~'ka krjafa? Оі t'jul} !мn. То takJyi
akjurat hei і[а. Та tam m]бju rodynJu zahub[y1,.1 MaC'ka krjal.Та to і[а zahubJyy. Та l:')ohбs' zahubJyy?- Во l)udy muJC'yla.
Та teper' ja teb)e izjotnu. - MJaie! n'a na hraпjyc'u vJuvesty,
ta tam n'a m]aje~ ysl]aty а chбd zavjisyty а n'a m]ajd oЬemJuty
u vcngJers'kyi krJai tv]ar'jOy. І tak s'Jily sбbJi na v[Uz tai jdjut,
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vez]ui~'a. У р]ОС'щ ~·а smij]aty MJaC'ko kral. Turjec'kyi mu
kja:!c, Ю s'a smЩcl, па mt]ёr( jdjd. - Smijus'a, !с pcr]edn'u
teljihu kOn'i i]ahnui. АІс z]adn'a t'oh]o jde za n']OІJ. Та l}:!je
vJU.iJiy па hran]yc'u ta tam zakop]aly st]OІJp. Mja(a~ kral may
tam vJns'ko u dck!unkoch. Jak zatrub]iІJ, ta vjos'ko s'a zb]ihlo,
ta tuгjёc'koho c]ar'ia im]yly І а johjo obcrn]uly tv]arj61~ \1 Tш]r.
tynu, zavjisyly ho і tak s'a rJo:...:yjSIJy.

4. Za l'ornokn]y!nyka,

§о

chmjarw hjonyi.

Syd]iy jJag'cr pU.c) !ik]a16y .~ pjulkбy. А dju!c pjol'alo hrymjity.
А у tUi skal]i bjьrla dirja tak]a, .!іо у nUj C'Jnrt sydJiy. Та hrUm
lub]yІJ bwy totjo zabjyty. Jak ynJo s'a l}kaz]alo, to trjisnulo, аІс
yn]o s'a schovjalo do sk]alw. Tot iJag'er uz'Jay sjaU:Jenu kjulu
ko]o s]сЬе ta pustjyц do pju§ky totju sia§C]enu kjulu. lak оп]n s'a
ykazjalo, ta Un trjisnuц, zabjy~;;~ lcm doiO. skja16y, ystckljo takjoi
C'orn]ylo. І djoras'a roz]yj§iy chmjary, pOC'a!Jo -;jonr.c hr]ity.
І t'Jujc idjc d' n'JOmu Sos ро l]i!ii trJiskauCy. І djoraz Un s'a hjcц
nap]udyl}, ~о to b)udc s tjoho. І t]ot па n'Joho hjojkaц: nc bUi
s'a, ja id]u ifi6bi C'Jysto. Sjobw tьІ chMJiy za totJo, SjobьІs' zаЬ]уц
tjoho propjasnyka. Оп nc Zjadai nyt'.
АІс kJa!c, mj""ЬІ цZje mnjoho ш vjutyskaly па kjulu, ta nc
hjodn'is'me ho zab]yty. Та dast]r. my, hov!oryt, nabjoju, §о vьr
stril]aly. D]aly mu nabJojy (tot CornoknJy!nyk zarosn]utyi, Ьо~
rodjatyi). TJym nab]бjom zabjjc§, d~ lt:m zapoz]era~. І tak ro~
zySIJys'a.
5. NamJctyHe.
Jak z]abiui tolov]ika u Cu:!JO.m ch]otari, t]am ho pochorjun'ai
і chtjo id[c kolo tjoho mfista, tot v]erfc kjamin', holjuzku, totjo
zv]es'a nam]cty§Ce.
6. Dvadju§nyk

аЬо

polatjynec',

Jak umrje vurjo§ka, to obsjwpujut' tr]unu mjakom і dai]ui
:!wdjlllke pys'mo.Jak ne skr]ipnc tjilo, to nazwvjajui poiat]ynec',
budc potyn]aty chudjobu, chudjoba bude pjwrskaty. - lednja
du§ja um]erla а drjuha chody(!
ОповіАав АНЯ

16. VIII. 1925

Опаленик Филип, літ

495

75.

6S.

НовоселиgR.

-

Novo•Jclyc'a.

Za jcdп)oho popja у :r.a iedn)oho dak)a.
Raz buy !еdеп рО.р а buy bnhjaІ.J>J!. PUp пс m)aІJ dit)ёj.
dak Ьща chudobnьri а mnjoho dіІёі m;щ, PUp nos)yц molok)o
do c)ёr'kvy, Ьо tam ch)olodпo ЬьtІо І) fiti. Л dak s'a dUznJ;щ
ta рМ)бц molok)o zabrjal} а ~·at)wch nam)adza.ц smet)ankбl}.
А рО.р рU§jбц do c)crkvy і uvJidiІ..І, Zc s'ai!i Ut smct)ank'i, ta
ІJz'Jaц р)аlус'н ta Ь)уІJ. Vcjcy molok)o nc n'Jis do <:Jcrkvy а d)ak
рU§jбц ta цz')ац ~·atjw:ch ta )un'i.~ do popJovбii p§en)ic'i. P§en)ic'u
ska~)a\1, аЬЬІ pU.p djumaІJ, Zc totjo s'aiji pokal)aly. А рО.р
рr~)бІJ ІJV)idil} цz'ац pjalycu ta za.~' zja~'aц b)yty. Л s'atjoho
Nykol)aia П'libt1f!k ЬуІ}, Ьо t)am bjulo naiflip~c ~kJal'ano. Zabr)a\1
s'at)ьtch, ponшjyl} n)azad do cёr'kvy. D'ak to s'a doznjaц, Zc Un
я'at)ьtclt Ьуц ta pMJOІJ s'atjwch zabr)ay ta pochov)aІJ. PUp
pCJ§)Oy do c)ёr'kvy, u,·!idiц, іе s'at)LІch nc iJc, t)ak s'a nap)udyl}
а р(НjбІ} і da.k)nvi zjaCay kazJaty, Zc bid)a z nym b)udc, Ьо СІ.П
~·at)ьІrh ЬуІ} ta pбt..Іtik)aly. Л t1n kJaZe, d)aite mi kon'Ja аі
zap!Jaltc mi ta iklt moZпo zdoh)бn'u а ikh v)crnu n)azad. Tot
mu k)aic: tьr iiclt lcm vern)y ta іа ti dam t'ot)wry vJolw. Оп ~'іІ}
П<t kon'Ja dO.stjal} і ltr)б~i, pU!ijбl} na drjuhoie scl]n а tam mu!Ja·
tovJщa do v!ёCera. А па vёC'ur vcrn]щt s'a n)azad, zabr)aц
!<>'atJьн-h і ~kljal} do <·(!r'kvi пj<'Lzad. Л tohci)мi CJn "')id'il}, іс Jyn~ak
т· m)oZc і)ьІtі. U рор)а ЬьtІу C'ot)wry k)onnnyky а Un pt1~JCщ
JіІІІЬІ polamJ.н_a а pUpclt)aІJ. kUnc'i ~vJin'am do JuchU а svin'i ~·а
krut[yly а рО.р d[umal}, Zc sv)in'i iakJu~ chvorot)ll m)aiuf ta
сІІМjіІ} <laL)y ~Уіп'і p)obyti. DJщ d<Іk[ovi zn)ati, d'ak ргуЧбІJ do
n'Joho ІJz')at..t ~\·)іп'і а роЬ)уІJ. Na vJёC'Ur :r.abrjal} па v)Uz, Ze
poch)ovat' а Un puv!!Uz dom)U. І d)oH.1. Ь)ЬІuІу svin'i, to dobr)i
ZЬІІу. Jak s"·ynёj не \))ьtulo, tn 1:)а~' ~pckuf)al}, і)аgЬЬІ dа~ю~·
v)ugpykofov[ali ot рор)а. Alje pUp da9 ~pr)avyti novlu l)adu
а do t)біі ladw z)apcr popadJu. DJ<щ iUi t)am па try dn)ЬІ kost.
KjaZc dak)ovi: mjal}u іа jcdn!u ljadu а d)oma m)ista na n'11
nc і)с. D)okla mi~to bJudc, tak vбz'mjy іі do sfcbc. D'ak іі ІJz')aІJ
do sJcbc, Ь)ьrІа tam za dvja dnjьt. Trёt'ii vjёC'Ur zat'al)y ЮЬjі
hovorJyti. D'ak kaZc dakJuly: do tёр)ёr' icz'mJc dobrJi Z)ьtli, d)oky
b)wlo pop)nve molok)o а sv)in'i, а tcp)ёr' §!о bud!cme rob)yti?

А
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Popad)a z l)adьr h)oikaf: tu v)w n)ale molokjo po!lily aj ~'·Jin'i!
D'ak s'a nastr)a!iц аі d)uma(, ltjo z nym b)ude. Мау hrom)adu
kl'/uZ:)U, yz'Jay, vuber)ay,d)okla ne ytvor)yц IJadu. LJadu otvorJyy,
popjadu zadavJyц а jO:j zachpjay kбцbja.su u rot, obJw рО:р
djumay, .fe yn)a s'a ydavjyla. CcrtvJcrtЬІj dёn' pryiiOy рО:р za
IJatlбy tai kJa!c: pumjalu k!Ja.~ti па vO:z aj 7. vjo:la doiJO:, Ьо t4\m
dorol1')i vjccy. -- Та Un potJбmu otvjoгyt IJadu а popjada
mcrtvja. PU.p s'a na.~tr)aliц а t·hJOU:y popjadu schovjaty, <ІЬw Іо
nJychto nc zn)cщ, !с tak onja umJcrla і schovJat.t ji. А dak to
ош)а\1, рuІ)б\1 popjadu otkopJaч, pryn'Us domU, pryvjazJaч id
chvostjovi tryrJO.Z:Onomu haC'urJnvi а pJu~tyy na dvJUr. Hcн''Jur'
bjihay а popjada za nym ~kakJala. PUp rJano v)Ujdc von і pozjerat, ~to popjada ha~'urja ІJh)an'at. PO:Sjoy za dak)om і skaz)a1"1
dakJovi, ~to s'a stjalo. D'ak k)a.ic: zaplatytjc mi dobr)i, іа vam
schov)au, bUI~c nygda ne v)O:idc.- Pllp kjafc: ja ti dam t'otJwri
k)бn'i, Іст іі schovJai, Ььr nJychto ne znJay, jak onJa lJm)erla.
D'ak І):l'іаІ"І t'utwri kJбn'i і r'ot)ьtri '')nlьt 7.0:~tJ;,ay R)azdom а рО:р
u~Jc porjoZn'ii mkh.
Оповідав Довбей АфтанасеА, ЗІ літ, .-'\НЯ

66.

Раково.

-

29. VIII. 1926.

R)akovo.

НJбч Chгyst)os ys Petrjom ta vJerh grJajcar is pjcret Petrja.
Petr/o v)idiц ta grjajcar' nc zn'Jay. Chryst)os pjokad tot grJajcar
izn')a1,1 у kup)yy dvanJac'al Ccrё!Jёn'. А potjбmu dopust)yy. па
n'Joho veiJykyj hjolod. Tak pak pu~t'Jщ.І 1"1ф• nO\ p)aru krJokO:~"t
p)oicnnu ~erjё~n'u. Pctrjo schylja~,~-s'a furt za tJЬІma Cerjё~n'amy.
P)ak mu Chry~tlos ~kazjaц: vJydyS PJetrc! Rfazys'a nc chiji1"1
~(·hyljyty, ~chyl)y\'<'~'a cl\•anf;к'at ra;o;. Pak zJa~· РС"Іт·Іо ~kaz)al},
:!сЬ)ЬІ ZonJa mO:<"n'jHa h)ьtla щ chljopa. Л Cltry~tJo.~ kazJay:
PJctrc, to nc dobrJi l>judc, Ьо Z.onJa prokljata, Ьо ZonJa mUcnja
ta budjc l)udc bjyty. Chry.~ІJo~ pry~tfcщ, n'aj bjudc t/ak.
Potjomu i~!Jy ta zа!Щу nja nO:t·' do jrбЩоІю Colбv]ika. А C'olбvjik kazJay: pryijay bwm \-"as, Jalc mjoja Zonfa prjyidc s kJorC'mw, tu цЬі)с mcnJe і v)a~. -jЛІс Chry~tjos kazJag: VЬІ lcm
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pryjm)it nas. Tak pofihjaly sp]aty sObJi na pjec. Petrjo kraijom
а Chrystjos djale pjoza Petrja. РrуЩа 1J notjy !onja у pot'jala
hjoikaty: gjazdo pu~'l""aj. Gja?.da р!НJоч і krasnjodvjёri otvorfy1J.
Onja voj!IJa do chjy!i.- Paljy IJampu! У O.n sk]oro zapaiJyч
ljampu. У ilak zapalJyч ljampu, g]azda yonja uvjidila twch dvjoch
na pjccu і kjaif.c: §jo tam za jcdn'Ji ZebrakJy?- І tak gjazdovi
kjaie: to tak'ji pjutn'i rjudt~?- л onja. kja!c: djam !а jim djoraz.
І І,_Іz'аІ[а b]igar', Ь[уі Pctrja. Jak dobrji nabjyla, tak .~kforn !Os'
vJon роЬjі!ІІа. Л Chгyst]os Pctrjovy kjafc: idjy tu Jjaz', de і[а,
Ьо 7.[as' prJyide і Ь]шІе bjyty tebJe. Л ІJn]a zo dvjoru pryj~lja
у kazjala: km tamtjoho ne bjyla у njazad Ьу! Pctrja. Drjuhyi
den' Pctrjo kjaif.e: prfaчdu tьr, hjospody, kazjay, Ze vof[iie bjьrty
chljop mO.cn'jiSЬІj, Л potjomu znovu zjas' y!ljy tai trJaГyly kjolo
jedn)бii korC'mjьr it)y. У kjafe jomu Petrjo. PJojme do k)orC'mЬІ
uv)icfity, ~jo tam fjude rjobja€. А jomju Chrystjos kjafe: P)etre,
tam ne idjim, Ьо t)am p!jan'i J)ude. А vO.n n)azad kjaZc Chryst)ovy: lem m)w pjnimc.- А Chrystjos nc znJa\1, !)о mu robjyty
z nym, ta mu sot\•orjyl} hjusfi na pljeC'och. А jak uvojSjбl} Pctrjo
upcrjcd do kjort'mьt, а rjude s'a imjyly do n'joho pjjan'i. Mёn'Ji hud)y tuj! У ch)otat ho nab)yty, JtfOІJkaui, d)ugaui ta usje
h)ojkauf, ~оЬ im h)uy. Ljedva s'a vjumcta\1 ta kazjaч vjonka zjas"
jak iSI)y: prjaydu tЬІ mjaje§ Hjospody!
ОnовіАав р.

1923
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Іаа.н Стеrура, літ

Невіgьке.

(ОnовіАаtІІІІІ заnисаІІе АІІІІ

20.

-

40.

N]evfc'ke.

ІХ. на rраиофон

персховуІ>ТЬ("ІІ в Чеській Акадсмі1 Наук

niA

PathC, кружом
ч. 1515.)

Jja Petrjo Kovjat' is scl]a NJevickoho, Zjupa u!horjots'ka,
Jokres uihorjots'kyi, Podkarp]at~'ka RJus'. -Іа budju hovorjyty
kJasku i:l:la starjoho zjavita.
Koljy Isjys Chrystjos i"SS'at]ym Pctr]om chodjyJy ро sv]it'i, tak
iJI)y ~'Jeres jcdn]o scl]o. lak pere§Jjy t]crcs tot)o seJjo, pos'id)aly
s6bji pO.t jednJu d)yC'ku. Tjam sydjily, syjdjily. HjOy icd]en
C'olovJik, djufc Ь"hІІ} zasmuC.Jcnyj. Tohdjb1 kjaie iom]u Is us
ChrystJo~: C'om t·Ьt, t'olOvjiku, takjyj djufc zasmutjenyi?
А vjO.n n]a to otpovi1,1: j)ag bld ja nc bjuy tak)yi d)uZe zasmu498

CJcnyj, koly u m]cnc nar]odyla s'a dЩyna Ja nc і]е chto pryit]y
do m]cnc za kJuma :;ф to, Ьо На dju!e chudjobnyj. - Is]us
Chrystjos j6m]u kja!c: NJo ne Zur]ys'a, ё'olбvjiku, іа p]Uidu tбbji
za k]uma. Tohdj"h1 Ішs Chryst]os is s'at]ym Pctr]om zabrJaly -~·а
і рОЩу !6m]u ?.а kJuma. PQ~Iy do iloho сІІ[у!ЬІ і tohdj"Ь1 yz'al]y
dj(jynu і pnnjesly !і do chrcst]u. Pokrest]yly dit[ynu і vert]aly s'e~.
n]azad. Kol]y s'a vcrt[aly n[azad, tohd["Ь1 Isus Cltryst]os iom]u
da\1, ~о y!"hІtka host]yna b]ula hot]ova. Mjaly ~о iisti і p]yti
і ц~·Ьнkоhо m]aly у dovoljenn. Tohdj-ht tjot chudjobnyi kJum
m]ay dJuZc cJundravi ЬnС'k[оП:І, Tohdj·ь, l!i]us Chryst]os i?.ZJuy
iz n'Joho tоt"ЬІ Ьоё'k]оr-ЬІ а da\_l j6m]u nбvji ё]уZmЬІ а tot["h1
Ьоё'kJоП:І zavjadyy па klynJ&:' а nakazjal} kJumovi, Zcbj"hІ totJ·bІ
Ьоl:'k[оП:1 tak u por'i[atku tr[ymay, ZebJ·LІ nJygda jich nc spropastjyl}, to bud]e mu s'a dobr]i vJesti. І tJot kum tr]yrn.al} totj·ЬІ
Ьot'kjor"h1 u por'iJatku na kl]ёnc'u do rJoka, al]c potjomu, iag
djul:c zbohjafil}, tohdj"ЬІ ovJUn tot]Ь1 bot'kJorЬІ v]u~maryl} v]on
is chjyi"Ьt. Tak Is]us Chrystjos tot]o zn]aІJ nap]crct і kaz]aІJ
PctrJovi: PJetre, pjojme m"ЬІІJ!]е popozjcrati nJaiioho kJuma, jJag
jomJu s'a vcdJe, сі dбbr]i, сі IJycho, сі p]Udlo. Tuhdj~І pryj.~IJy
on]y do tjoho k]uma, nJe nаіЩу ioh]o dJoma. VJiin Ь"hщ u kJurC'mi. Tak PYIJ а on]y sбbJi posidjaly za st]Ul ta tam sydjai. Ra]z
pr]yidc kum ta kJat.c: SjбStc za jcdn'i c]undravi Zebrakjy? VJon
is chJyZ·LІ. Is[us Chryst]os iбmju ka!e.(a n]c jakyi nec]undravk',
ta іа tvU.i kJum. JJe~. tebjc nc znJaiu, t"ЬІ ё'Jortovi kum а nc m[cn'i.
А vOn iбm]u kjaZe: K'Jid іа ё'JortQц kum, t]o bud ё'JonOI}.
А tohdj"ЬІ ul]apiц svjoho kJuma za rjuku і pnvi]Uц na ml]aku
і v]erh u vjбdu і z n'Joho bjula !Jaba.
68. Дравgі. -

D•l•vcr.

Za St]yrПita у BrJunclyka.
Stjyrflit may kamar]ata kr]afa. StjyrПitOI} kamar]e~.t krai m]щ
it[y na v]ojnu z dr]uh'im krlafom. АІс Ze t]ak yUn bluy slabJyi
na v]ois'ko, а tot, ~to v\zn mJ:щ z nym voiovjaty, to blul} mQ.cnlyi.
M\zcnl6mu sljobltdno b[ulo m]aty dvan]ac'ai v]iiaz'UІJ. TJбmu
chudobn'JiiOmu ncs!JobO:dno bulo mlaty lcm jcdnjoho vliiaz'a.
А I}Qn otkazjay mO..cnJyi na s!JapSoho. ldju s tob[6y vojovjaty,
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а k'ed' neidJcS, ta krajynu оі?а bcrju! - АІе do n'Joho рrу!Jбч.
StjyrПit: !Jak sa mja!, kamarJat? Kjate, ne dObr'Ji sa mam. Tak
рrу~Jбч. mёn'Ji rJoskas vjojnн my otkaz)aч. m6j susjitlnyi krJal,
а iJa slabjyj, !tlo ЬшІu robjyty? Otkazjaч. па n'a,cyzl2 vjilaz'amy
су z 12 rc~cmjcnt;~,my z nym sa vojovjaty.- KaZe iбmju iohjn
kanш.гjat StJytHit: Ne !Jj6j sa, j<J. pjUjtlu tбi,Ji za vJifaz'a, lctn
otpjy~ mu, Zc ma§ vfiiaz'a, а mCn'Ji daJ zпjaty, uby i/<J. no1. tot
C'Ja~ tjtJ Ьщt. У tjak sa stj<J.Io. У dJaly my sa djo tyi robjoty
do vJoiny ІІа ~фtrom у~ pju~kOч. а у s !JаЬІ'Jбч.. Тоі/і 12 а Stjyrffit
~Jam. У tak pry§ljo, Zc rlb'a(joch zlo:l:Jyy dб!J6 ys koп'Ja, а lem
s pjojedпym ч.sJc j§j01}. А potJOmu jcdcпjac'atyi ho l}ranJYV· Zavlyly
mu rJ•шн. ПаІс vJUп у t/oho :tloijyy 11-toho. РО.!Jбу z dvaп)a
c'at)Ш. Na pjcrSUm рІl§jбч., аІс mu nJyt ne zrobjyl}, апjу tot
tjбmu, any tjot tjбmu. А па drJuhUm ІJZJek tot tjoho l}ranJyч.
а tot tJoiІo. А па trёlUm uZ'ck Stjyrflit zvjerfiho s р/іkбІ} s kon'Ja
(lu!JU а §jablбl} ho rubjal}. Panjove hJojkaly: hОц пе slobJUdno,
нt. v)ojna (lokonCJcna. NirovJavjes' vJojnu.
Тёрjёr' StirПit mац sJyna Hrjunclyka. KJaie цUn sjynovy:
SJynt·, lllJa<lai sбiJ/i І) s\·jiti cjiІncr (O.r!Ja, lvja), obJy sбbji df:dto
Z\'i(/ai:yt_t nn\·Jojc. Tjilk mu otjёc' dat_І §jifu і trjysto chljбpU
і svjolю JinoSa, obJy jбmJu Jiпo§u i)UI,J. а па trjy rjoky kjylёyk
... kJaZdomu kon'J,;І і ku kJбn'O.m. І чn'/і chodjyly do tfolto
Г'Ja~u, §to pct·ej§ljy LІ')' •·Joky а kjost vuchod!YtІ. А tot Brjunclyk
!im ро\'/ЇІ_І, t.c tot k/ost, Sto na jcdjcn den' mJajcmc, obJy bjulo
ПО\ r!/at' <lnjy. Dalc v]O.j§oц ч.!Jytok kost. І djalc kOn'i poгjiz<~.ly
і pUjily t_І§iytkї .. \ S\if(щ clюdjyly motJaly <;<~. ро \'\бdі, ро svjifi.
Nc muiІijy t.Zje ~" \'cІ·tJ:tty dбmJU, Ію! ne znj<~.ly сІс, Ію vjitry
!kl1 осІоІшjаІу dal!cko. Та prylшjat_t jЇС'ІІ vjitoг па ictln/u hбrjtІ
ostrjёщ у tam on'i potjщnu Zjyly, d/okla mohljy. Sjytko pojjily
kosl у kjбп'і, l<:m skJu•·y zost!aly s kjon'och. KJa:le jim BrJunclyk:
llrjaia ut.Jcs'щc na kО.пс]у, ч.!Jytk'i umrem!c. Та rJobme meZy
sobj6~1 §jоІ·, budcmjc kjocky metjaty na s]cbc, па kotrjoho
kjocka up)a,k, t)оІю iz'imjc. -- KJafc iбmju johjo v)oisko:
Prjinш па!! V)ys'tc kraljO.I}s'kyj sjyn, Та na v]as kjocky sa nc
ЬjшІні ІІН't!<Іtу і na Jino§a, lcm nfa n'icl1. - No па tJo prystjal}
kJai<ly!. 1 tjak na kon]ёc' poijil)· sam]i sch]e, kjat.<ly! dёn'
jt"dnjoho. D/ale ja~ ufjc dv]omy zostjaly Brjunclyk z Jino!om,
kjat.c mtІ Jina~: Pr!incн naj!asn'Ji~yj! ja ut.Jc st]aryj, ta chбl
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umrJu, to njyC'. АІс іІісІ1 i:'k]oda, Ьо on'Ji suf !е molodJyi, kra·
IJU.цs'kyi syn. Ту іа znjam, :!с ja t]u umrju, 01. І,Іn'і naj sObJi
zachov]aiui s\·Joic :iy(ja tak, іак На jim bjudu kaz]aty, kёd .'іа
t.нl]asl. MJaicmc z '']<'fo kjoncj ~kJO:ry. А і]а ich za!Jyiu do ~kJO:·
roch rlёviai]och. Na tO:j hбr'li Ь]ща ja, kol]y u iich 11tc'Ja ~lні]уІ.І
/.а Jino§a. Tam u st]arycla p]ismaclt Cyt]a1_1 za tOtJu ltOrJu, djёz'шy
tfpёt·' hjyn(~mr, іс tu ch]o<lyt' ptak nбchi, !itn j vol]a роп]сsс.
Та vO.n ch]oclyl na tol oslr]Oц, dc my tcpjёr'ka hjyneme, ta vO.n
\'<ІS н tych skJU.rach poпjcsc hct rl]agdc Ccrcz m]orc. - У tak
иоЬjуІу. VO.n ho za!Jyц do dJC:viai skJumciІ у pry~]oІJ. ptak
і jolt!o pon'JO:s Ccrcz mJorc у pшtjyl} ho па hnizdjo шolodjym.
Unjy djёvja{ skJO.ry projJily і joh]o ehCJily z']isty. OvO:n kolo
s]cbc mal} !Jabfu 1:1 molбd'Ji postJynщ. У tjak jag mJO:h yz
str]omu zfjiz d61Jii., objy ho ptjak nc uljapyt_І аЬо jakJyi zvjir,
Ьо tam pІІStotJyn<~. і>JнІа. У djalc Un uiJika(, нfjikai а 1_1se І_Іsk]оІ':НІ
pO.t strom і m]alo :орОС]уІ.,І, <~.bjy ho nc uІ]аруІ.,І djakyj zv]ir аЬо
ptak. У jak ut'Jikat' у ut'Jika( у spoCJyvai, C'Jujc цUn ltjnlos у Ішk
vr!Jykyj. У O.t str]oma do str]oma jdc natsiJuclщjuCy у \']ydyt',
1:f' t<~.m yz z]ёmfi uchv]atujc sa !Jarkan' vcl]ykyi а р]аІу( ohп'Jom,
а na z]cmly kolo d'irjy .~toyt' !Jcy ta sa z nym і>і]с. ЩОІО\'11
v]upchal von у vоІш'Jщн p]alyt, Ьо сІt]ОііІ.,І iz'Jisty ljf'va. А l]t't.І
І>уІ) joho !Jabamy jalc ~а <liuZc izmoпlov)щ.•. А Brjunclyk н)а.tо
sa popryzjcral} у sa o<lnt·\·Ja7.yІ.,І, !to НоІІ tla.st, to ])ju<lr. У sta1_1
у vJO:n sa bjyty ys ~Jarkan'om ys ijabto~_~. S)arkaн' ~]і9 n]a bO.k
spoCJyty. А iak Hrjunslyk zas' z6ynovjay, tu Іс\! z]as' zja.c"'aц sa
hJyty у tJak zmohljy !Jarkan'a. Tjot ho І}і]аІJ. а tlot ho l}chopjyl}
у rozd]cr. У ц6n \)іс sam nc idlc. V !Jeg z nym id]c у Ісу. Raz
Ісц na n'Joho jak zvjiг ukjazuie mu па ~Jerevo, іе hol6dn'Ji ir.
У vUn k]aic na Brjunslyka: !а idJu u lJis dja§o ui]OІJ.lu yz'Jisty.
У цО:n pU§joц у pryn'Us zv]irku u p]ysku а na chrёpiji. А llr]uns·
lyk v]уі!бІ.,І па djcrcvu ta tam sa schov)al}. Л tot v]ofiam up]a1_1
tioiU а ІсІ} ho u!Japal} u p]azury. У па n'Joho holovOI} mach]a~,~
nja !to 1,10:n u(jikaf, n]a §to sa ch]oval. YvO:n hu hljadyl} noh]01,1
J.IO iJoho рІ]сСосІІ, аЬу sa nt· bojJay. У zv]i•·k'i porv]at"І noh]amy
у tak obJomy jjily. У pni]ily u!Jytko.
Іаk tot/o myn]ulo sa, trcbjalo z]as' jisty. У zfas' na n'joho
murkjotc у z)as' b)ys'mc Ш]у na lovJytvu. А 1_1Un zost]aц, no
(!Jc sa dJiie? Nakol]y ІсІ.,І pU~]oІJ. lov]yty а Br]unclyk narub]a1.1
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sбЬі prjuia а pf]O.y f]isku vcl]yku, оЬ]у v]crh na mJorc, а оЬ]у
sa mentov]aЧ-, sloЬodJyц !Jcva. Jak vjcrh fjisku na vj6du, ta
m]alo sa odochpJay, otpljyy. Ale lJcg pry!Jog а sa rozohnjay
у yskJOCyy d n'Jбmu па l]isku pcr]ёdn'ima noh]amy а z]ad mu
у vjбdu црjщ. У tak mjus'ily it]y па v]Od'i djale dvjomy у s]ami
nc znjaly, <it= jtlju(. Alc yn'Ji iak chod]yly у chodjyly у pr]yidul
1,1n'i gu icdn]omu b]urkovy. М]с!у m[or'iamy Ьоу cl]O.m. А
z icdnjoho lфku l>]ula kapj11ra fefjizna., !Jr]ana. BrJana bJola
zamknjІJta а kolo br]any LJ]uly tlva sljupy, ~to \! n'ich zaprayl]ena. А na sljupoch b]uly lt]acly, ltrjuhi vel]ik'i. Л p]opcrc-k ot
sul]aka do sul]aka clюtljyly tбt'Ji !Jabli, abJy sa tam n]ychto ne
m]Q.h dost]aty, Ьо to krJal Ьоv]ау tam m]ors'kyi jag r]ybam
tak у m/ors'kym l/udom, pol]Ogka r]yba, poi[Oyka CoiOyJik. Іаg
un'Ji tam pry~!Jy у z l]isky zfjizly; tam buy prJydvQ.r. DJoraz
nc mO.hiJy vO.jt]y u dn]u pro tverdju vJartu. Л І]су uch]opyy
ІІ]а!Іа icdn]oho і dr]uhoho у v]crh u v]odu а ~Jabli st]aly. У pQ.!l]y
gu krjafovy do bJurka. У vUn lcZJag na pjostcly у kjaZc: Vyt]ai,
vyt]ai u njas Brjunclyku, d]c ty sa tu uz']ay. !ak ty sa t]u mQ.h
dostjaty do m]oho b]urku? Ту m]Oiu v]artu zаЬ]п, zahub]yyicз
my ЬrJanu ta tёр]ёr' zo mnбl} mJaicS voiovjaty dvac'et ёot]yry
hodjyny, k'ёdcs' takjyj v]ylaz' djobryj. K]afc, по to dбbr]i!
У vU.n zaГji(kcщ na p]alc'och, zasvyst]ay а dv]ёri ytvorjyl} аі
Joblak scr]ёcln'i!. Jag dvёri sa otvorjyly і Joblak у totjo sa kyd]alo
рбt_ш'і dvёri s'ak'i mJors'k'i zvjil"i za]isty BrJunsfika. BrJunslyk
l<·m rubjaІ.І а І]сt_І lcm nos]yy па Joblak ta mct]ay, а kr]af па
p]ostcly Ісf]сщ tjyclю. D]ІІс myn]ulo 24 hjodyny. K]afc mu
kr]al: ut.Je~· my zal>]yt_• t_Іijytko v]o!sko. К'ёd ies' m]oic v]oisko
zaiJjyy, v!бz'mu t'a za z'Ja~a. VJ6z'mci mJ6iu djiyku. У ytin to
pak zrob[yy. ЛІе iich otjёc' pUS]ot_І сІо ro<IJyny d]agde na host]ynu
аЬо na lov]ytvu а Rr[unclyk katc id sv[бii ZOn'[i: !Jak vy sa
m]aicte, Stjo vy m]aictc u vjaJych c[ymroch. Djala un]a mu
icdcnjac'ai klut' otl zjamkoch od dv]ёr'ioch. У v]tin уІ[Оу pozyr]aty pjo tych c]imroch. DJale ~Judovay sa, ~Jom od dvan]ac'a.tyclІ dv]ёr'ioch nc djala mu kluC'. Cjom ty mC:n'Ji nc djala
ot tU.i dvanJac'atoi c]imry klju~·. KJaZc, tam tOb]i nc sl[obticlno
v]id'ity, Н]о lam іе. АІс v]Qn na n'u dJuZc tJyskag, Joby mн djala
kluC'. АІс vjona ho prosjyla, nc tJyskai na n'Ja, Ьо k'ёd' tam
p]tiidd ta ymrJc!, Kja!e vO.n, ot ~'JоІю gmrju, !t[o to tam іе
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tak]oie? T]am іе, kja:!e, tak]a !JаЬІа, !to s]ama chjodyi u p]Mvi
hбг]і, d616, §tjoby rub]ala. Та l]uckyj hjolos k'ёd u~'Jui~. to ho
zjotпc. А kobjy z n'09 voiov]a1J, ta !Jytok svit z]atne. I.em іО:і
tr]cba pov]isty: МО:і mjylyi m]elu! Rjubaj t]ylo у t]ylo, to
z]atпe. VU.п na п'u d]u!c pryp]cr у m]us'ila mu djaty kl]u~·.
У vU.n ра:J]ёщ do chjy~y gн iij<~.bfi t]y..:ho, Ію 911]а tnu dopov]ila,
iag totju ~Jablu m]o:!c dU.stjaty, lcm trjcba povjisty "stoi" у p]alccm ро n'Uj kljopnuty у st]ane. У Un рбіі]бу у gu !Jabn sa prybly:!]yІJ у !Jablu ІJZ'Щ,t а sv]6iu tam Jjy§y\1. У pot]бmu ргу!]61;,1
O:n gu sv]бjUi <lбn'Ji у §Cjc sa f]ip!c vjyprosy9 iag s tб\} !Jablб\}
trcba narabf]aty. У tod]y zaj!]бІJ і ju za.s'Jik na drubn]yj mak
у zmct]aІJ u v]бdu. Alc jёjji оt]ёс' zпjay, Ze z n'Jбy tak porobl]cno, to pot]бmu y.O:n pry!Joц ta Br]unclyk ka:Zc: У tcbjc, kr]afu
por]ubam. Porub]ai п'а па dr]Uimyj mak а sk]oro j]cdno za
drfuhym, пс m]ёС' п'а u v]бdu. ZabjyІ,.tjcs' my v]бis'ko у zab]yІJ.
ics' my djiyku, ta zab]yi у шсп]с. У zab]yl} у toltd]y ріі!]бІJ
hjet. D]ale па l]isku, у!]бІJ yz l]cvom d]alc. D]aiak trjafyy do
sv]oho krjaju. У vU.n pry!Jбy domJU. Alc Zc kol]y Q:п Щ6ц yz
d]oma, upcr]cd Zon'Ji nakazjay, аЬу па n'Joho Cck]ala tylo
а tylo r[бkUІJ. АІс Zon]a pr]avo tohdjy sa oddav]ala za druhjoho, Ьо (l]umala, Zc 1._1Un u:J.jck nc i]yjc. Та цU.n ju pak si]ay.
У vUn pot]бmu kralovJ•щ па vU.tc'Jovoi m]isto u Prahc. А ІсІ}
u~Je Ьщ1 kolo n'Joho. D]alc pry§ljo I}Un sa dju:Zc pochvбr]iІJ,
v]idiІJ Zc umr]c. KJaZc I}Un sv]бmu Jina!ovy, slui]cbnykovy:
NJa tбtu !Jablu, nes]y ju па mU.st v]ёrz' u v]бdu. - У 9Un
pon'JO:s. Prjyjde n]azad Jina§ gu kr]alovy. Kr]alu! v]erhjcm
!Jablu u v]бdu. - KJaZc mu Вг]uпсІуk: Sl]uho! iak]a v]oda
bjola. Kja!c inal: Tak]a v]oda, iag у ІJ!]е. - К]аіе, ncs]y іі
u v]бdu n]azad, Ьо ty іі schov]a1J, ty іО:і nc chlop. У pon']Us zas'
!Jal>lu u v]бdu па dr]uhO.m yz mjostil v]crsty do!IJ.
Pr]yidc gu kraf]ovy n]azad, k]aie, krjalu vjerhjcm u~ !Jablu
1...1 v]Udu. Kja!c, ta jak]a v]oda Ь]оІа? Kjaie, kr]alu, tak]a
iak у ц~]с. - У t]ak, kfaZc, nб' !jal>lu u vjбdu. Na tr[ёiO.m
pon'JUs у v]crh у v]oda sa pcrcmin]yla u krfбІJ. У pr]yide yO.n
n]azad it kr]aiovy sv)Omu у kjaic: Pjanc, v]crhicm !)ablu do
vjody. Та kjaZe, iak]a vjo(l:l bfola. Та k]a!c Jina!: percminjyla
sa vJoda kolo !JаЬЛ па kr]бІ._І. У kJa:lc, ta tёpjёr' jcs' vcrh? У tak vO.n pak um]cг, Br]unclyk. Л pjozad n'John zv]ir z6staц,
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ljey. Djakyj t'as zvjir І.,І!jс ПІ' \•jydiy svjoho рjапа, to mu ~·judпo
bjolo, !е yt:Jn nc vjydyi svjoho pjana Brjunclyka. У vOn гyt'jay,
bi,fju robjyy 1,_1 svjб!Um bjyvaп'u у !loho mjus'ily vjupustyty па
.~lob/6clu. У vt:Jn ріНjбу tam, dc pochov/aly Brjunclyka і tjam
zaltjynuy у konCc' ЬоІо у zvjir'jovy.
Oнuuiдau дш1 9. ХІ. 1921· Михайло Черебан, ,\іт 65.

69.

Коритняне.

·- Korytn 'Jane.

S\•jatanky.
Samo pjcrie takjuhu za svataC'ja brJaly, kJotryi znjay s'a
pomoljyty. PбtjO.m zna1"1 tak'ji prjyvovitky, jak Воh sv]it
clnjuka, to clvjomy bjuly. Pokjockaly н dvje•·'i
і skazjaly! ~ljobO.tino u dпu vojtjy. U ch'jiZ'i C'ckjaly jich clvjomy,
tjak ~а zvjaly \:шlavaC'ji. Vudavat'ji svatat·'jiy filclovjaly, Zc
sljobUdпo. Totl/y uvt:J!Щy dnju, poklonjyly s'a і tak skazjaly,
су trjaГylyz'mr Sto hfjc,Іaicmc. - То .~povi!tje s'a, d jбbri fjud(",
~to hljcdajck~ -- Tod]y obcrnjuly za stjaryj zjakon hovorjyty,
za jЛdama, ;r.;t 1/с\'ІІ. Jak s'a pak -.vjit ro~prostranjyl}, njarUd
s'a rozmnofjyt}, tocljy, kafc, pjotopбl} 1>vit istrebjyy. PбtjO:m
pryj§Jjo, іс stjaгyi Tjбl}bija zаІшjац :;;jyna do Rjagd vjaroJa,
abjy sбbji tov)ary!a IІfjcdaч, svataC'ja, аІ>у Ію ЩСщ !cnjyty.
І mu Bjol1 dal} janhcla, fcbjy buy za \'U:iljuinyka molodjбmu
Tjбbiiovy, Zebjy s'a ЩСщ Zynjyty. jAnltcl ho povjCщ do Ncmjiny
vjaru§a do Ragн/cla. І posvjataly tam }' tak pak p•·ySijy du Uc'ja,
molotljyc'u pryvcljy. ТщІjу s\·atat'-'li prosjyly tycl1 \'ШiavaC'jUy,
;lcbjy vjudaly totju molшljy<·'tt, za koo·jб1,.1 pryi~ljy. Torfjy:;; svatal:'/UI} iedcn pO.Sjбt,.І mcijy diчkjy, ta fjigfi robjyly а molodjyi
mац 1ipoznavjaty zцkrjytLІ pUd kcstamJanCykom. Moljбd!'av:1
takjo! Cjckula І} сІІ'іfі. Pry\•cljy drjulщ dliІJku. Molodjyi kjafc:
to nc totja. Pry\'cljy tirjulш і tjo пс totja, бn' trjeiu pryvcljy,
tu 1,1Z'je tutja bjula. TodJy ~vatjaC' kazjaч molodjatUm rjuky
zloZjyty u jjctlno. То todjy svatjaC' vjuzviday iich, су sa Jju\)ytc. Onjy Гclcfovjaly: fjubymc s'a, Todjy iim rospovji1,1: to
mirkjuite mj6ii d!ity, to nc chlJib Zjyt·'anyj, Ьо to do smjcrty Zjyty
І) ilcdno а~jбч 1 rof'fcnjc vas lcm. TociJy roskuzjat.І jim obcrRjбhu

sotvoгjyy. Іаk i~ljy

'

JІі,,ле')на·rн.
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njutys'a tryl:' і zaltJбjkay vJivat! А m61J6d1'ava zrobjyla kryk,
v)ivat p)ara nc p)ara! PбtJCtm pos'id)aly za st61 і vH'Jёr'ialy,
host)ynu rob)yly. Ро vCl:')ёr'i pomol)yly s'a BJohtІ za cljar і kja1Іiyi р6!)б\І do sv)oho d)бmtІ і Cckjaly do svadby. Pбt)Um z'jas'
p1l!ljy svatjat' yz molodjym і molodJyc'бІJ do popja, rljaly zapysjaty vjuholosky. Pбt)6m zjaky tryl-' пе vjulюlosovalo s'a try
nёd'JШ, ta svjadl>y ne b)ulo.
Pn tr'jjoclt tjyz,\n'och, koljy s'a zladjyly n<l ~vJad\)u, tak pak
~·а uljapyly do sv)adby, ~vJadbu prjavyty. - Djal}na svjadЬa
potynjala s'a 1._1 ІШІІ)бtu vjёe'ur tak zv)ana k)on'hat/anёc', Ьо
1._1 k)Urhn'i s'a naёyn)alo. Zahul)y try ё'otjyry njёщty, ta pak
pU!IJy sp)aty. Dvomja tr'iom)a dп'jamy peret sv)adЬбl} рІсІ)у
vjinci dit_~k[y і skl)aly do v)ody, 1ciJ)y пе popr)ilo aj zastjavu
tod)y 1._1!)уІу. Na pjalyc'u dбt_~hu па p)i1цtrHa m)ёtra op!)yly
kestym)any ve!Jik'i па spO.d а p)ovy!c gu vcrch)ovy ma1Ji а па
v)er'ch icdn)o kr)asnoic j)ablyko а do tjoho zachp)aly rozmjaryiu jabo kvitk)y. Tбtju zjast.'l.\'U в'U!і zjastat_~пyk za molod)бl}
і do cjerkvy па pr)ys'ahu.
Dr)uhyi to bu1._1 dr)utba. Tot mat_І km malju p)alyc'u s p)antlykom. !)ablyko yz z)astavy ko!Jy JIO 5v)adbi roi.Sjyly zjastavu
to пmІіІ)уІу п)а dvojc і dal)y molodjatO.Іn. Molo(l)yj da1._1 рбt)Uщ
sv)ojiщ r]o<lyC'Um а molo<l)y•'a svjojim.
Viпkjy pleljy z bcrv)inkн аІщ z rozmjariji. Molodjyc";~. njcsla
па hбІбv)і vin)ёc' па pr)ys'alш, p)oky ju пczav)yly. Dru!kJy
mjaly t)aky v)inci. Molod)yj vinkja nc m]at_~,ulc d]бt_~kola k)alapa
tбnk')i pa)ntlyky, Ьо ioh)o zv)aly molod)ym krjaiom, іёіі kraI)O.t_~nбt_І. Molod)a m)ala iedn)u sv)alku а icdп]u drjuSku. Sv)a!ka
b)ula 1on)a s fam)iliji а <lrju!ka d)it_Іka z rod)yny. M)ala vudavaC')a, molщl)yi dvoch S\·ataё')Ctt_І (аЬо stjarost), try sv)aSky
а jcdn)u dr)uSku. Sv)aSky ІнІІу 1._1 bJiiO.m §ja(u. Mjaly Cipc'ji
vysjбk'i na І1бІбv)і. Drju!ka m)ala vinj&.:' а prjybrana jak па
~·Jato. Svatal:'ji mjaly za k)alapom rozmjariiu аі jal)ynu. А ~')і
IJUI} gu svjafbi zv)al:'. P)eric pёr)C:d1' sv)adby dп'jom chod)yч.
~ сІ1')і!'і {\о cll'jil'i rod)yпy rjodyC' а tam tak zaiщl)at_І: Ivan
tot аЬо tot f)cnyf)sa. PrJOs'u vas do svjadby аЬо do host)yпy.
Za zvaC'ja kl)yl:'uf chud)obnoho ё'бІбv]іkа а vi1n fiQ.stJay
jc(\)cn ruC'n)yk za totjo, ah)y Ію spozna\']<~ly у joІz]at_І па pas jak
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pjopy. Koljy chodjy~,~ ро sefji, to iazjal} l'crjcz pljёl'i, а !ak bu1,1
djoma, to na рjа.ч Ьrщ.•.
Sokal:'kjy varjyly rjizanky do рjоІуІ,Іkу, zatjym varjyly drObnJu
kapjustu а zatjym kjaJu pros'anJu z molokJom. Pckljy: molodjytyna mJaty pcklja darjunk'i, kolaC'Ji malJi bJuchanky.Molodjoho
famjylyii najblyzn'Jii!O.i davjaly, koljy bjuly propJбii za mбl6dj61} І) ponedjilok. !ak davJaly, kazjaly: Bёrjit djar za d)ar
а pryimJaitc mal)yi tak jak vcljykyi. В'і pckiJa okremJi!in'ii
vcrik'i, і nym clarovJaly LJ!;Jylk'im ljudom ро krJychfi. D'iljyly
molodjyl:yn koiJaC'.
Hudjakam djaly kost і platjyly ро C'otjyry sribJernych za dvja
dny і za dvja nбС'і а molodjyc'a ро ruC'nykJovy kjafdбmu.
Hudjaky- pjcriyi hrjщ njбL}tU, drjuhyi kjontra!, trJёtii bJurg6І,J.!. Buly і tak'Ji, §to mJaly pi§C'Jalky.
SvJadЬa bjula lcm u mбlбdjoho, 1 u mбІбdJбіі lcm hostjyna,
pjбk'i nc pryi!!Jy vjuprosyty. PoCynJala s'a O.d rjana hjostyly s'a
rJano suchJym, pjalcnku pjyly, na pjбludn'a bu1"1 Jбbid. Ро pjб
lucln'u pO.!IJy Ju!itk'i za mбІбdjб1"1. Jak pry!!Jy do dvjбru, tam
st]aly ko!Jo vбrJO.t, Ьо tam !О.і vudavaC'Ji nc pu§C'jaly svataC'JO.t_t.
Іаk pry§ljy gu vбrбtnjye'i і skazjaly vudavaC'ji: Sto vy hljadaicte tu? TбtJi skazjaly: Mjalyz'mc sto vO.I"lc'i ta ieclmjc hljcdajcmc, to chybjyi. TMJi kjafu(: BJёr'tc hljadaite, kёd nJaidctc,
to vja!c !C')asia.- МбІбdjа ide vJonka і stjanut kryC'Jaty: tju
іс, tju іе. І tak skjafu(': tju іс, p6kjaJ'tc pas. SvatJaC' pokazja1"1
сІ1бf iakJyi papjirok vudavaC'Jovy і to<IJy vudavJaC' uz'ja1"1 cjё
dulu і бtvбt-jyL} vбrбtnjyc'u і pustJY\.1 hбr'Ji.
Pry§ljy c.Jo chjyfi ta s'a pohjostyly. Todjy dгJuflJa abjo
zastjщtnyk poCaiJy O.tprjoSovaty mбlб(ljyc'u. Na sJamc pjcrie
O.d Uc'Ja tljalc Ud mjatcry. Pomjaly posi<IJaly za stO.I djбцkola.
Obyj§lja djбL}kola 1_1 pocilovjala Uc'Ja у mjafir samjc pjcric,
bгJat.a, scstrju O.tpгjбiOvaly і djakovaly -Qc'ovy у mjatcry za
hodjбІ_Іlu: Utpus(ji(' n'a Japku, mjamko, .fe Si.§n'ac'at rjбkQ.
hбd6vjalys'tc. Ргу tj\tm spivjajui:

Chlody/ nla!a Mlarc'a

ро

chlyti plac'luc'y,

mjamku hladaiJuC'y,
1 ВузьJ<ість

ІJ ту ча.стіwа з приводу бсзпосерсдІІьоrо сусідства з ма

АІІра.ми.
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m]amko moia, m]amko, d]c ty s'a
А Сёі t]y s'a, m]amko,
ptld C'j6rn61,.1 z]ёml6ІJ. skr]yla.

pбd'jila,

Ber]ut m616d]yc'u p]optld r]uku daiJui mбlбdjбmu. D]aІJno
i&ljy na v]бz'i rh]Olby do sus]idy. Mбlбdju pon]csly do n'Joho а
t]am f.e ioh]o fam]ylyia C'jekala 1J. dv]ёr'jach. Tam stoi]ala m]aty,
1JZ']ala na s'Ja kб:t]ucl1 Jabo r]cklyk c]uravyj а na t]o k]alap al)]n
!Japku aza tot]o nachp]ala p]era z kryl]a hjusky, vinC'nv]ala, !Jcby
tak'Ji Ьoha]fi bjyly, jak je kб!Juch kudl]atyi а tak met]ala plё
n]yc'u. А to chap]aly chljбpc'i (tn k]alapO. а diцk]y do kcstym]an'C'at. Tot]o lyC]yly. !cdn]a st1·]anka u k'Jёlo r]бkO. s'a dd]as'.
Dr]O.h'i kJёlo rJOkO. !Jyty b]udc. Pak tu p!cn]yc'u zam]ёC'ut.
Tod]y s'a klan']aie O.c'Jovy у m]atcry у c'il]uie fam]ylyii mб16dj6ho. Tod]y pjO.I}du( і s'id]ajul za st]O.I ta vёc'ёr'jajui.
Na dr]uhyi dёn' idui prOp]UjCata. Molo<IJyCyna fam]ylyja
prop]Ujc'i. Prych]бdai do mбl6dj6ho. Pcrct t[ym r]ano id]ui
do st]udn'i і m]yjuisa l}!itk'i h]бsfi і mбІбd]і. Tod]y iu pjuCnui
t'ёs]aty і z]aviui. Zavyv]aiut u kбmбr'i sva!k]y і tod]y zai]al}la(
dг]u:!Ьovy. Tak]u vcd]e na Jukaz, іе 1,.1Z]c hбt[бva. Tбt]u vcd]ui
dn ch'ii'i do sv]adby а tam dг]uiba st]ane hovoг]yty: Щulas'
d'ЇI}(·]yna, tcp]ёr' zcnSCJyna, p]antlyky ІJ,tr]atyla; а za tym
hud]ui. llcг]uf ju tanc'ovjaty, s]amc pjcrlc mбlб<l]бmu dailut",
аІ]с kup]yty m]aic. Dr]uiba kryC]yi: S'a mбІбd]а dёvjatdёs'at
d]ёІJja( zolot]ych kбSt]ujc. Chto das' sto, t]оІю bjudc. Molod]yi
tod]y kгуС[уі: іа dam st]o. Tod]y mu drJuiba uddjas'. Molod]yi
v]eric sto zolot]ych. Za molod]ym id]c fam]ylyja ta kjatdyi
dar]ujc. Za tym z']as' sid]ajui do host]yny. Tod]y molod]a z molod]ym s'Jade jak z g]azdom tai hjosiatsa. Pб~J,Stai]ul ta roz[yidufsa а dru!Jyna (mol]ndz'ava) opstai]c ta tanc'Juic do ptlч
nбCy, do r]ana.
Jak id]c molod]a z drjuholю scl]a, to m]ёC'uf za n']б1,.1 trisk]y.
Тr]ёЩ dёn' ро sv]adbi bjuly poltl]odyny u molщl]olto.
P]crlu ntJC', kol]y nюlodjyc'u pon]csly, kol]y iSIJy па span'Ja,
!JZ']щ dr]uiba mбlбdju za rJнku і vod]yy ро clt']iJ.i. Spiv]aiut:
Chlodyi nlaJa ]Anc'a ро ch'jiZi plaC'uC'y
m]amku hladailuC'y ...
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Stjyry zl]aty na l:ipjёc'
ut nc budcl maty vin]&'.

Ьо

\']Uvcly iu na pQ.d ta todjy Zzuvjaly ta iah!Jy sp]aty. Drjufba
molod Jyc'u, а ц tQm (l:oЬot'i) jak ne bjulo hrj&'i
pjal c!Judok, to CjyZmy za!m]aryt,~.
mat.І 7.7.Jнty

:іапщ·ано

15. \'. 1927

70.

від Івана Кривлянt'hКОГО, літ

Корумля.

84.

- Korjuml'a.

І. !а

chjodzcy na H]tІtu tam сІо kofes]ar'ia, t]am jem n]os'iy
kof]cso popr]av,ja( а tam IJjufi dva v'hІI'hІ а ja z]a n'ich day dva
t]isir icdcn sto. Pr]ihnav, ja domjбv,ka а popr'jjahav, do voz]a
а pjoSщ• do f<"~]a па drcvja а Ji!oy ja hor'e hrJunom, аі djok'i
ІщІ]а drjaha. D•·Jah'i n'c bu!Jo, іа s'a vcІ·n]u\1 naz]ad.
2. K'Jcclym lн:щ у Ladjomyr VofJinsk'i, ta іа Ь'hщ tam
sk'htrka cllflc!Ja iz'jrcl. Afc kcd пс buljo, taj mari:JaCa r'cpa bul]a
fljolm1. А kc·d' mi §'<~ nJajcd, ta st]o raz п]а пое treb]alo cltjodzif
sїkati.

:J. PctroyёJant" na Hus]ackych vol]aiu: dc l]az'ivo, zlatoltlayi·ik'i ubyrai. - Оп'і poSfji ubjyra1 ta nast]ayjali chljop6y.
!Jcclen vёг'сІt clr]uhoho. А tjot, .Ю па sJamym vJC•·'chu bldy, to
ucltpjay t·uk]н сІо cljuba do dzCri а tot spodn'i kjafc: Tju suf,
tu щі zlatoltl]ayC'ik'i. А yon'i S'c poobzirjali ta spjadali n]a
/.cm ySJytky. I.cm tot opstjaц, so do dzёry г]uku uchpjay, taj tak
za pastьt]r'ia zostjal}, Ію гjuk'i nc mJay.
4. Hшat·ky k]O\Zui z<.t P]ctroi}S'kyclt: iSi"c· jc <іьщ'а na bub]yn'icy
tam k'Jccly~' nasuclz'ili haCJ'y па сІьш'u.
Оповідаu дня

12.

ІХ.

71.

Прикоnа.

1926

І'авула Дюра.

-

Dzev]ct~to

Pr]ykopa.

clv]<tcct pjJatym decjembra dvJacet trjecoho іа &ес
n'c may pofivjaCku, Jcm pan uCJitcl. Tu iest jeden hjaii'nik.
VQn nJaiiOI} cl]cn'a zab]itoho,Ci ~am ho z]abit} Сі d]achtodгjuh'i.
Hljavu odгjczat..І z roh]ami а Jodviz do Ufhor]odu do Ljama.
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U dzevjetsto dvjacet §jestym rjocc ut. іа m!ii.ІJ {Іо poli'-'·)atk'i rссІн
s pjanom u6t)clom. Mn')t: to lju<.lze t)oto spovjcd7.ili, nш'г to
bul)o kortn)o, ц ten tas nc ifebjo<.lno b!ulo clcn')a Ьі(. !а tot)o
pjanu ut)itelu hv)ariц. Von'i to !and)arum skjarfili і па tot)n
bjulo prjavo, so to Cljcvek c)epC'r hvjari. 1}ttn !е boji, Ьо па n'joho
~ricl1)odzi, іе ho po§tr)ofaiu. Та цuн k)ate, !е цlan ~riialш)uti
za hjaiїn'ika ku dt'virin')C'. Та yun ka7.c, t.c yt1n С'н1.1 ~tryljan'a
tam, уlап ро!)оу tam па ~tril)an'a і pos'l)idzi~"t za kreцioІJ еІен'Jа
і ро!)оц d)alei na p)dn'ik. Koltjo 1_1Qn tam vjidzi іак mn'Jc.
Л to n'e pr)щda, Ьо цU.п njczna iak §'с Ud tei pravjoty 1 \'i~le
IJ)odzi{, ta z)ato tot)o ltv)ari. АІе іІа ho <l)am iit:je pris'Jahnuf, Zc
ёі vjidzil} me, а tak jJOStj<lVU §'v(tkoц, fc П 1 С на, а tjadi ho do
kremen)aru, t.c pofal)dne to k)a!c па C'lcv)eka.
Записано дни

від Павла Залома.

19. VII. 1926

72. ПуАrороАJІ. ·- P)Udborod'a.
Na tUm h)Orбdi Ььщ zjamok. А 1} tttm z)amku bwv)aly stjarьti
pan is pjan'бl}. Pt:J.~jбl} па vjojnu. А iak Щ61} n)azad, ta k)Un' n'is
pjana Jale krem h)616vн. Pjan'i iag uvjidila ta h)oikala: !dje pan
jale krcm h)бlбvu. Taj І.tn)a pak цtikla.
Записано дня
нього віку.

73.

25. VII. 1926

nід Маріі Скиби. жінки серед

ВмfІІІІІІtувqі.

(ОповЦашаІ записане на фонотраф

Va~aiku~ct.
"PathC" днІ 2:1. ІХ. 1929.
ni..A ч. 1510.)

Кружок

nерехоеуІJТІІСІ: у Чес•кій Акцсміі Наук

ІІа Jur)a! Kalan'Jin iz Valla§kovcc, z vol)ala, !to lctjyt pO:tl
Vwhorl)atom Jokresa zo Sn'Jin•r. - Ja tepІCr'ka pov)im iedn)u
~rypj6vitku. Bjwla iedn)a f.cnla t:hud)obna, ale b)arz m)alu
!Jumnoho сhІ)брса. А tot)a !сп)а bwv)al<l kolo kraljб~s'kolю
dv)oru u z)amku, tak tc tot ісі chljбpec t·hodliч do z)amku s'a
bavjiti, іЬо krjal mац ty:l kcln Ju mal!u princ)ezu. Tak ~бnІу
do чiJedna chod)ili od maljuCka і bavjifi ~а, і bav)ili Lak, fc
onjy sa aj zalub)yli do цiJcdna. T)ak jak krj<ll sa )о Lwm do~'luч,
tak b)ars sa strlain'i zahan'bjy~. Zc Ljo na kr!ala icvcJ)yka hjan'ba,
jcdn)a chtІdjoiJ, riІUdjobnci hlabw t'ІІІ)брС'С ~іІ. zalub)y~ do inhjo
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princjczw. Tjak todjьt krjal prizv]ay tjoho s]ьша іеі gu sjёbi,
mu djas(t) jcdnju otpjбvi( ia!kju, Zcbjw mu k]Onfiy. Tak
p]Ovi1,.1 mu, Zcbjw vO.n Щбу ku sjoncoj а sjonca sa poprosjyц, !е
l'jom vonjo <Іо p]Oiurln'a irl]<' rlo hjorьi а odpjбludn'a ц djбJU.
Tak v]O.n :<ш .!і tjohn l>ar..: zasmutyl} і vjwi>raц sa па totju 'Іrjсйш
і Щіщ. ISJOц, ЩбІJ і zа!]ОІ..• njanUI":' raz tlo jt",lnjoho krjnra do
star]oho bar.~, ~to нZ ш: vidil} s'vita, s'ripjwj hщ1. Tak tjot kr]al
jak tam pry![01,1, to iohJo pr]o.!iil, Z(: ()а Un id]t>. Оп pov[idni, :!с
jnmju krjar da1..1 otpjбvil tak]u, iebjw ЩОt.~ do s]onca а po7.vjidaц
sa sjonca, Ze C'jom onjo do pjбludn'a id]c do h]oПd а odpjбludn'a
1} djOIU. Djбbri, а poprjosii sa tjam za mjcnc, Ze t'Jom ja
dakoljy buІJ kr]afom, па tr[бn'i panov]aІJ. а tep[ёr'ka !а s'fjipjьti
а ш· vjydJ.'u s'v]ita. Pod]akнval} mu za n]O.tn'ih і d]aІJ mu tot
krjar stjarЬІj na drjal1u pin'jaz'i і v]wprovodiц ho і Щб1.1 d]ali.
І id]<', idjc і pr]ijd<' aZ gu jcdnjбmu m]бr'joj. І stjavat sa tam
bJars, Zc jak vian pc•·Jёidc tcrcs tot]o m]бr'jo. No аІс vjydy(, Ze
tam jc,lnja r]ьrl>a cl1jodyi ро verch]u ро vбdi. І prybliZjajc sa gu
kr[aloj. ЛІс Un sa ЬІ]уіс ргуЬfЩаjс і poprjosit sa tci r]ЬІЬЬІ, Zc
су чn]а bw ho nc pcrcnjcsla па tamtJot kraj mjorja. On[a mu
kjai<', і<': hjcj. UrjobiL ho jomu t]o, аІс pozvjidai sa i]oho, Ze
tl]c <Іс Uп i(IJC'. І Un ji povjist, Zc vU.n idjc do sjoпca donjcsti
ntpjбvil od s]oncil, Zc jak[a tam jakju k•·Jal jom[u nad]aІJ.
іе

74.

КолоНRІІJІ. ~-

Koloajyc'a.

Рш\·і vjьt~ly~'mc

iz cjerkvi. То l>jЬІІо pitl <lvanjac'atO!i hщiJynw
n01 рjоІшІпу. Vjмi.i.y ;о; (IJolw uk]azovalo па шaljwi (Іоі'. Pjaru
rаZЬІ zahrym]ilo пс mjitcno і рrу![бІJ hust]мj <ioZ'. Tr[ymaц za
jcdпu рСщ hjщІупн. І tak рrуЩа vcl]yka v[oda. Blja z v[.Wn'oho
kU.n'c[a,f.'k]o<IЬI narobjyla, pU.tlmjwla st]ajnw pcr[yla, dcs'a pjaJa
klad]c, popodmwvJala z[ahorodЬІ, u p[aru ch]Шoch v]oda b[wla
н ~Jin'och. Nc jc takjoho t'бlбvjika, ZсЬ]ЬІ takju vjбdu pami]ataІJ.

75.

!h.аиі.

-

І.

Plwchn'І.

Koljys' djaцno !о sa і§]оу fen[yti ZvaЩak'iy sjyko! do Krcmcn]ic'i do fjisa. SJykaч па р[бdі ta tekl[o dоІ[бІJ. А st[ara bjaba
hv]aryf: sjykn~u, ta §'t'o r[obyi. А vin pov!idai: іа sa chjбfiy
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i~njyti а tЬІ n'a sjykoiiom nazjyvaii! Та pj6tim podrjwlaq.
sjusikw spjodu, tai nc mohljy pjasku unjesti do chw!, Ьо popjcred
dvёri podrjylaц. Нj6ц is pjofa domjiц ta nc diiljoц do chwt., lcm
do pla11kЬI ta ho pjcrun zjaby1,1.
2. Pid kadjobnwm Zjcnw brjaly rjannw: konj6pn. А diцt'ja
prjy§lo do tjёrn'a tai stjalo tancovjati ро tjёrn'u і iloikati za пjym.
D'iykjw pШjytai djessadjilo. Л tjo І>ЬІІ} l::'jort. Pan'i ho sanovjala:
ldtc ho pojimjajtc, Ьо sa pokjol~ па tjёrn'u.
З. Рес. Jak рсс mjaiut b]yty, to kladjui prypjytinЬI to !с
derevijanw svjalw. Do tjnhn sa sjwplc hljyna а tutja hljyna sa
bjc khiJian'amy. Kw:Han' to je takjwi fjalat bjuka odrizjanwj.
Віе sa ро vjatru. Vjatra to іс, dc oh]ёn' hory(. Do vjatГЬI sa
zJabjui try stjбypw. Stjбypьt sa vijaiul na djercva s(jin. It stj6ypam dadju sa djOC'kw. Do twch djOC'ok da!jesa vёrs' vJаtГЬІ
hljyna, а Ьіе sa pjokw kjaГn trcba і rjobil sa skljcp. Kjam rjobJai
hontjari z hljynw:. Do kjafcf dasi sa cjiцka а cjiцka sa vjwpustyi
kri$stїnju do kjomyna. Zat kjaftam u dnju nazwvjajui sa tjerІSty.
Pjeret pj~com nazwvjaie sa zaprjypicok і takjo! najokolo.
4. Ohjёn'. - Poljoiat soljomЬI, nakrjde trisjok а pitpaljyl
lvjablykom. Drjьrvo dajjut', jakjc sa zmjistyi do pjcca. Do pjr.:ca
maju( kutjaё' !cf]iznwi і kul'erhu. К'ёd chjoCc chlip pcCjy, it
tjбmu mjajc dcrcvjjanu lopjatu.
5. Kjomyn dcrcvjjanwj. Postjщ1-fat sa iitjwry і stjбцpw do hjоГЬІ
kolo rjoha. Midi'i stjбцpw po!lcdna pjalyca djasisa і zapletjc sa
patjyt'om а patjyt'a sa mjasty{. Na vёr'ch djasi sa djot'ka аЬо
sa ljwnglom zakrjwjc.
Записано АНІІ

6.

27.

ХІ.

1926

ві.д. кількох rаад.

(01108і.Аанн• :.&ІІнсане на фоиоtраф
Кружок у Чtt•кіА Ака,4еміі Наук

,.PathC" АШІ 21. ІХ. 1931.
• Лразі піА ч, 1514.)

ІІа l·'jedir Sysjak s Pfwch6n' z jokrcsu sn'jinskoho ZjupЬІ
ko!Jickoi. Chjot'u povjisti za na! v]atat dja!'o.MjoZc bw chjбtїy
na! v/alal dfachto і naiic'ivfyti. jAic mih bw, uplatjylo ЬЬІ mu sa.
Na! valjallc!jwi ot Sn'jinw s'jim k'ilomjetгi. PU.i prjosta, rimnja.
Моіі itJi z vjozom, choi і rjukw1,_1 kwiijenЬІ bjudc trym(aty. K'in'
ne zjaid~ z bjoku. КоІо putjc tїhjaiut sa Jisjw, kr'iJakЬІ, ljukw
і z]ёmli. Ро ljukach cv/iia hromjada а 1,1 ns[ach hromjada saho-
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vfynьr а па pjбfu rjodyt sa Zjьrto, p!cnfica, i[arcc, uvfcs і koma·
nfica. А tu y!fc па! val[al. Chfw!a popry chjьdw za iforom dvfoma
ljoramy idfc. SercdfynOy ІJ[U.i. Clt[ьr!w vwbiJienw z ЬfіІЬІm vapnfom. Zmfidt.'i dfcreva vwpozjirujui jak pjw:pkw. Njascred nfa~oho valfaltІ ('jer'koy па bcr<"Skju ncvclfyka. MeZw ('jerkvy fjara.
M1·iw fjarЬІ ~kjola perediljena jar[OC'kom, v6d6y.
А tёper' zjajІiu ja do svjбii t:ltjьdw, Іюm :r.ho16dn'jiy. Trjeba
mi 1ljuSo z'ijisti. І maty уіс poljidcпok пuvarfyly і dfaly min'Ji
~а najjisti. N'j.an'ko у pjбru, ko~fyly ijLІto а mfuty piSljy udbcrjati
а SІ'Strja za stjolom sjьtje kfabat, chfo~c jti па svjadbu. Bгfat
u sus'ficJw 1,1 s,·joho tf~sia г6Ьj6іі pomfwhai, Ьо vin sa trjymle
чsfc jak djobrwj zJaC А ja sa паJІіу ta! рЩт.,t і ja па svjadbu
s scstrбч, Ьо ut'juyjcm, Zc hudjacy IІr[aiui, taj ja рЩбу potancovfati. Pгjyjdu па ~vjadbu, pozfyгam, tam tancfijui t'JardaJ.
Ісdсп skjate, dгjuhwj tr'jasjc, tгfeLij kr[utyi sa а hey totjw spivfaiui, kritfat' а! im su. nfaiw gur~ulfata ol)zyvJajui. І і[а z пfyma
taпcov[at,І. Ліс pak jcm zunov[ay, рі§61} jcm spfati. Jag icm
usn[uІJ, mfalom pian]wi bu1,.1, usn[uvjcm, tai ne znfavjem,
kolfym usn[uІJ., alc zbudyyjeщ sa. Slfucham u! u molodjoho
molodjyc'u pryi]altly, Ьо spivfajut', t.c vjьtjdy m]amko gubjata,
Ьо pryjllja пcvijsta lюhfata. А tбt[ЬІ ludy svadbianjw spivjajut:
i1ljc svjadba z h]orLІ, :r.akrwvaite ~tfоІьІ, sфlьr javurUOvЬІ а Jjaykьr
dubuj6vьt. А сhІорЬІ spivajui s Zcnjamy tyi: dfc tw idjd lfalJkU,
it· kon'jit'ka tjalcs, za Dlunaj za vjodu, poiІ)an'c'u moljбdu.
!.а potancovjay і pЩ6yjcm zas spjati. Zbjud!u sa, ргуІІ[у za
mпjбу mjati і kljytuf mcnjc, ZjciJьІm ja Що!}. kбn'i hfad)ati. Іа
рt~бу kjбn'i IІla<l)ati. Hljadam kбп'і try dn'i, пс jc kjбnej, Ьо
u! trjy dn'i kjбn'im nc vji<fiy. А kш prylot.J па svjadbu. Mfati
menjc polшn'bjyly іа zjas рі~щ1 ltlja<lati. Ріібt,І ja hl)adati,
hljadam, nc mihjcm nait\i. Pryijбyjcm n!azad, lcm jem sa Jupchay percd mja(ir'iot}, pcrcd n'jan'kom, fcbьr n'a nc vjidily.
І tancfiiu tam z/as d)ulc. Potfбmu poz)erarn, molodjicu ul pry·
іjаІІІу. Mulodja pгyjllfa н ''incfy і djбt}hьaj kjaiJat mjala.
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76.

Звала.

· - Zvjala.

Za pofjaki..Іt).
Sost pofjaki..iy i§ljy na vjwmolot. Iak i!ljy і vjid'ily tatjarku.
onjy sбbji pojjaly, іе t(l TJy~a. vcljyka vjoda. Та hvjaryi, r.hto
па sam pjcrcd pljavati? Та drjuhwi nc bJudc lcm Osaflat,
Ьо vi..ln naimudrji!ЬІj. І tak Osafjat za!jбl} izoblftik sa. і zabr ау
!m[afa па !іі]сЬс і ріЩОІ} pljavati. І tot]м za njym. ЛІс onjy tak
І

bjudc

pljavaly, іс ratkov]aly. І рсrсЩу ШІ. tjantot bi.ik. Nu tc~jer'ka
c]yzmc l}!jь~tkw tu, су sa djakotrмj nc zatopjьry iz nas.
Chto bjudc ral:kovjati. Та nJychto nc bju<..le lcm O~afjat.
!osafat postal}l[ay іісІІ do Sjoru і zjaC'al} iich raclюv]ati. І raclt]Щe
ne іе iich lem рі]аі. А sebjc nc rachov]aІJ. No і rach]Щc і nc m]oie

n]iiak s tjoho

v]мiti. І nа<ІШjщІ

!lcden Colov]ik kofo n]ych

і

hvjaryi: §to tu гjobytc?- А mЬІ, hvjaryf, ёeres Tjysu iHJi, ta
sa icdcn zatopjyц. - Та ki.ilko vas ЬjЬІІо? - Si.isf nas bjЬilo.
Vun popozjcrai, іс iich sUst. Та mJoie ЬЬІ, hvjaryf, porachovjaly
VЬІ nas. Vun C'olovJik I}Z 031,1 pjalycu, jednjomu day. iJedcn,
druhJomu dац dvja, trjёeomu trJy, l:etvjcrtomu !tjyri, p!Jatomu
piJal а !Jcstomu §Us'. І tJak iich porachovjay.
Записано дия З.

77.

VII. 1927
MaпuUвg;.

nід Андрея Л1ори, літ

50.

Маіk'ІІ~с,.

-

Іа Ььщ

kjolo Pol:aiJova za djёvja( mis'ac'iy. В]ЬІІJ jcm na
frjonfi, tjamь~zmc bjЬily kJolo jJcdnoi vjodw JlkVЬІ. Tam nJarod
ЬЬІІ,І rjus'kwl, ukraiJinc'i. Tam bcs'idovjalyl ро гJus'kЬІ. Tam
u POCaiJovi ІJjЬІІа !Jcdna cJёr'kCщ, tjam sa ufjily rjus'kw krcfici.
Ссг'kбІ} ЬЬІІа pol>Jyta Zjб~,&tбl} bfjachб1,1. Mw tam bjwly dnjuka,
bwy. tam Cjistwj marmorJovЬІj kjamin'.
Записано дня

20. VIII. 1933

78.

Дідачів.

від Янка (айдоwа, 40 літ.

-

D'tdjaёfl;!•

MJoii rodjyfi ZJьriut ц AmcrJyc'i. Міі otjec' і mJoia mjati !'і
Zjwjc у Amerjykoj. PamjJatam iak n'a zochabjifi pokradJбmn'i
na pjostёfi spati а ja sa tak robjyla, іс іа spfu а ja u tjwm znjala,
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Zc vjony mi ne pako\']ali, !е іа spjala а іа ny spjala. !а u tjwm
znjam, iak vonjy sa vwbcr]ali, а von]y dumjali, Ze іа u t]wm
п]с znam. Мі bjwlo sim rjбk'iy. Bjaba mjoja kazjali m]біі mJateri,
Zc bw mi podjakovala а vonja па sv]oiu m]atir, !с nai djiti spljat,
Ьо Ьь1 plakjaJyІ. Vonjy nam poswljaly 1, hodovjaJyІnas kJolo bjabw
і па svJadbu і'і mi pos!Jaly 1 tr]isto kJoron. St~fanJoj brjatoi
poljiyku аі mji poljiyku.
::Jанисано днп 20. VIII. 1933 RЇА жінки около ЗО літ.

79.

C:yJdв.

-· Sluk1v.

Za vojnu.
І. Mw vмhnjatЬІ ne bfwly,alc u! nc mjaly C'Jasu nasvwhnjatw.
Vwhanjaly nas, Jalc s'a cjofly, Ьо nJa nych nastupjaly Moskjalc.
Tja nas zochab]yly. Ale !с prjy§ly Moskjale, ta nam bfidw ne
bfьdo, n'et, Ію nam chljiba dJaly djos'. А jak bwly Madjarw
ЬjЬІІу, to f>jЬis'mc mus'fily z holjodu pohЬinjuty. Во vin, k'ed
сhЛЬ mац, ta z noflбy zat[optщ na zjёmlu, icbw dit)yna nc z'Jala
z'jisty, jalc <la~ BJoh, і:с MoskJalc prjy§)y ta nas iwvjyly. Sto
sjamь1 m]aly, to і nam §jwtkЬim djaly. То Ь[ЬІІо <І]ёуjііі ljudy,
ta kjai:dwj dёn' nam djaly jcdcn chfip, gu <'hljibu djaly nam §to
sjamw ііІу zo svjoho min]a!u.
2. !а tjakЬІj Colj6vik, !е nc lublu k'ed rjoblu, Zjcbw na n'a
сІ )at·ltto §at]ovay. І а па sjcbc sam rJobyy ta €Jiyko mih to zarfobyy
а mi njychto nc rosk;.tzjuva~:~. !а lcm tak ljublu rob]yti.
:Jанисано дни 9. VIII. 1926 від ТеоАора КуІJ!ака.

80.

Суха.

-

І. Вьщ

Slucha.

j]t:<lcn sЬІn iz m]atir'jщa і z !cnJ6y. А t]ota mjati stjara
Ь]ЬІІа. Tjaj vin pjiiol} do hromJadw aj prjyjde djomiц ta povjidai
!cnjam, §to tam hromJadifi. А vin povjida(: по lto hromadjyІ,.І.
Та povjidai, §to par[ibci bjudui. StJarЬІ bjabw brjali za Zcnjь1.
А i]oho t.cn/a mjwrkla "ЬІ". А tot[a stJara bfaba povJidaij ЬІ ncw,
tjak budc, povjidai, jak Cjcsna hrom]ada usudlyla.
2. P".djoy s'a jJcdcn cfigan spovidjati gu panu. Та! pan povfida(
na n'Joho, koljy s'a prykJaknuц; i]iy.ko, гig:an, l>joh'iy?- Vin
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povjidai: pan prcvc!Jebnwi, ta ja nJe znam. Та prcr'i mi pjovidf,
iJiчko Ь)оh'іч? JAic cJigan pot)omu pov)idai: p)an prcvcl)cbnwi,
nai mi povjidai і)ічkо І} icdn'i Ьоr)бn'і Ьoron')ak'il}. -А p)an
prcvc!Jr-bnwi povidai: Cigan! Ja z boroп)ami пс пar]abfam. Tak cjigan povjidai: to іа z lюhJami nc пac)abfam.
З. PJiloy gl)eban па z)ac'i tai utjikai 7.ас'. ЛІr: k'ed і cJigcш
tam Ь)wч. to gljcban mач pju~ku а c)igan mач motjwku. Taj
jag g!Jcban str)ilyl} taj z]ac'a z]abyl}. ЛІс gІ)сЬап gu zac'Jovi tai
rjigaп gu zac'Jovi. Тад-ІсЬаn povjidai, to іа zjae'a zjabyy а c)igan
povjidai, ta іа 7.Jac'a zjabyl}. Та tam nc: mjoltly s'a па i'im z)ac'u
podiljyti, Ьо cjigaп povjiday, іс vіп z motJwkol} zjac'a zastr)ьrlyl}.
А gl[eban па n'Joho povjidai: znja§ tw Sto c)igan? Ja vjoz'mu
zjac'a а pid)emc d)omiy а moja gazd)wn'a z)ac'a pryhotJovyi
ta z'im)e па r)ano do ІJi)cdno. А tcpёr'ka pofihjamc spati а k]omu
sa b)udc nait']udn'Jij§e sn]yti, ta tot sam zjac'a zlisi. Alt' па r)ano
jak postavjaly tai g!Jeban sa zvidJije: CJigaп, pjovidi, §to tobi sa
sn)ylo.- Op)oviy cjigan na glebjana: Jirh mJylo.~i! Naj onJy
povjidai pjer§c. - No povjidai gljcban, mi s'a snjylo, c)igan,
fc ja JiSot} do nJeba hjori drabJyпoІJ. - А cigan povjidai па
glcbJana: hei, pov)idai, jich mjylosi, і jag ja vjycfiч, fc jпу idu(
<Іо nJcba drab)ynol}, ta ja tjohdьr zjac'a zjiч.
Записано дш1

9. VIII. 1926

nід rазди серсдньосо Іаіку.

81. Чаба..Uв&Р. -

C.abjan!c'l.

ІJag'im

v)Woy do l)isa а tr)afyvim tam djykw svjyn'i. А t)ag'im
strjilyy па jedn)oho tam ho роrап]уІ} а tak Щоу djale а ja za
nym. S'im na n'Joho vJece strifjщ аІс uf)cm ho nc tr)afyl}, ufem
patrJon'iч пе m]ay. Лі vin uf пе mih utikjati, Ьо Ь)ЬІІJ vc!Jykwi
s'n'ich. Іа dum)aІJ, Zc vin uf osl]ab а Щovim gu n'Jomu b!Jyfc
а hfcr!Javim dak)wi konjar, fe ho cfibiu. А vin sa obcmjul} n)azat
а za mn)oІJ. А іа utik па bjut'ka а vin prySJoy pid bjueka а tjam
.~toiJaч daiak)ьrch pial m)iпut. А tjak zabrJaц sa і Щоч djalc.
А іа zw~)oч z b)u~'ka а piS)ovim d)omiy па patrjonw. А v)ьdovim
nJazщl а i§ovim za iJoho sljidom am ho zdohonjyy а tjagim ho
zastrJilyц. А mjal} vjahЬI mjctcr dvjacct k')ifa.
Заnисано дня

29. VIII. 1933
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від Василя Ллича,

52

літ.

ГОВОРИ

3

НАГОЛОСОМ СТАЛИМ, НА ДРУГІМ
СКЛАДІ ВІД КІНЦЯ.

82.

НІП"ів.

-

N'ag'І,.

Da~,~пw kаrЬІ.

Jak zavyn[yy, zal[ay do Bjotш jabo do kr[yfa [аЬо do dakjoho
s'atjoho а t[odьr z'jaly hn do tjakoi koljшlьt, !to b[wla z l[ypw
vwdoiJjana і tam mjusil} syd[ity ріаі !isi dn'[i~t. Jak m[icno zholodn'jiц а jak otk'[in~yц sv[oiu k[aru а pak mus'iц tjomu poda~
kuv[aty1 а poфmu §'і dost[ay ріа і !isi р[аІус',
Міі str[wko iak paz v[olьr а Ь[мІо sp[olu pastv[ysko !'і do
mir'iaflkьl. Та t[odw mjaly faljatkь1 zjemri ро с'Шm chot[aгy.
Та р[Шу z vjilmy nyfn'[anskьt volovjarьt па vЬJ§n'Janskc past~
vjysko. Vьt!n'janskw volovJarLІ zohnjaly jim vJоІЬІ trjyraz do
valjalu. Та [ony s'a spyr[aly ta i[cdcn zahг[i!yy. Pov[ily n.;\ n'joho
t[otw vШn'[anskьІ volov[arьr popjovy. Рір bwy. Kjutka. Та jich
day zaklykjaty u ncdilu z byr]ivom gu sobji do <.lzvjinnyka а tam
!im otsJudyІ} ро {lёvja~ pr]utig bcrczjovькh na hjolu hщ:Jic'u.
Л tjak pjovil} dzvinnykjovy, Zc jJag vin nc bJude iJich tak bJyty,
!Jak vin kjaZc, ta bjudc vin iJoho. lak pak fih, icJdcn, Ьо Jiily
z djolь1 tak jak vjalal stjoji(, ta je<.lnjomu jag vjЬІrizal} dёvjai tja
aS pit sfobol} stjokc~ kjusal}. Та potjomu nc zahrJUyц nJyciІto.
Л кnё.~' tak m[ala ditjyna zjalat do p[ana Щоhа а njc jcsl n'iC lcm
sa vws'miiut s tjolю, Ьо tёpcr ut'Jaty ho nc mjofno, Ьо jd[c z nym
do cloktІora, а djoraz mJaui fiikariiь1 chjosг.n, а tjoto njazat s'a
k'inCy~, lю s'a nc ІфіС
Записано дшІ

83.

29. VIII.

І9ЗЗ віІt Николи Рогача, літ

КрасиьdІ Брі.-.

-

Кrunwj

62.

Brtd.

Za voinu.
Іаk stjaly pui~'Jaty s kanjon'iц kjufi lfaikw, ito jak pjala na
zjёmlu, to vcljyku jJamu vЬІЬ]уІа u zjcmly.A 1) manast]Ьiry ЬjмІо
vjcfo maskjalig vJois'ka, ta tam pu§t'aly madjars'ke і n'imJёc'kc
vJois'ko kjuli s kanjon'iц dёn' і n'i(;' ta rozbjyly do ~[ista si[atwi
5\б

manjastьJr і

vjcJo tam ponachodjyly pobjytwch vojjak'iy, Sto
pryswpjaly mJurLI manastjwrs'kьr.
!ak prjy!la kjula is kanjona ta zabjylo dvi :!Jcnw і chljopc'a
icdnjoho tryriCnjoho u koljЬis'c'i, odorvjalo mu n'Uku, pjr.rct
pjccom zabjylo nja smcri iag hotovjyla Jisti. А pjak ich vwijahly
scred dvjora tai ich poprykrwvjaly ta lcZJaly za jJedcn den•
а njof'ї ich vwnjcsly па cJintьrr pokraiifiil'at.
Записано AttJІ 29. VIII. 1933 віА У ді Баий, літ 55.

84.

Рокьrrівgі.
І.

-

Rokwtfl;!ct.

Za Polanfan.

І. ВЬІІу bocanw у viys'i, а ony dumaly, Zc kozм. Tak ріМу
do korimь1 і na totм kozьt руІу uZ, Ьо §acovati chotily piti, Ьо s'a
C'koda narobyla. Vwjdui tam, а to Ьoranьt. Ot toho Casu ich
nazьtvaш~ Ьocanami.

2. Za try brafa.
Вь1lу

raz tr'jomy bra(a.

І

tak ich otcc

dач ~kolьt vьшСуtі. І

tak

~~ ch~~~~~~~~~r-~l~~~~l}~~~k~~o:~h~~l~~kz~~~a~a~ ~~~~1~ ips~~ft;
і C'apku, !to k'ed poviy sal>lo rul>ai, to rubala і c'ilwi svit, pokal
ne poviy, :!с <losc. Tak ony toto z'aly і рі!Іу s tьІm па vandroyпwi
clllib. І pry§ly па jc:dcn chotar pid icdnu IІruSu і s'a zaC'aly па
fim dilyti. І tak ony s'a nc molily poglaichati, Ьо jcdcп сІюІЇІ}
sablu, druhwj s'i(\10 і Capku. І zaC'aly s'a па fim byti. І ргу!оІ}
gu nym molodwi Cevargo!l і povidaf: kamaru.fa, C'om s'a tak
bietc?- І ony mu vospovily, Zc па іі vecy, Jto mau( kolo scbe,
пс mo:!ut s'a podilyti. Іа vas poradZ'u tcper'. І vidiч tak u роІу
jcdcn strom і gu tomu stromovi kazaч im u§мtkwm tr'iom bi:!ati.
І ony zaC'aly bifati а vin totьr vccy zabray і ріІоу hct oftamal.
Л totьt tr'iomy pryidut nazad uZ nyCoho ne chcut. І рі!оу і prylol)
do icdnoho varoia і za§oy tam do jcdnoi chudobnoi kres(ankw.Sto to nove C'uti, povidai. Та povidai mu, Ze planno, Zc jcdnoho
krala diчka bcrc kaZdwi vёC'ur §is'i раг ЬokanC' tak u!ЬІtkw
prynesc podcrt.w. Tam totь1 !to па пohach ma с'іІЬІ. Та пс: mofut
dozdriti icj, Zc de tak chodyi. Tak vin povidai tї Zcn'i, ZсЬм dala

:h~~~i:~n~·l} ~сk;~їо~ f~i:~~i~~гr:. r~~~~n~r:~:.:.~~~:ry~

zbyrala s'a hct. Z'ala §is'i par bokanC' і uZ s'a zbcrala het. А tot,
lto І} kralovim bшku jcj dozcray, ta spay. А опа ргу&Іа gu n'omu
'броАJІrа.
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і ho kolola hcrnadlami сі spyf. Ліс vіп пе spay lcm s'a tak zataiy
і s'a апс пс гu§ьщ. І рі§Іа os'idlala kоп'а і s'ila і piJia. А vin s'iy
па toto s'idlo і piJoy za п'оу. І pry!ly do striberпoho ГІSЗ і vьжІо
mуу lюluzku. I:.is zaC'ay huCati. І s'a vernula nazad, Ьо ui zпаІа,
Ze chtos' za п'оу idc. І pry!la nazad і kon'a vcla do stain'i
і vм~Іа tam, dc tot spay, 'Іс ho ochabyla. І pry§la tam і vin tam
spay. DrultьІj \'І•С'uг ргу~Іа do яtrihcrпoho Г153. і zas' zat'ay
hul:'aty і za~· ~·а verпula. Na trcfii vcC'ur do diamantovoho lisa
і za~· zaC'ay huCaty і zas' s'a vcrпula. А па Cctvcrtьжi vcC'ur

uic jci pcrcpustyy s'adcl ( = ys'uda). Na CctvcrtЬІi vel:'ur ргу!Іу
hadval>nu luku. І tam uZe ісі l-'ckay С'огt па koC'u і kazaц
dc s'a fiko dol}ho bavyla. Опа povidala, Ze пе mohla pryti,
Ьо chto.~· daval ЬаС'іп'а za п'оу. І yz'ay jcj па kOC'. І pro!ol}
z n'oy pcrct pcklo. І vьжskoC'yy па treii !tok і imaryy іі jcdпo
i"crvenc japko і zlatu obruC'ku. І todalyz'al} ісі do pckla і zаС'ац
z п'оу taпcovati. Oberпuy s'a z п'оу jcdcп raz ро brytoІ"Іloch,
uf jedпa para hotova. І tak zrobyy ріа( raz а па JcstЬІ raz jak
z п'оц chotiy tanc'ovati і s'a prosyla uf domiц. Tak pryila domiy
а ЬоkапС'і tot zаhгац, !to !сі dozeraц. Tak rano kral ioho па sud
zaklykat.J, fc C'om jcj пс podozerat}. Tot vіп toho чz'ау па sud
і vьжvсІу па ~ь1Ьсп'. І tak zь1!Іу s'a pit totu §ьІЬсn' і vin pcrcprosyy
а! па

іі,

~~і~~f:."1~ь~с~~ :Cu<І~j~Yz~~~~ ~~~~~~~іі {c~,aJ~~~ );~:~~=~~
ТоtЬІ

panovc

Ію n<'

vi!aly

і

vin Jto chtil}

vьжpuvisty, vьжроvіІ}

l}iьttko. І tak povkazovay im tоtЬІ zпаkЬІ, kadyl z п'о1,1 pochodyl}.
І tak todyl ho uf пс vi§aly lcm tak mu osudyly, Zc vіп jcj musyl
z'ati za Zeпu. І pryio\,1 tam do krala nazad. Kral mu dац
oblcCin'a !umnc, Jablu Jьttko і s'a zabral} і рііща па varo§ і s'a
mо<'по stat·ay, fc ho zhladyi Ssvita, fe опа nc sama svoja, fc опа
s C'ortami ('bodyla. І prylol} A'U n'omu jcdcп starмi Clovck і dац
mer і kazay m11, і('ЬЬІ ісі ros'ial} na troje. І tak vіп toto zrobyl}.
То t'lov('k ІJІ,ІІ_І sam pan ВіІt. Jak !сі rosial}, to u n'i l>wlo try
hпizda ("'orLЇІ..J. І

tak

опа

nazat s'a !o;tala krasna ta nc jak

UЬІІа

і uf tоdЬІjkьІ toto Q{\ n'cj оdь,§Іо і uii toho Jubyla, Но ісі s toho
vмп'аІ} і posvarlюvaly і tak ро ~varbi kгal па n'oho koгuпu svoju
роІоіьщ і vін zostal} kralovati 1,1 ti kra!iп'i.

За!ІИІ"ЗНО /tНЯ ~!. \'ІІІ.

8S.

1927 від Янка rалана, літ 26.

Ни•ни ОАЬка.

-

NyiD'a Ol'ka.

Za voinu.
Ja pamiatam, Но Ьмlа u па§іm valafi \'Ojna tis'aC dcvjatsto
pjatпacetim roku. IaR" bidn'i narod maцs'a, nc hodcn Ььrц any
zvaryty isty soiJi а potomн §'і nas zoz valalu vь1hпaly hct za !isl
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tьrfny do Banovrc а potomu iz Вanovcc а! do Рё~'u а tamЬІzme
bwly do dvacet piatoho maja. lagzmc otamal ргу!Іу domiy,
tazme ne na!ly n'i~ lem porozbyvanьt chwfw. Tak lьrtko voina

гostrcpala.
Заnисано дни ЗІ.

VIII.

86.

від Янка Малатика, літ Зf!.

КаАвк.

Ohen'

-

Kajn'a.

1"1 sёli.

s'az!ї~i~~ca~n~~~e;~~~~ ~dr;;~~~~o~;;·~.~~~~~~ah~;~ko~~oG~:~

pit Jьrnglami, !maryl ohen' і chopylo s'a. Sto ЬЬІІо z dercva,
zhorilo !Ьitko, ne ostaly lem holьt murw:. I:udy svo!e ratovaly а tu
ne bwl chto. Jak.ьls' ргу!Іу z druhoho valalu ta VЬJГatovaly
zastavw, kryfЬІ, knyhьr, svi~'kw. То pjai rok'i1"1 mynulo па pcrioho
maja.
Записаtю ЗІ. VIII. 19ЗЗ ві;t u;ерківtшка, літ около 45.

87.

Руека Поруба.

- Ruaka Poruba.

І. Sol)itkьt .

.Jak \'et'ur soncc 7.ajdc, toclьti palat so!Jitku. Dagdc palat
tu holuz'a z ra~kьt, ))І,Іlа s kminkн. Jak horyt, prcz to
preskak'ijut tak paripcy і diІ"tkt.І, і ~pivajнt: Jane, Jane, s'atwi
)anc ...
2. Znyva.

Ssolomьt а

тe'df?:Y~rJ ~~~!t~;:.Гц'0hr~dae(~e~~~~~~~ ;~~~rin~r~:~~

naiii nyhdc. Hlcdajut u ~tazdiy. K'ed mu treba, to rado ргуіmе,
alc kost pidlьtj davat. Vcfo jгst takьtch, lto fnyvo ne na!ly,
pokcftovaly а ргу!Іу nazad domiy. Л takьt, lto ostanut robyii,
to za taku placu mus'at robyii, jak gazda chnte. 1:} Upбri рап
dal Jternacr.tьtj а gazdovc icden pjatnacctьti, <1ruhьti lcsnacetьti
kгyf, а u Voj~icoch а! vis'imnacetwj.
De fiko lidr. u сhЬІ:Н troic аЬо ~ctvero, tam idut dvojc аЬо
troic а jcden ostava doma. Roblat па gazdiy kost. Rano па
fry~tyk kminkovoj ju!lkьt і chfiha fЬitnoho аЬо jartanoho. Na
obid cibcrьr (zakva~cna jucha а у twm lhюla, to lcm u pбsti
idat), bandurkЬІ na leve§ tai da!lto s k'ista halu!lkьt. Na oloyrant
о ~ctverЩ Ін)(\уn'і clІiiiJa і ро f<Іiatkн solonynм. Na vcl'ur
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kЬJsloho mofoka аі chliba fiko chOC'c iiko mo!c isii. Rano ja
zalynal roЬotu о dvoch hodynoch а robil iem do jcdenacctoj
vefur. Tak robil jcm pi1J trcia tw!n'a і zarobiJ jcm try metrw,
mctcг р!сn'ісьІ, mctca· Zьtta, mcter jarc'u. Do domu treba vcsii

па2~~~~ ~~s~~~i~~~a~db~::: ~fak~~~ ~ "i~j~~oy~:~~:kK;ёd
rosa, ле
;tЬJvajut

hn<lcn ІJ.Їаzаіі, tak zahrabiie. U sпОрі dol'п'i stcbla nahu:r.yr. Snopw ІJ.iaZut, jak'ь1 gazda roskaZc. Gazda dilyt
tak, §to daje сіІЬІj kryt., kat.ciЬJi pjctnacctЬii аЬо !isnacetЬij.
Онові.А,ав АІІЯ 29. VII. 1927 Іван

3. Za

titvan'$kЬІj

I'ora, літ 30.
zamok.

Bwlo to (layno, і!'і za Вагkбцсііа gr613.. Jak tot zamok robyly,
to ЬЬІІа pan'i'ina. 2.cna ditynu па rukoch а па druh'i rucy kamin'a musyla nosyii па tot zamok. АІе jak Вагkбусі umcr, vclo
lucly spomynajut joho.
ВІу raz ІщІс popit CiCvu ta C'uly, §to па hбri u zamku chto~·
kriCit: vjo llarkOцci! То tьtlo ц nnt·i. ЛІС' ra~'a traГylo, !to cygane ltraly па jedп'i svaflJi. Jag і!Іу domi1J, to na draz'i mгd7.'i
sоІюу s'a rachovaly ла ріл'аz'і, Zc k'iko zarobyly. То s'a im
vclo vidilo, Zc сІоІні zaroiJyly. Та jcclcn iz nych poviclat: Тёрс·t·'
ЬЬІ icm s'a pojiclnal hraCi aZ і сІо pckla. Nc vclo НІу, lcm raz

~:;~~t c~~~~~~,";~ 1~~:c~a~~i~t~i.~~·~.ciTji0:d~~ d:r~~kfa~ Р~:~~
do pгkla і hrnjut. АІс jak pry!la dvaпac'ata hodyпa і суgапс
cholat placu. АІс u pёkli chotily ЬЬІ, Zcbw im doy!c hraly. Pi~ul je<lcn cygan von і C'ujc, Sto u maStalny jcdcn kril'it: far tu
Barkouci! Л tot cygan 8ark6чciia poznal. Та ЮЬі dumat: Щ,
ta to tot рап, ~to pit CiCvoy zamok dal гоЬуfі. Ріdн ho posmotryfi. І piSo~,t ,ц-u 8ark6yciiovi. Вагkоусі cloraz joho poznal
і JIOVi<lat mu: Vycly!i, Іan'u, iag ja t\1 tCrpl11! Л to za clщdoh
nwch ludi. Jak pi<lt-S domЇ\}, to ро\-·Н moii pany, !cbw dala
jcdcn !pьttal \'ЬІІ>u<Іоvай. Л u twm !pwtaly, !cbw zadaгmo
chvorЬІ chudobnw ludc s'a hojily. Dat iomu Bark6yci pentin'
vinCcпwj, Sto bwlo іоІю mcno ла n'im лару~апс. Та k'ed li ле
bude moja pan'i viry(i, ta ісі daS tot pёrstiп', todw buclc znafi,
2с іа s tоLюц bьtt. І daval cigaлovi radu, !с jak mat ііі s pckla
аі jakw pin'az'i mat s pekla braii,
І zaklykaly iich C'ortw па vьtplatu. PrcSiy tam, dc pin'az'i
bwly. Cyganw iak vidity !eljaku krasotu, to jcdcп povidat: Іа
nc choC'u n'iC tcm pypku zlatu. А druhЬІi lcm lampa§, Ьо іа
і tak lcm noC'i chodt.'u hraii. А trcЩ povidat: Мі otcc kova1
Мі nc trcba any рірkЬІ any lampaSa, ho mojomu vftc'ovy s'a
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uhJa prc<last. ЛІс joho kamcrat'a s'a zat'aly z n'oho smijaii, :le
vin misto blyskat'oho dal.'oho uhJa bcrc. Cckaj, jak ja svij lampa~ рго<Іаm, ta dostanu veJo pin'azy а tбЬі nit nc <iam.
І vwhnaly ich s pekla. Іаk idut za drahщa, ta je(len z nych
povidat: Posmotrju na svoju pypku, l.i dobri bude z ncj kuryii.
І vwjmc pypku, аІс tn ne pypka, аІс kin'skwi chvist. - Cckaj,
Но іа П('SІІ? І vwjmc svij dnrohwi lampa~. ЛІе tu щ~ lampa~. аІе
k'in'ska holova!
ТоtьІ dvomy па toho, !to нhJa kre~.ц: Olf', uka! tw, ~to tvnj('.
І posmotr'jat joho, lcm 6stc zlato. - Vydy!, povidal ics mi, fc
na!to mi ullla. Іedcn і druhwj povidajut mu, ta daj mi kнs
s tohu zlata. - Іа ne dam. -Та tЬІ dc bwl. Tw lcm bw kuryl,
а tw svityl а za moje uhJa сІюС §to budc. Na isn'i (dnpraцdw)
s'a cyRanc і ЬуІу ta s'a pod'ilyly па tЬim zlati і rozw§ly s'a.
АІе Іапоvу prdlo do rozuma, fc lto iomu povidal ВаrkбІ,Ісі.
І pi!ol do pan'i і povidat і: Pan'i, ja bwl z ісІ1 panom u pHJi.
Pan kamin'a voz'at па zamok. Tam jcdcn t'ort tak рала ЬуІ
а ji krital па nych, vjo ВаrkоІ,Ісі! ЛІс pan'i s'a pohn'iv:tla
і doraz dala zakJykati §andari. АІс cyganovi any laпdarw nc
roskaiut. Cygan ka:f:dwj dёn' do pan'i chodyt і povidat ралу,
іс praцda. Ich рап pan'i kazaly, :lсЬм daly !pwtaJ vwbшlu
vaii, а febw chudobnw Judc chvorьt s'a hnjily. А ked mi апу
teper' ne \-·irjat, ta tu majut рап'іц p~rstin' і chustot'ku. -І todw pan'i zviryla і dala vьrstavyii §pwtaJ, ito і§' і do hnb' stojit.

!agcm bul l1olodnwj.
K'cd ту i!Ji s Кijova do Charkova, to tak ym holodnym bul,
lto с'іІу tri dn'i iem ne jil. Com jem nc ііІ? Za to ту ne jili, Ьо
nam ne daJi а pin'az'i my ne mali. Jag nas posadyli des'at Judli
okolo jcdnci mysky і ka:f:domu loJku do ruk і tak i~te brata а!
ponahJaitc s'a, dajaku fasoJku z dajakyma pancakami.
Розказував дни ЗО. VII. 1927 Іван Федор Міхалків.
89.

Вuьків.

Za krala

і

-- Valk1!1•

trioch

sьtn'i1,1.

Bwlo dc nc bwlo za tcrvenЬІm mor'iom za ~klan'anom horom,
dc vodu hrabaly а pisok !azaly. ВЬІІ tam icdcn strom а na twm
stromi dvanacei konaril} а ПіІ. tЬІсh konar'joch \'is'ily can'istrw
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а

u twch can'istroch bwly kny§kw а ja jednu yz'ay і otvoryl
budu pгypovidaii pгypovitku.
ВьІl jcdr.n krat а mal tr'joch SLІn'iц. Takwi bwl, fe jedno oko
sa mu s'miialo а druhc plakalo. [ totw sьtnovc uf bьtli dorosnutЬІ.
І па tьtm on'i sa barz t':'udovali, Zc t':'om to ich otcc takwj, Ze
icdno oko sa mu smije а druhc plat'c. І па tylo yony sobi bcs'idujut, Zr. t'om to ісІ1 otcc tаkЬІі, t·hotily bw sa ho pozvidaii,
lc t':'om to joho oko jcdno plat':c а drtІhc ~а smije. Tak samc pcr!('
pUol najstaт·!мj sa pozvidat'i, су k'cd ЬЬІ hшlt'n tomu pomot':i,
Zcl>ьr dajakьt JіІkьІ па~оІ і Ььt za tom ріЮІ <Іо $vita і zhtcdal.
Tak рі~оІ па samurj pcrcd :~ta.riЬІj і ргу!оІ gu vic'ovi ta pnvidat:
ОСс kratu пajiasn'iШj, Jto vam jest, Ze va§e oko jcdno plat':e а
druhc sa $mij~. І otec па to povidat: о tьJ: darabaku, а !to tobi
о tom znaii. І doras chvatyl !abtu і :!с mu holovu zotne. І tak
tot s'a pozbyraц і ut'ik. Ро twm pry!ol gu twm dvom bratim
svoim ta sa ho z'vidaly, су mu otcc povil, t':'omu mu jedno oko
plat':e а druhc sa smije.
і

<iuf~j~~":v~JaГ:o~~~k;;: ~і ~~~.v~Yc~iti~~t·~~~~i~. tot druhwi scre1 s tьtm <iruhwm otcr tak samo zrobil.
PryiOI gu bratim 7.ЗS. Taj sa zvidujut, су povil (і otcc. - Aj
tam povil, !'і holovu mi chotїl s(a(i. А tot trcЩ, а joho trymali
za najglupSoho, povidat: Cckaj pidu ja, t':y mi otcc nc povist.
І tak pry!ol gu vitc'ovi і pnvidat tak: Ot':e kratu пajiasn'i!wj!
ChOC'u ja ich pozvidaй, lc t'omu ich oko jcdno sa smijc а druhe
plat':e. -О tьr glupaku! Су tЬІ mi pomoZd? Davaj !abtu, zaraz
{і holovu zntnu.
Л tot smilwi ЬьrІ і ko.§ulu roskapCal, choC' holovu mi zotn'ijtc
аІ)О n'a probyjtr.
Kral ~а na tьrm uspokoil. - No sьtnu, vidi'u, :!с ics smilw!
сІІІор. І tobi roviщ t"'nm mojc oko jedпo .~а smijc а !edno рІаСс.
Та tcpcr й JIO\'Їm: jcdno okn za to sa mi 5mijc, Ьо ic.~t takьti
kraj zaklatь1j а н tьrm kraju jf'st taka vocla, Zc k'cd jNi mi s toi
vоdЬІ pryn'is, ta S'i !JьІm ІJьІІ takЬJj molodwj, !ag bw dvacet
rok'iy. Л toto <lruhc 7.а to рІаСс, Ію ut na staris! pry!lo, to ut
n'it nijakoj radosti an'i \.:csclщti. Tot swn povidat: Tak dobri,

~~~~~~~~<;, :aav~d~:,,p;.~~i~1~~:~i~i~ 0o:~~i hifcla{{§~~k~uv~d~:
tcbьt

vin S'i omolodnul.

АІе totьr dvomy povidaiut: а! mьr pidemc. ЛІс otcc nc chotїl
u~ЬitkЬich пaraz pustyii lem ро jedпьrm. Na sam pcrct рі!оІ
najstariьtj. Dal mu kon'a і pin'az'i dos'. І tot sa zabraц. ldc dc
skokom, dc pomalw. І stritnul ioho ісdсп Zcbrak і prosyt almutnu. І vin kon'a spcr і povidal tak, Zc vin mu ne mote dat'i
almu:!nu, Ію ma velykн drahu. І lcm kon'a zaostrahnval і zas'

ich
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do skoku. І tot t.cbrak u li minuй zas sa pcrcstupyt opered n'оІю.
І zas' prosyt almu!nu. А vin tak zгоЬуІ, jak opered. Na trcii!

~а~г~ ~~~ lakt~ ~а:~ i!:k~~~\::ra:r~;are

dal iak opcrcd.
Bwla tam jcdna kort'ma traktyrn'a. І doraz opcred n'оІю
ina!w: ta ho sperly, іе ony sobi tam mІІfatuiut (vcsrlat!ia).
Totw іnа~ЬІ tomu prin(·ovi odobraly kon'a і john Lam rtozyr:tly.
А bwla tam u traktyrn'i jedna ~umna dit..Іka. Та uklykala, Zcbw
pry~ol dnuka ta dakus kartьt zahrajut. Л vin ka!c, ja rad па
kartь! lmlm. І vony sobi pos'idaly okolo stola. Princ s'il protiy
zirkaila, z'vircdla, а vona у.§с vidila, jak'i vin kartЬI mal. І (y)k
od n'oho vwhrala. І tak prohral y§ьJ:tko і kon'a і pin'az'i а na
ostatku §'і dafi ho do arcltu. Tot zostal tam za dlustvo u ardtЇ.
Teper sa vern'ijme ро druhoho princa. І tot piJol d""o kraJa
і hvaryt: Otc kralu, pidu ja tcper totu vodu hlcda(i, Ьо pcrioho
brata n'it, §toSSa mu plafii'lc stalo. І tak dal otcc tomн zas kon'a
і pin'az'i.
І tot tak samo zrobyl s tЬІm dz'adom, jak і рсrіЬІj і pry§ol па
toto misce, do toi trachtyrn'i.
І tak samo z nym sa stalo, jag is реІ'SЬІm. Pin'az'i prohral,
kon'a, §matьr і dlustvo zrol>il і za toto ho posadyly do ardtu.
Ui tam dvomy sydat.
Vern'iime sa teper ро najmolotSoho brata. Та povidal najmolothl:j: Ote krafu naiiasn'i~ЬІj! Dal tьr mi kon'a і pin'az'i
n'aj ja idu do svira, Ьо s tamtЬІma bratami mus'ilo s'a daJto
plafii\c stafi. - Dal mu pin'az'i і kon'a і k'cJo potrcha. І vin
tak tyi idc dc skokom, de роmаІЬІ. Pravi tot Zcbrak ho prcstupil
і pmsil almuZnu. І tot kon'a tohdЬІ spcr і vьш'аІ s kьdcn'i try
dukatьt і dal icbrakovi. І tak §umn'i mu podckoval Zcbrak za
almufnu і kon'a zaostrohovat і ide.
:'.ebrak sa u fi minuti pcremiпyl і zas ho pcrcdstupyl і prosyt
almu!nu. Princ kon'a zaSsper і vochpal ruku do kЬIIen'i і vьtп'аІ
try dukatЬІ і dal mu almuinu. І tak podakoval Zebrak za almuinu, рrіп(; zaostrohoval і do skoku. А !ebrak fi minufi sa регеv:ьdfi

u
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dam і tomu lrc(omu. :lcbrak sa joho zvidat: KraJovit'u princu!
Ja znam, dc tЬІ idd. ЛІс posluchaj menc. ТЬІ id<i tvojomu vkovi
hfcdaii taku vodu. Та tLІ jcj najdd, lem mcrk'ij, t.ci>LІssa nc
prymЬІJil. Pryjdc§ tam gu jcdnoj traktyrn'i, tam іа budut klykaii, аІс :lсЬЬІ tЬІ tam nc і§оІ, alc Jcm tam id, dc idcl do toho
zakJatoho kraju. Tam bude varta па jc(ln•rm mostї. Tam budut
straJnЬІ dz'viri, alc Zcbьt tld sa пс hojal. Vony fi n'ic nr. zrobiat.
Pryjdd tam gu kapuri, tащ Sal>la chodyL jcdna poza (lruiІU.
АІе t1o1 tak zroiJ, Ze koly sa rosehociZaiuL, to ІЬІ ~pomcdZ'i ny(·l1
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skoC' і pidd tam do toho tlomu і tam пajdd fJa~ku. І picld do
inJoj chw1ьr, tam пajdci vodu.
І vin tak zrobil цІьІtkо. Тоі vodw jag u! паЬrаІ і mu па twm
burku sa lubylo. Ро tьtclt сІІьІZосh chodyl і rozhradal. І prylol
do jcdпoi cimrьi. Naiol tam kraloчnu па postcfi spaii. Bars sa
mu polubyla. І пcznal Sto zrobyti. І prosto tam па tьrm znaku
urizaц па koSuri g'iru. І zrobil tak, jak sa mu lubylo. lag zrobil
tak, пару:;аІ pisrno, су fІщІ~ Uіуё'а аЬо chlopcc, to vin budc
jomu otcc r prylipyl toto py:;'mo pit stїl.
Tota kraloyna mala potьlm <"htopc'a. Chlopcc ros і chotlyl
rlo lkolw. !ag u.Z mo1l rozum, ЬьtІо mu Cudno. Druhм difi majut
vic'a а vin nc mal. І уІе jomu mat'ir povi(lala.
Vin u1 vodu dostal. Idc. Jag ui prcsko61, tak voisko kritalo
"gvcr hcrays". Imajtc ho! - Л vrn prcsko~il pomedZ'i tоІЬІ
labfi. JaA' uLЇk, tak pry§ol do toi traktym'i і zvidat sa, §to tut
пovoho C'uii. І tam mu povidajut, Ze па zaran' dvojc budut
vi§aii za <llustvo. А vin povidal, су щ· flaly Ьм za to dlust\'O
zaplatifi
Com, ka.Zut. MoZнL ііі posmotriii і jaA' choiat, moZut zaplatiii. - Vin vмmін'іІ od JЬІЬсn'і. І tot traktyro§ vЬІdаІ im kon'i
і totr.r §matt.t. І vony ~а poobfikali do tмch §mat, Ьо ЬмІі potarhanьt і pos'i(]aJi soiJi на svoii kon'i і dalc idut. ЛІс u.Z tьrm dvom
nc <lobrc ЬьrІо, :і.с im budc han'ba prcvC'Iyka, jag sa ігh otcc
dozпal, Zc brat za nych dlustvo 7.aplatil і z arc§tu vwmin'il.
Tak to ich mcrzylo і sumin'a ich hrЬІzlo, iag ЬЬІ toho brata najmolot!ioho oklama(i. Zabyii Ію 11с clюtili, lcm kcd ЬЬІ sa taka
~mcrt stala. !щ~ ~а ()oznali, Zc vin vodu ncsc, to lcm sobi rozdumovali, !tobьr zrobyti tcpcr. І rozdumali tak. P"llly do varoia
і soiJi pytnн taku fla§ku kupyly iag і tota bwla. Л vin о ІЬІm
n'ic ПІ' :r.nal. ЛІе Ze vin u:f ЬЬІІ mоспо strudovanwi prosil twch
bratЇІJ, :leiJьt ~oiJi dagtlc {lakus odpotivali.
І щtanovyly sa па ictlnwm mi~cu pry ic<lnoi vodї stшlcncy.
Tak \'Їn tam zaspal. І vony yz'aly Пa!ku а kїn' ~'ikal а vony
nabraly toho moC11 od kon'a а роёсrаІу tomu нajmolotlomu
tot moC syklynu а tamtu yz'aly.
І tak pry~li <Іоmіц. Та povidai otcc, pryvital sa z n'ima §umn'i,
ta pryncsly stc toi vodw. Najmolod~ьri povidat, !с hci. І umyl
sa tom siklinom. Tot mot' krala stra§no Zcr ot'i і kraJ mocno sa
роІш'іvаІ і kryёal, Zc jaku vodu vin mu dal. Brata tak povidajut, dc bw t:\m takмi gluptak taku vodu pryn'is! Mw pryncsli,
па umьrj sa s na§om vodom. Vin sa s tom vodom umyl і do
zvcrcdla sa pryzril, takwi bwl, iag u <lvacct rok'iy molodwi.
І barSSa pohn'ival па najmolot!oho і tak vwrik na n'oho
smёr(, zabyii.
Naivim'iSм! inal цz'аІ Ію па viz і vczc dalcko do ГІSа. Нор,
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tu stancmc! (а mam roskaz tcbc zabyii. - АІс vin bars plakal,
f.cbw mu !wvot daroval. Tw jakwj znak mal z mene pryncsli?Oli, scrce і maz'anwj раІсс z fivoj rukьr.- Ма§ tоІю psa ta оСі
і scrcc z n'oho vwn'aii а раІсс dam ut:aii.- І tak ІJІЬІtkо zrobyli і s'im raz prcd n'im prys'ahnul, fc do toj krajnw nc pryjdг,
chwba іс zmuknwi budc.
Tot pHnl do druhoi krajnь1, pojidnal sa do jcdnoho mІупага
za mlyпartika і tam slut.ьrl vccci rok'iІJ. А tam ta kraloІJna ІJ!с
tam povidat, Zc vic'a nc mat. Alc tot chloptysko Jtos' tam robil
popit stil і vin toto pismo tam uvidil. Еі mamko, mamko! Tw
povida§, Ze ja пс mam vic'a.- Vwn'al pismo, dal materi. Майr
l:ytat, praІJcla, swпu, ma! vic'a.- Опа ka!e, pyS сІо tolю krafa,
Zcbьr tot tam pry!ol, §to tam ЬьtІ. Kraf dostal pismo. PiSol
stariмj, аІс idc па koп'u. Tak ctІioptisko vidyt; ра lc, mапщ,
ара ide. BiZat а tam bьrlo па mosii pristcrto l:crvcпc sukno. Іаk
pry!ol, spcr. Еі, sьrпu, пс otcc, vin sa Ьojit ta za to kon'a sper. ·Іаk pry!ol tam, krafoІJna ІJZ'ala korbaC' ta ru§aj domu, паj
tamtot pryjd~, Jto tu ЬьrІ.
Pry!ol druhьri brat, tyS tak mu zrobila. Рі!с kralnvi, k'cd п~
prysld toho, §to tu bьtt, ta tcbc zabju. Kraf mal vгlykьri strach
і poslal za trciim swnom. (ag vin sluiwl, mlyпarova diІJka zbal':ila, Zc vin nг mat jcdnoho pafca па ruc'i і dala znaii kraJ,,vi.
Kral Ьагz ho prosil. Vin nc pry!ol, a.:l: pry!oi ро n'оІю kraJ
і pns'idafi па koC і рШі.
І<Іс сІо skoku. C!tlopCysko kriCi, apko idc. - Tot spravc,llyvЬІ
tvij otcc. Povit kralm}n(•j, Ze Jto tu robil. Na!ol jcm vodtІ, паЬrаІ
jem. -- (<~.k vin toto povil, t<~.k ошt fю do ruk oiJj<~.l<~ і роЬОС'·
kala. - І tcper tьІ mii mu~ а і<~. tvoia :lcna.
І іЬІІу doUгc <lol}hЬІj ёаs. Vin choril рііі do оса па hostynu
poІJbzyra(i і bratam zaplatІІ oddaii, Sto ho oklamali $ tom
vodom.
Panovc sa poschodfali na hostynu а vin rik, !tоЬЬІ zrobyli
s takwm, Sto s пуm z1·obyli. - Та nyl, usmertyii.
Розказував дю1 ЗО. VП. 1927 Іван (іровський, 65 літ.

90.

КобЬІАьвиgа.

-

Kobьd'nica.

!e<lcn гobtitпik гоЬіl ргу <lraz'i La.Sko. !ak icden k1·al і!оІ ta
tam Spacirovaf ta sa Ію prosil, ki..ilko maS па dcn' placw. Vйп
mu povil па to, tri кrо!іLІ. Kral mu hvaril, Zc to barz malen'ko.
Сі tьІ s toho vьr!ЬJj('~? Ovi..in mu па to povil: Рапс, hvari, ja
lcm z iednoho g1·o!a ZЬІju а druhwj vcrtam а trcfi poiwёam.
Tak kraf sa zabral od n'oho і i§ol prcC. АІс potomu staпul sol>i
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~ sobi dum~t, Zc to !йаупа vec. Та ja bw сІюtіІ, iebw vtin mi to
vwtolkoval. Та sa vernul nazad gu tomu chlopovi. Та sa ho
prosit, l·ulovitc, VЬitolk'ii mi toto, lc Ato to znatit.- Pane kraJu,
ja totw ~ro~w zaroiJil. Za icdrn chovam оса, Ьо mU:i otcc mcnc
І'hoval, ta tcraz mu vcrtam. А t('pcr chlopca jednoho. Та і toho
('hlopca cho\'am ta tomu po:i:~o~Cam а clakoJi vi.ln menc budc
сІюvаІ ta mi Vt"rnc tot ~ro~ nazar;t.
S twm kr<tl vь.ш'аІ paru clukatoch і pntlaro\•al mu za to. Ро
tьtm kraJ pryAol tlornUy it svoiim ~;lutcbnikUm, ta povil: Vw
mate vr.Jiku platn'u u mcnc <l \.)Sc vc~<"c prositr, Zc nc moZetr.
vЬIZьtii. Іа s !t.-dnwm t'olovikom bul, ta z icdnoho groSa VЬІ!wІ
na dcn' а jcden vertal а druhwi poZwCal. Та tcper mi otpoviCtc,
Sto to zna6t, k'ed' mi nc otpoviste, ta mu!'ite ііі prct od menc.
J)al iim trrmin, dva dni, lc dotJa ne odhadajut ta nc majut
u n'oho mi~cc.- Oni sa rozwsJi, ptІSli na Spacirku і utrafili tЬIZ
ц-u tomu с!JІоро\'Ї, Sto tak pracoval. Та ho prosiJi, kclo mate na
<Ісп' platn'i, Sto tak ia!ko practijcte. -Ліс !omu kraJ zakazal,
Zcbw. vi.Jn n'ikomu h(' P.ovil, lcm tohclw1 ~cd uvidiA ~oiu fotoкrafi!U krn.loysku. Vi.Jn !Іm nc choйt pov1st-., аІс vwn'al1 dukatw,
па dukatш·h hula kraloyska fotografija. І tohdЬI iim y~Ьitko
rospovil. Та pottim pгySfi nazad domU:y і odpovifi kralovi totu
Іннkн. Tak kraf du!kom poslat vojaka ро toho chlopa. Та jak
І"hІор рі'і~оІ ta m11 l\varit: Na Sto tЬІ totu vcc povil, k'cd ja ІЇ
.takazal. Л chlop povil: Рапс, vьr: mi zakazaJi, lem k'cd va!u
Гoto~rafiiu пс uvid:iu. АІс ja vid'il fOtografiiu va§u, Ьо mi platifi,
ta іа za to smilo jim povil. Tak kral du~kom zas poslal vojaka
pu toho chlupa і dal ho оЬІсСі do §umnЬich lachoch а zochabil
Ію ргі svo!im dvori krafoyskьпn. U?. vecci пс bud('! tak ia!ko
pra(·ovaii, lms mшlrhlj.
Оновідав дня б. VIII. 1927 Чаба.ла Михаіл, літ около 60.

91. JІІавннк.
І.

~ёa'llnik.

Valal.

}ak іс starwj valal, ta у!с іе Sc'aчnik. Dakoly tu na Pctra
choclyly panovc, muzikЬI trymaly, teper to sa uZ ро voin'i

~~!~~ ь;г!~ho%hok~r~~ck~.inK·~~Ьir~=ь;:P~vi~:.a ,:ct~ ~~~
hosti ЬЬІІо, Ьо teper і motoi'ЬI chodat, ta bw dobri bwlo і pan'im
ргі tim, Ьо ЬЬІ пс musifi Гuru jednati а lip!c ЬЬІ sa povczli.

526

2. Cerkoy.
Dayno ЬЬІІа naJa ccrkol} dercviana. Vofila ~с і tёрс•· stojat'i.
Tcper muriiut ~ cchlьr. Sist turп'i па n'i !est. Stwri па bok11 а
іеdпа vclika па pretku, jedna па stretku. І komen jcst kolo c:crkvy,
Ьо jcst taka chw!ka, de sa bude topilo. Nc zname, fy budemc
hodnьr: vwplaty1ti. Poiednali mw totu ccrkoy za sto dct}iatdcs'at
vis'im tьrs'at korun. TeІJ~r obcrtaiut, !cbw iim zaplatyti ot
kubik'iy. Мь1 takw n'it mшіГЬІ, ta mw ne zшLmc do kubik'iy.
Crr'kol} stoit па twm mi~c'i, dc і bwla.
3. SvafLJa.

Tcpcr trymat svalba za dva dn'i. Dщano trymala і try dn'i,
Ьо bw:lo palinkь1 vccci а tun'a bwla.
Jak sonce rano vwchod!at, pletut vinc'i z barvinku. Svalba

p~~f~a~ s~~e~g~okd~~?sїhai~lt~z(;kuzn~~~·p~j~;J~ ~da~~~ ~~~
Ccpiat jcj, ta idut
Заnисано від

па

mwla.

('Taporo

92.

чоловіІ<а дни

МлинарівJ,Jі.

-

6. VIII. 1927.

Mlynartuct.

Svafba.
І. Rukovynьr.

K'cd pa.riЬok cholc sa Zenyti, ро~ьІІаjс prosatariy а і pjaioch.
Prychodat is palinkom і chliЬom, (lurkoCat do dvcry, abw iich
pustyly do сhьй. - Sto to vьх tam za jednw? - Stratyly~me
jalwyku, су stc jej nc naJiy? - Tu n= jcst nyiakoj. - Ро tim,
jak uZ vclo durkajut, to jim otvor'jat. S'adut sobi za stil s chliЬom і s palinkom, poloZat па stil, potim sa zvidijut matery аЬо
vica, су za n'oho pidc. Mafir povist, !е опа nc znat, treba za.klykaii к'il}ku, су za n'oho pide. ZaklyCut g'iyku і molodoho
ta ~а zviduiut су za n'oho pidc. Jak povist опа, !е pidc, liitH
na nych palinku na holovu. Poiimajut sa za гukw а kruiat ~а (Іо
kaf'ala ( = dovkola) try raz.
Molodwj ~·adc za stil а mla<la pidc ро valafi lucly klykati na
~prosynw. - 1/ude hosiat sa і pijut. Potim idut do рора ohlaJkw
zapysaii а za tгу аЬо za ~tмri ncdili idc svalba.
Svalba sa zaCynat \' пcdilu ро sluibi u molodoho. Hudakw
hrajut а diykw і paripci tancijut. Mlodьti maje starostu, piat
(va!ok, stm аЬо visim drufbiц і jednoho za~ta\)nyka da s try
аlю ~tіГЬІ kucharkw.
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Mloda ma lcm !ist sim аЬо visim dгuZok. DruZbove majut
prcz рІсСа ruC'пykw і bokп.r:tkw za kapcluchami. Dru!kw maiut
~il~rtv~п~·~a~~Ji~. па holovach. Mloda па hoJovi mat vіпес
Var'iat maC'aпku, kapustu, riskaJu і hru!lш аЬо slyykw.
Pei:ut kolal:' vгlykwi па IJias'i і ГuC'kw (takw kolaCykw).
Dadut fryJtyk svaJkam і druibim, starn~tovi і zastayпykovi.
Pak taпcijut а svaSkw pi(lut zastavu ~wti. Sva§i''aпyci (svaiOk
mut.ovc) pidut tam, (Іе Jwjut, :kiJЬI uZ і!Іу z п'оm tam, de mlodwj. Pak <lostaпut vгi''cr'jн tai pidut ро mlodu.
U molodyc'i t} poпcdilok jak soпct: vwchodyt vjut vinc'i z barviпku і spivajut:
Vyla Maryl:'ka viпOC'ok
Zo zcl~пwch rutuk serdcC'ok
Іаk опа joho vwvyla
Таі hu ро stolci:'ku pustyla.
Katulu, lulu vinoё'ku
Л ick pcrcd muju mamyC'ku
Lapajtc mamyC'ko vinnC'ok
Zu zclcnмch rutok scrdct'ok.
Jak vмvijнt vinc'i, to potim vwpjut pafinkw і zjidat chliba zo
(zakusok za pafinkom) і idut tancЇ\'ati. Vinc'i dva molodomu і mlocri na vinC'an'a. Poti:m pryjdut mlodьrj z dru!bami,
zo sva!kami і zo starostom do jcj chw7.w і 1}h.ttkьl paripci і dі\,ІkЬІ
ц nоёі uncdilн. Tancijut u n'ci dokwl nc vydno. Jak sa гozvyd
пyt, do.~tanut sva!kw JГy!tyk, dru:!hovc і starosta. Pofгy!tyk11jut
pcrcpгosyt mlod<t і mlodь1j гщІуС'іц, vic'a, matir і yhltku rotlyпu, iaku mal і idut па vint\.ш'a.

sьноm

Ja~:f~~~~;~=fi~:~~. 5 ~::Si{~Ltt ~~-tЇ~k <~~Усі~Ї~~ j~ J~:r(;,t du3r~~~~;

Ьо jicl1 пссІІ<"ІІt p11~tyti ~ toj stranьr. S ehьri:w kriCat: МЬІ nc zname,
Jto stc za iednw. Та mЬІ: vas пr. lю(lnw pusty 1ti do с!ІЬJ~. Pus'te
nas, pнs'tc, mw 11с ЬшІсmс tam zlJytok пyjakwi tam robyty.
Vwpjat (Жrinkw і pidнt <Іо chьrZ. !ak vwjdut do chwt., tak
diykLI stojat za ~Lolom у kuti і neciІcut iim pustyti za stil za.sta.vu, dokal iim ne zaplatat. {ak iim zapla(at, tai jim pus(at
do kuta. zastavu. Ja.k pus(a.t zasta.vu, pos'idajut а piut parinku
і jdat chlib і ~wr.
Vwjdut Zzil stola, tancijut kus а pot'im pidut spati. Jak sa
rozvydпyt ta opstavajut ta zas tancijut. Zadzvon'a.t ta zbyrajut
sa па viпC'an'a. RodyCi pos'idajut па layku а mloda і mlodьri
klo~kпc па kofiпa па zcmlu а prosyt rodyeiy, !tobw ji otpustyly,
§to zavyпyla. On'i pnvi:fajut, otpu!Camc іі nai іі hospod Іюh
otpuslyt. Опа platc. Spivajut spivankw:
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Vwzdri! sa mamOC'ku
Na svoiu g'ivoC'ku
UZ to ісі пс vydyi
U zrlcnwm vino~'ku,
А lcm tu jej vydyi
U pacirkovwm parii
U samwm puk'ilafi. 1
Іаk

idut do ccrkvy, spiva!ut:
Do kostela ііІа
Jak гu.Za l:eгvcna,
S kostela vw~la,
Jak tгava 7.Cicna.

Do kostcla icdno
А s kostcla dvoic
Radi! sa mamit'ko
Tvoie obydvoie.

N~ pan otec
Nc davajut arendu,
Moiut sobi kupit
Dobru rcvcrendu.

S cerkvi idut do іе! rodyC'och. Jak u.§ tam sa pohosiat, pidut
do domu molodoho. Tam zapгut dvcri. Mafir vwjde do dvcri
і tam sa pryvytajut s pin'azmi. Hvarit matir molodoho do
mlodcj. S times' рrШа?- Опа povidat: Zo zdraviom і s chlibom, §'csiom і boskwm poZr.hnan'om. Таі pidut za stil s'isti.
Obwidct du tr'ioch raz stil, posydyt tam, pol'astije kucharkw,
maiir, vic'a, topar'iy а pak dva ~opar'i pidut Ccpyti. - Na
pit _provadat pcrcd mw(om. Dгu7.Ім stclyt postif. tcpjat na
роdї аЬо ц komori. Spivajut spivankw:
Kcd ja mlodu СеруІа,
Kurka s pudu zlctila
Ja kurOC'ku ІараІа,
Kuгka no!ku zlamala.
Ро

NaJa mloda prckrasna,
Nc mat zubw lem jasna,
N а§а mloda ma tkalku
Schovala іеі pid laцku.

Ccpin'u:
l<lcmc na vodu
Myti pan'u mlodu,
Na tu па tu n'i<:u
Myti molodyc'u.

Л pak idut do nw(a na potїk. !ak z<.ts' prydut, znoц Casfiiut. А
ройm pryidut prydanc'i ісі roclyl'i.Jak mlodu \·wpros'at, spivajut:

• Pokilat =

біле полотно.
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KaJte VЬІ nam, ka§tc
Nak bitc i::ado,
Stostc nam ho z'aly
Poncdilok rano.
Су takc iak ЬЬІІо
Су sa prcminylo
K'cd take iak ЬЬІІо
Та mЬІ ho vizmcme,
Ked sa prcminylo
Та mьr ho nc C"h("(·mc.
Jak ul poЬotkat sa 1; kaZdЬІm za stolom, dostanc podarunok.
Druiba odberat od ka!doho і povidat, chto liцko dal.
(Ьо

SvaStinw
svaSkw prychod!ajut, to icst zastavu rosh.l:vajut).

Ро LЬІ!пу ро

svaJbi u ned'i:Ju

roUЬivajut

zastavu. Sva.Jkw,

:~~r~~~~o~~~~~o:~z!~~~~~j~~zb~~~~u:a~~a:~~~~~~ai ::~k~0=~~!i
ІагhЬІ

voz'mc tai pid('

dnmiІJ.

Оповідала жінка літ

93.

30

дня:

Рімне.

7. VIII. 1927.
-

Rimne.

На питання:, що то в "щн6" відповідь була така:
Periьr sut zcmfi і lukw dvokola obrosnutЬI s kr'iakami, ро
ic(lnci stran'i jc::ot hora і ро druhгi. Vyla hora zove І'а Job.
а

На иптання, що то е ,.орmнанв."; de VЬІkopuic
tоІю zroЬiat zcmlu, lto tam moiut l'ati zcrпo.

sa

kr'iakЬІ

s

Оповідав tазда около літ ЗО дня

94.

Ортутова.

-

7. VIII. 1927.

Ortutova.

Toho roku па dva kratw hrat perclol pres chotar. Pops11l
vclo zerna, іьІtо, iarcc і p§cnicu, daJto zarvalo. Da s dd'at raz
bwla velyka voda. Pozmwvalo chlib, bandurkw, de lto bwlo
kolo vоdЬІ, ta pozmwvalo.
Skoda vclyka nc bwla,lcm :f:e tcpcr fudc па lkodu nc smotr'jat,
alc nc holoi'at nygde, Ьо Іkoda.
!ak іа zapamiatam dаІ,.ІПО і па Rrcziyc'i і katoJicy bcJ'iclovaJi
ро ruskw.
Оповідав дня: 8. VIII. 1927 rазда літ около 50.
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95.

ЛцоІІірово.

Za mafara

-

і о

Ladomirovo.
ioho Zen'i.

na ~~~Уь~~k!~~Т~а~~~~ r;:: 1z~~:Ooa ;;~.r~:7.~::' ~~~yfara~~
сІІІорс'а.. Jак ySol ш1.zad domi, zaJiz mu "·iz (іо ІюІоtа і nt" mih
vwiahnuti. Pryloi кu n'6mu C'ort і IІvaryl nш, fc \'Їn mн pomofe
vwtahnuti, k'cd mu <last zapysati toto, о t'im vin doma "" zш.1.І.
Tag vin rozmЬІ§Jal kolo vnz<~. і potim mu povida.J, fc dast mu
zapisati. І tak C'ort mu pomih VЬІiahnuti. Iak pryiOI domi, iag
vidil toho chiopca, to sa bars smutyl. А (·ІіІорсс sa ho zvidoval,
fe C'om sa tak smutyL. Vin mu пс chccl povisti. АІс сІІІорес mu
пс dal pok'i і vin mu potim povil. І сІІІорсс mu povidal, ZсІJЬІ
sa ле staral і z'al sobi s'atu knySku і vwbral sa na drahu. lak
pry!ol do icdnoho rІ.Sa, tam vidil icdnu turn'u, kotra bwla lcm
zo st'istwch hоІбц fudzkwt'h а па vёr'chu lcm uZ ioho chwbila.
І hvoiOI do dnuka а tam ЬмІ stаГЬІі chlop, kotrwi sa nawval
Madci. Vin sa ho prosil, fe (Іс у<Іс. Л vin mu hvaril, іс ydc do
pckla, ta ho і~'і pustylt. Potim pryiOI ~u iednoj ~tudn'i і pry§ol
gu n'omu anhcl і hvaril mu, :!cbw sбЬі vмlamal pruu.r і vodw
ZcbЬJ s6bi z'al. І jak pry!ol pcret pcklo, machnul s prutom,
skala sa mu otvnryla і tam dnuka bwli Jem CistЬJ zapysw ро sk'inoch. І vin sa zvidoval, Zc dc ioho zapysм. Ony mu hvaryli, іс
ich mat chromwj ріс! iazьzkom. Pry§ol кu chromomц і machnul
na n'nho s prutom і vodьt па n'oho nalal. Chromмi sa zaka§lal
і \'ЬІpluval zapysьr. І vin z'al zapy.~ьr machnul s prutom, dv(•ry
sa zapcrli і piSol Ін·t.
ОповіАав I}!autбopa Юрко, уч. ІІІ. кл. 1·орож. школи, 17 літ
АН•

9. VIII. 1927.
96.

Нікльова.

-

NikfovL

(ОпоеіАаннв запианс АІЦ 20. ІХ. 1929 Hil фонQtраф АЛІІ архі.у ЧссІ>КQі
Ака.Асміі Наук і псрсх011уvn.св там ША ч. 1527.)

Tcpcr іа АшІrіі Masica scla N'iklo\'ЬI okruh bardiivskьri,
budu hvaryty vam prypovitku о rozbojnykach. !('dnoho razu
icden chlopec risom hladati sobi slufbu. U ri~'i strityt ioho
iedcn i"'lovck і z'viduie ~·а ho, dc idd cllloptc? Vin hvaryt:
Idu idu hladaty slufbu, Ьо mi roclyl:y ymcrly, nc icst mi chto
davati jisti, ~tobьtm moh 1 vЬI7.ьrty, mu~u sy dagde ity slu:!wty. -Dn m~nc Ьш nc pryiOI} slufwty. 1 1} m<~nc і tak nyC ne budc~
і~оІ

'
1

Внrовір шкільІtий.
фОРМИ часу wннулоrо на -і' місто
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-l

є шкіньні.

robyty, lcm topankь1 Cistyty.- Hvaryt, ja pidu, l::'om bw n'ct. -·
І рсrеЬьщ. try rokw. Slu!ьrl vin tam у tмch razbojnykoch і jednoho Casu ony рі!Іу krasty і nc vcrnuty §'а. Vin Cekal ich, Cekal
z rik, рЇ\,І ruka а ony nc nc vcrtajut !'а. І zabral vin sobi du:le
hro!ci і рі!оІ z hor s toho fisa. І pry!ol do jcdnoho vclykoho
mista і tam u mi~ti роСаІ-- pyl} z vclykwma panamy. І ony !'а
Ію z'viclaly, otkaf tiyko ІІr~ЬJ maj~. Zc nyC' ne robyt а tofko 1
hro~w majc. І vin im rospovil, Ze jag dc ЬЬІІJ, de slu!wl і ony ioho
pro~yly, abw z nyma pi!ol im нkazaty totu diru. І vin pi!ol, !'іІу
na ko("' і ріМу. !ak prySiy do toho lis01, gu іі d'iri vid'ily jednь1
:f:cliznw vclykw vorota і tam pot'aly ich rostvor'jaLy. КоІу
otvor'jaly, {·uly holos ofiam: ne ru!aj, !to ne tvoje. Todw !'а
duZe nastra!wty і рШу nazat. Potim druhw! raz vccy раnіч
zw!lo !'а, ludy, !е mui'at toto roziJyty. І pry§ly t::J.m, hladaiut,
trudno im bwlo najty, n'iZ pokw im toi1 chlopec ne skazaf.
І jag vin mal skazaty, zaraz on'imil. S toho vydno, hvar'iat, ito
chto Ін.r tam і t<"per k'<"d daehto bude kopaty, to Ьшіе, to mo:f:
najty ріп 'aZ'i.

97. ( ерАІІХов. -

Gerl'achov.

P1·et tмm /)wla na!a cerkoy drevjana па cmwntari. Potwm і'а
zncsla do scla. Zbudovafi s kamcn'a і s ссhІм. U itwracatwm
pjatwm roku роСаІо staviti. Dokon'Ccno pjcde!'at Scstмm rokн.
Obnovcna tiSic dcvjat sto dvacct Sidzmom.
ОпоаіАаа дня

10. VII. 1927

старий куратор ~еркаи.

98. Wом.- &m.
І. Ма.~Іо.

Smctanku damc do zlщSka, mutim<" ~ toparku, na verchu
dam1~ vc1in'ik. Іаk S'a zmutit maslo, zostanc c:mar.
Jak ovarit~'a tvarih, zostan(' ~crvatka.
2. Sobitka.
Іu.k

smc i!li па tu sobitku, yZ'afisme vodi !'via~cnci і !'На
S'me 1,1:f:'afi. Tazme potim pokropili, tazmc naklafi ohn'a tazm('
!'pivafi.
ОповіА.аn АН•

7. VII. 1927

старий куратор.

ІВиrовір WІ(іАЬ1ІИЙ.
Rиro111p wкіАІ>ІІИЙ,
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~- Яетре6.

-

jutreb.

О Madc!u~ovi.

Bьtu icdcn otcc. Vin bwu furman. :Zclezn'icocl1 пе bw.uo
("htod~. ~ VoSoц do icdnci m-~щkw nc rnoh vw(ahnuti. РгоsіІ}

&ha.

і пс

molt vwiahnuti. Potim

prosit..І

dabla. Tak !an ho prosil),

tak vьr§oy zo SJ.юtku zo zcmli. І tam mн ltv;нit.,І, 7.с mн pomot.(',
t.cbьr mu day pri:atku s p<tlca kьнvі. Tak mu day t.Іriza!J раІсс
ta mu dац pclatku. Tak рrі~щ domu vidi1,1, .:lc Zcna ma chl}opca.
А

vin to nc znal}. Vin

і'а

rnucno s t.wm

zoшnutiІJ. АІс сІщор

пі~ mu nc lt\-'itriц, lcm p~,tak;щ. СІщор ІоІю сІщор1·а duy ,}о
§koyьr. Л s tЬim dablom zrobi1,1, Zc ц tоІю сІщорс:J. \,1 dcvjatwm
roku maic pu n'ol10 priti. lak ,·h~,;~opcc І)ЬJІ} vwrosnutwi і vьщl:c
n:w:i І} !koyoch, tak рrі!оц domu <1 otcc рІ}аkач. Tak swn §'а
prosiy vice, Sto руаСс. Tak otcc mu c!Іtodw povil}, fe- ho clttodьt
zaprodaц, а k'cd ііоІJ s rurmalJkЬI. Tot swn potim і~оІ} ро tot potpis а ці'а\! zo solюm vо<ІІІ sviaCcnu і krci<lu sviaCcnu. Tak і§оІ}
za drahom prcz Jisьr. Рrі~<щ vcCur cma Ьwца а priSol} ~н icxlnci
chwii а Jcm bwya tota chwZa zo Hovc~ich hot,!OIJ. А pri~ol} vіл
.I{U ncmu gu Madcju!ovi, pnvi1,1 mu: dubrьti vct'ur рапс ~<ІZ<Іо.

А

Macl<'ui ho prosiц, Zc dc i<lcl. Vin mu IІvaril}, іс idc tlo pt:kl}a
potpis. Tak ti daru!u iьtvot, аІс S'a VЬІzn<~!, !aku !а m;Іm tam
poStif hotovu prc mcnc. PriS<щ vin do p<'kl}a ле chiЇfi ho pustyti.
Alc vZ':.І\} vщlu .!i'viatcnu і kІ't1piІJ jiciJ. Tak m11 otvorili. Л pro~iy s\·ij potpi~. Ne chlїli 1lati. Лk s kп·jtlom ~ta\'jill} kaplii·kї
а vor.lorn krоріІ_І. Та ~·а Ію tfa!Jli mщ·rю lюjafi. Tam m11 <iali
potpis. Potim рІ·ш;іц iklІ, і•·ІJЬІ mu 1_1kazafi Matkiu~o\·i postif.
Tak mu \,lk41i':ali, Ію mug'ifi. Tota postїl} IJwцa s СіstЬІсІІ jilщo('h
zo ZьtvociІ а iz 1Іrw1Jo<'h. Tak priS<щ nazatl сІо Matlciuga і tak
mu hvariy, iaku ma роsСіц. 1 JаkЬІ mukЬІ ho Cckaiut. Madcui
mu hvariц, Zcbw mu dац pokutu. Та vin І}і'ау, kazay mu
l}f'ati tot kwj, ito fudy zabiiaІJ z n'im. Vьtvi!iІJ ho П<l icdnu
horu а tot kwi zabil} do zcmfi а tak MadciuiOvi hvariц, icl1w
nosil} па ІюІ,!ЬІСh kofinoch u gambi vodu z icdnoho jarktІ. Tam
mн \1\·aril}, іс k'<~<l S'a ti priimc rozviic tot kьti, to hrісІІЬІ maJ
otpuit'-enw. І tak ho ochabi\1 tot mO\lOCiwi. Tut mo\loclwi \'WSoy
potim za it·clnoho duchщrn'ika.
Міnнуо vclkw rokw.lak iSoy tot duchoІJn'ik ргсz tot ris а tam
Ььtц vclikwi ptach. КоСі~ h\·ariц panovi, <lcs jcst japka. l pan
hvaril}: id а smotr. Ku<"'iS ріі<щ і naloІJ jc.dnu \'cfku jablin' а па
n'ci рщшо iapkoch. А tam ic<lcn sivьri <IZ'a<lok kfatit а modfit!'a.
Tak tomu panovi pry!oy ma mwscy, Zc ho сІLІІJ па pokutu. А рі
Ю\1 ho spovidati. Л u kaf.clwm CІ"J.o\lcku S'il priznal}, і<' Ію zabiy
ро

1 \,!е ('ЛОВО М&Еі, АК ІІІІАІЮ 1 Кілька фоНС'ТИ'ІІІИХ ааріІІІІТіІІ.

5ЗЗ

а japko takoj і~І}О do neba. Nc zostafi ро tim lem dva. Та lte
nc cht'il} priznati Madcju~ koho zаЬіц vecc. Potim §'а priznay.,
Zc vicc mafir zabiІJ. Tak totw dva japka рШі tyi do neba. А vin
Іст §'а prevcrnuц а icclcn lюl}ubok vwkll} z ncho а ро§оу. do
ncba.
Оповідав АНJІ В. VII. 1927 АнАрей ТІ<ач, літ 63.

100.

Обручне.

-

Obruёne.

Za ohcn'.
Stai}O і'а, ne znay. nichto, iak u starwm budyТ)kU. То zbatiy.
nasam pcred gaz(lil} brat, Ьо u ncho slu!wy.. Vin skritay doraz.
І to §'а fudc, chtorw bwli doma, hnct zьtHi, Zcbw daiak uhasiti.
ЛІс to §'а nc dal}o. І §toi robili? Mcdfi paru minutami \lhltko
bwy.o у. ohn'u, Ьо zaduц vclkwi vitcr. ZIІOril}o ~tcrnacct gazdil}.
Tot ohrn' Ььщ u dvacct dгuhwm roku.
Оnовідав АНJІ 10. VII. 1927 старий чоловіІ<.

101.

Ольmавиuа.
І.

-

Ol'iavica

(Vii~iavica).

Za panltynu.

Іаg buya pan§Cjyna, to buy.o рап'яkс ІJІЬІtkо. Та k'cd ncchfiy
gazda robiti panovi, ta ho vwbiц zo svoho het, z budynkUy zo
zгmn. Potlim iak ргуІІа rizaC'ka ta mьt sa vwplataly аЬо na ~Gst
rokGI} аЬо па k'clo гhtїу, iag mtlch. Mir'ialy tak, kоtГЬІі gazda
iak trymay.. Chtn mач osminu, а chto mat,І dvi, ta mu daly
dcviat utгrka z !Jisom, z lukami а со vccc, to pl}atyl} zvwlkЬІ.

2. Chrystos

і 5'vatьri

Pctro.

Chrystos Pan chQ{\il} zo l'vatwm Pctrom ро §'vitї. Та prylli
do icdnci korC'mw ta l:ytil.li pin'az'i sto zцotw. А Zwd ustcrih,
іс im odbcrc niic (lcdinьr. А Chrystos Pan znal}, fc со iim zrobit.
Kazay. Pctrovi: zrob z vcrЬovoho pruta ko.шtar. А fw:l iag
vwskoti z vcrbinok, zarut па neho kantar а skritay vjo! Spravil}
sa kun z ncho zo іЬІdа.
Та illi s tЬІm kon'om. Zw!lisil. z icdnwm furmanom, vi.iz uhla
па ltyroclІ kon'och, nc mGch vwialmuti, zastr'jaly do friidцa.
Prosil} jich, ludc (lobrw, zayo§tc mi toho kon'a. А vUn jim
poviday, orlvafic totw ltyry а toho :zapr'jaicmc. А to ЬЬІt,J. iwd.
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Odvadyly totw !twry а zapr!ahly toho jednoho а skryCaly
vio! Doraz vwrva1,.1 z mOCary. PotUm ho chtily kupiti а! ho kupily
па vwrobok. Mw vam ho prodame za sto zyotw, аІе lcm па гilk.
Ро гokovi паm ho pryvcdctc do tci korf'mw, dczmw ЬуІу па
obid. Аі totw: pin'az'i паm pryncscte.
lag privcly toho kon'a, to zaperly do vozarn'i. АІс viln sa
vwbaгyy, Ьо sa сІніуо Zcrti. Ргі!іоу do kapustw. VWч.a аІс
iwdi]yka do kapustw, Ьіі~ kоп'а, tю zhubyl} kapustu.
Ras potum Zwdi.i!J.ka do chw.Zw. А tam buly tоtЬІ dvomy, со
kon'a kazaly pryv1~sti і totьr, со kon'om robyly. Та pryпesly totw
pin'ai'i, со to kiJn zarobiy. Pottim roskazaly ZЬІdUI}c'i: id ho
prived' <Іо сhЬІZЬІ. (ag ho privcya do chwZw, zas bul} :iwd,
sporaпovaпw, zbitьJ:. Poti.im oCytali totw ріп'аz'і, to tak
povidat: ma.§ Zwdtщ.ko za mu.Za pin'azy, со zarobiy. Л vi.lп
сhй1,:1 odn'ati twm fudom, Zcbw znal}, jag sa robit па pin'azi.
Оповідав дни 20. VIII. 1928 Юра Сухий, літ 84.

102.

БАанdв.- 8-tаііц.
І.

Za

~\·ityl}ko.

Pony!c Scl}a Шу zo StC"fbacha kоСі~ЬІ domu do Bya.ZoІJa. Pri
dra!'i icst voda Torisa. Pri~ly tam ku Zombu (voda, ban'ur) ta
~'vityyko litat ро vodi. Та jC"dcn takwj !'mіІJЬІі: ~to jcst tam, !to
сіІс<:!? А potьlm zhrBЬII} а ide ku nгmu. Т.а hvaryt, k'cd !cs
dobrc, hwbaj h<·l}, а k'cd jcs podl}c, to !'а strat naj іа пс vid.Z'u.
Potwm S'a stratil}o.
2.

Ріп'аzу

S'a prcsu!u!ut.

K'cd dagde !'vity1,.1ko §'а §'vityt v поСі, ta ne kaiut brati. А k'ed.
do obidu, to mo!c iti hladati. А de hoгit, tam па spodi u zemli
ріп'аzу.

З. ~mcrtьti

z

Viц!avicw.

(cdcn z Vi1,.1iavicy l,lmcr ch\}op. lclc s Ccгtc.Za domu jedcn
cht..юp z І.сvоІ~і. Stritnc §'а na dra!'i s twm J:tmert.wm, tak mu
povist: Slava Isusu!- Tot пі~. Druhwi гаz: Pochvalcпw Jesus
Christus. - Tot піё. Pridc do Bl}a!ova, !'adc nan'ho stracl\.
Chvijdc ku dil}ci сІо chь1Z, ne birujc niC od stracl1u. Tak ncsk'ir!('
zal'.nc toto rosprayjati, Zc ~·а s nym stritnuц. D'iцka mu povist:
n'an'u, tad vin ~mcrtЬ(j lcZwt па VC'r'chu. Tak tcdьr znaц, Zc !'а
s ~mcrtЬІmi stritпuч па clrai'i і tadw zпац, Zc jc ~mcrtьrj.
Опові.цав АНJІ 21. VIII. 1929 Стефан Кравсu, літ 35.
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103.

Ор•бина.

·-

Оr'іаЬуІпа.

І.

Dc to bwlo, tam nc bulo, za sc,Іemdcsatom scdmom krajinom,
za pccom І} dolin'i. Bwy_ to jc(lcn rwbar' zo swnom. Cl1шlobnw
IJwJi. Л swn Ььщ v<'likwi huncut. І raz prosit vwtc'a, Stof>ьr iSJi
rwiJwlapati. І iak vNhli mrcfu, nc mohli lllapiti nyt'. Л1. naraz
hlapifi іе<Іrш prckraшн Г(аІЬu. (а~ ісі vЬІСаІІlі z vodw і kafc .o;wn
vwtc'ovi: n'an'u, іа ісі рьфІu prodaty. Л n'an'o Ьо!ац !'а, Zc mu
nyC nc dast z nej. І VЬІП цZ'щ tntu rwbu na plcl:a і рw!оц do
\"(•Jkolю mji~ta. Ноц prosto prcz miisto. Tam fudc za n'im
kryCaly, prodai паm prodai nam а vьш пуё, lem і§оц dalc z n'оц.
Рrі§оц ku carskomн раІа\11 і tаш kritaц: kuptc rwbu, kupte
rwbu. І па \'Mkno ukazala ~·а princcza. І kriCwt па nchn kьrlko
chc<i za n'u. А vwn kaZe: ja hго§ЬІ nc\hcu, lem chotiц hole
viditi ро hrudy 1• S.to vwn vidi1}, to soM zapi~a1;:1 і dщ rw:bu
і pWot) kн vЬІt\'ovi. Prydc ku vwtc'ovi. Otcc prosil pin'aZ'i.
Л vwn kaZc, tot pan, ~to jcj kupi1}, kaZc іс!Сс jcdnu prynesty.
l т.а.~ S'a trapili od роІшІn'а сІо vctera. І ЬІаріІі i§l·i kraSu. І totu

~)Г;~S.'i~an~ ~~~;, d~~c~:~:.C z~~ЇuC g~п;:~~S~~~~~d~~~ ~t.~~ї~:
l опа !'а zobzir:tla, nc vidit nichto to, dumala, fc to druhwi zas
і vkazala і rмbu сІац ііі. І pry!nІJ ku vьttr'o\'Ї zas. І zas hlapili
tп·Lu.
Jak prySot_J ku vЬІtc'ovi і otcc па ncho: davai mi pin'a!'i za
rьtЬЬІ. Л ~ьtn kaic: n'an'u, tcraz tot pan, §tn kupyy., tak mi
роvіtіЩІ, it·bьtm totьt pin'af'i nc !Jraц, Ію bшlut novьt pin'af'i,
ta mi 'la~t поvьt. І zas ji totu pon'is. І .S'a mu ukazala calkom
ІюІа. І ,\аІ} !і гьrІш prckrasnu. І ~to vidiц па п'іі, to sof>i popisaІJ
і (/о])І·і ~krЬІJ,.І. U!i k11 \'Ьttc'nvi nг рw§щ•, pro\•adн• inakSc iwla.
МіпнІо tom11 tri !itiri rokьt, Іоt ("<ІГ' tnj princczЬІ <iat__~ rospisati
ро cilwi krajinї ot 1ic<;na,· rokЬIJ,.І (\о §ьrtkьt mІа,Ісш·ьt tot а tot dсп',
fсІ>ЬІ tam priSli (Іо palatw do ((vora. Щi(lnLtj, bohatwi jаkЬІі jcst.
Jak u:i. tam ~Lttkьt S'a zЬІ§fі, tak VЬІgОІ._І eisa1· is priпcczom svojom

na нanok і \"c-fikьtm ІюІо~оm kriCaІJ: sluchaite Swtkw molotc'i, іа
va~ day. tu na to za,olati, kоtГЬІі odhadnc moicj princezw tri znakЬJ,
Sto m<І па svojim tili, tot budc mojim f'aiom і і сі dostanc za !гnu.
Minulo tom11 doІJho, nichto пс ozvaySa, Ьо nc znaly. Jcdcn
kritщ1: takwj znak nc dobrьtj, druhwi kriCa1,_1: takьti ti! nc dobrьtj .
.'\і ic<kn groJSkwi swn odhadnuц jcrlcn. KriCat ІоtЬІ panovc і s<~.m
(·isar- <lobrЬJj. Dalc dгнІ•wі iakьri?- Nc mмh odhadnuti an'i
trciij nc odhadnuy. Naras krieit rwbar'. Л druhwj majc takwj.
Zas kriCit ("isar: dobrьtj. - Л druhьri jakьrj znak? Роvіц takwj
і takьrj. А <"Ї.<;аr рО\"ЇJ,.І: dobrЬІj.
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Tak iich ц:!'ач оЬо<·h do hol"ЬЬ. Tak Ьohata stranka сІІііІа,
!ebw gгoГskwi swn Ьwц princom і !'aiom. А chudobna stranka
kгitala toho bjidn'i§oho.
РоtЬІm саг' osudyy inakk Іаk vidi~::~, !е narod Ьohatwi trymat
za groГskwm swnom а chudobnьri za c:l1udobnьrm, tak cisar
osudyц, Ze ich dast ~rojr.: princezu і toho chudobnoho і F:"roiSkoho
do icclnoi cimri, 7.t'ІІІ•І 1іраІу ~·і tn~ic па jcdnwj post("Ji. Л kн
kotromu budc obcrпc·na гоню, iak іісІІ niliclut spati, toho hudc.
АІс ГЬІЬаr' to zatш._1, :J.c tak ma to ІІLІІі, tak vwп ~·а otpro~yl}
па ie<:lnu lюdy 1 nu do mii~ta і рьdоІ} (Іо cukrarn'i jcclnoi. Tam
nakupy1J parfumu а fajnь1ch mcdoynykьlt). Л groJSkolю sьша
nauCyla ісІю stranka dai па scbc pozor, Ьо tot chu,Jobnьri аІе
(а oklamc. Sto budc vьrn robiu і tЬІ toto rob. -- Vьin zaka§lc thl
zakaJicj, Vьш §'а ru§yt, tьr ~·а гuі Sto VЬin budc гоЬі101, і tьІ toto roh.
І iak pofihaly ~paty 1 , pozamьrkafi ich. Naraz v nОСЬІ stanc
n.~bar' і Japit za hr'iuch і Japit jcj: ёо ti, ini, ini br'juch mмі!
А gro/Skмi ~ldll mu hvaгit: Sto tм rohiS dzadc! Тм znuS, dr. §а tu
nachody§, buclc§ tісІю! А vмn mu otpovidat, Zc ~а mi chcc na
stгanu. Л vwn mu l•va•·yl, dc tЬІ bu<le~? Vьш do рарега §maryl}

[~~~:~if/ Й7~;;rg~o~~~t~~~~~~ ~:a~;/;;il~.i~ V:~;~ ~~,;i·~~t~> ~~~
mu za§ hvarit: а tЬІ Sto robiS? І mёnr. t<J.k bolylt і j<J. ho Z'im.
І pobabraJOI гukьr, ро sobi pochfapay. Опа S'a obcrnc ku rtmГ
!ikomu - smrid! ОЬсгnе §'а ku druhomu ku rwbar'iovi, tu
расІщс. І tak !іраІа <lo гаnа licom ku rмbaг'jovi. Rano jak
ргуМа .~tranka chudol>nolю і Ьohatoho, nar<~.z uvidili і ~<1m сіsаг,
Ze ku bi<lnomu je ol>t·т·ncna, а A"rofskolю .чьша vidili polщl>ranoho.
Tak kriCaly' bji<inwj пагьнІ: Мьt \'Ьtlmtli! ЛІ<' сі~а1· iU·i I}Sc nc
pristay па to. Povi101 rмb<~.rjovi: СІІtоІJЄІLІ ))ll<lcS mojim 7.'at'om,
ked pwjdd do jcdnwch hwr. Tam щt pjatclcS'at zlюjnykьщ,
а Zc iich yiiьttkwch Zwvьtch polaprS і privcdd jich mi, l>tІdd
mмj !'а(. Во іа chodyy z vojskom і nc mwh polapatyl. І vwn
§'а pwdon'aч па to. Рrщуч del'at vozwy vojakwч, kьtfko mu
trcba і tak povil}, f.c І>ЬІ Ію sluchaly totЬJ vojska. І zabraчSa
і рЬІЮІ} do Іюrьщ do rt~ьщ. !ak pryiOy do fisьt1"1, tam і>ьrІа jcdna
luka. І pokazaч voisku z vozami, Zcbw tam o~taly 5tojati а vьrn
S'a zal>ral} do fisa sam hfadati zbojnykwy. СІюdуІ} ро fiSi,
hlcнlat tl<~.jakм znakм. Nc moch najty nyt. І pry~ol} ku jcdnomu
vclikomu clubovi. Takьrj hrubwi Ььщ, іс n'i~;"da tаkЬІі П<' vidiy.
І iak 5tojal} na tot dub §'а prizirщ,І, lcm ras §а zrmfa pLid
nym str'jasla. Ot strachu vy§oy na toho duba smotrit, ~to to
budc. І otvor'iat §'а dv<'ri J:t twm <lubi і vwchodat zlюinyci.
І vмn jicl1 raclшjc. Porat·hovaІJ, ЬмІо jich piai<lc!i'at. І pw!ifi ро
zbojovan'i. Л VЬІП ,~UI}, iak vмn роvі<Іач lьtm dv<'І·'jam, Zt·Ььt §'а
otvorili і zapcrli. І iak ony рьr~Іу ІІсt, vьш zм~ІJІ} z clul>a, povil}
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slova totьr, dveri і'а mu otvorili. І pwloy dolu schodami у dolynu. Pry~ou tam, а tam Ььrу vclikьrj рІас а па scrcdyn'i voda
l'otwrn'a а kolo toj vodь1 stoiЬI ЬьаІу.
А па stolach iuf bwly tan'istrw z jidlom. І vwn dumat, Bofe,
ony hnet pryjdut. ІіrНо trplг l)ьrlo, Ьо І' а z neho kurilo. І vwn
tam chodyt, prczirja.y rlalc, ~to tcam i~:st і otvorit icdnw dvcri,
pozrit tam, vidit, icdnoho molodnho Slovcka, obrosnutoho, zakovcanolю na reiazc'i па ІапсuсІш. І tot, iit.l> to ЬЬІІJ uvjazanwj,
ta І' а J.itralwy, dumay, lto to zboinyk, t.c ho 1:hol:e zabiti. А vwn
mu kat. .. : Ne IJьtj ііа, ja ле pry~oІJ іа zabiti, а іа pry§oy vwslcЬoditi. І mп kaf.c: iak mja oslebodyl, k'cd ja prykovanwj.Ait" iest
tam dvcrc'i h muri jcst doloto і molotok voz' а prctnd ohnivo.
І vьrn tak zrobil} prciay lano, poviІJ id ofial, lcm Sapku zn'ay
z holovьr і mu poviІJ: ld tam do toho scla і tam C'ekaj, pokla іа
ku tobi ле pryjdu. Tot mu rukw лohw chiiy cilovatyІ. Tot mu
псdау, lem ho skoro tam vwpraviy. А sam totu !iapku роІоfьщ
па vodu і паріsса1"1 icdnn pismo, fc tot, lto bwl} uvjazanwj па
lancu !'а odorval} а sko(ьl1...r сІо vоdЬІ !'а zatopiy. І dale ІІlаd:щ
і лаіо1"1 jcdnu П<~.Sku. Na twi ПаSсі і bwlo паріsапо, chto z ncj
popachat, dvacat ltiri hodiл spit. І vwл t'ay totu ПaSku do rukw
1 do kat.dohn tan'ira troiku nalal}, паІаІ} і§Сс vccc і viwtko vwlciy
сІо tьн·Іt tan'irwy. Sam І'а zabral}, рЬІіоІ} zas ла duba tam, de
Ььщ. pcrk
Vi ziюinici jdut. Ncsut kurrьr, kasw, zastavili jcdnu Zcliznyc'u.
І опуІ pol)Chody 11i t_~~ьltkьr. Л vмn l'idit па dubi ticho і tckat,
dumat sobi, mofc uS §'а lapifi jisti. ЛІс dumat sobi, jcll:c poCckat
trocha, Ьо І'а bojay. PoCckay trocha zas і dumat sobi ul pь1jdu
ku n'im, mofc uS §'а naiily. І otvory1,.1 dvcri і idc dolol}. Dolol}
~motrit а zЬоjпусі іІёі пс jdcat. l)h.ttkw па nc oCw vwSlwrili
і kriCali: Ehci, lto to za ptaiok idc ku nam! Stanc naistarlwj
і mu kaZc, §to tw tu kccl і jak tw Іu pry!oy. - Tu bjida tcraz.
І tot m11 )p,:arit, ja V('fikwi vji§Cun. Tu malc іссІпоhо zatopcпcho
Vvodi? ·- Mamf'. No to Sto, ja ja vam ho tн іЬІvоІю z voclw
postavju. -Та postay. ·- - Vьш prosyit, dastc mi dva роІшrьr.
І mu d<ІІуІ, л01.!
ЛІс vwл ле znoщ nyl: tak. VZ'aц totw poharw, nabray vodw
і prilivat z jcdnoho do druhoho і tam lcpCe і fehnat. А totw
па ncho smotr'jat zЬоjпуІсі dokola. А пajstar!wj kril:it: S'idaitc
jisti. Іcdcn glupьtj chcc nas h.rtkwch prevcstyl prcz rozum. Jak
§'а najimc, mЬІ z nym por'jadok zrobimc.

3
z
kladc holovu і vh.r:tkw pozaspivaly 1• І jak uf pozaspivaly, vwл
lmaryy poharьr fio vосІЬІ і pwjdc ku krajnomu zbojny 1kovi,
kriCЬit mu do ucha, kwfko mofe. Tot spit, jak dercvo. Dumat

~~~ir~~i ~~~~і~~~~~ l:~ r~~::~dit, ~~ z~~f~i~~i~c~ ~av~~h~h~
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sobi, ustc moji. Swtko lyhll,!. і plodoy ро vоіаkьщ. Pry~o!J z voiakami і z vozami і ~'аІу povjazaly zЬojnykwl} па span'u і ро
icdnoho VЬІnosyly do horw і па vоzЬІ poklaly па ka~dwj vwz
ро ріаі. Pot.ьlm totw dvcri zapcr і юЬі zapamjatay, kotГЬij to
stmm u !akwm miscu і zabral1 ~а і J1ЬІ§Іу z vnzami. НІу za dva
dnь1 і za d\·i nui'w. А zЬоіпусі nara!> §'а prnlщcly 1 1i rщ vozacl1
і ІаrіІі krii'ati і §'а torlшti. Alc nc muhly, hn bwli mоою pogwrtovanьt.

do ~~~~~~І} J;('~.:r1~~~· rv~<f:ril}tot::гci~a-; iv~!~k~~;.~ta:):~;~~~
і straJьщ. А zbojnyci kгiCat povjazanw vclikwm lюlosom: Cisar'iu
najiasni~wi. nc pol1ub па~! Мьr ti \'~ЬІtkЬІ pop•·i~'ahamc, ~с vN·i
zbojnyki1mi ne budemc. Duclcmc t\•ojim vujskom, lt'm nas П<'
pomaгn'ij. І vwn ii<'h tlal} poruzviazovati і day zapcгty. І rwbaг'
§'а zvidwjc cisar'ja: UZ jc moia princcsa? Л саг' otpovidat: Bti
n'c. Jak zaCula princeza toto, ІаріІа plakati. А VЬІП mu povist:
Budc! moiim ~·atom, k'c<{ mi і~Сс moho swna, !to ut ho tam
tri rokw trimajut, ~to mi ho zlapaly 1, mi pгivcdcl, сhtщ1dЬІ u!
ti dam svoiu princ<"zu za Zcпu.
Princcza, jak toto tula, bars pl:akala, Zc ho iSC::c zas vwlюn'at.
ЛІс VЬІП princc:l'i сІщ jcdno piscmko, tebw zapr'iahl01 do na!kгaiOho kota kon'i і Zcl1Ь1 і опа Ша z nym.
І po!'idaly princ<'Z<1 і rwbar' і pry~ly do tolю scla, de mu kazay,
і<"ЬЬІ па nc ёсkау і ho tam na~li. Jak vidila Ію princcza Ьгаtа
svolю, umfila і 0(1 strachu і осІ radosty 1. І vZ'aly ho do kota і ho
pryvczly. Zas па гос! Ію vydil}, jak \'iz. Нёс ho Іші:с- vcliC:a!y•,
Ze ui і princa na~ol.
Jak uvicfil} car' ~ьІnа svolю, zitplakay nad nym а 1wl)ar'!uvi
krasпo podaknvay і princezu mu uZ Slubo\·ay. Vclika radost
bwla і ve§'ila tam І'а stalo.
JJirka v no!'c skonlilo І'с .
.Розказував АІІАрій Км:еч дни

104.

ЛіТІІавова.
І.

Za

ХІ.

13.

-

1925,

літ

54.

r.itmanova.

Ko~u

ta.

Ko§ut cl1til, !cbw to vin vwhral. Са1· iag vid'il, Zc prcmahajut,
pisal do Moskafa о pomOC. І Moskal pry~ol па pomnC і zvcriмl
y§Ьitko. Moskalc Шу na try stranЬІ. JcdnЬІ pri~ly па MukaCevo,
druhьr pry§Jy od Krakova а tret:i dc~'i dalc.
Jag !'а skonCwla tota hytka, toMoskalc pryiily aZ na I.:itmanovu
ро pana prcvclebnoho Visluckoho, f.c і \'Їп bwl trymal pry
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Ko!utovi. t)Z'ali
twiп'i.
Мі vtoчdw
ро horach nu

рапа

za vozom do

Kro§'~'rпka і

bwlo па рjаtЬІі rik. I:ude
maiclanw.

§'а

!'idil za stwri

postrachaly

і

ut'ikaly

2. Za !anoiwka.
Chш.Jyl ро hопн·І1 і flІ(fUІn

:tastaval

па tlл"\Z'i і

odbiral, ito

lю!Іatwm а І"lшclohnwm daval. То bwl сІІІор! Prez Duпaicc preskot':wl :r.o skulьt па ~kulu. Povidaiut lc і tcraz zn:.Іti па
skafi, іак prr-skakoval prcz Dlшujec Dc skoCwl, tam vidno pit-

maly

kovw.
:і.

Za

t':orпokпy!пyka.

Tu і§оІ t·ornokпyZnyk па (avirkЬІ u chmarach. І icdcn starwj
ёlovck па ~vo:ld!'ovu <IZ'LІru ispcr ho. І tot zw§ol і prylol ku
tomu ІІоmІІ і l1varyt: Na malu dш·ku smotry!, аІс pust. Vin mu

hvaryt: Ja

chotar'ju пyjaku §kodu
chotar'ju jag іЮІ, to dc jakьti
poprc\'Crtal, jak J'a rozп'ivul.
(:ornoknyinyk n:.1 §arkan 'nvi chodyt.
{а

pu!iCu,

аІс

<':cbws

1} пa§wm

ш• zrol)il. 1 ршtіІ Ію. U сІruіІЬІІП
~trom bwl, tam ц§wtkЬІ vьtlamal,

4. Sarkan' l>urij.

і J~~-~~-s~il:;~~c b~lt~:~~a~' i8du~~i- s:J:~~~ j~~a~~ ~о~~~~~а~·~~
І"ІІtїІо ji~ty, to tam ЬьtІо tak, iak stopok аЬо dcriцka. І рі§оІ
і Jiz<..~.l toto. !ak І<.~. ш1lizal ta potim Jah do kuta ta strelcovi nc
rubil пу(. !иg ЬьtІ ІюІщІпьІj і tot strilcc рііоІ і lyzal і SЬІtЬІі hwl
~

tohn.
Tam

[)ЬІ) za <lщІІІьtі {as. І pntim jak jut. tot hadisko ru~al
krit·al, Zc ~to11 za icd<~n. }а, hvaryt, dat_Іno sid1.u а п'іt
rnia <·lrto vьш'аtу ot Ін.-п.~аІьr (11 tn! dш-ьt). І skrьtt'al tot па vcrchu.
!<~~Ію([{' ~ta,<rl tot lщ<l ()о lшrLІ, },~;/Jw ~<І ho нlаріІ <lnlni, Zcbw§
ncclrpal і vміаІ1 Ію 11:.1 \тпІr. І ~'<.~.І ла ne. !ak .§а ru§ьd ottamal
<Іо povitrн, t;l tю zaп'U~ al tlo tiikoi kraiinw, §to any bd'idovatyІ
nс:r.шІ.І s tamtмm<~. Jшfmi і о Zclmtnwm chlibi domu ргу§оІ.

оtапщІ і

5. Za ti tmanovu.
Bwl iedl'n f(нincr па zamku JubovenskЬІm і chodyl ро lisach.
U<iala ~·а mн jc{\na rovcn' u lil'i і ргоsіІ рапа, ZсЬЬІ mu dal
chwZн rюstaviti. І pryvolil mu. І kazal mu vwrabiati k'ilko chce.
No і tak ро~оІ vЬІral>iati і zaloiwl dcdinu. Bfisko ltwrysto гоk'іц
Іш<Іс, hvaryl, orsackwi sudca МаСЬІk Pctro. Povidaly, Zc
jaka~y ])ЬJ/а Іура moloda і naZ\'aly Іура nova Litmanova.
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б. О bohwп'i.

Chodyla jcdna boiІwn'a do hоюсІш і zlapaly ісі. I)lo!wly
jednu sldm'u fervcnu do hoгochu і опа ydila obydvi пohw і nc

rua~:~,u~a;aJ~\k~~~ri~a~I;n~ad~Y~"'~~~at;~,;"'J~z~~n·~~ ;~~~
S'a prizirjala na to, ~to tн Ьнdс і iidc tcJc, k'ccl rnalc lюrCt': t~lt".
Taj potim vwpustyly. Dwla cicata, mala takw hrudy, §to ргt"!>
plt"Cc prdmarila.
Jak ісі vw.pustyly і рШа du pofa. Vw~ol jed~n gazda hrabaty
zcrno а !cna vьdla z dzcckom. 1 prypravila kolwsku па viz.
І pryMa tota bohwn'ka і yZ'ala !~і dzccko s kolwskм. ЛІс drulla
Zcna vid'ila а svojc vІоімІа do kolмskьr bohьш'skc. І bars plakalo
toto dzccko. І nc рШа ku ncmu. Tota druha ЬаЬа zakazalu, :l:C'bw
nc!la ku ncmu. А bohмn'ka z dalcka l:ula jak plakalo ісі dzccko.
І ргуІІа ku vozu і lmaryla іс! dzecko а svoje v!'ala. І vadyla §'а
kriCala. Vidy§, tvoic dzecko ja pifn'iju а mojc u kolwsc'i рІаСс.
Jц!'аІа зvоіе dzccko а te! ЬаЬЬІ zloiьrla do kolwskьr і рШа hct.
Оnовідав 90-літний стареuь ВіслоuькиА дни 26. VIII. 1929.
105.

Фо.u.вара.

-· Fofvark.

Za chlupca.
Pьrlfi mоіб 1 rodiCc na jarmarok а ші kazafi mama, fcbwщ
krur'jatwm dац icrti аі nароjбц. А іа vz'ay рwІоц <lo komorw
а tam vid!u mjбch otrubja. Іа цz'ау garncc і pryп'cs vodw
а vfaчiem do tol10 mjOcha am zapгa••iv і davicm kurjatwm icrti.
Kur'jata frut а іа рьdоу na vodu а vz'av!cm §afcf nafav do toho
!aJla vodu а kur'jata tam sklay. Kur'!ata hltkw §'а potopili. Pri§fi
mama z jarmarka і §'а mja z'vwdwjut, :le cim dац kurjatwm
!crti aj piti. А ja pojda1}, :lc liei teras pjut. Pw!li mama zazr'iбti
ta kur'jata у §affu v!w.tkь1 potopenь1. l.apaJi mia biti а іа yf'ay
і fC'бk. Іа fC'бk tam pw§oy het. І chodZu, chodfu, jedcn chtop
§'а mia z'vwduic: chlopCc оtkЬІІ ics, !с !'а tak bluka§. А іа mu
роі{Іау, :lc ja nc mam nikoho, to chod:lu. - То pod do menc
sluZwti ta budd pas statkьr:. Каzач mi gazda vмz mнnastiti, :f:c
bьrm zapr'iach kon'б. Іа g'cm yz'ay tam vws tam calkom namastiy. Potw:m jcm kon'б zapr'iach tam іkщ za drwgom. ZІеёбІо
mi kolo z voza а gazda §'а ne mмh doCckati. Та j§oy pcrcd mcnc
а ja kon'б zochabiц na drwdfi am ikly pu kolo. Tam nt• mьtcl1

' Знаком 6 о:аначаю заук :ювсім ІюдіGІtкіі 'Ао
лабіалізований.
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ho uncsti, tam ho zocl1abil}. Am pryltt'б~:~ ku vоі'б а gazda
u§ tam. Та pojdat: Chloptc tw §alcnwi, ta tos tol vwz calkom
namastil}. І а ti lem kazal} osi namastiti а tЬІ і drabinw: namastil}!
КоІо dc? --Та §'а barz vadiц zo somnom, іс dc kolo. Та !'ач
mi jcdnolю kon'a vЬІprj'ac:-h і kazщ.a mi па пе !asti а iti ро kolo.
А іа §'аІ} і letu s kon'on1 ро kolo.
Prikщi("m tam, <Іе kolo ІІwІо, tam ne mькh dvihпuti алі s nim
na kоп'а §'asti. 1}z'al} jcm vмrubal} dvм ІрrЬІсhЬІ s kola am
роІоіуу. koп'ovi па kark і tа.ч jcm <lrabuval} ku vof.'б. Jak i«"m
prilloy. ku кa:cdovi ta іа.ч vidt'бy, t.c kьш' ma па kaгku kolo,
priSoy S'n'ay mн s karku kolo ta mi pojdat: Chlop~c. t·o zrobiy
ics, !с~ tоLЬІ Jрrьн:hм vмrubal}.- Та k'r.d jcm nle mЬІсh uncsti.
Та со іа may robiti? Та gazda mia Ьіц ta jcm tak plakay!А ті pojdat: ChlopCc, jak §'а ku mіб vмzvcl, ta ti holovu odrubam.- І !'а vczli па nof'li і zas kolo chpalo z voza а іа ticho
ІJЬІІ}, bom ~·а ЬоjаІ}, fc mi gazda holovu odrubat, tc jak §'а
vЬІzvju ku пcmu ta Z<" mi holol} odrubat. Та іа Icm ticho. Ras §'а
ob!'i1rit Razda, ta kola n'бt, lcm §'а vltte па osi. Та mi pojdal:
СіІІорёс, Com ics nc kriCaц, !с kolo chpalo. Tam S'a bojal}, !с mi
holovu o<lrubatc, tam za to nc kri~aІJ. А vмn !'аІJ biCWta а mja
ро holovjб s n'im Ьіц. л іа r tоІ.ЬІ ~аSЬІ ГС'бk hct.
l pry.Sojcm tlo jcclnoho fб.~а і tam icm ~upiб\l do vcCera. АІс
<lumam sobi, 7.f' ttІ mo!c priti vo~:~k аЬо mcdvct' аЬо dika svin'a
ta mja Z'i>st. Tam pwSot,~ <іоІт_І !сdлмm jarkom. І pridu ku
jC'<Inomц mlinб. Patr'ju, ta tam n'бt nikolю doma. Chw!a
:.шmkneлa ла kolotku. І а !'<tІJ рЬІ~сщ ku vwkn'б і l:'aham ta !'а mi
\"ЬІkпо otvorilo. !а vloiOI} do сtІьа!ьа і §'а roziram ро chw!w
а skoru na mjб tегрпс., !с jak pridut totьl domu, to mja zabiut.
ЛІс. іа паЮІ..,І pct·<·nc mf'ю. Та iak jOm со rІоЬгіб І'а ne zadu§u.
І Cujн, Zc rhьr7.ц щlmьrkat, ta іа ла рсс а tam bwla taka pofiCka
і ja na totн poliёku vьІ~<JІ} і tam icm fach. І lc!u, ro ani ne
clwclнJ.m lщr·z, 7.f' і>ЬІ mia пс zbai"wli. А оп'і 7.'afi mi.<~ku і turm
mjasom, con1 jii1..,1 а min'ar'ka poicl<tt, :lr. tu t'lltn!>i ])ЬІІJ. Л mіп'аг'
ісі poi<l<.at, le j1.1.k Ін.І ІІЬІІ} <lachto, ta ІJЬІ zo .<~tola pin'af'б ~:~:l'a~:~,
а tak tu sut.
І опі priSli z \'d'бfu і ~·а <loma dti hostШ. lag jбli а ja lcm
patr'iu .~ pofki. І oni iak роібfі ta І'а ciluiut. Л іа сh~'бІJ vid:i'бti
tam naC'acl1 lюlovu ta ta paliCka гір zo somnom. Min'ar' і min'ar'ka !'а .~tra§ЬІfi, fC'i>kfi s chw:1.w do dcdinм а іа t'ay zo stola
ріл'а!'іі і tag icm sam ft'бk. Pidu domu, prinesu pin'a:i'O і uka!u
шаmjб, to za totw kur'jata,co jcm vam potopiy., tam tclozaslu!w:ц.
:3<tнисано дни

15. І. \932 иід дрітари Юрка Дубая, літ 34.
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106.

Завцка.
І.

-

Zavatka.

Polotno.

Samopedo posiju simja а po(6m polu Jen, а pofU.m torJ:!.ame
Jcn а pol6m rjaГame Jcn, а poiU.m do mOCila, mOCimc, vymyjcmc
lcn, ltul;tame l~n, pof6m bul;tame, treme, Ce§cmc, pr'iademe,
vivarime, zmotame, po§pulamc а po~Um polotno zrobime.
2. Za striR:'i.
Hvar'ja, іе iest strig'i. Strig'i rospusla volosy 1 ро sobji а k'cd
stritly Ьу lloveka па dcdin'i, tak ony ho barz trapia і muta, k'cd

~~~o~~~af~l~~~n'\ ~at ~~kv~~~i~. Ze ho prisahaju, Zebyl jich ne
З.

Za holod

daчno.

K'c<l my ІІу s korovami а zmc J:lfiba nyt' nc maly а jag my
prylly s korovami па роІе, ta sc nam bars jisty 1 ch(ilo, ta zmc
viHi па takc jcclfitky, tazmc іісІІ vlytky polamaly а zme jicl1 ily.
Л poit1m iagzmc zbulky роііІу, tazmc taku travu ІІІа<ІаІу, taku
lf'avu, tazmc і<'і volaly zajaC'om lё'avnm. Та zmc totu lfavu
jily. А iaRSmc prySiy clomu па poludne tazmc prosyly jisti od
materc. Та jak povjily, іе Ьу nam z drahcj duli daly jisti, аІе
k'ed nc maju f'o nam daty 1. Та nas vypravily, Zebyzmc Sly nazat
а nazbyraly lt'avy а jim domu prynrsly. А pof6m buly ро
zahradi taky bapk'i, tazmc pryncsly u l'urcoch domu. Tak nam
mati pot"iim navaryly а korovu podojily а s tym molokom potrcpaly tai maty z namy jily.
ОпоаіАала Анна Паuак Турчан, 76-літна ЖСНІJ.!ИНа, AHJI

21. VIII. 1931.
4. Za voinu.
Jag bula mobilizaciia, nc znalyzmc о nieim nif'. Lem raz
bubcn bubnuie, kotryi іс vojak, musit mcdi'i dvacct ltiri hodinami narukovati. Ргу!Іо rano ta uizme ІІі do NovjUs'i. !а ostal
v NovjUs'i а! do petnastoho roku па varti. А z NovjQs'i mn'a
vz'uly tlo КоІіс а s Kolk do Ungvara а z Ungvara do Galiciii
do Ladomir Volyп'ski а z Ladomir Volyn'ski af do l.ucka. Л tam
u:l kolo l.ucka icm voioval аі do ~cstnactoho roku do dcvjatnactolю juni. А v dcviatnac(Um juni uZ Rusi mn'a zlapaly1 ta
ot§ykovaJyl do Kyiova. V Kyjovi sc mi раёіІо lumn'i. !а tam
ро Kyjovi nc l;todil chybal do tyZn'a а poiUm jcm ІоІ па rohotu,
af do taчritcskci .ctнbcrn'i.

Dobri mi tam bulo, u gazdy icm robil а! do osemnactoho
roku. Robil icm kolo zeгna ~ kon'ami, oral, sijal. Tam molota
rostcla zcrno а vozme dva kon'i а zapr'ia!c do takoho
vala zo skaly а pofU.m tak dokola }:kody, k'im ho ne vimoloti.
Davaly mi jisti pгaZeny grun а ku tomu sy 1r, moloko а ~nb.
То bulo па гапо, па oiJid borS і mс.чо і J:tlib. V ncdilu fri!tik ni~'
k'im ne vi!ili ~ ccrkvi. Poi'O..m bul Ьоrі а meso. ВorS robia tak:
Do vody daiu kaptІsti а mc.~a. Ja~ іе uvaгcno, daju aj smctany.
V ned'ilu taki zvil'ai rnaju molodi ludc, sol>i vozmu harmuн'iiu а vijclu na ulicu а sobi hraiu а tancuju а spivaju. U nich
tансс tak ska~u jak dak'i сарі.
Zcm tam Ьагz dobra. Nc trcba ani hnojiti а rodi ~~: dobri.
Uroda Ьап; Sumna. А k'cd pohnoji, tak ncma nil:', Ьо f1.огі !iitko,
k 'ct pos'ijc.
Jak jcm tam pri!iol, tak jcm chcil tag robiti, iak u nas, Zcby
hn'iti do jami ne vozili, аІе па rolu. Л gazda mn'i povjil, іе se
tam nc zrodi niC, dc mi hnoju navozimc. А tak bulo, Ze jagzmc
па dvitг

~~n~Ujsc0 ~:~~~;iil~g;i~c ~o~~~~~iFo.e~cd~ ~~ ~~·ь~~o..~.u~ahb~~
bars §umna p§cnica. Tak mi chadZ'aiin povil, 6m ti pravdu n~
skazal, Ze k'ccl pohnojime, tak ne bude tam nijaka uroda, Ьо
!iitko .l)ori. - S'iju tam lem p§cnicu, jarec а ovcs. ~nь tam
bjili zo р!іеnігі.
Jak pri!ili n'imci v oscmnacatim roku, tak uZ ofiam tylc zmc
§І і u! aZ do Galiciji а polUm pri§li do Коііс, dva mjis'aci urlab
mi dostali. Ро dvociІ mjisacoch nazad•zme narokovali а tak dte
zmt· vojovali dalf' af do skonC.cn'a. Do skonten'a j<'m bttl
v Mi!ikol}cU.
Оповідав днІІ 22. VIII. 1931 Ян ІtuТВанск, 59 літ.
5. Sir.
lak podojimf' Uvci, po(Um mam taki klak, vlijcm ku§C'ok
du moluka а to mn'a zaklaga. А to po(Um ruzbijcm а tak sc robi
sir. lag zrobim sіг а s t<'i ncvark'i vari sc Zcntica. С'о iuhasi nc
zjid'a, ta tu zlijcm do IJOC'k'i р1·с кazd'Uf.
б.

Miira.

Pryjdu z 11fcami do ko§ari па miiru і tam doja. Jag iedna
Ufca ma funt moloka, to gazda dostanc dvaгet funti sira а k'ed
vydoia pi().fli.Jnta Ьо des'at lcm funty.
РІа(а nam tak, t'o v ncdilu doiime, to ma!u iuhasi, to taka
na§a рІаса. Со prodamc, tak se rozd'ila l>at'a і iuhas.
Оповідав Мігал Іштnанек, 59 лі1·.
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Роrаё:.

лупають скалу.

RobO.tnici mali fajslik

(~vider) а

vibil do kamcn'a diru. Na-

~~;~~~p~:~~~~ ~~or;a~~uk ~~~~a:U~a~~d~r=t·~a~ г,~~~~Ї~ ~/~f:~П ~
tttorltal skalu.
Оповідав ПІіріла Юрай

108.

76

літ дшt

ГеАьраиовgі.

Za <lvoch

-

22. VIII. 1931.

Helcmano!!ei.

JІЇПО('ІІ.

!edna mati mala (\voch sinoch і buli ba1·z bohati. І hvarila
iim, Zcbi і§Іі cllfib sobi hladati. І oni Ші smutпn 7. clnmtt pr('7.
lk І pryHi ktt jl'dttO.i !.tlyci, de sa mali rozluCiti. І сІо tci іаІусі
zapchali пuZi, а to па znak, :1.с kotri vcrnc sa clomu аЬо н'і.
Hvarili, Ze k'cd vijdc 6.:гvспа kroy, to V('rne sa nazad. І tak
\ТІ'ІІUІ Si1. )t>m jr.c{cn brat і rry~oJ ku tomu strumtl і vidiJ to tam,
(]с joho Ьrсн zapchat nO.Z nc vi!la СІ'п·спа kгоц. І tak zпal, :1.1'
ioho Ьгаt u! nc Zyj('. І vernul sa sam domu ku ~voiO.i matt·гi
і povil iU:i, Zc druhi Ьгаt нS nc Zyjc. І tak tamtot IІrat, {·о IІttl
(lotna, oZcnil sa і tak t.il pt·i matcri nakf.
Оновідав АНЯ \. VI. 1930 Павук Юрай, уч. ІІІ. кл. гор.
щкоди u Пряruеві.

109.

БВІІЬСІ(е,
І.

--

Вав'вkе.

Za cerkoy.

Dal}na ccrkoy mala Іюtу па Baranovim hrun'i. А vccka
Mat'ij chccl, аЬу bula tam, dc tcraz stojit. Вагаn obka.l, Zt• k'ed
IJUdc па hоцпї stojaty ccrkoц, odmir'jal рі1"1 k'ina pin'aZ'i.
А vccka Mafiiovc buly lipJy gazdovc, odmir'jaly riy k'ігса pitІ'aZ'i, ta postavyly tam, dc tecaz sto!it.
2. C'om sa volat Ban'skc?
Teraj!y ludc sohi prypovidajut, !е chto to tot valal znal zalot.yty па takim plannim miscu. Musily tu dak'l'dy robitny1C'y
u mayloch dolovaty і tak mo!no sa valal tu zalotyt. Tu buly
maili rudovi, kopaly а vozyly dcs' za UhcJ, Іщ ZcJiznyc'i §(т
tcdy ne bulo.
IJkrnJIІІІk4 nМ'с(•І.
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:1. Za

Маіа~

kra la.

Bul ieden Ьігоц, tak iak іа tcraz а Маіа! kral chodyl ро sviii
jak cl1udobnyi narid 7.yj<'. Р•·уЮІ сІо jcdnoho valala ta sobi
.~сdлнІ gu jc(lnomu mcsar~komu dvoru. PryiOI pan'sk'i l•aiduk
і mu ш.Jral jсdЛІІ ла drik (па zadok). Povi<la, darcbak, ~to tu
~>ydy§, nt: jclc! do rolюty. І vir1 sa zаЬгаІ і і~оІ dalc. Pry!ol du
birova, tаш calyj \-"<ІІ<ІІ dгcva rulшl. Zas tam sol>i stanul. Tak za!i
па n'oho.- No, planyku, ~to sa pryz'ly•·a§, po<f і ty rubaty 1• No
...·іп kus JIO~tojal, не bar~ s<~. ponahlal <Іо J'uban'i!.. No ale vyfasoval <lvaccc. Л tag ho zachpaly do rolюty. No vіп potim, ja~
clostal s palycu fri!tik, ІаріІ і vin do roboty. АІс vccka napysal
S\'oic mcno ла jcdcn falatok drcva а ho роІо!уІ do kopy, tak ~to
to nyciІto ле obal'yl, k'cdy паруsаІ. Potim vсІ':сг sa zabral і pUol
hct. No tak аІс ла druhi dcn' pr)·!ol па kol''u jak kral. Doraz
\'іп sa роё'аІ zvidaty а chvalyty birova, Zc mat !umnu kopu
drcva пarubano, а сІІtо mu Ію папІЬаІ. Віrоц ла to otpovidal,
7.с mu to ludc z lasky narubaly. ЛІс to prayda ле bula. Бn
і Маіа! kral sam гubal ho. Tak Маіа! kral гoskazal, Zcby toto
drcvo <іаІ pcrcmitnvaty па clruhe miscc. І tak pry!lo sa па tot
falat, !to to Маіа~ kral •·ubal. І svoie mcno па п'hо паруsаІ.
Tak i<~g ho rozmitovaly па clruhc miscc, pry~ly і па tot 18.1at
tlrcva, Но nan'im mcno bulo. Іаg ЬіІ'ЩІ to zbai"'yl, upal ла kofiпa p•·c<l Mat'a§ kralom а tak prosyl u Маіа! krala laska ...·o

ko'fi~~~\~~~~~~c k"г~r~i ~·~ ~~~~~ ~~~f;·~~~~~~;k h1ii~~f~f ~~
1:~:~.~· 1i·~k tf/~~~;~i·~:;:r;,o~~~zs~i~~~~~~a~.~~ar~i~fY~~~~~:
ІюІІаtу

("hutlol)nych

lн<Іу vc("cj ле

ОноІІі,,:ш J;<"t<І.\a Міхал, літ

52,

muCyly.
АНІІ 5. VIII. 1926.
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