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Коли вперше розгортаємо той чи той словник, перед нами передусім —
слово, словосполучення, фраза... Однак уже за хвилю занурюєшся у філігранний світ Слова, укотре захоплюєшся мудрістю його носіїв. Саме таке враження
справляє на читача праця «Мокряни. Говірка маминого села» Г. Дидик-Меуш —
цей «роман-у-словнику» про мікро- та водночас макросвіт мокри́нців (діал.) —
мешканців мальовничого дрогобицького села Мокряни, роман про досвід, обізнаність, спостережливість, духовність, зрештою — про людськість, який не
відпускає до останніх сторінок.
Життєвий шлях чотирьох поколінь по маминій лінії Г. Дидик-Меуш закарбовано в автентичному мокрянському слові, послідовно фіксованому від другої
половини ХХ ст. до сьогодення, хоча тяглість слова давніша, сильніша, ніж час.
Головна оповідачка — Дарія Бучок, мама укладачки цього словника, яка «довгі роки з любов’ю і дивовижною ретельністю відтворювала» (с. 5) мокрянську
говірку чи то в зошитах, чи то принагідно на клаптиках паперу. Важливо, що
завдяки скрупульозній праці доньки мамине Слово не загубилося — збереглося
назавжди, а зібраний діалектний матеріал справді «має найвищу якість і достовірність» (с. 5). Рецензований словник, як і інші праці Г. Дидик-Меуш — відомого історика української мови, виконано на рівні науковиці-професорки, задум,
ідею, «родзинку» якого авторка виношувала та плекала не один день, зреалізувавши його в різних жанрах: «словникові однієї родини», «жіночому словникові», «маминому словникові», «словникові одного села».
Г. Дидик-Меуш зробила гідний дарунок своїй мамі — на літа, однак не лише
сердечно-приватно, родинно: це дар і найріднішим, і всім мокрянським людям,
і мовознавцям, передусім діалектологам. Наукове товариство гідно оцінить цей
«мамин скарб», адже потреба в діалектних словниках і словничках кожної говірки з огляду на різні чинники є безперечною.
Гортаючи новий словник на предмет наукової зацікавлености «а що там
мого», мимовільно потрапляєш у ті часопросторові площини, коли людська
шляхетність цінувалася понад усе. Рецензована праця — це не лише слова, словник. Це світорозуміння, світотлумачення, світосприйняття у Слові, це мокрянський «кодекс» життя: правила поведінки в різних ситуаціях, звичаї, традиції,
мовленнєві формули зичливости, вітань, побажань, а також прокльонів і лайки.
Дивуєшся, «як много важить слово», як знайомі «кравецькі» вши́тки, фарбінки́,
фастри́ґи відлунюють голосом і моєї бабусі-кравчині.
Укласти словник, а тим паче діалектний, — справа непроста. Це один з найскладніших наукових жанрів, що узагальнює, оприлюднює багаторічну працю
його авторки. Позірна легкість «Говірки маминого села» — насправді результат
наукової майстерности його укладачки, материнського чуття мови, наполегливої
та скрупульозної роботи: грамотно викладені значення, вдало дібрані цитати,
ретельно вичитаний текст. Відчувається, що це рідна говірка авторки, яка також
стала інформаторкою, представницею четвертого покоління, а отже, такий словник — достовірне джерело для подальших досліджень.
Реєстр словника — максимально наближені до мокрянської вимови слова,
словосполуки, паремії, табуйовані вислови, відтворені за допомогою сучасної
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орфографії без традиційного для діалектних словників транскрибування (зі всіх
діакритичних знаків використано наголос). Таке подання діалектного матеріалу
значно полегшує його сприйняття для нефахівців. Авторка зафіксувала слова,
які відомі літературній мові (бакýн, óбраз (‛ікона’), пáрити, пасóк та ін.) або
відбивають специфіку наддністрянської говірки на різних рівнях: фонетичному
(апти́ка, ведрó, гáдьи, засмáрканий, пазлíтка, пéндзиль, пенціонéр, печи́тка та
ін.), акцентуаційному (людина́, адвóкат, бéріг, вéрба, задобри́ти, перед тощо),
словотвірному (вазóнок, пи́льник, пíдпеньок, прогýлька та ін.), граматичному
(йоди́на ‛мед. йодʼ, бендзи́на, видéвці, пéдало, півóнія, сати́на та ін.).
Частина слів у зафіксованій говірці має відмінне від літературного значення
(ба́рда ‛патока з цукрових буряків’, ньи́кати ‛постійно казати ньи; усе заперечувати, від усього відмовлятися’, пакува́ти ‛їсти багато і ненаситно’, пере́руб
‛перегородка в шафі’, рíпа ‛великий бруд (переважно на шиї)’, ци́кати ‛давати малими частинами’ тощо), інші — засвідчують розширення семантичної
структури (прóба ‛спроба’ та ‛репетиція хору’, рýра ‛труба’ та ‛кінець’ та ін.).
Авторка намагалася подати всі відомі значення слова в говірці (зици́рка ‛муштра’,
‛шк. руханка’) та омоніми (в’їдáти1 ‛їсти багато і зі смаком’, в’їдáти2 ‛гавкати
голосно і довго’ , повóджиньи1 ‛поведінка; спосіб життя’, повóджиньи2 ‛удача;
удачливість’, просто1 ‛прямо’, просто2 ‛перед; навпроти’ та ін.).
Широко репрезентовані локалізми серед усіх частин мови: вистриґóньи
‛модниця’, розхідни́к ‛бур’ян’, вособíвка ‛автівка’, сьвíнки ‛плавальні труси’, хáмороть ‛затінок’, цíлець ‛сніг, по якому ще ніхто не ходив’, шмíнка ‛помада’;
валивóкий ‛витрішкуватий’, пацаловáтий ‛опецькуватий’, скаливóкий ‛косоокий’; закандиба́ситисьи ‛захмаритися’, запотара́йкати ‛загубити’, споче́ний
‛спітнілий’; вітикайво́ ‛звідси’, впри́бусь ‛на босу ногу’, а також серед великої
кількости вигуків: гей-рýп, пéк-за-пек, сіго́-сіго́, слічо́та та ін.
Засвідчено численні запозичення (гафт, ньиб՚є́ский, папенде́ка, райшту́льи,
ре́кіш, спа́цер, фельфе́дер, цайґ, цельт, шля́фрок, шмельц, штрукс та ін.), чимало староукраїнських слів (ту́чи, мно́го, міну́та та ін.).
Тематичний спектр словника мокрянської говірки охоплює передусім лексику кравецтва (вилóги, вши́тка, розліта́йка, стебнíвка) та кухарської справи
(пелини́чка, пелиньи́, пу́дер, цвíбак), а відтак — медичну (бальóнчик, сирíтки,
скрут, фри́бра), анатомічну (вíчко, щéка, я́мка та ін.), ботанічну (боз, восе́т, зазульки́, пи́рійка, расть, рожде́ник), зоологічну, зокрема й орнітологічну (сліпáк,
спруг, щупа́к, зазу́льи, бо́мок), будівельну (вíнкель, підисьи́тка, тиньк, цалíвка
тощо), теслярську (ги́бель та ін.), музичну (бу́бент, свиста́к тощо), обрядову
(віне́ць, пере́бранці, писа́ти, стростíна та ін.), міфологічну (анти́пко, вопи́р,
дя́бил тощо).
Церковна лексика представлена здебільшого назвами релігійних свят: Главосíки, Ю́ра, Жи́вник, Обли́ваний понедíлок та ін. Серед шкільної лексики чимало застарілих слів: п՚ю́рник, раху́нки, риди́рка, ри́сік, табли́цьи тощо.
Свою «мову» має і мокри́нська мальóта (горóсьо, ня́ньи, пéсьо, тю́тьи,
цьóньи тощо), чий світ дитинства (і укладачки — також) закарбовується в лічилках (лíзла бáба до пивни́ці, погуби́ла пацюри́ці, мíсьиць ви́дів — недови́дів,
сóнце встáло — позбирало та ін.), у забавлянках (бýську, бýську, принеси́ ми
Марýську!; лíзе ґáва до Кракóва: де ту сíсти, би малý (малóго) <…> зíсти; цíхо,
дíти, цíхо-ша, ви́бігла з нори́ мишá, вýшка коротóнькі, фóстик дóвгий, звéрха
кýсник кожушкá тощо), у назвах дитячих ігор та розваг (пускáти бáбки та ін.).
Стилістично маркована лексика відповідно позначена ремарками: лайлива
(гáдина, фрáнса та ін.), зневажлива (пащéка, пендздювáти, скотинá, тлýмок,
халýпницьи тощо), іронічна (бýда, перепроси́ти, рáйзи, смердю́х, філітóво та
ін.), ласкава (худíбка та ін.).
Матеріал мокрянської говірки уможливлює цікаві різноаспектні мовознавчі
спостереження, скажімо, над діалектним словотвором: це формування сло72
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вотвірних гнізд (люкс, люксóвий, люксусóвий, люксусóво (с. 145), склеп, склепáрка, склéповий (с. 225), бацькáр, бацькáрний, бацькáрник, бацькáрство, бáцькатисьи (с. 18) та ін.), функційне навантаження деяких словотворчих афіксів
(зази́мно, заквасни́й, засолóдкий, затонóнький та ін.). Словник ілюструє живу
говірку, яка добирає власні відповідники до запозичень (напрáва ‛ремонт’),
творить нові слова (димцé ‛нитки для вишивання фірми DMC’), «забуває» старі (нéцки, магíльницьи), редукує слова, адаптуючи їх до розмовного мовлення
(льи́трика, льитри́чка, зáра, мож).
Укладачка зафіксувала багатий фразеофонд з компонентами Бог (с. 24‒25),
головá (с. 67), рóзум (с. 217), спóкій (с. 232), сьвіт, сьвьти́й (с. 241), штýка
(с. 280‒281), нич (с. 169) та ін. Це й відомі засвідчені фразеологічні одиниці
мови, які позначені діалектними рисами, і специфічні регіональні утворення
(льос нещисли́вий ‛недоляʼ, мáти таки́й льос ‛мати таку долюʼ; бзік ‛дурниця,
нісенітницяʼ — бзíка в головí мáти ‛поводитися дивно, непередбаченоʼ, цізóрик
‛кишеньковий складний ніжʼ — зложи́тисьи, як цізóрик ‛вдавати зі себе кращогоʼ; шмáта ‛знев. непорядна людинаʼ — шмáта востáтна ‛т.с.̕ ; шпáґа ‛пригода̕ — шукáти собí якóїсь шпáґи ‛наражатися на неприємність’ та ін.).
Усну комунікацію мокрянців забезпечують усталені мовленнєві формули:
привітання та відповіді на нього (шо чувáти?; дай Бóже!; дай Бóже щíсьтьи! —
дьи́кую, дай Бóже і вам! та ін.), звертання (прóшу пáна та ін.); прощання (бувáйте здорóві! — ходíт здорóві! та ін.), побажання успіху в роботі (з Бóгом! та ін.),
побажання щасливої дороги (щасли́во сьи вертáйте! та ін.), застереження від
лихого ока (ти, паскýдне, ти та ін.) тощо. Мокрянські люди вміють жартувати,
фіґлювáти (вам, тáту, Пáска в головí, а менí сьи фýдзія трафльи́є та ін.), іронізувати (з гóлов зáдницев ходити та ін.), а за потреби — ганьбити (ти, дíду, ти!
та ін.) і навіть клясти (кáчка би тьи кóпнула; кáчка би тьи кóпнула, слáбість і
гóпнула; ти гáдино сорокáта; би՚ссьи стік; сýвала би тобóв слáбість по пйи́цу
тощо).
Життєву мудрість, віковий досвід мокрян відбивають і численні сентенції:
як не кійóм, то пáлицев — покарання за негідні вчинки не оминути; як Кýба
Бóгу, так Бог Кýбі — як поводишся, так і маєш; свій як не заплáче, то хоць сьи
скри́вит — рідний як не поможе, то хоча б поспівчуває; не той хібá сьвьти́й,
хто сумýє, а і той, що фіґлю́є — добра людина не тільки сумує, а й веселиться;
хто не слýхає свóї мáми, той слýхає гýсьичої шкíри — хто не одягнеться тепло,
той буде мерзнути та ін.
У Мокрянах схвалюють такі «неписані» правила поведінки: як лю́ди, так і
ти — поводитися так, як прийнято; не пхай свóю ли́жку до чужóї ми́ски — не
втручатися в чужі справи; чéрез дурнé йийцé не псуй лицé — не втрачати репутації через дрібниці; мéнче вкýсиш — скóрше ли́ґнеш — стримувати свої бажання;
даю́т — бери́, бю́т — тікáй — діяти відповідно до ситуації; мáєш у тóрбі —
сьиди́ш на гóрбі — бути передбачливим; не то гріх, шо в пи́сок йде, а то, шо
з пи́ска вихóдит — під час посту важливо не говорити нічого злого; не будь
задóбрий, бо тьи зли́жут — за надмірну доброту можна постраждати; не варто
щось відкладати на потім, бо відклáдуваний хібá сир добрий та ін. Та й узагалі
не варто перейматися дрібницями, адже то бýлька прýтів Бóжої вóлі. А коли
в родині спокійно, мирно, затишно, то, як кажуть мокрянці, якби́ сьвьитí хáту
перелетíли (с. 244).
У мокрянському слові — особливе ставлення до природи (жаль ми нáшої
черéшні. Чи́сто ги люди́на відійшлá — с. 9), спостереження за якою сформували
доречні висловлення: по Петрí — по теплí; заводи́ти, як кáньи на дощ; сóнце
зайшлó за вал (призахідне сонце зайшло за темні хмари — завтра буде дощ) та
ін. Зафіксовано низку евфемізмів до слова гáдра ‛гадра’ — паскýдницьи, та і
под. , яка завжди набридала мокрянським людям.
Рідні місця Мокрян окреслюють оніми: Бадáйка ‛річка, що текла тільки однією частиною села Мокряни’, Стýпенка ‛потік у долині пасовища біля сусідISSN 0027-2833. Мовознавство, 2022, № 4
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нього села Ступниця’, Перéлісок ‛поле під лісом̕ , Полýванок ‛ділянка недалеко
від хати’, Сіножи́тка ‛луг, де косили траву на сіно’, Толокá ‛громадське пасовище̕̕ та ін.
Ілюстрації словникових статей відбивають традиції та звичаї в Мокрянах
плести вíнчики з барвінку нареченим (с. 49), сьвьити́ти на Бóжого Тíла власноруч зроблені як намальóвані вíнчики (с. 49), на «Івана» майи́ти хати́ лопухáми і
ромáшками (с. 110), прикрашати перед Різдвом ялинý рíжними банькáми (с. 17),
а зайву — класти на посáчку при порóзі, щоб витирати ноги (с. 284), чи готувати
дванадцять страв, серед яких — дефіцитний волíй (с. 55), випікати напередодні
Святвечора стрýцлі (с. 23), а після Вечері — вйизáти ли́жки, запихати в дíдух,
аби́ роди́на булá міцнá (с. 51), про те, як вся́ким-рíжним оздоблювали обрядовий великодній хліб (с. 177). Цікаво довідатися, що за мокрянськими звичаями
листів до сьвьитóго Миколáя не пишуть, адже сам знáє, що мáє роби́ти (с. 154),
на Сьвьитý вечéру — не п՚є́сьи, тому й пи́ти нич не стáвили на стів (с. 285),
про коляду на Старий новий рік, коли важнé кольидувáти, а не засíсти за стів і
гóститисьи до рáна (с. 34) та ін. У мінітекстах словникових статей — про будні
Мокрян: розповіді про те, як лапали лиса (с. 139), як у річці Бадайка холодили
молоко, ба більше — навіть довідуємося про найпоширеніші клички мокрянських псів — Бóбко, Брóвко, Мýха та Рéкса (с. 182).
«Квіткові» ілюстрації, як визначає їх авторка, записані мокрянською говіркою з голосу її прабабці та бабці, — це своєрідний порадник у веденні господарства, у вихованні дітей, у вмінні протистояти життєвим труднощам, пам’ятаючи,
що на все Божа воля: Дав ти Пáмбіг щíсьтьи… все так не будé! І як дав ти
Пáмбіг нещíсьтьи, памньитáй, тиж все так не будé! (с. 282); Як Пáмбіг дасть
ти щíсьтьи, то ніхтó від тéбе не змóже відобрáти (с. 175); це і непомильна
жіноча інтуїція: якщо чоловік іде, а дружина його наздоганяє, то не тре сьи
питáти, як вни жи́ют (с. 231). Варто скористатися перевіреними часом бабциними переписами, щоб зготувати паштетíвку — домашню ковбасу з вареної
печінки і м’яса (с. 180), пля́цок з румбамбáру (с. 218), пелиньи́тка зи стáрки (без
цукру) (с. 236), пирíг з бýльби (с. 29) тощо.
Потішними в цьому «романі-у-словнику» є невигадані історії про Василя,
який, сидячи за весільним столом при парáді, так і не зрозумів, що одружується
(с. 176), про те, як совíти робили в Мокрянах публíку, позаяк не знали, які на
вигляд пчолá (с. 208) чи дозрілі огірки (с. 229); як «маскальки» шили портки́ з перкалю́ (ситцю) в квіточки́, чим здивували мокрянське жіноцтво так, що
до самóї смéрти не моглó нади́вуватисьи (с. 182) — усе це природна реакція
ґаздови́того галичанина на появу цілком іншої «культури». Безперечно, саме
Словом мокрянці вчать порядности, толерантности, терпимости, цінувати те,
що довкола нас, адже в буденних клопотах і минає життя. Колись важко працювали в колгоспах, порали велике домашнє господарство, однак жінка-мокрянка
йшла до цéркви так аліґáнсько вбрáна, гнíби не знáла, що такé моти́ка, ви́ла і
серп (с. 73).
«Мокряни. Говірка маминого села» — це не тільки лексикографічна праця,
а й живі голоси мокрянських людей, які лунають за кожним словом. Колоритну наддністрянську говірку можна почути завдяки запропонованим QR-кодам
(с. 15, 40, 120, 138 та ін.): авторка разом із сестрою начитують оповіді, наспівують коляди (до речі, додано й ноти до коляд на с. 34, 113, 128, 214).
Словник Г. Дидик-Меуш подає найновішу інформацію про стан функціонування однієї з наддністрянських говірок, найвиразніше на рівні фонетики:
у позиції після м’яких та шиплячих звуків звук [а] реалізується як [и], [і] (пáши,
пори́док, почи́ток, рíсно, чид, пацьи́чий, шкрібáчка), «укання» (рýжи, ружóвий,
убрáзити, кумпáнія); наявність протетичних звуків (влáска, вбóра, вовéс, вóвад,
волýвчи, гнíби, гиржá, йи́ндик, йи́нчий); більший ступінь м’якости свистячих (зьвьир, сьвьи́то, сьвіт); у позиції після голосного в кінці складу перехід [л] в [ў]
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(спíвка, цíвком, ціди́вко, шкéвко, горíвка); відсутність довготи м’яких приголосних в іменниках середнього роду (пащекóваньи, прасóваньи, снідáньи, хабазьи́,
хóджіньи, болотьи́, гирчи́цьи); твердість [р] (бурáк, вечéрати, ратýнок, расть);
зміна [тʼ] у [кʼ] (скьи́ти, скьи́тий, кісни́й, кíсно, нáкще); твердість суфікса -иск(о)
(бодачи́ско, окóписко, піячи́ско, пси́ско, хлопи́ско); твердість суфіксів інфінітива
(кри́слит, ми́слит, прилíпит, заслíпит) та ін. Серед морфологічних рис: закінчення -и в демінутивах у називному відмінку (подушчи́, ручничи́, волýвчи), закінчення -ов — в орудному відмінку (рікóв, робóтов), -и — у родовому й місцевому
відмінках (здорóвйи, весільи́, на мíсци); закінчення -ий прикметників м’якої групи
та порядкових числівників (великóдний, восíнний, зáдний, порóжний, трéтий);
займенники в непрямих відмінках (вно, го, ї), збереження давніх форм інфінітива
на -чи (бíчи, печи́, товчи́), форми флективного вираження 1-ї та 2-ї ос. одн. та мн.
в умовному способі (аби́՚м, аби́՚с՚, аби́՚смо, аби́՚сте); давні форми прислівників
(тудийкавó), специфічні синтаксичні конструкції (на спаню́ ‛під час сну’) та ін.
«Мокряни. Говірка маминого села» Г. Дидик-Меуш — перша книжка з авторської серії MOVApro, достойна праця в усіх аспектах, яка має шарм, магію та
настрій, своєрідна зни́мка, але зни́мка Слова, за кожним з яких вчувається гнíби
живá людинá, вчувáє сьи, як дихáє… Вчувається голос мами…
Сподіваємося, що оригінальний лексикографічний підхід та зреалізована
ідея «словника однієї родини», «маминого словника», «жіночого словника»,
«словника одного села» мотивуватимуть дослідників на нові подібні видання,
щоб кожному мешканцеві кожного села в Україні пощастило так, як мокрянському Слову.
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