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Статья посвящена анализу некоторых трактовок понятия
"национального характера" в современной лингвистике, исследованию
доминантных
черт
итальянского
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объективированных лексемами arte d’arrangiarsi, dolce far niente и furbizia,
проведению компонентного анализа, позволяющего выделить главные
когнитивные признаки номинаций, которые репрезентируют этнические
характеристики представителей итальянской лингвокультуры.
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VERBALIZATION OF PREDOMINANT FEATURES
OF THE ITALIAN NATIONAL CHARACTER
The article deals with the analysis of some interpretations of the notion
of "national character" in the modern linguistics, the predominant features
of the Italian national character expressed by the lexemes arte
d’arrangiarsi, dolce far niente and furbizia are investigated. The main
cognitive features of the names that represent ethnic characteristics of the
members of the Italian linguistic culture are identified by means of the
component analysis.
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НІМЕЦЬКІ ЛЕКСИЧНІ ЗАПОЗИЧЕННЯ У
БОЙКІВСЬКОМУ ГОВОРІ: КІЛЬКІСНИЙ,
ТЕМАТИЧНИЙ І СОЦІОЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТ
Статтю присвячено проблемі дослідження німецьких лексичних
одиниць у бойківському говорі. Розглядаються сфери використання
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німецьких запозичень, а також проводиться соціолінгвістичне
порівняння між іншомовними словами, що є відомими міській і
сільській молоді та їхнім прабатькам.
Ключові слова: бойківський говір, запозичення, міжмовні
контакти, діалектологія, соціолінгвістика.

Дослідження німецьких запозичених слів уже проводилося у
різних говорах українського південно-західного наріччя:
буковинському – З. Савченко, І. Яцюк, О. Огуй, Г. Сеник;
закарпатському – О. Гвоздяк, Г. Меліка, О. Майор; гуцульському –
Х. Вільперт та інші [Лопушанський, Пиц 2011, 8]. Перший опис і
аналіз німецьких запозичень у бойківському говорі здійснив
М. Онишкевич у 1970 р. ще до укладення ним словника
бойківських говірок. У статті "Германізми в бойківському діалекті"
він поділив усі слова німецького походження на дві групи:
1) військові германізми (81); 2) побутові германізми (122)
[Онишкевич 1970]. Однак, цей поділ запозиченої з німецької мови
лексики є дуже загальним і потребує точнішої тематичної
деталізації. Також виникають сумніви щодо кількісного
представлення німецьких лексичних запозичень у бойківському
діалекті і щодо того, чи усі запозичення, що поширилися в
українській мові, є німецького походження. І найголовніше, чи
однаково вживаними є німецькі слова серед різних поколінь
бойків? Усе це становить актуальність нашого дослідження.
Мета публікації – поділити німецькі запозичення, що
зустрічаються у бойківському говорі, на тематичні групи; відділити
слова німецького походження від тих, що поширилися в
український говір через німецьку мову; з’ясувати, які запозичення є
відомими сучасній сільській та міській молоді, а також
найстаршому поколінню.
Для визначення сфер використання німецьких запозичених слів
у бойківському говорі використовуємо нашу публікацію
"Німецькомовні лексичні запозичення у південно-західних говорах
України" [Лопушанський, Пиц 2011]. Тут на основі діалектних
словників української мови та публікацій, присвячених
дослідженню німецьких лексичних елементів в українській мові,
ми виділили 954 запозичених з німецької мови слова та 259
запозичених через неї і зазначили територію їхнього поширення:
бойківський,
буковинський,
волинський,
лемківський,
наддністрянський говори. Частково розглядається також
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закарпатський говір. Для збору матеріалу бойківського говору
використано "Словник бойківських говірок" М. Онишкевича
[Онишкевич 1984].
Загалом 318 слів німецького походження мають позначку, що
вони зустрічаються у бойківському говорі та охоплюють такі
тематичні групи:
Військова справа (62): абрихти́рка "початкова військова
підготовка перед службою в армії і в перші дні служби" (нвн.
abrichten "муштрувати"), беобáхтер "спостерігач" (нвн. Beobachter
"тс"), брóцак (брýцак) "наплічник" (нвн. Brotsack "мішок на хліб"),
гаптáк! (еб-тéх!) "струнко!" (нвн. Habt Acht! "тс"), ґвер "гвинтівка,
кріс" (нвн. Gewehr), дикувáтися "ховатися" (нвн. sich decken "тс"),
лю́фа "дуло стрілецької зброї" (нвн. Lauf "тс"), мельдýнок
"донесення, повідомлення, рапорт" (нвн. Meldung "тс"), нарокувáти
"вступити на військову службу, стати солдатом" (нвн. einrücken),
рáйтки "галіфе" (нвн. Reithose "тс"), рихтáй "1. Направо;
2. Військова дисципліна" (нвн. richtet euch! "рівняйсь"), фéнріх
"прапорщик" з нвн. Fähnrich, ферфля́ша "манірка, баклага, банка"
(нвн. Feldflasche "тс"), шáнець (шанц) "військова траншея, окоп,
рів" (нвн. Schanze "тс") та ін.
Будівництво (36): бантúна "середні поперечки на кроквах" (свн.
bant – поперечка, перекладина), ґрáґар(ь) (грáгарь, ґрéґарь, дрáґарь,
крáґар) "поздовжня балка в хаті, яка підтримує стелю; сволок"
(нвн. Trӓger "опорна балка"), дилúна (диль) "1. Мостина; 2. Груба
жердина (свн. dil(le) "довга вузька дошка"), лáта "рейка на
кроквах, на яку кладуть черепицю" (свн. latte "дошка, брус"),
лíгарь, лéгарь "1. Сволок; 2. Зрубане дерево, що довго лежить в лісі;
колода; 3. Брус на мості; 4. Довгий брус, переважно як підклад під
підлогу, дрова, колоду, тощо" (свн. lëger "балка, яка підкладається
під бочки з вином"), трам 1. Підвалина, сволок; 2. Колода (австр.
Tram "колода, балка, брус"), цембрúна (цембрúні, цибрúна) "1.
Будівельне дерево; 2. Дерев’яна будівля" (свн. zimber "будівельне
дерево; дім; квартира") та ін.
Лісорубство і лісосплав (21): авф "сигнал підняти вгору колоду
або один з її кінців" (нвн. Auf! "вгору, догори!"), кл’аус
"лісосплавна гребля" (нім. Klause "гребля, ущелина"), латра
"чотири кубічні метри дров", півлатéрок "1. Два кубічні метри
дров; 2. Кубометр дров" (свн. lafter, lachter "сажень, міра
довжини"), рентúня "довгі вузькі колоди на дні риз" (свн. rant
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"край, зовнішнє обмеження площі"), рúзи (рúйзи) "дерев’яний
жолоб, яким спускають з гори колоди" (н. Riese "лісоспуск"), сьніт,
сніт "1. Колода; 2. Надгнила колода; 3. В’язка дров", фестметр
"кубометр" (нвн. Festmeter), филю́нок (нвн. Fӓllung), фли́сник
"плотар" (нвн. Flößer "плотар"), ціхувáти "позначати дерево для
вирубки" (свн. zîch "доказ; позначка; вигляд"), шля́ги "тонкі
колоди, призначені для сплаву" (нвн. Schlag "рубання лісу"), шýба
"суньте! посувайте!" (нвн. Schub "поштовх") та ін.
Сільське господарство (19): вáлець "каток" (нвн. Walze "тс"),
вальцьовáти "притискати катком землю після боронування,
коткувати" (нвн. walzen "вальцювати"), грáблі "вила, якими
відокремлюють зерно від соломи" (нвн. Gabel "вила"), грáца "рало
для міжрядного просапування, розпушування землі" (свн. kratze
"скребачка"), грис (гріс) "висівки" (нвн. Grieβ "зернисте мелене
почищене збіжжя для страв"), жубрувáти (зюбрувáти) "молоти"; 2.
Товкти в ступі ячмінь, пшеницю чи овес на крупу" (свн. sūbern
"чистити, звільняти від чогось) та ін. Як окрему підгрупу тут можна
виділити одиниці виміру, що використовувалися у сільському
господарстві: 1) мірами сипких тіл є мáця "1. Чвертка; 2. Дві
чвертки (близько 65 кг); 3. Два полумацьки (48–50 кг); 4. Сім
полумацьків (приблизно 1 ц вівса)" і полýмацьок "1. Міра ваги
сипких тіл в 25 кг; 2. Дерев’яний посуд місткістю в 25 кг, яким
міряють збіжжя, картоплю, сир тощо" (свн. matze, metze "давня
міра об’єму рідких та сипучих тіл різної величини (особливо для
збіжжя)"); 2) спеціальний посуд для овечого сиру місткістю 8 л
називається вíвчий полýмацьок; 3) мірою збіжжя є фáска (25 кг), що
з свн. vaz "бочка; посудина; ящик"; 4) площа землі: морг (мoрґ)
"0,56 га землі" (нвн. Morgen "0.25 га"); міра ваги – лут (свн. lōt
"міра ваги відлита з свинцю").
Суспільні та політичні поняття (18): басарýнок "винагорода за
кривду, грошова компенсація за побої" (свн. baӡ "краще", свн.
beӡӡerunge "поліпшення, покращення; виправлення"), борк "борг,
кредит" (нвн. Borg "позика, борг"), лю́фник "той, хто відпочиває на
свіжому повітрі, дачник; турист, курортник" (нвн. Luft "повітря"),
страф "штраф" (свн. strafe), ýрльоп "відпустка" (нвн. Urlaub),
фáнва "прапор" (нвн. Fahne "прапор"), шóвтис "сільський староста,
солтис" (нвн. Schuldheiß "голова общини"), штрéка (штри́ка)
"залізнична колія" (нвн. Strecke "тс") та ін.
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Столярство і теслярство (17): бардúга "сокира для тесання
(свн. barte "широка сокира"), гебáнок (гимбáнок, хібáнок) "великий
рубанок, фуганок" (нвн. Hobelbank "стругальний станок, столярний
верстат"), гéблик (гúбель) "рубанок" (нвн. Hobel "рубанок"),
гиблювáти "обробляти дерево рубанком" (нвн. hobeln "тс"), цаль,
що має також значення "міра товщини дощок – 1,6 см" (нвн. Zoll
"застаріла міра довжини різної величини від 2,3 до 3 см"), шліхтáк
"рубанок з одним лезом (для вирівнювання поверхні)" (нвн.
Schlichthobel "шліфтик; фуганок"), шпарувáти "рівно обтесувати
колоди або дошки, щоб щільно прилягали між собою" (свн. sparre
"жердина, балка" чи нвн. Sparren "стропило"), шпургéбель
"шерхебель" (нвн. Spurhebel "тс") та ін.
Торгівля (16): брифтáшка (брíфташка) "гаманець" (нвн.
Brieftasche – гаманець), гéндель "торгівля" (свн. handel "тс"),
гандля́р (гиндля́рь, гендля́р) "торговець кіньми" (нвн. Händler
"торговець"), ярмáрок "торг худобою, ярмарок" (нвн. Jahrmarkt
"ярмарок") та ін. Велику підгрупу тут складають старі назви
австрійських та німецьких грошових одиниць: гáлярь "грошова
одиниця, монета" (свн. haller, heller "дрібна монета з міді або
срібла"), грáйцарь (ґрáйцарь, ґрéйцар) "австрійська розмінна
монета, крейцер" (нвн. Kreuzer "крейцер (срібна монета 13–19 ст.
поширена у Південній Німеччині, Австрії і Швейцарії"), тáляр
"долар" (рнвн. Taler "срібна монета"), рúнський "австрійська
грошова одиниця вартістю 2 корони" (монета чеканена над Рейном
(Rhein, Ren, Ryn), двн. Rhīn), шелюг "дрібна монета" (свн. schillinc).
Ковальство (13): ґриф (ґріф, ґреф, гриф) "(на підкові) каптур,
зачіпка" (нвн. Griff "ручка; рукоятка; держак"), грифувáти "робити
тупі шипи на підкові" (свн. grīfen "хапати, брати"), друшля́к "1.
Пробійник; 2. Кожушок без рукавів (нвн. Durchschlag "пробійник"),
зáцгамер "гладилка" (Setzhammer "тс"), уфнáль "цвях, яким
прибивають підкову до кінського копита, ухналь" (нвн. Hufnagel),
шлю́ф(к)а "залізний обруч на кінцях орчика, штельваги" (свн. sloufe
"петля") шпіц "1. Гострий шип підкови; 2. Гостре закінчення
предметів; 3. Шпиль (нвн. Spitze "лезо, кінчик, шпиль; передня
частина підошви"), шти́ца "1. Залізний прут, що з’єднує чепіги
плуга; 2. Залізний прут, що з’єднує чепігу з гряділем або полицю з
плугом; 3. Залізний прут у возі у формі трикутника, що підтримує
передню ручицю на вертлюзі (нвн. Stütze "опора, підпора"), штóля
"цвях, шип на підкові" (нвн. Stollen) та ін.
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Одяг, взуття, аксесуари (11): áнцук "костюм" (нвн. Anzug
"чоловічий костюм"), кацабáйка (кацабáя) "полотняна кофта" (нвн.
Kutzboi "груба тканина і одяг з неї"), крисáня "1. Солом’яний
капелюх ручної роботи; 2. Чорний суконний капелюх" (свн., снн.
kritz "риска, лінія"; або нвн. Kreis "коло, круг; округ, повіт"), лéйбúк
(лáйбик, лú(й)бик, лейбéк) "жилетка з домашнього сукна" 2. Куртка
з домашнього сукна; 3. Різновид сіряка (нвн. Leibchen "ліф, корсаж,
корсет"), мáсьля "галстук" (свн. masche "петля", нвн. Mascherl
"краватка з поперечною петлею"), обчáс "каблук, підбор" (нвн.
Absatz "тс"), пáнтликі "вузькі стрічки на капелюсі" (нвн. Bändel
"стрічечка, крисаня"), фартýх (хвартýх, квартýх) "1. Будь-яка
спідниця; 2. Спідниця з білого домотканого полотна, яку одягали
під запаску; 3. Весільна спідниця з білого полотна" (свн. vortuch
"фартух"), шаль "шарф, шаль" (нвн. Schal "тс"), шорц "вид
спідниці" (свн. schurz "фартух"), шпéнцер "куртка" (нвн. Spenzer
"коротка, вузька куртка").
Стельмаство (10): дúшель "дишло" (свн. dihsel "тс"), драб
(драбина) "1. Драбина; 2. Драбина у возі" (свн., снн. trappe
"драбина"), літерки́ "полудрабки" (нвн. Leiter "драбина"), лю́шня
"частина воза, люшня" (рнвн. liuhse "тс"), льóник "шпонка на кінці
осі, щоб колесо не злітало" (свн. lon, lun(e), lan "заколесник"),
регúль "основна дерев’яна частина плуга" (cнн. regel "поперечна
жердина" чи свн. rigel "дерев’яна перекладина; поперечка"; нвн.
Riegel "засув"); фíра (фýра, фéра) "віз, підвода" (свн. vuore, нвн.
Fuhre), фóрналь "зачіпка на кінці дишля, наконечник"
(нвн. Vornagel "тс"), шпúця (шпéця, спúця, шпрúха, спрúха) "деталь
у колесі, закріплена одним кінцем в ободі, другим – у маточині,
спиця" (рнвн. speiche "спиця", споріднене з spitz "гострий"),
брус,
що
з’єднує
штильвáга
(вага)
"поперечний
сільськогосподарське знаряддя з упряжкою" (нвн. Stellwage "тс").
Кравецтво, шевство, суконництво, гарбарство, ткацтво (11):
би́нда "стрічка" (нвн. Binde "тс"), дріт (дрóтє) "дріт, шевська
нитка", дротувати "латати постоли шнурком (свн. drāt, сілезький
діалект drot "дріт"; нвн. drahten "скріплювати дротом"), зáмша
"замша" (нвн. Sämisch(leder) "тс"), кафáр "товкач, яким у ступах
б’ють сукно (нвн. Keffer (Käpfer) ""голова" бруса"), кльоп "пучок
прядива" (свн. klobe, klube "розколота частина дерева; лещата;
пута"), лíци "шкіряні віжки" (свн. leitse, lêtse "тс"), ля́да "рухома
рама у ткацькому верстаті, що збиває полотно" (нвн. (Web)lade
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"рухома рама у ткацькому верстаті, що збиває полотно"),
облясовáти "облямувати" (свн. lassen "залишати"), рантýх "1.
Полотно на підочіпку; 2. Фабричне полотно; 3. Сувій домашнього
полотна" (нвн. Randtuch "край сукна"), шпýлер "металевий
стержень з маховиком для намотування ниток на цівку" (нвн. Spuler
"прилад для намотування ниток").
Речі домашнього вжитку (11): бáмбéт (бамбéтель, бамбéтиль,
бамбéтля, бамбéтлі) "дерев’яний розсувний тапчан" (нвн. Bankbett
"меблі, які розсуваються для спання і складаються для сидіння" або
ідиш bankbettel "тс"), блíшка "бляшана форма, у якій печуть булки"
(нвн. (Back) blech "бляшаний лист для випічки"), бляхáр "1.
Бляшаний посуд; 2. Полиця у плузі (свн. blech "бляха, плита"),
братрýра (браґрýра, брадрýра, братýра, брандýра, брадýра)
"духовка" (нвн. Bratröhre "духовка"), дзúґар "годинник" (нвн. діал.
Seiger "пісковий, водяний, настінний годинник"), кранц "косинець
на кухонній плиті" (свн. kranz "вінок; предмет, частина предмета у
формі вінка"), рúнка "невисока каструля" (свн. rīne "неглибока
каструля, сотейник"), рýра "духовка" (півд.-нім., австр. Rohr
"духовка"), рýшта "решітка (під кухонною плитою)" (нвн. Rost
"решітка"), фля́ща "пляшка" (свн. vlasche, vlesche), шýбер (шýбрик)
"металева засувка, щоб перекривати димохід (австр. Schuber
"блокуючий пристрій, механізм; заслінка, засувка").
Слюсарство (9): мáйзель "зубило, долото" (свн. meiβel),
мýтергáмер "прилад, яким вибивають дірки у гайках"
(нвн. Mutterhammer "молот, яким ковалі пробивають дірки у
гайках"), нýтра "гайка", нутéрка "гайка на осі воза" (Mutter
"гайка"), опцьóнгі "обценьки" (нвн. Hebzange), рáшпель (рúшпіль)
"металевий пильник, який використовується для обробки м’якого
металу" (нвн. Raspel "напильник для грубої роботи"), рýрки "щипці,
кліщі, якими тримають зубило" (нвн. Rohr "труба"), сьлюсáрка
"ремесло слюсаря" (від слюсар, що з reccенського діалекту slusser),
шрíба "1. Гайка; 2. Гвинт, шуруп (свн. schrūbe "гвинт"), шрýбстак
"слюсарний прилад, яким затискають деталь для її обробки,
лещата" (нвн. Schraubstock "лещата").
Характеристика людей (8): бéнькарт (букартя, бýкарт)
"позашлюбна дитина, байстрюк" (свн. banchart "позашлюбна
дитина"; нвн. Bankert), гáдра "сварлива жінка" (нвн. Hader
"сварка"), гýнцвост "негідник, мерзотник, пройдисвіт" (нвн.
Hundsfott "тс"), муц "гладка, мала, але сильна людина", мýцик
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"залицяльник" (баварський діалект Mutz "кішка, кицька; (перен.)
кицюня, любонька, голубонька"), фрає́рочка "дівчина" (нвн. Freier
"наречений, жених"), фрóйд(р)а (фрéйда) "повія" (нвн.
Freudenmädchen "тс"), шáльма "шельма" (нвн. Schelm "тс"), швáґер
(швагро) "чоловік сестри" (нвн. Schwager "чоловік сестри").
Бондарство (6): бóчка "1. Бочка; 2. 20 літрів (міра)" (двн. bottaha
"бочка"), бóднар(ь) "бондар" (гессенський діалект bodener "тс"),
стáнва (стáновця) "бочка для капусти", стáнов "велика, внизу
ширша, вгорі вужча бочка для капусти, виготовлена з рівних
клепок" (свн. stanne, stande "бочка"), шáфлик "цебер", шáфля
"дерев’яне цебро з накривкою для яєць" (свн. schaffel "міра збіжжя"
чи свн. schaf "цебро").
Фауна (6): валашóйник "кастрований кінь, мерин" (австр.
Wallach "кастрований кінь"), мáрга (мéрга) "велика рогата худоба",
мерóха "кобила", мéрха "1. Шкапа; 2. Падло" (свн. marc(h) "кінь",
свн. merhe "кобила"), тирóля "корова червоної масті" (похідне
утворення від назви австрійської провінції Tirol), шíмель "кличка
коня" (нвн. Schimmel "білий (сивий) кінь").
Кулінарія (2): ши́нка "окорок, шинка" (свн. schinke "шинка"),
штрýдель (стрýцля, стрýцень) "плетена булка" (півд.-нім., австр.
Strudel "рулет із листкового, дріжджового чи прісного тіста з
солодкою, фруктовою, м’ясною чи овочевою начинкою").
Ознаки та дії (27). Багато дієслів уже віднесено до попередніх
груп лексики, що пов’язані з різними галузями ремісництва,
сільським господарством, торгівлею тощо. До групи "Ознаки та дії"
зараховуємо ті дієслова, що не є фаховою лексикою, а
характеризують відносини між людьми, їхній побут, проведення
вільного часу та роботу вдома: вáровати (вáрувати) "стерегти,
пильнувати, оберігати" (рнвн. wahren "зберігати, берегти,
охороняти"), вінчовáти, (вінчувáти, віншувати) "вітати, бажати,
складати побажання (на Різдво, Богоявлення, Новий Рік) (рнвн.
wünschen "бажати"), люгáти "1. Говорити правду в очі; 2.
Ганьбити" (можливо свн. liugen "брехати" або свн. lûgen
"дивитись"), райзувáти "подорожувати" (нвн. reisen), шлякувáти
"проклинати, клясти(ся)" (der Schlag soll dich treffen! (прокляття),
шпанувáти "1. Натягувати; 2. Стежити" (нвн. spannen "натягувати;
напружувати; підстерігати, чекати з нетерпінням"), шпарувáти
"заощаджувати, економити" (нвн. sparen "тс") та ін. Засвідчені у
бойківському говорі прикметники, які не увійшли до попередніх
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груп фахової лексики, характеризують внутрішні якості людини:
варт "вартий чогось" (нвн. wert "тс"), ритéрний "справедливий"
(нвн. Ritter "лицар"). Через прислівники виражені такі якісні
ознаки: лю́зом "вільно, легко" свн. lôs "незакріплений, слабий;
вільний"), фурт "постійно, увесь час, раз у раз" (нвн. fort und fort
"безперервно"; або з fortwährend "тс").
Інша лексика (15): гáрап "нагайка" (herab! "вниз, додолу!
(команда собакам для відгону від здобичі"), кавáлець "кусок,
шматок" (свн. kavel(e) "кругла дерев’яна паличка для
жеребкування; доля, витягнений при жеребкуванні пай"), кац
(катс) "вигук, яким відганяють котів) (нвн. Katz(e) "кішка"), тáшка
"1. Шкіряна торба через плече; 2. Ручна торба пастуха (нвн. Tasche
"сумка; торба" також двн. tasca "тс"), ши́фа "пароплав" (нвн.
Schiff), шнýрок (снýрок) 1. Вузька стрічка; 2. Шнурок; 3. Шпагат; 4.
Облямівка "шнурок, який використовується для оздоблення одягу"
(свн. snûr, snuor "шнур, мотузка, канат; стрічка; лінія; висок") та ін.
Звичайно, цей поділ є дещо умовним через те, що частина лексики
є багатозначною або ж має універсальний семантичний характер і
може подаватись у різних групах слів, наприклад вáлець "каток" і
вáлець "вальс" Безперечно, запропонований перелік лексичних
запозичень з німецької мови (чи через неї) не є повним реєстром
германізмів, оскільки: 1) не всі германізми вдалося зафіксувати у
словниках діалектної лексики чи переліках запозичень одного або
кількох говорів; 2) не до всіх занотованих явних германізмів вдається
одразу віднайти німецьке джерело запозичення.
Значна частина запозиченої лексики, що побутує у бойківському
говорі, поширилася сюди через німецьку мову. У зазначеній публікації
таких слів – 95: алярмóво "екстрено, негайно, дуже швидко, поспішно"
(нвн. Alarm "тривога, сигнал тривоги", що з лат. arma "(мн.) зброї",
бóтля (бóтея) "бутель" (нвн. Buttel "пляшка з алкоголем", що з лат.
but(t)icula "пляшка, глечик"), бýкса (бýкша) "1. Втулка у колесі воза; 2.
Залізний обруч у млиновому жорні" (нвн. Buchse "втулка", що з гр.
pyxís "скринька, коробка з бука"), війтíвство "війтування" (свн. voit,
vog(e)t "наглядач, правитель", що з лат. (ad)vocātus "судовий
оборонець, захисник"), грош "гріш" (двн. grosch(e), що з лат. grossus
(dēnārius) "товстий (динар)"), ґáра (гáра) "віз для перевезення снопів
(нвн. Karre, що з лат. carrus "віз"), є́рха "тонко виправлена шкіра" (свн.
ir(c)h, ereh, що з лат. (h)ircus "козел"), кавáлірь "наречений" (нвн.
Kavalier "вершник", що з лат. caballārius "тс"), камазóля (камазóлька)
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"1. Жіночий жилет; 2. Верхній чоловічий одяг без рукавів
(нвн. Kamisol "камзол", що з лат. camīsia "сорочка, яку носили солдати
і каплани"), катрáн "запаска" (нвн. Kattun "ситець", що з араб. qutun
"бавовна"), конiрувáти когось (конєрувáти кимось) "1. Знущатись з
когось, збиткуватися; 2. Мучити когось роботою, докучати" (нвн.
kujonieren "негідно поводитись, придиратись", що з фр. couyonner
"називати боягуза"), кóфель "посуд для міряння зерна", кóфля "черпак,
ополоник" (нвн. kuf(f)el "посудина для пиття, кухоль", що з лат. cūpa
"бочка"), крепíрувати "мучитися, бідувати" (нвн. krepieren "здохнути",
що з лат. crepāre "гриміти, тріщати, клацати"), кýфа "1. Посуд на 100
літрів; 2. Кухоль" (свн. kuofe "чан, діжка, цебер"; нвн. Kufe "чан,
бочка; міра об’єму рідких та сипучих тіл різної величини", що з лат.
cupa "чан"), куфéрок "чемодан із дощок або фанери (нвн. Kuffer(t) 16
cт. "ящик, скриня", що з лат. cophinus "плетений кошик з вербових
гілочок"), лíфрати (нвн. liefern "постачати", що з фр. livrer
"пересилати", а це з лат. līberāre "звільняти"), маґлювáти (маглювáти)
"качати білизну" (нвн. mangeln "качати білизну", що з гр. mánganon),
мáнтель "шинель" (нвн. Mantel "тс", що з лат. mantellum "покрив"),
пас "паспорт" (нвн. Pass "тс", що з фр. passeport), пíнязь "гроші (1/2
грейцара)" (двн. penning "франкський срібний динар", що з лат. pondus
"ваговий римський фунт; вага; гиря"), планкáч (пленкáч) "широка
сокира для тесання колод" (свн. planke "товста дошка; загорожа", що з
гр. phálanx "товста дошка"), пýтня "дерев’яний посуд для води, відро"
(двн. butin(n)a, putina, бавар. putten "діжка, чан", що з гр. pytínē, bytínē),
рóлька "котушка" (нвн. Rolle "тс", що з лат. rota "колесо, диск"), тáлір
(тáрель, тáриль, тáріль) "тарілка" (свн. talier, що з іт. tagliere "дошка
для різання м’яса", а це з лат. taliāre "різати"), фáйний "1. Гарний; 2.
Хороший" (нвн. fein "тонкий, витончений; хороший; знатний", що з
лат. finis "кінець, межа"), фáндлик "сковорідка" (нвн. Pfanne "тс", що з
гр. pаtánē "миска"), шпикля́р(ь) (шпікля́р, шпіклíр, шпíґлíр, шпіхлє́р,
шпіхля́р) "комора, амбар" (свн. spīcher "зерносховище", що з лат. spica
"колосок") та ін.
В іншій нашій публікації на основі опитувань студентів та їхніх
прабатьків здійснено соціолінгвістичне дослідження [Lopuschanskyj,
Pyts 2012]. Нас цікавило питання: скільки і які німецькі лексичні
запозичення є відомими міській і сільській молоді бойківського
регіону. З цією метою проведено опитування 62 студентів факультету
романо-германської
філології
Дрогобицького
державного
педагогічного університету імені Івана Франка у віці 18-22 років, а
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також їхніх 14 прабатьків у віці 70-97 років. До сільської молоді
зараховано 37 осіб, що народилися і виросли у селах. Сюди частково
зараховано молодь, що проживає у містах, але має постійні контакти зі
своїми (пра)батьками на селі. До міської молоді віднесено 25 осіб, що
народилися і виросли у бойківських містах. Друга мета – порівняння
отриманих результатів із словником бойківських говірок
М. Онишкевича, оскільки укладений для соціолінгвістичного
опитування перелік слів ґрунтувався не на цій праці, а на власних
спостереженнях. Укладено два списки слів: 1) слова німецького
походження – 185; 2) слова, що поширилися у бойківський говір через
німецьку мову – 41.
Отже, із 186 слів німецького походження міській молоді відомі
66 слів, сільській – 103, їхнім прабатькам усі 186. З’ясовано, що у
словнику М. Онишкевича не засвідчене 81 німецьке запозичення,
що було відомим опитаним особам: áусвайс, байц, байцувáти,
бритвáнка, бурмúст(е)р, буцигáрня, варстáт, васервáга,
вербувáти, вербýнок, гайцувáти, гéльма, гендлювáти, ґешéфт,
гúциль, гринáдля, дрáтва, кéрат (кíрат), кóльба, клямбрувáти,
кля́мка, кнáйпа, крúси, ладувáти, ладýнок, лантýх, мáнка
(наробúти мáнки), машінґвéр, мельдувáти, мельдýнок, мýштук,
ніт, нітувáти, óбершт, на пас блін (фаст блінд), пóташ,
пляцкáрта, пля́цок, пóмпа "насос", рýра (рýрка), райцувáти,
ратýнок, рихт (не мати рихту, що тобі не рихт?), смáлець,
стóрцом, сторцувáти, тéчка, трáґати, тран, трáфити,
фeльцувáти, фердýнклі, фéртик, фірмáнити, фірáнка, фрáєр,
цíмерман, цалíвка, цúнґіль, цинтóй, шáнець, шляфрóчок, шýтер,
шутрувáти, шалíвка, шáхер-мáхер, шваґрóва, шварц (чорний як
шварц), шéльма, шквáрoк, шльóндра, шлюс, шмáйсер, шмельц,
шмір, шмірувáти, шпрайц (шпрайцувáти, давáти шпрáйцу),
штáба, штáм(а), шурувáти "дуже сильно терти, мити", шурувáти
(шуруй звідси!) "забиратися геть".
До частини лексики, задокументованої у "Словнику бойківських
говірок", зафіксовано інші паралельні варіантні назви. Так, М.
Онишкевич подає лексему вінчовáти, а наше опитування
засвідчило також форму вінчувáти, інші лексеми мають такі
варіанти: вóрчик, ўóрчик і óрчик; ýрльоп – вýрльоп; гиндля́р,
гандл’áр – гендля́р; гíнзла – гíльза; óбчас – обцáс; опцьóнгі –
опцьóнґи; ратовáти – ратувáти; сóвтис – шóвтис; фáнва – фáма;
шúфля – шýфля.
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Інша частина слів отримує додаткові семи. Так, гáдра не лише
"шельма", як нотує М. Онишкевич, але й "зла, сварлива жінка";
драб "ледащо, жебрак" але й "негідник"; кáмфотер "1. Денщик; 2.
Гицель" також "солдат, який доглядав хворих"; клец "колода",
клéцок "колодка" також "брус", "брусок", ля́да "1. Прилавок; 2.
Дрючки для погрузки грубого дерева на віз; 3. Скриня для зерна"
також "частина ткацького верстату"; раф "1. Обруч колеса; 2)
широкий обруч на краю колодки колеса" також "шина"; рихтувáти
"готувати" також "готувати їжу"; сьніт "1. Надгнила колода;
2. В’язка дров" також "1. Різання; 2. Переріз; 3. Відрізок колоди";
трам "1. Підвалина; 2. Колода" також трáм(а) "дуже довга і тонка
колода"; футрúна "скринька з дощок для вікон" також "рама для
вікна або дверей"; фíрман "1. Візник; 2. Деталь воза – частина
окуття на кінці дишля" також "їздовий"; цямбрúна "цямрина",
цямрúна "дерев’яна будівля над колодязем"; шóпа "приміщення для
сільськогосподарського реманенту, сарай, повітка" також "покрівля
для захисту дров від дощу"; шпіц "1. Шпиль; 2. Гострий шип
підкови; 3. Гостре закінчення предмета" також "передня частина
взуття, носок".
Із 40 слів, що поширилися у бойківський говір з третіх мов через
німецьку, міській молоді знайоме 21 слово, сільській – 31, їхнім
прабатькам – усі 40. Незасвідченими у словнику бойківських
говірок є 15 слів (бáйнет, закатáрений, золювáти, кант, капýт,
кравáтка, крéденс, куйóн, пóмпа "пишність", тáца, фáйний,
фестúни, чикуля́да, шпацерувáти, штубáк). Також до вже
засвідчених раніше слів "словником бойківських говірок"
засвідчено інші паралельні варіантні назви: ґонт до гóнт(а), зýпка
(жýпка) до жýпа і кáтер до кáтар. Ще одне слово розширює
семантику – кóрба, яке М. Онишкевич занотував із значенням
"нагін дерева на машину, вагон" отримує сему "вал з ручкою
(січкарня, колодязь)".
Згідно нашого дослідження, відомими усім віковим групам
респондентів і відповідно найбільш поширеними у селах та містах
Бойківщини є 65 німецьких слів: бамбéтель, брадрýра, бритвáнка,
вíнкель, варстáт, васервáга, вінчувáти, вýрльоп, гайцувáти, ґáнок,
ґвалт!, ґвалтувáти, гéндель, гендля́р, гендлювáти, ґешéфт,
ґлянцпапíр, ґлянцувáти, гринáдля, дúшиль, замельдувáти,
замельдувáтися, кля́мка, коц, крúси, лáта, ладувáти, ладýнок,
лантýх, обцáс, пóташ, пýцер, пляцкáрта, пля́цок, пуцувáти, рýра
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(рýрка), райзувáти, ратувáти, ратýнок, рúнка, рихтувáти,
смáлець, стодóла, стрýцель, тéчка, трáґати, трáфити, фíра,
фíрман, фірáнка, фрáєр, цвєк, шóпа, шýтер, шутрувáти, шýфляда,
швáґер, шваґрóва, шéльма, шквáрок, шльóндра, шмір, шмірувáти,
шпýлька, шпрúха.
Також усім віковим групам знайомі такі слова (21), що
поширилися у бойківський говір за посередництва німецької мови:
жóвнір, закатáрений, зýпка (жýпка), кавáлєр, кант, капýт, кáтер,
келíшок (килíшок), кравáтка, ля́мпа, мармуля́да, пáсти, пасувáти,
полíція, пóмпа "насос", тáріль, тáца, фáйний, фíртка, чикуля́да,
шпацерувáти.
З іншого боку, відомими лише найстаршому поколінню і
відповідно на межі зникнення є 73 слова німецького походження:
áусвайс, байц, байцувáти, бýкарт, бурмúст(е)р, варувáтися,
варцáб, (в)óрчик, ґвер, ґвинт, гебáнок, гéльма, гúциль, гúцкатися,
ґрáґарь, дубельтíвка, кáмфотер, кéрат (кíрат), кóльба, кíбель
(тíбель), клец (клéцок), кля́мбра, клямбрувáти, лíґарь, лúйбик,
мáйзель, мáнка (наробити мáнки), машінґвéр, морґ, мýштук,
нúпати, ніт, нітувáти, óбершт, опцьóнґи, на пас блін (фаст
блінд), полýмацьк, рáшпель, райц, райцувáти, раф, рихт (мати
рихт, не мати рихту, що тобі не рихт?), рінь, сóвтис, станóвця,
сторцувáти, сьніт, трáм(а), тран, траф’я́тися, триб, фáма,
фeльцувáти, фердýнклі, филю́нок, фольгá, фольґувáти, футрúна,
цíмерман, цалíвка, цаль, цúнґіль, цинтóй, цíха, цурúк, цямбрúна,
шáнець, шляфрóчок, шалíвка, шалювáти, шáхер-мáхер, шмáйсер,
шмельц. Та сама ситуація із такими запозиченнями, витоки яких не
у німецькій мові: аґрáфка, бýкша, ґонт, камізéлька, кóвнір,
кoнірувáти (кимось, когось), куйóн, пóмпа "пишність",
т(р)инькувáти, цимпíна.
Міській молоді незнайомими є такі запозичення, що на слуху є у
їхніх сільських ровесників (37): блят, бля́ха, вáлець, вербувáти,
вербýнок, гáдра, гáльба, гúбель, гиблювáти, гíльза, ґрис, дéка,
дзúгар (дзиґáрок), драб, дрáтва, кнáйпа, лю́фа, люфт, ля́да,
мельдувáти, мельдýнок, опцьóнґи, пашáк, рáйтки, розталювáти,
стóрцом, фéртик, фільвáрок, фірмáнити, цéльта, шýфля, шварц
(чорний як шварц), шúна "рейка", шлюс, шлю́фка, шпіц, шурувáти.
Також невідомими їм є 10 запозичених через німецьку мову слів:
акýрат, бáйнет, зóля, золювáти, кóрба, крéденс, фáйка, фестúни,
штахéта, штубáк.
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Отже, бойківський говір протягом століть інтегрував значний
обсяг німецькомовних лексичних одиниць, що охоплюють
різноманітні галузі ремесел, сільське господарство, суспільнополітичні явища, побут та ін. Їхню точну кількість ще не
встановлено, але на основі аналізу словника М. Онишкевича та
власного соціолінгвістичного дослідження можемо стверджувати,
що слів німецького походження тут не менше 399, а слів, що
поширилися через німецьку мову – не менше 110. Ці дані є
умовними ще й тому, що навіть у словнику М. Онишкевича є явні
запозичення з німецької мови до яких на цьому етапі не відшукано
німецького джерела. Тому особливої уваги та досліджень
заслуговує бойківська фахова лексика (лісосплав, лісорубство,
будівництво та інші галузі ремесла) порівняно з німецькою.
Окремих студій заслуговує проблема вивчення шляхів поширення
німецькомовної лексики в українські говори.
Умовні скорочення
Австр. – австрійське, араб. – арабське, гр. – грецьке, двн. –
давньоверхньонімецьке, іт. – італійське, лат. – латинське, нвн. –
нововерхньонімецьке, рнвн. – раннє нововерхньонімецьке, свн. –
середньоверхньонімецьке, снн. – середньонижньонімецьке, тс – те
саме, фр. – французьке.
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Статья посвящена исследованию немецких лексических единиц в
бойковском говоре. Здесь рассматриваются сферы использования
немецких заимствований, а также проводится социолингвистическое
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German lexical borrowings in Boikian dialect:
quantitative, thematic and sociolinguistic aspects
The paper deals with the German lexical units within the Boikian dialect.
The authors analyze the spheres of German lexical borrowings usage as
well as conducts a sociolinguistic comparison with other words of foreign
origin, known to urban and village young people and their ancestors.
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