
Анна Будзяк

Краків

КАРПАТСЬКІ НАЗВИ ОСІБ У СЛОВНИКАРСЬКИХ 
РОБОТАХ ІВАНА ВАГИЛЕВИЧА 

І. Вагилевич відомий як один з перших дослідників, які намагалися класифі-
кувати українські діалекти, а також як автор перших українських діалектних 

словничків. Його збірник гуцульської лексики є першим українським реєстром 
діалектної лексики і єдиним, надрукованим у першій половині ХІХ ст. На почат-
ку другої половини ХІХ ст. з’являється кілька інших гуцульських словничків1. 
У доданій до словника М. Онишкевича бібліографії використаних джерел бой-
ківської лексики, окрім надрукованого в Празі бойківського словничка І. Вагиле-
вича, не знаходимо жодного збірника лексики з бойківської території, укладеного 
в першій половині ХІХ ст.2 Лемківський лексичний матеріал також зацікавив ін-
ших дослідників тільки в другій половині ХІХ ст.3 Багато діалектного матеріалу 
знаходимо теж у неопублікованих роботах львівського вченого. Аналіз діалект-
ної лексики, зібраної в його лексикографічних працях, свідчить, що ці роботи міс-
тять багато цікавих форм, не фіксованих іншими авторами. У статті аналізуємо 
апелятиви – назви осіб, окреслені автором словників як бойківські, гуцульські, 
лемківські, буковинські та закарпатські4, зібрані в двох варіантах Idyotykonu (ук-
раїнсько-німецько-латинського словника – додатка до його рукописних Rozpraw 

1 И. Лопатинський, Матеріяли до словаря, „Вечерниц”, 1863, 4, с. 351; S. Witwicki; Rys histo-
ryczny o Hucułach, Lwów 1863; П. Кобринский, Матеріяли до словаря, зoбрани въ Космачъ окр. 
Коломыйского, „Вечерниц”, 1863, 4, с. 31.

2 Наступний збірник бойківської лексики з’являється майже 30 років пізніше: С. Пасічинський, 
Малий словарець бойківсько-руських слів, уживаних в щоденній бесіді, „Учитель”, 1872, c. 33–37.

3 М. Лесів у Historii badań nad gwarami ukraińskimi na ziemiach współczesnej Polski називає дві 
праці, що стосуються лемківських говірок і що були надруковані перед відомими дослідженнями 
І. Верхратського: M. Astriaba, Kilko sliw o łemkiwśkij besidi, „Учитель”, 1871, c. 43–51 та Nekotoryi 
słowa używanyi w szczodennij łemkowśkij besedii, „Временникъ Ставропигійский”, 1893. Лексику 
діалектів, які є у спектрі нашого дослідження, записували теж два інші відомі українські куль-
турні діячі – Я. Головацький і Ю. Федькович. Їхні праці були надруковані вже у 80-ті роки ХХ ст.: 
Й. Дзендзелівський, З. Ганудель, Словник української мови Я.Ф. Головацького, „Науковий збірник 
музею української культури у Свиднику”, 1982, 10, с. 311–612; Й. Дзендзелівський, С. Штефуровсь-
кий, Словник буковинських діалектизмів Юрія Федьковича (Про досі невідому галузь діяльності 
буковинського кобзаря), „Науковий збірник Музею української культури у Свиднику”, 1980, 9, 1, 
с. 275–287. 

4 Порядок аналізу встановлюємо за чисельністю лексем, зарахованих до окремих груп.



172 АННА БУДЗЯК

o języku południowo-ruskim), а також у його надрукованих словничках – додатках 
до етнографічних досліджень, які містять бойківську, гуцульську та лемківську 
лексику5. І. Вагилевич у своїх збірниках записує 82 такі лексеми (не враховуємо 
тут багатьох їх варіантних форм, зафіксованих автором у різних лексикографіч-
них джерелах).

Бойківські назви осіб. Автор Idyotykonu до бойківського ареалу відносить 
49 назв осіб. Частину аналізованих форм знаходимо в словниках бойківських го-
ворів (10 одиниць) або інших зібраннях української лексики (8), проте більшість 
лексем, записаних І. Вагилевичем, – це варіанти форм, фіксованих іншими ав-
торами, або одиниці, значення яких відрізняється від значень, поданих у слов-
никах інших авторів, а також лексеми, не відмічені у використаних нами джере-
лах (31 одиниця). Тут зосереджуємо увагу на таких формах, які збагачують наше 
знання української діалектної лексики.

У своїх лексикографічних матеріалах І. Вагилевич відмічає 12 варіантів оди-
ниць, відомих завдяки зібранням інших авторів. Половина із них – це фонетичні 
варіанти форм, фіксованих у словниках бойківських говорів6:

гула = обжера (Ж); guła = žraut (Ч). У словнику М. Онишкевича відмічені 
форми гула, ґула ‘ненажера’ (Онишк І, 198), але другий варіант автор подає, по-
кликаючись на І. Вагилевича;

ледін = легінь, юнак (Ж); ledin = mládenec (srow. mad’. legény) (Ч); в Idyotykonie 
як діалектне: ледђнь = Jungling; juvenis7. У словнику М. Онишкевича фіксуються 
форми легінь, ледін’ ‘парубок, легінь’ (Онишк І, 406), проте остання подається за 
І. Вагилевичем. В АGB відмічено варіант łegiń ‘kawaler’ (AGB IV, 195). Варіант 
ledin з ремаркою huc. „гуцульське” подає Ж. Паулі у своєму словничку – додатку 
до збірки українських народних пісень;

копелъ = Bastard; spurius (Idyotykon). М. Онишкевич як застарілу записує фор-
му копил ‘байстрюк’ (Онишк І, 376). Варіант, реєстрований І. Вагилевичем, знахо-

5 Варіант Idyotykonu, який зберігається у Львівській бібліотеці ім. В. Стефаника НАН, далі 
означаємо Льв; варіант, який зберігається в петербурзькій Бібліотеці РАН далі – Пет. Етнографічна 
стаття про бойків була видана чеською мовою в 1841 р. у журналі „Casopis českého Museum” (далі – Ч), 
а потім, набагато пізніше, в українському перекладі в 1978 р. у журналі „Жовтень” (далі – Ж). Друге 
її видання, використовуючи рукописні матеріали І. Вагилевича, підготував до друку Р. Кирчів, автор 
перекладу з польської мови. Праця про гуцулів була вперше надрукована в згаданому празькому 
журналі в 1838 р., а потім кілька разів видавалася в чеській, польській і російській науковій пресі 
в перекладах польською (!) і російською [Гуцули. Карпатские горцы, „Сын Отечества”, 1842, 3, с. 1–33; 
O mieszkańcach Wschodniej Części gór Karpackich, „Przegląd Naukowy”, 1844, 2, № 15, с. 161–177; 4, № 
28, с. 16–27; № 29, с. 48–60; № 30, с. 73–85; Гуцули, обидатели восточной отрасли Карпатских гор, 
„Пантеон”, 1855, 21, 5, с. 17–56; Huculové, у кн.: Obrazy rakouských zemi, národův a dějin, Praha 1858, с. 
158–161. Деякі із них є скороченими варіантами роботи І. Вагилевича]. У нашій праці використовуємо 
чеську – першу повну публікацію гуцульського словничка. Автором перекладу словничків чеською 
мовою є, правдоподібно, К. Запп, співробітник членів Руської Трійці. Праця про лемків і доданий 
до неї словничок були видані аж у 1965 р. у журналі „Народна творчість та етнографія”. Переклав з 
польської, підготував до друку і написав переднє слово І. Красовський. 

6 Передовсім матеріал І. Вагилевича порівнюємо з реєстрами говорів, до яких автор зарахо-
вує аналізовані одиниці. Якщо форма не фіксується в таких словниках, використовуємо словники 
сусідніх говорів, в потім загальноукраїнські словники і зібрання лексики інших діалектів.

7 Нерідко зустрічаємо випадки, коли автор в Idyotykonie окреслює слово, фіксоване 
в бойківському, гуцульському, лемківському словничках як діалектне без указівки, які говори має 
на увазі. Такі приклади позначаємо далі ремаркою діал.
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димо в інших збірниках української лексики, напр. у словнику Й. Желехівського 
і С. Недільського (Желех І, 364) ‘Bastard, Blendling’;

нано = батько (Ж); наніо = Vater ; pater (Льв)8. В атласі бойківських говірок 
Я. Ріґера записано різні варіанти, найближчим до варіантів, уміщених у словни-
ках І. Вагилевича, є ńańo ‘ojciec’ (AGB, 174);

сажометъ = Bauchfangkehter; purgator caminorum (Idyotykon). В Онишкевича 
посвідчений варіант саджомет ‘сажотрус’ (Онишк ІІ, 200). Варіант сажомет 
фіксується в словнику Й. Желехівського і С. Недільського з посиланням на І. Ва-
гилевича (Желех ІІІ, 847);

стрыгъ (stryj)9 = Onkel; patruus (Idyotykon). І. Вагилевич реєструє два варіан-
ти цієї лексеми. Крім названого варіанта, не фіксованого в інших використаних 
нами словниках, відмічає також форму стрый, яка посвідчується напр. М. Ониш-
кевичем (Онишк ІІ, 258). 

Решту варіантних форм становлять фонетичні варіанти одиниць, поміщених 
у словниках лемківських, гуцульських, західнополіських говорів або загальноук-
раїнських словниках, у яких зібрано також діалектний матеріал:

bladka = wšetečnice (Ч); блядка = Hure; prostibulum (Idyotykon). В етимологіч-
ному словнику української мови як діалектна посвідчена форма блядка ‘розпус-
ниця’ (ЕСУМ І, 215);

прегира (przechyra) = pugnax; Raufbold (Idyotykon). В іншому джерелі: діал. 
прехира ‘настирлива, прискіплива людина’ (ЕСУМ 4, 567);

ґовдищъ = armer schlucker; homo miser (Idyotykon). Я. Янів фіксує гуцульсь-
ку форму gowdusz ‘lichy człowiek, leń (? J.J.)’ (JanHuc, 64). Як діалектні записані 
в ЕСУМ одиниці ґовдаш ‘бідолаха’, ковдуш ‘бідний мандрівник’ (ЕСУМ І, 541);

сыновичъ (synowiec) = Brudersohn; fratruelis (Idyotykon). Інші лексикографи 
реєструють форми: синовêць ‘племінник, братів син’ (ГКБ, 73); синовець ‘des 
Bruders Sohn, Neffe’ (Желех ІІІ, 865); діал. синовець ‘син, племінник (син брата); 
прийомний син’, діал. синовиць ‘племінник (син брата)’ (ЕСУМ V, 233);

шалевило (wiła) = Thor; insipiens (Idyotykon). У поліських говорах зустрічаєть-
ся близькозначна лексема шалавило ‘той, хто виконує якусь роботу швидко, але 
абияк, при цьому розкидає та губить предмети’ (СЗГ ІІ, 258). Українські слова 
szaławyła, szełewyło = pol. szaławiła знаходимо в т. зв. варшавському словникові 
польської мови (Warsz VI, 560);

ягрічар = молодий пастух (Ж); jahnčan = walach, mladšj pasák (Ч). Відомі подіб-
ні близькозначні слова: jałoczar 1. ‘pasterz jarczuków i jełowoji chudoby’; ‘pasterz 
jarek’ (JanHuc, 86); jahniaczar ‘pasterz, który pasie jagnięta (i jałówki?)’ (RiegSŁ, 59). 
Пор.: ягниця 1. ‘молода вівця’, 2. ‘молода вівця до року’; ягнича ‘старше ягня (но-
вонароджене)’ (Онишк ІІ, 400), а також ягничан ‘вівчар, переважно молодий, який 
пас ягнят, відлучених від матері’ (ОнишкНO, 97).

Звичайно, відмінність деяких із названих форм може бути результатом того, 
що І. Вагилевич спирається на етомологічно-історичному правописі, може теж 
виникати з особливостей пристосування для українських лексем чеського запису. 

8 Якщо одиниця фіксується тільки в одному із варіантів Idyotykonu, вказуємо, в якому саме.
9 Інколи автор у дужках подає слов’янські відповідники реєстрових слів, найчастіше польські.
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Кілька лексичних одиниць, які львівський дослідник записує як бойківські, – це 
семантичні діалектизми або омоніми форм, фіксованих у збірниках інших авто-
рів (8 одиниць):

вайда = співак, колядник (Ж); wajda = koljednjk (Ч). В інших джерелах по-
свідчується вужче значення форми вайда ‘провідник групи колядників’ (Онишк 
І, 81); ‘ватажок колядників’ (ЕСУМ І, 320). Таке значення подано в Idyotykonie 
(Vorsanger der Koledniken; choragus colednikorum), проте в рукописному словнику 
автор не зараховує названого слова до бойківського ареалу;

могира = величезний (Ж); mohyra = ohromný (Ч); могира patrz прегира 
(przechera) = Raufbold, pugnax (Idyotykon)10. Етимологічний словник фіксує значен-
ня, подане в бойківському словничку: діал. могира ‘здоровило’ (ЕСУМ ІІІ, 493);

неліпа = ледащо, ледар (Ж); нелђпа = Scheusal; mastigia (Idyotykon). У словнику 
Й. Желехівського і С. Недільського: неліпа ‘ungezogenes, garstiges’ (Желех ІІ, 513);

отей = ватаг, начальник (Ж); otej = náčelnjk (Ч); отей = Stammsältester; senior 
(Idyotykon). Використані нами словники не подають значення ‘ватаг, начальник’, 
напр. отей ‘Stammältester’ (Желех ІІ, 584);

смолякъ зри побережникъ = Waldheger; custos silva (Idyotykon). У словни-
ках української мови знаходимо омонімічні форми, напр.: смоляк ‘смоляне де-
рево’ (Пиртей, 285); smolak ‘puszkarz’ (JanHuc, 213). Пор. поль. smolak ‘strażnik 
pograniczny w lesie, pobereżnik’ (Warsz VI, 243); 

флудъ = iners; Müssiggänger (Idyotykon). В реєстрі М. Онишкевича відмічено 
форму флуд ‘вовк’ з додатковою інформацією, що це слово вимовляють рідко, 
вважаючи, що воно означає „нечисту силу” (поль. fl uid) (Онишк ІІ, 331). У гуцуль-
ському говорі: флуд ‘замкнутий, нетовариський чоловік’ (Неґ, 175);

штурманъ = Bengel; belba (Idyotykon). Частина використаних словників фік-
сує омонім штурман ‘фахівець з водіння військових кораблів, що має офіцерське 
звання’, напр. (СУМ ХІ, 550);

юр = вітрогoн, пустун (Ж). У словнику Й. Желехівського і С. Недільського 
подається омонім юр ‘Schlinge’ (Желех ІІІ, 1109).

У своїх лексикографічних працях І. Вагилевич помістив відносно чисельну 
групу бойківських назв осіб, яких не вдається відшукати у використаних словни-
карських роботах, укладених іншими дослідниками української лексики. Вияв-
ляємо 8 таких лексичних одиниць:

карлакъ = Schwächling; imbecilis (Idyotykon). Пор. поль. karłak, charłak, cherlak 
i укр. карлик ‘людина незвичайно малого росту’ (ЕСУМ ІІ, 393; Грінч ІІ, 222). 
Як окрема словникова одиниця в Idyotykonie подається також варіант харлакъ = 
schwächling; debilis. Таку форму, проте з відмінним значенням, знаходимо напр. 
у словнику М. Онишкевича: харлак ‘бідняк’ (Онишк ІІ, 337); 

обытатель = Bewohner; incola (Idyotykon). Імовірно церковнослов’янізм. Пор.: 
обитатель ‘жилецъ, житель, обыватель, живущій, пребывающій гдђ [...]’ (Даль 
ІІ, 585);

10 Нерідко трапляються випадки, що автор не подає в словниковій статті іншомовних відповід-
ників, але посилається на інші лексичні одиниці, фіксовані в реєстрі словника.
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ораль = пастух коней (Ж); oral = co koně pase (Ч); ораль = Hert; pastor (Idyotykon). 
Лексема, поруч з дієсловом оралити ‘пасти коней’, записана М. Онишкевичем 
з посиланням на І. Вагилевича (Онишк ІІ, 23). Автор Словника бойківських говірок 
пропонує зіставити її з угорським örállás ‘населення караулу’. Можливе також 
споріднення з давньоруським орь ‘koń’ (Фасм III, 155) i українським діалектним 
ор (орь) ‘жеребець’ (ЕСУМ IV, 206);

побій песъ = Schinder; carnifex (Idyotykon);
ребецъ (рабецъ) = Bursch; puer (Idyotykon). Імовірно архаїзм. Пор.: укр. діал. 

ребеня ‘дитина’ (ЕСУМ V, 38); рос. ребя, ребятко, ребенок (Даль IV, 87);
сороколюбиця = моргуха, кокетка (Ж); sorokolubica = koketa, záletnice (Ч); 

В Idyotykonie без ремарок: сороколюбица = Koquette; відсутній латинський від-
повідник (Idyotykon). Можливо, слово споріднене з іменниками: сороколюб перен. 
‘grosser Weiberfreund’ (Желех ІІІ, 896); діал. сорокопасниця ‘неодружений літній 
чоловік’ (ЕСУМ V, 357);

fur = wěrtoplach, žwástal (Ч); фуръ = Taugenichts; nequam (Idyotykon) діал.;
юхпанъ (Льв), юхманъ (Пет) = Spitzbube; fur. Пор. поль. juchcić ‘kraść’ (PolLw, 

177). Варшавський словник польської мови фіксує таке дієслово, зараховуючи 
його до злодійського сленгу.

языканя = zänkerinn; jurgatrix. Інші джерела містять споріднені лексеми: 
язикач (єзикач) 1. ‘людина, яка любить багато говорити, сваритися’, язикувати 
‘пискувати, грубіянити, сперечатися, пащекувати’ (Гг, 224); jazykatyj ‘pyskaty, 
kłótliwy’ (Lew, 131); язикатий розм. 1. ‘який любить багато говорити, сперечати-
ся, сваритися [...]’ (СУМ ХІ, 630).

Nomina personalia, віднесені І. Вагилевичем до бойківської лексики, можна за-
рахувати до кількох лексико-семантичних груп. Інколи семантичний обсяг слова 
дозволяє йому належати до кількох груп одночасно. Серед аналізованих лексем 
центральне місце займають назви осіб за зовнішніми ознаками та внутрішніми 
властивостями: білявка = русявка (Ж) / bilawka = blondynka (Ч) / білявка = fl ava; 
німецький відповідник записаний нерозбірливо (Idyotykon) діал.11, bladka/блядка, 
гула/guła, гуль = нероба, ледар (Ж) / hul = zahaleč (Ч) / гуль = Müssiggänger; desses 
(Idyotykon), ґовдищъ, карлакъ, ледін/ledin/ледђнь, лемза = fugax; Herumschwärmer 
(Idyotykon), могира/mohyra, нега = mollis; Zärtling (Idyotykon), неліпа/нелђпа, преги-
ра, ребецъ, святець = святий (Ж) / świateć = swatý (Ч) / святецъ = Heiliger; sanctus 
(Idyotykon), слута = дурень (Ж) / słuta = hlupák (Ч) / слута = Dummkopf; hebes 
(Idyotykon), сороколюбиця/sorokolubica/сороколюбица, флудъ, фрђчка = ornata 
mulier; geziertes Weibsbild (Idyotykon), fur/фуръ, харлакъ, шалевило, штурманъ, 
юр, юхпанъ/юхманъ, языканя, ярига = п’яниця (Ж) / jaryha = pigák (Ч) / ярыга = 
Trunkenbold; ebriosus; Raufbold (Idyotykon); досить чисельною виявляється група 
назв осіб за родом занять і професією: баїля = ворожка (Ж) / bajła = wěšt’kyně (Ч), 
вайда/wajda, козар = пастух кіз (Ж) / козарь = Ziegenhirt; caprarius (Пет), мысливецъ 
= (myśliwiec) venator; Jäger (Idyotykon), отей/otej, ораль/oral, побій песъ, рыбарь 
і рибалка (rybak) Fischer; piscator (Idyotykon), сажометъ, смолякъ, ягрічар/jahnčan, 
ярига/jaryha/ярыга, юхпанъ/юхманъ; знаходимо теж кілька назв осіб за сімейними 

11 Подаємо пояснення одиниць, які не були раніше згадані.
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і родинними стосунками, свояцтвом: букартъ Bastard; nothus (Idyotykon), копелъ, 
нанашко = der Pathe; німецький відповідник відсутній (Пет), нано/наніо, отей/otej, 
отчичъ (ojczyc) = Erbe; haeres (Idyotykon), пасинок = нерідний син (Ж) / pasynok = 
pastorek, newlastnj syn (Ч) / пасынокъ = Stiefsohn; німецький відповідник відсут-
ній (Пет) діал., сыновичъ, стрыгъ/стрый; а також за соціальним за майновим ста-
ном, суспільним становищем: витязь = герой (Ж) / wytiaź = hrdina (Ч) / витязь = 
Held; heros (Idyotykon) діал., ворог, ґовдищъ, отей/otej; найменш об’ємною групою 
виявляються назви осіб за територіальною ознакою (місцем проживання): лемза 
= fugax; Herumschwärmer (Idyotykon), обытатель, прибышень (przybysz) = adve; 
Ankömling – Fremdling (Idyotykon). 

Серед аналізованих лексем знаходимо характерні для периферійних говорів 
цікаві архаїзми: ораль, отчич, ребецъ, ярига та елементи, запозичені з сусідніх 
мов: копелъ, нанашко, отей, слута (з румунської мови), карлак (з німецької через 
польську), прегира, смолякъ (імовірно з польської), а також церковнослов’янізм 
обытатель.

Гуцульські назви осіб. Словники львівського дослідника містять 24 назви 
осіб, які автор окреслює як гуцульські (не враховуючи варіантів аналізованих 
лексем). Серед них – 11 одиниць, які відрізняються формою або значенням від 
тих, що були записані іншими авторами, і лексем, не посвідчених в інших реєст-
рах української лексики. Решту форм, зарахованих І. Вагилевичем до гуцульсько-
го ареалу, посвідчено в гуцульських збірниках. 

У працях І. Вагилевича знаходимо кілька варіантів форм, фіксованих у слов-
никах гуцульських говірок:

bastruk = panchart (ЧГ). Словники, які містять гуцульську лексику, реєстру-
ють форму байструк ‘нешлюбний син’(ГЛе, 132); bajstruk ‘bękart, bachor, znajdek, 
nieślubne dziecko’ (JanHuc, 6); байструк ‘нешлюбний син, байстрюк’ (Гг, 20). 
Етимологічний словник подає форми без вставного [j], яке в слові, запозиченому 
з німецької мови за польським посередництвом, з’явилося вже на українському 
ґрунті (ЕСУМ І, 118);

болгаръ = Ochnhirt; bubulcus (Idyotykon). Реєстри гуцульської лексики фіксу-
ють форму бовгар ‘пастух, який доглядає стадо великої рогатої худоби на поло-
нині’; ‘чередник’ (ГЛе, 207; Гг, 27); bowhar’ ‘pasterz bydła rogatego’, ‘pasterz wołów’ 
(JanHuc, 16); 

nene = matka (ЧГ). В інших словниках: nenia ‘matka’ (JanHuc, 139), неня (нені) 
пестл. ‘мати’ (Гг, 132). Для галицько-буковинської діалектної групи характер-
ні фонетичні зміни в закінченні називного відмінка іменників, що належать до 
м’якої групи І відміни (Бевз, 218–219). Флексія -е, відмічена в словничку І. Ваги-
левича, може бути одним із варіантів цього закінчення;

towter = kupec (ЧГ); в Idyotykonie без ремарок: товтеръ = Kaufmann; negotiator. 
Я. Янів відмічає варіант towt ‘kupiec, Ormianin, skupujący owce’ (JanHuc, 239). 
Вужче значення форми товт ‘купець’ посвідчується в ЕСУМ (ЕСУМ V, 589);

chałakternyk = čaroděgnjk (ЧГ); характерникъ = Zauberkünstler; venefi cus 
(Idyotykon). В іншому джерелі записаний тільки варіант характерник ‘чарівник; 
чаклун’ (Гг, 200). 
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В Idyotykonie знаходимо 2 одиниці, для яких автор подає значення інше, ніж 
у гуцульському словникові Я. Янова, де відмічено подібні форми:

карапузъ (карапузикъ) = Knirps; nannus (Idyotykon). У JanHuc: karapuz ‘dziecko 
niezgrabne (wołowyte)’ (JanHuc, 92). Значення, фіксоване І. Вагилевичем, посвідчує 
етимологічний словник: діал. карапузь ‘низькоросла людина’ (ЕСУМ ІІ, 386); 

prymcha = žwastač (ЧГ); примха = Windbeutel; vanus (Іdyotykon). У словнику 
Я. Янова: prymcha ‘czart (?J.J.)’ (JanHuc, 189). Пор. укр. літературне примха ‘кап-
риз, забаганка’ і поль. діал. prymcha ‘дурнувата людина’ (ЕСУМ IV, 573).

Серед лексем, які автор Idyotykonи відносить до гуцульського ареалу, виявляє-
мо 2 такі, що не фіксуються іншими словниками української мови:

потюпница (fl ondra) = Metze – strohwitwe, malatio – scortum;
пустинныкь = Räuber; latro. У збірниках гуцульської лексики поміщені спорід-

нені лексичні одиниці: пустий 1. ‘лінивий, ледачий’, 2. ‘поганий, недобрий’, пус-
тюга // пустєк ‘ледар’ (Гг, 159); пустий = лайдакуватий ‘ледачий’ (Неґ, 148).

Одна із назв осіб, записаних у словниках львівського дослідника, фіксуєть-
ся в словнику Я. Янова з посиланням на І. Вагилевича – żniega ‘nikczemnik lub 
człowiek słabowity’ Wag[ilewicz?] (JanHuc, 289): 

žniega = slaboch, bázliwý člowěk (ЧГ); жняґа = Wicht; латинський відповідник 
відсутній (Пет) і в кінцевих дописках до цього словника: жняга = Bengel; belba, 
де ремарку boj. (бойківське) виправлено на huc. (гуцульське). Львівський варіант 
Idyotykonu містить латинський відповідник homo nequam. 

Як і у випадку бойківських одиниць, так і тут найбільш чисельними є назви 
осіб за зовнішніми ознаками та внутрішніми властивостями: žniega/жняґа/жня-
га, карапузъ, łegíň = mládenec (ЧГ), потюпница, prymcha/ примха, пустинныкь, 
райда = Klatschweib; loquacula (Idyotykon), saraka = chudas (ЧГ), старикъ = senex 
(Idyotykon), fłekew = gonak (ЧГ); далі – назви осіб за родом занять і професією: 
болгаръ, butej = opilio inferior (ЧГ) / буtей = Schafhirt; opilio (Idyotykon), ðazda 
= hospodář (ЧГ), ковачъ (кузнецъ – ковач) = Schmied; faber ferrarius (Idyotykon), 
towter/товтеръ, chałakternyk /характерникъ, čaban = pastwec (ЧГ); nomina 
personalia за сімейними і родинними стосунками, свояцтвом: bastruk, dedio = otec 
(ЧГ) / дядіо = Vater; pater (Idyotykon), kopeł = panchart (ЧГ) / копелъ = Bastard, 
spurius (Idyotykon) як бойківське, nene, неніо = леліо = Vater; pater і наніо = Vater, 
pater (Idyotykon) – в останній статті ремарка виправлена з boj. (бойківське) на huc. 
(гуцульське); одна назва окреслює людину за соціальним та майновим станом: 
duka = bohatý (ЧГ). 

Деякі із аналізованих гуцульських одиниць були запозичені з іноземних мов: 
з румунської – болгаръ, kopeł/копелъ, saraka, fłekew; з угорської – ðazda, łegíň, 
правдоподібно товтер (товт: ЕСУМ V, 589); з німецької – bastruk; з тюркських 
– карапузъ.

Nomina personalia, які на думку львівського вченого характерні для лемківсь-
ких, закарпатських та буковинських говірок, утворюють невелику групу. 
У словниках І. Вагилевича відмічено 4 назви осіб, які автор зараховує до лем-
ківської лексики: витязь = богатир (лемківський словничок) / витязь = Held; heros 
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(Idyotykon) діал.; газда = господар12; фраїр = любовник; югас = вівчар – три остан-
ні записані тільки в лемківському словничку, доданому до етнографічної статті 
про лемків. Названі форми посвідчено в інших джерелах лемківської лексики, 
крім лексеми витязь, яка фіксується в загальноукраїнських словниках. Вони – ін-
шомовного походження: газда і югас є запозиченнями з угорської мови, з німець-
кої фраїр, германського походження також давнє запозичення витязь.

Невелика група назв осіб поміщена в Idyotykonie з ремаркою buk. (буковинсь-
ке). Серед них 2 варіанти лексем, поміщених в інших словниках буковинських 
говірок:

дворникъ patrz вотъ = Dorfrichter; praetor paganus. Буковинські словники фік-
сують форми: двірник заст. ‘сільський староста’ (СБГ, 90); двирник ‘війт, сільсь-
кий староста’ (ГБ, 158). Пор. також: dwirnyk ‘wójt – tylko w nazwie zabawy przy 
zmarłym, czyli na tzw. posyżiniu’ (JanHuc, 50);

юбидникъ зри ябидникъ = schikanemacher; calumniator. В іншому джерелі: 
ябедник = ябеда ‘людина, яка видає якусь таємницю на іншу людину’ (СБГ, 685). 
Пор. теж: йавидник ‘чорт’ (ГБ, 169),

а також один морфологічний варіант одиниці, відміченої в словнику бойківсь-
ких говорів: 

хлистунъ (chłystek) = Lediger; caelebs. У реєстрі М. Онишкевича хлисток 
1. зневажл. ‘хлюст’, 2. ‘молокосос’, пор. пол. chłystek (Onyszk ІІ, 340).

Одна із буковинських назв осіб реєстрована І. Вагилевичем із значенням, від-
мінним від записаного в інших словниках:

лело = Gattin; uxor. lelo ‘ojciec’ (JanHuc, 113). Пор. також: леліка, ліліка 1. ‘дру-
жина брата’, 2. ‘старша сестра’, 3. ‘чужа жінка старшого віку’, 4. ‘форма звертання 
до невістки, молодої господині’(СБГ, 256); діал. лєля ‘мати сім’ї, господиня дому’ 
(ЕСУМ ІІІ, 218).

До закарпатського ареалу автор Idyotykonu відносить тільки одну назву: муж-
чина (mężczyzna) = Mannsbild; mas, варіант якої знаходимо в словнику гуцульсь-
ких говірок: muszczyna ‘mężczyzna’ (JanHuc, 132). Пор. розм. рідко мужчина ‘те 
саме, що чоловік 1.’ (СУМ IV; 822).

Помітно, що автор словників не старався подати можливо повного реєстру лек-
сики діалектів, які його цікавили. Усі його лексикографічні праці, матеріал яких 
використовується в проведеному аналізі, – диференційного типу. Більшість наве-
дених вище одиниць – це іменники чоловічого роду. Тільки 9 лексем – це назви 
осіб жіночої статі, причому привертає увагу те, що вони переважно окреслюють 
негативні ознаки. Частина аналізованих форм імовірно може стосуватися осіб 
обох статей – ідеться тут про слова типу: гула/guła, нега, лемза і окреслення поза-
шлюбних дітей. Найчисленнішою семантичною групою виявляються назви осіб 
за зовнішніми ознаками та внутрішніми властивостями, автор словників відзна-
чає теж досить багато назв осіб за родом занять і назв спорідненості та свояцтва. 

12 Оскільки словники лемківської лексики посвідчують форму ґазда з задньоязиковим 
приголосним на початку слова, а словничок І. Вагилевича був надрукований тоді, коли літера 
ґ не існувала в українському правописі, в журналі, який не має лінгвістичного характеру, можна 
допустити, що й в оригінальному тексті міг фіксуватися такий варіант. У лемківському словничку 
буква ґ не вживається, а поодинокі слова мають в Idyotykonie відповідники, записані через ґ.
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Загалом у проаналізованому матеріалі знаходимо 11 одиниць, які не фіксуються 
у використаних нами лексикогорафічних роботах інших авторів, 21 варіант слів, 
поміщених в інших реєстрах, і 11 форм, яким І. Вагилевич приписує значення, від-
мінне від поданого в інших джерелах. Невелика частина варіантних форм наво-
диться іншими авторами з посиланням на І. Вагилевича або фіксується в збірни-
ках лексики інших діалектів чи загальноукраїнських словниках – там теж зрідка 
посвідчуються відмінні значення, подані автором Idyotykonu. Цікаво, що інколи 
в різних джерелах львівський дослідник по-іншому пояснює окремі одиниці. Се-
ред наведених назв осіб, поміщених у працях І. Вагилевича, є такі, що вживаються 
в різних говорах, тому не дивує те, що часом автор, сумніваючись, по-іншому ок-
реслює ареал, в якому зустрічається якась форма. Деякі лексеми, окреслені ним як 
діалектні, сьогодні входять до фонду загальноукраїнської лексики. 
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Karpackie nazwy osób w słownikarskich pracach Iwana Wahylewycza

Streszczenie

W przyczynku do badań leksykografi cznych przedstawiono nazwy osób zarejestrowane w dwóch wa-
riantach rękopiśmiennego Idyotykonu oraz w dialektalnych słowniczkach – dodatkach do badań etnogra-
fi cznych I. Wahyłewycza. Analizowane jednostki leksykalne zostały przez autora słowników uznane za 
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charakterystyczne dla gwar bojkowskich, huculskich, łemkowskich, bukowińskich i zakarpackich. Zesta-
wienie materiału zebranego przez współtwórcę Ruskiej Trójcy z innymi rejestrami słownictwa ukraińskie-
go wykazuje, że stosunkowo dużo form odnotowanych przez I. Wahylewycza stanowią leksemy nieudo-
kumentowane w żadnym z licznych wykorzystanych w analizie zbiorów leksyki ukraińskiej, a sporą część 
tych jednostek stanowią warianty leksemów poświadczonych w innych źródłach oraz formy, dla których 
autor podaje znaczenie inne niż pozostali leksykografowie. 


