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СТУДІЇ МАГІСТРАНТІВ

Мовлення галицького Львова представлено
в багатьох художнiх текстах. Подiї таких

творiв розгортаються здебiльшого серед мiських
мурiв, а герої розмовляють «своєю» мовою. І однiєю
iз прикметних рис цiєї мови є галичанiзми. О.Му-
ромцева так визначає цю мовну одиницю: «галича-
нiзм, галицизм, рутенiзм – слово, стiйке словоспо-
лучення, словоформа, синтаксична конструкцiя, що
набули поширення в українськiй лiтературнiй мовi
кiнця ХІХ – початку ХХ ст. пiд упливом захiдно-
української мовно-лiтературної практики» [8; 92].
І далi науковець зазначає, що «за походженням га-
личанiзми – слова, звороти, властивi пiвденно-за-
хiдному нарiччю (огень, тручати, дотикати землi),
давнiй українськiй мовi (питомцi, устроїти, много),
запозиченi з польської та захiдноєвропейських мов
(абнегацiя, адорацiя, емансипацiя, влада, ошукува-
ти, мусить бути, поета)» [8; 92]. Очевидно, що
львiвськi неологiзми творилися всiма типовими для
будь-якої мови шляхами, однак запозичування тут
займає особливе мiсце, адже городяни жили в муль-
тимовному просторi, де спiвiснували українська
(тодi ще руська), польська, нiмецька, iдиш i вiрмен-
ська. Однак особливо щедрими для львiвської
говiрки виявилися саме нiмецька й польська. З цьо-
го приводу автори працi «Лексикон львiвський: по-
важно i на жарт» зазначають, що на певному
вiдрiзку iсторiї в мовленнi львiв’ян домiнувала мова
панiвної нацiї. І зразу ж частково спростовують цю
тезу: «…якщо згадати часи Австро-Угорської iмпе-
рiї, то нiмецька мова вiд 60-х рокiв ХІХ столiття бу-
ла не домiнантною, а лише частиною мiського коло-
риту. Імперiя, яка була радше “тiткою”, анiж “ма-
мою”, залишила пiсля себе низку нiмецьких запози-
чень, незначна частина яких збереглася i сьогоднi»
[12; 16]. А Ю.Шевельов, з iншого боку, каже про мо-
ву тодiшнього Львова, що «мiська мова ряснiла
кальками з польської, починаючи з форм суспiльно-
го етикету, таких як звернення й привiтання, кiнча-
ючи технiчними поняттями. У львiвське койне
ввiйшов цiлковито чужий українськiй мовi наголо-
совий тип» [13; 149]. Узагальнюючи цi погляди,
Л.Ткач у працi «Українська лiтературна мова на Бу-
ковинi в кiнцi ХІХ – на початку ХХ столiття» слуш-
но зазначає, що вирiшальний вплив на формування

захiдноукраїнського варiанта лiтературної мови ма-
ла iнтелiгентна, освiчена верства, з високим рiвнем
компетенцiї в кiлькох мовах. Саме ця верства, на
думку дослiдницi, «була водночас i об’єктом, i
суб’єктом мiжмовної взаємодiї, виступила провiд-
ником чужомовних впливiв, як це було загалом в
iсторiї кожної європейської лiтературної мови» [11;
362]. Представники iнтелiгенцiї, для яких україн-
ська мова була рiдною, переносили на українськi
мовнi одиницi властивостi, характернi для спiввiд-
носних утворень у польськiй чи нiмецькiй мовах.

Хай там як, а мова львiв’ян мала низку власти-
вих тiльки їй ознак. Не вдаваючись до вичерпного
аналiзу тих рис, опишемо «мандрiвку» кiлькох ви-
браних частовживаних слiв сторiнками українських
словникiв. Усi цi слова фiксують тексти художнiх
творiв письменникiв, якi входили до лiтературного
угруповання «Дванадцятка».

Львiвська спiлка наймолодших українських
лiтераторiв «Дванадцятка» виникла в 30-х рр.
ХХ ст. i, за словами її засновника Анатоля Курдиди-
ка, «залишила свiй слiд у мистецькому i духовному
життi того часу» [4; 16]. «Дванадцятка» об’єднала
поетiв, прозаїкiв, журналiстiв. До цiєї групи
ввiйшли Богдан Нижанкiвський, Зенон Тарнавсь-
кий, брати Ярослав i Анатоль Курдидики, Василь
Гiрний, Іван Чернява та iн. Представники цього
угруповання добре розумiли сутнiсть мови, якою
вони писали. Зенон Тарнавський в оповiданнi
«Вiтер над Янiвською» так висловлюється про мову
Львова: «Львiвська мова для мене пiсеннiша, мило-
звучнiша, прекрасно надається до спiвання любов-
них пiсень i оповiдання про рiзнi героїчнi подiї, в
яких треба змалювати героя, що доконує великих
дiл i тим зовсiм не хвалиться. Це одинока рiзниця.
А поза тим, це звичайна i проста мова народу, який
своє мiсто обожає» [4; 168].

Отож про деякi слова зi Львова, що їх подибуємо
в текстах «Дванадцятки». Це головно побутова лек-
сика, що її можна об’єднати в кiлька лексико-семан-
тичних груп, хоча б, для прикладу, таких: назви бу-
дiвель, назви меблiв, предмети iнтер’єру та хатнього
вжитку, назви напоїв та iн. Щодо розумiння термiна
побутова лексика, то ми розглядаємо його широко –
як назви понять, реалiй, пов’язаних iз повсякден-
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ним життям людини. І одну з найчисленнiших груп
побутовизмiв на сторiнках творiв представникiв
«Дванадцятки» становлять лексеми на позначення
рiзних типiв будiвель, як-от: двiрець, каварня, кнай-
па, склеп, касарня, фурдиEарня.

Двiрець. Для маркування мiського топосу – вок-
залу – письменники «Дванадцятки» найперше ма-
ли слово двiрець. Вокзал, двiрець – це той топонiм,
без якого не можна собi уявити повноцiнне мiсто, це
«храм урбанiстичної епохи, який знаменує зв’язок
дороги i мiста» [7; 85]: На площi перед Головним
двiрцем я один стою коло кльомба, обтиканого
залiзною огорожею, i жду [4; 332]. У «Львiвському
словнику» подано лiтературний синонiм цiєї лексе-
ми – вокзал [4; 332]. Натомiсть у «Матерiалах до
словника» Л.Ткач маємо змiнений варiант – дво-
рець – вокзал, а також вiдповiдники цiєї лексеми у
польськiй та нiмецькiй мовах: dworzec (польс.) –
вокзал, порiвн. der Bahnhof (нiм.) – залiзничний
вокзал, der Hof – 1) подвiр’я, 2) садиба, 3) готель,
заїжджий двiр, 4) двiр (царський) [10; 32].

Мабуть, найцiкавiше з цього ряду слово й нинi
активно вживане не тiльки у Львовi та на Заходi
України, каварня з’явилося в українськiй мовi Га-
личини найiмовiрнiше в останнi десятирiччя
ХІХ ст., а згодом поширилося на всю мовну тери-
торiю України й увiйшло до лiтературного вжитку
та словникiв першої половини ХХ ст. i також у
своєму варiантi кав’ярня – до «Словника україн-
ської мови» в 11-ти томах.

Семантика лексеми каварня змiнювалася впро-
довж еволюцiї каварняного бiзнесу. Так, Д.Якимо-
вич-Чапран пише про те, що трансформацiї поняття
каварня почалися пiсля Першої свiтової вiйни, коли
стали впроваджувати все традицiйно польське [14;
146]. Так постали каварнi «варшавського типу», як
їх охарактеризував Й.Маєн, цi заклади були мало
схожi на клуби, зате дуже нагадували французькi
кафе-шантани. Та найважливiше, що каварнi були i,
зрештою, залишаються осередками мiського богем-
ного життя, про що й свiдчить, наприклад, iсторiя
українського мистецького угруповання 30-х рр.
ХХ ст. «Дванадцятка» [14; 146]. Один iз її членiв
А.Курдидик згадує: «Суботнi зустрiчi нашої “Два-
надцятки” у “Народнiй Гостинницi” були наскрiзь
лiтературними вечорами, я сказав би – офiцiйними
трибутами музам вiд старших та молодших її ли-
царiв i Дон Кiхотiв. А молодiсть мала таки свої пра-
ва, i ми в домовлений вечiр сходилися неформально
й неофiцiйно iз своїми дiвчатами, нареченими та
молодими дружинами в котрiйсь iз кращих
львiвських каварень, що мали одну надзвичайну
прикмету: вони знали, вiд кого “дерти форсу”, а ко-
го толерувати з одною кавою чи ще тiстечком до неї,
або пивцем та якоюсь чарчиною ради того, щоб
потiм казати всiм, що в них такi-то i такi бувають»

[6; 16]. У своїх текстах письменники лiтературного
угруповання «Дванадцятка» послуговувалися фор-
мою каварня, а не полонiзмом кав’ярня. І це ви-
дається нам логiчним, оскiльки кав’яр – це iкра. Та-
кої ж позицiї дотримується i Г.Голоскевич у «Пра-
вописному словнику»: пише про те, що потрiбно ка-
зати каварня, а не кав’ярня [1; 163]. «Вiденська ка-
варня!» – читаємо у Б.Нижанкiвського [4; 136]. То-
му не дивно, що в «Матерiалах до словника» Л.Ткач
лексему каварня тлумачить через її вiдповiдник
кав’ярня, який є калькою kawiarnia (польс.) –
кав’ярня [10; 167]. Природно, що саме каварня по-
трапила до загальномовних словникiв української
мови ХХ ст. Наприклад, у «Росiйсько-українському
академiчному словнику» А.Кримського, С.Єфремо-
ва каварня з ремаркою зах., тобто захiдне, виступає
вiдповiдником росiйського кофейня. Тiльки кав’яр-
ню знаходимо на сторiнках «Словника української
мови» в 11-ти томах, правда, поряд з кав’ярнею вис-
тупає ще й кав’ярник – «те саме, що кавник» [9; 67].

Кнайпа, яку Б.Нижанкiвський, а також iншi пред-
ставники угруповання «Дванадцятка» у своїх текстах
використовують досить часто, наприклад: В кнайпi не
було нiкого чужого, самi свої, але Янко трохи куцався
[4; 76]. У «Матерiалах до словника» Л.Ткач поди-
буємо це слово з таким тлумаченням: кнайпа – неве-
лика корчма, шинок [4; 174]. У «Львiвському словни-
ку», який є своєрiдним невеличким тлумачником ма-
лозрозумiлих слiв, умiщеному в книжцi «Дванадцят-
ка: наймолодша львiвська лiтературна богема 30-х
рокiв ХХ столiття», це слово пояснено лаконiчно, iз
позначкою, що це запозичення з нiмецької мови:
кнайпа (нiм.) – шинок [4; 333]. Цю лексему О.Горбач
у книжцi «Ар<о в Українi» вслiд за Я.Рудницьким
(«Львiвський мiський говiр (Знесiння)») залiчує до
арготизмiв: knajpa – коршма, кнайпа [2; 85], i подає
вiдповiдник до кнайпи – шинок. А вже в сучасному
словнику «Лексикон львiвський: поважно i на жарт»:
кнайпа – це невеликий ресторан низького класу; кор-
чма, шинок [12; 292]. Саме так тепер у Львовi й нази-
вають ресторанчики, демократичнi заклади громадсь-
кого харчування.

Склеп. У Б.Нижанкiвського в оповiданнi «Ву-
лиця» читаємо: «І входять до склепу. Вiн убирає на
ноги найдорожчi черевики й такi самi каже запаку-
вати для знайомого» [4; 66]. У «Матерiалах до слов-
ника…» Л.Ткач визначає цю лексему так: магазин,
крамниця – як буквальний переклад з польс. sklep –
магазин, крамниця: Нема мiсця, щоби в Чернiвцях не
отворився якийсь новий склеп [10; 331]. Те саме у
словнику «Лексикон львiвський: поважно i на
жарт»: склеп – магазин, крамниця [12; 552].
У «Львiвському словнику» зазначено також i поль-
ське походження цiєї лексеми: склеп (польс.) –
крамниця [4; 334]. З’являється це слово й у «Сло-
варi української мови» за редакцiєю Б.Грiнченка, де



слово склеп є реєстровою одиницею та марковане як
галицьке: «Склеп, -пу, м. магазинъ, лавка. гал.» [3], i
в «Росiйсько-українському академiчному словни-
ку» А.Кримського, С.Єфремова: Лавка – (магазин)
крамниця, крамарня, (гал.) склеп (-пу). Магазин –
(склад) магазин (-ну), крамна комора, склад, (зап.)
склеп (-пу) [5]. І, врештi, навiть у «Словнику
української мови» в 11-ти томах подибуємо «львiв-
ський» склеп та ще й склепик. Саме цю демiнутивну
форму також уживає у своїх текстах Б.Нижанкiв-
ський, а «Лексикон львiвський…» тлумачить скле-
пик як невеликий магазин, крамницю [12; 552]: На
Гетьманському передмiстi, де розбирали й заклада-
ли нову вулицю, був склепик. Ступайловi i Бронковi
вiн подобався. І тому вони постановили його випо-
рожнити. Врештi потребували грошей [4; 58]. Крiм
того, подано також прикметник «магазинний» –
склеповий, утворений додаванням до твiрної основи
склеп прикметникового суфiкса -ов i прикметнико-
вого закiнчення -ий.

Касарня: Уздовж Янiвської вулицi, починаючи вiд
костела св. Анни, попри артилерiйськi касарнi i ши-
нок на розi Бема, вiяв вiтер [4; 163]. Потрапив цей
варiант до «Словаря української мови» Б.Грiнченка
з маркером гал.: «Касарня, -нi, ж. Казарма. Мене
вимiнила з касарнi рекрута. гал.» [3]. Л.Ткач подає
також вiдповiдники цiєї лексеми в польськiй та
нiмецькiй мовах: «Касарня – казарма. Але в нашiм
краю маємо шпиталi, касарню, готелi i бiльшi гос-
тинницi, котрi потребують богато рiжної бiлизни,
як простирал, серверiв, ручникiв i т. д. порiвн. польс.
koszary – мн. казарма; нiм. die Kaserne – казарма»
[10; 92]. «Лексикон львiвський…» позначає це слово
як вiйськове: касарня – вiйськ. казарма. Кнайпа при
вул. Кохановського, рiг Панської, «Пiд крученими
стовпами» була улюбленим мiсцем постою i зачiпки
для жандармiв, якi, вийшовши з касарень на Зеленiй,
першу офiцiйну вiзитацiю робили в цiй власне кнайпi
[12; 227].

Суфiкс -арн- був досить продуктивним для тво-
рення iменникiв жiночого роду: касарня, буцегарня,
фурди<арня: Потiм господар прийшов до сторожа з
писком, що то нiби вiн не винен, але сторож зломив
йому пару ребер i пiшов до фурди<арнi на пару днiв,
а господаря забрали до шпиталя [4; 170]. Слово
фурдиMарня, яке нинi вже фактично незнане, згадує
«Лексикон львiський…», зазначаючи, що це так зва-
не вуличне слово: фурдиEарня – вул. полiцiйний
вiддiлок; в’язниця. О.Горбач [2] з’ясовує значення i
походження лексеми фурдиEарня, покликаючись на
працю Я.Рудницького «Львiвський український
мiський говiр» – furdygarni (-ni) «в’язниця» з нiм.
Gefängnis. Не оминули увагою цiєї лексеми й iншi,
меншi лексикографiчнi джерела, зокрема у «слов-
ничку» арготизмiв та вульгаризмiв iз мови злодiїв,
вуличникiв та учнiв мiст Львова, Дрогобича, Терно-

поля, Золочева, Станiславова й Коломиї подано цю
лексему з територiальною маркованiстю, зауважую-
чи, що вона характерна для мови Львова i Тернопо-
ля – фурди<арньа льв., терн. «(полiцiйний) арешт,
тюрма» [2; 159].

Інша чимала група цiкавих слiв – це назви пред-
метiв умеблювання, iнтер’єру та хатнього вжитку. І
тут подамо кiлька вибраних лексем, що побутують
на сторiнках текстiв «Дванадцятки» й дотепер ужи-
ваються в Галичинi: бюрко, бамбетель, фотель,
шинквас, ляда.

Захiдноукраїнськi лексикографiчнi джерела од-
наково пояснюють, що бюрко – це не що iнше, як
письмовий стiл. Так з’ясовують значення цього сло-
ва i «Львiвський словник» [4; 331], i Л.Ткач, зазна-
чаючи його польське походження – biurko [10; 38], i
«Лексикон львiвський…» [12; 99]. Тому, напевно, й
автори «Росiйсько-українського академiчного слов-
ника» за редакцiєю А.Кримського та С.Єфремова
розглядають це слово як повний синонiм до слова
стiл i не маркують його у якийсь спецiальний
спосiб [5].

Для позначення дивану представники «Двана-
дцятки» у своїх текстах, як i мешканцi сучасних
галицьких домiвок-квартир, а надто старшi люди,
зазвичай використовують лексему бамбетель. Так,
у «Вiтрi над Янiвською» З.Тарнавського читаємо:
«В кухнi спала теж тiтка на бамбетлю» [4; 186].
Цiкаво, що в «Ар<о в Українi» О.Горбач подає два
значення цього слова: 1) лiжко-лавка з опертям;
2) служниця iз села [2; 128]. Однак в аналiзованих
текстах ми жодного разу не натрапили на приклад,
коли б лексема бамбетель стосувалася служницi.
Натомiсть вiд твору до твору спостерiгаємо вжи-
вання цього слова у значеннi «диван певної форми».
Не подає другого значення i «Лексикон львiв-
ський…»: бамбетель – дерев’яний диван (переваж-
но розсувний) [12; 65].

Серед багатьох типiв крiсел у галицькому побутi
маємо особливий, який узвичаєно називати фотелем
(фотель). Це слово вживане, щоправда, переважно
серед лiтнiх мовцiв, на позначення м’якого бiльшого
крiсла: «Вийшов в залю, сiв у фотель» [4; 205]. У
«Лексиконi львiвському...» фотель – м’яке крiсло
[12; 587]. Л.Ткач, окрiм тлумачення цiєї лексеми, вка-
зує на її польське походження: польс. fotel – м’яке
крiсло [10; 386]. Фiксує її i «Словник української мо-
ви», який подає ще й похiднi: фотелик, фотельчик,
маркуючи їх як дiалектнi, однак змiст цитат-iлюст-
рацiй свiдчить про те, що сам предмет, характерний
для умеблювання старосвiтського дому або ж для но-
вочасного мiського помешкання чи салону.

Автори «Дванадцятки» у своїх текстах здебiльшо-
го описують життя представникiв мiського дна, якi
переважну бiльшiсть часу збавляють у шинках i кор-
чмах. Тому в цих творах i фiгурують характернi для
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таких закладiв предмети iнтер’єру. Серед лексем на
означення їх ми виокремлюємо тi, що позначають, ка-
жучи сучасними словами, барну стiйку, прилавок то-
що: шинквас i ляда. Корчмар сперся долонями на край
шинквасу i, поволi похитуючись, мне в зубах цигарку
[4; 138]. У «Лексиконi львiвському…» до лексеми
шинквас подано вiдповiдник – прилавок: Обережно
пiдiйшов до поплямленої ляди i здержаним голоском, як
перед лiжком говорив [4; 84]. «Львiвський словник»
лексему ляда описує як прилавок, зазначаючи, що це
запозичення з польської мови, й у «Лексиконi
львiвському…» ляда – це теж прилавок [12; 340].

Годi собi уявити строкатий галицький свiт без
напоїв, зокрема без кави, чи поганої кави, що її
навiть сьогоднi однозначно називають люрою: «…а
тепер на емiграцiї, випивши порошкованої кави iз хо-
лодною сметанкою, що каву перемiняє в люру, запу-
стилися ми в спогади давнiх, незабутих днiв» [4; 174,
175]. Це популярне слово потрапило в поле зору
О.Горбача. В «Ар<о в Українi» вiн так з’ясовує зна-
чення цiєї лексеми: Льура – льв., терн. (погана)
горiлка; льв., дрог. – погана кава [2; 144]. Льура –
льв., вул. – погана горiлка [2; 468], тобто поширює
сферу її вживання ще й на алкогольнi напої, зокре-
ма горiлку. На позначення низькосортної горiлки
чи кави схильнi вживати це слово й автори «Лекси-
кону львiвського…», але, крiм того, так вони назива-
ють будь-яку погану, неякiсну рiдину: люра – знев.
1) горiлка низької якостi (ср); 2) погана, немiцна ка-
ва (м, ср, ст); 3) рiдка, несмачна їжа; бурда (ст) [4;
334]. Таке бачення подiляє i Л.Ткач: люра – бовтан-
ка, рiдка юшка, рiдка кава; польс. lura – бовтанка,
рiдка юшка, рiдка кава [10; 196]. Як видно, О.Горбач
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i «Лексикон львiвський…» акцентують на низькiй
якостi напою, насамперед горiлки, натомiсть Л.Ткач
узагалi не згадує про спиртнi напої, пише лише про
кепську каву. Звiдси можна зробити висновок, що
змiстове наповнення цiєї лексеми залежало вiд iнте-
лектуального рiвня й соцiального статусу мовця.
Інтелiгенцiя, як-от герої З.Тарнавського, говорячи
про люру, має на увазi каву, а мiськi низи, швидше за
все, так називають горiлку.

Отже, майже всi проаналiзованi слова, як i бага-
то iнших галичанiзмiв, польського та нiмецького
походження. «Наявнiсть кальок з польської та
нiмецької мов, – пише Л.Ткач, – засвiдчувала при-
родний перехiдний етап розвитку мови, коли брак
власних засобiв для позначення тих чи iнших по-
нять суспiльного життя надолужувався калькуван-
ням та запозиченням чужомовних елементiв. Запо-
зичення стосувалося загальнокультурної лексики,
що є одним з напрямiв розвитку лiтературної мови»
[11; 10, 11]. Аналiз мовних одиниць на позначення
предметiв мiського побуту свiдчить про те, що такi
слова творилися здебiльшого на <рунтi польської та
нiмецької мов. Найчисленнiшу групу становлять
лексеми на позначення житлових i нежитлових
примiщень. І це закономiрно, адже мiський простiр
ряснiє закладами для проведення дозвiлля (шинки,
кнайпи тощо). Словники української мови за ре-
дакцiєю Б.Грiнченка, А.Кримського та С.Єфремова,
СУМ засвiдчують той факт, що i вибранi для статтi
лексеми, й iншi галичанiзми функцiонували, а деякi
побутують i тепер у писемному й усному мовленнi
українцiв iз 20–30-х рр. Так зберiгається єднiсть
усiх варiантiв сучасної української мови.


