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П

ід час роботи над лексиконом «Слова з Болехова» було
зібрано багато записів на різну тематику для ілюстрації
гаслових слів та фразеологізмів.
Для лексикону цей матеріал використано фрагментарно.
Хотілося подати його в повному обсязі. Так виникла ідея зробити це у форматі «Болехівських бувальщин».
Своїми планами я поділився з п. Наталією Хобзей, яка
схвально про це відгукнулася та заохотила до подальшої праці.
Не ставив за мету опрацювати якусь конкретну тематику,
а навпаки – охопити якнайширший спектр життєвих перипетій
болехівців.
На жаль, декого з інформантів вже немає з нами, але зафіксовано на папері їхні думки, фахові здобутки, життєвий досвід.
Ці речі не повинні зникати безслідно, бо кожна людина живе,
мріє, сподівається… І важливо, щоб ці людські прагнення були
збережені для дітей та онуків.
Щира подяка всім небайдужим, котрі своїми розповідями
допомагали укладати мозаїку повсякденного життя болехівців.
Низький уклін мовознавцям Інституту українознавства
ім. І. Крип’якевича Тетяні Ястремській, Оксані Сімович, Ірині
Романині за співпрацю та цінні поради.
Юрій Гнатишак

Д іалектна

картина світу болехівців

«Болехівські бувальщини» репрезентують діалектні тексти, які записав від
уродженців та мешканців м. Болехів Юрій Гнатишак — автор словника «Слова з Болехова»*, лікар-стоматолог за фахом і філолог за покликанням. Пропоновані тексти — це передісторія і водночас продовження лексикону «Слова
з Болехова»: деякі з них слугують мовними ілюстраціями до цього словника,
а інші — доповнять друге видання, яке готується до друку.
Oral history в різних її виявах — історія країни у візії простої людини, яку
формують мініісторії українців, їхні проблеми й успіхи, радощі, сподівання та
переживання, сміх і сльози.
Мовлення болехівців увібрало все пережите, фіксуючи, з одного боку,
чимало запозичень (полонізми, росіянізми), а з іншого — зберігаючи давні
українські слова. Як слушно зазначила Наталя Хобзей у передмові до «Слова з Болехова», «через локалізацію військових частин та низки виробництв
(професійна лексика яких була російською) у другій половині ХХ століття тут
активно насаджувалася «совєтизація» і мови, і культури»**, що підтверджують записані тексти: книжка розгортає перед читачем жахливі сторінки української історії, розкриває деталі історичної правди протилюдських вчинків
(спогади і про розстріл євреїв, і про український повстанський рух), а також
відтворює фрагменти життя звичайних людей.
Перечитуючи історії, не складно уявити «творця» тексту, настільки
виразно відтворено фрази, пересипані лайкою, прокльонами, словами-паразитами, що властиве живому мовленню. Це не традиційне опитування
інформанта на чітко окреслену тему, а розмова «про все на світі» — від проблем філософських до звичайних побутових. І що невимушеніша ця розмова, то цікавіший текст, то колоритніша мова. І в цьому безперечна заслуга
Юрія Гнатишака, який професійно зумів розкрити інформанта, розговорити його, не зупиняючи, не перебиваючи… А чого тільки «вартують» тексти
про складну жіночу натуру, про труднощі сімейного життя та виховання дітей. Тексти пересипані «перлинами» традиційної культури українців — від
приготування місцевих страв до обрядів, вони поєднують побутові (щоденно-рутинні) фрагменти і робочі моменти із життя гарбарів, пекарів, робітників та ін., а також звичаї, замовляння і навіть пророчі сни. Чимало текстів
*

Гнатишак Ю. Слова з Болехова / співавт.: Сімович О., Хобзей Н., Ястремська Т.;
НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2017. 636 с.
(Серія «Діалектологічна скриня»).

**

Хобзей Н. Дві сторінки про «Слова з Болехова». Гнатишак Ю. Слова
з Болехова ... С. 8–9.
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присвячено історичній репрезентації подій та політичним уподобанням болехівців — т.зв. історії «знизу».
Діалектні тексти збірника (здебільшого монологічні або діалогічні)
структуровано тематично, а розмаїття тем репрезентує тематичний покажчик (с. 620).
Тексти записано від говірконосіїв різного віку. Відомості про інформантів відсутні (наприкінці подано тільки перелік прізвищ та рік народження),
адже це — у суті речі — збірний образ говірконосія-болехівця.
Як і в лексиконі «Слова з Болехова», тексти транслітеровано, а не транс
крибовано, щоб удоступнити видання для якнайширшого кола читачів, адже
збірник покликаний передати колорит та особливості мовлення галицького
містечка, зафіксувати для історії цікаві, а часом курйозні моменти із життя
його мешканців.
Незважаючи на етичні уподобання та вимоги, а також переступаючи через власні моральні настанови та приписи, упорядники дотрималися повного
збереження автентичного звучання текстів, зокрема залишили в тестах лайливі слова, які, хоч і суперечать людській етиці, однак додають повноти від
ображення діалектного мовлення.
«Болехівські бувальщини» слугуватимуть джерелом для різноаспектних
діалектологічних студій, адже ілюструють особливості перехідних — наддністрянсько-бойківських — говірок української мови на всіх мовних рівнях. Окрім
фіксації специфічних фонетичних, морфологічних та синтаксичних особливостей, тексти рясніють колоритною лексикою та багатющою фразеологією.
Світ у баченні, розумінні простої людини (носія діалекту), змодельований «на хлопський розум», репрезентує діалектну картину світу, яку також
називають «наївною», адже вона, апелюючи до колективного досвіду та
знань, передає інформацію про те, як упорядкований світ (de facto це наївна
фізика та астрономія, медицина, богослов’я, військова справа, тваринництво
та землеробство, кулінарія та ін.). «Бувальщини» можна назвати «наївною»
енциклопедією Болехова, у якій кожен зацікавлений знайде відповідь на
те, що його турбує. Енциклопедичність видання підкріплюють фотокартки
(із родинного архіву Юрія Гнатишака або його авторства), що відтворюють
не тільки фрагменти болехівської історії, візуалізують образи болехівців, а й
унаочнюють чимало реалій (важливих чи менш важливих), але таких необхідних для повноти картини життя галичан.
«Менí сі здáє так, ну, на хлóпскій рóзум, то не є, шо ше є дес рай, рай є,
шо в раю́? Хто йго знáє, шо там є? Сьвіт вели́кій, вели́кій, вели́кій. І ту є
Земля́, ше дес ікáс планéта є, і ше дес ікáс планéта є, áле шо то на хлóпскій
рóзум, то не мóжна об’ясни́ти, шо тотó є»…
Тетяна Ястремська
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Я ків Г оловацький

про

Б олехів

«Їхав я з горбка на горбок між лісами, коли раптово на тлі синіх, амфітеатрально розміщених Карпат, унизу розляглося містечко. Під ним видно, як
бистра річка миготить по зеленій долині, як срібною стрічкою в’ється у різних вигинах: тут губиться, а тут знову заясніє у гущавині буйних лугів. Праворуч бачу солярні, біла пара злітає, творить хмару над розлогими будівлями й
легко зникає у синьому небі над лісистими верхами гір…
Нарешті по довгому дерев’яному мості в’їжджаємо до містечка. Була неділя: на латинськім мурованім костьолі, на українській трибанній, як звичайно,
дерев’яній церкві видзвонювали в усі дзвони… Тут бачите, як йдуть урядники
солярень, там – осадники – шваби з недалекого передмістя у синіх казайках
з круглими олов’яними гудзиками у вовняних (нічних) німецьких шапочках;
біля них короткошиї швабки в корсетах і чорних спідницях. Там їде якась болехівська дама, одягнена за найновішою тутешньою модою, удає з себе велику
паню і гордовито міряє міщан у польських жупанах і капотах, які ідуть пішки…
Приглядаємось до місцевих жителів, русинів, що їх у Болехові коло 2000.
Он поважно йдуть два старці, один у темно-зеленій капоті, довгій аж до кісток, другий у гребіннім жупані, підперезаний поясом, шитим золотом, з
тростиною у руці, обидва в сивих смушкових шапках (хоч надворі — середина
літа), щось говорять між собою. Глянь на дівчат у зелених або синіх спідницях і кабатиках, що сягають тільки до колін, з віночками у голові і квіткою у
волоссі. Дівчата дріботять у жовтих або червоних чобітках, а за ними буйна
молодь у сірих та бронзових чемерках, підперезаних шовковими поясами,
у чорних капелюхах і чоботах з блискучими халявами»*.
(Липень 1839 року)

Герб міста Болехів початку XVII ст.

*

Головацький Я. Подорож по Галицькій та Угорській Русі, описана в листах
до приятеля у Л. Подорожі в Українські Карпати. Львів, 1993. С. 36–38
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«Покажíт менí Болéхів. От, ви мáєте стáтус мíста
магдебýрзского»
Австрия́кі прийшли,́ і вни зня́ли з Болéхова магдебýрзкє прáво. Я вам
скáжу. Прихóдит австрíйскій такíй чинóвник до Болéхова в 1772 рóці і ди́вить
сі, кáже: «Покажíт менí Болéхів. От, ви мáєте стáтус мíста магдебýрзского».
А то був дýже висóкій стáтус. А йму показáли Болéхів: от костьóл — вíдси починáєсі, а тут синагóга — кінчáєсі. Отó є Болéхів. «Ну, а то шо довкóла?» —
«А то не Болéхів, то сéла: Рýскій Болéхів, Волóскє Селó, Дóвжка, Ги́рка». А ті
авcтрия́кі кáжут: «То вже всьо з’єднáлосі, практи́чно. Ви шо, повар’ювáли,
чи шо? Кíлько у вас насéлення у тóму мíсті? (ну, скíлько там моглó жи́ти, ну
три й пів ти́січі). І то ви кáжете, шо то є мíсто?» Всьо, зроби́ли кірди́к — і на
тім сі скіньчи́ло. Тодí ліквідувáли ґмíни отí малéнькі, тóбто сільскí рáди, так

Ринкова площа, 1915 р.
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звáні: Волóскє Селó, Дóвжка і Рýскій Болéхів. Тодí вже Болéхів мав насéлення
прибли́зно дéв’ять ти́сяч, коли́ то всьо з’єднáли. А тепéр дивíтьсі, чомý так
зроби́ли в 1612 рóці? А дýже прóсто. Томý, шо Болéхів завжди́ планувáвсі як
опóрний пункт для місцéвої шля́хти, опóрний пункт.
Знáчит, приḯхали сюдá чоти́риста воякíв, шля́хтичів, і пан
Ґєдзíньскій Микóла, був дýже
розýмним чоловíком. І він шо
зроби́в? Імý сказáли побудувáти
фортéцю. У ви́падок небезпéкі
Болéхів завжди́ був óсторонь
такє́х традицíйних шляхíв рýху
татáрів, козакíв. Сюдá, до Болéхова, ніхтó не захóдив, бо бýла
корóтша дорóга на Львів. І вни
ви́рішили. Де ховáтисі шля́хті,
трéба десь ховáтисі. Станіслáв
загрóжений, Львів загрóжений,
Рисунок укріплень Болехова, 1607 р. *
Бережáни загрóжені, Тернóпіль
і тóму подíбне. Подíлля взагалí
бýло загрóжене, хоч там бýла величéзна кíлькість фортéць. Ви знáєте, шо
у нас на Зáхідній Украḯні бýло двíста п’ятдеся́ть фортéць, з яки́х зáраз реставрóвано не бíльше деся́тка. Нє — в Болéхів. Болéхів під гóрами, розбíйників
дýже там не прихóдєт богáто, давáйте ми тут. І вни постáвили голáндського
ти́пу фортéцю, якрáз ззáді нáшої гаскантóри. Хто знáє трóшка Болéхів, між
гаскантóрою і кóлією ни́нішною. Кóлії ше не бýло. А там бýла землянá фортéця, такá на зразóк, як у Зóлочеві. Там лиши́лосі ше кусóчок нáсипу.
Пíсля 1830 рóку австрия́цка адміністрáція провéла капітáльну чи́стку
міст Зáхідної Украḯни. Пéрше — вони́ зліквідувáли прóсто фізи́чно всі старí
монастирí, старí церкви́, старí костéли, старí, нікóму не потрíбні фортéці. І
нáшу фортéцю, є óпис, не памітáю ікóго рóку, не бýду брехáти, десь в триця́ті
рокє́, óпис тóго, що бýло там. Єкі бýли дерев’я́ні спорýди, єкí двéрі, замкє́,
колóдкі, товщинá стіни́. Ну, звичáйно, такóго голáньдского ти́пу фортéця,
посереди́ні адміністрати́вні будíвлі, стоя́ли чоти́ри площáдкі такí на кутáх,
але, практи́чно, нічóго цьóго в істóрії немá, бо ніхтó не воювáв, не хтів дýже
сюдá йти. Ви рахýйте, шо в Болéхові був монасти́р на Волóскому Селí, оди́н
був на Дóвжці, і Гóшівскій. Знáчит, всіх монáхів загнáли в Гóшів, а ті монастирí поруйнувáли.
*
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