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МОВНИЙ ПОРТРЕТ КОНСТАНТИНИ МАЛИЦЬКОЇ
У пропонованій статті схарактеризовано мовні особливості текстів спогадів К. Малицької,
циклу оповідань для дітей середнього шкільного віку «Малі герої», низки статей, а також архівних матеріалів. Проведений аналіз дає змогу розкрити особливості використання української
мови галицькою інтелігенцією на зламі XIX – XX ст., висвітлити соціальні аспекти функціонування української мови в Східній Галичині в окреслений період, вказати на лексико-семантичні особливості регіонального функціонування української мови на західноукраїнських землях.
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LANGUAGE PORTRAIT OF KONSTANTYNA MALYTSKA
The article characterizes linguistic peculiarities of texts memories by K. Malytska, the cycle of
stories for children of secondary school age «Small Heroes», a number of articles as well as archival
material. The analysis allows to reveal the peculiarities of the Ukrainian language usage by the
Galician intelligentsia at the turn of the XIX – the XX centuries, to highlight social aspects of the
Ukrainian language functioning in Eastern Galicia in the definite period, to indicate the lexical semantic
peculiarities of the regional functioning of the Ukrainian language on western Ukrainian lands. We
consider the research of the role of the Galician intelligentsia in the formation of the Ukrainian literary
language norms of the late XIX – the early XX centuries to be actual and the language units used by
this social group joined the lexical fund of the Ukrainian language and they influenced the formation
of the koine of the educated class of Eastern Galicia, its sociolect as an independent system-structural
phenomenon and were reflected in the form and meaning lexical, phraseological and grammar units of
modern Ukrainian language.
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В предлагаемой статье охарактеризованы лексические особенности текстов воспоминаний
К. Малицкой, цикл рассказов для детей среднего школьного возраста «Малые герои», ряд статей,
а также архивных материалов. Проведенный анализ позволяет раскрыть особенности использования украинского языка галицкой интеллигенцией на рубеже XIX – XX вв., а также раскрыть
социальные аспекты функционирования украинского языка в Восточной Галичине в названный
период, указать на лексико-семантические особенности регионального функционирования украинского языка на западноукраинских землях.
Ключевые слова: язык, языковые особенности, галицкая интеллигенция, Константина Малицкая, Восточная Галичина.
Лит. 12.

Постановка проблеми. Творча спадщина Константини Малицької – багатогранна,
в її творчому доробку чимало творів для дітей і про дітей, народних учителів, вихователів дошкільних установ (захоронок), лікарів, долю простих людей. К. Малицька автор
низки статей на громадські та педагогічні теми, оскільки все своє життя віддала ця
мужня галичанка педагогічній праці, а також становленню і розвитку жіночого руху в
Галичині.
Аналіз останніх досліджень. Серед праць, які розкривають окреслені проблеми,
можемо назвати такі наукові праці: «Внесок Галичини у формування української літературної мови» Юрія Шевельова, «Українська літературна мова на Буковині в кінці ХІХ
– на початку ХХ ст. : монографія» Людмили Ткач, а також статті дослідниці «Реалізація семантичного і структурного потенціалу лексики південно-західних українських
говорів у літературній мові кінця ХІХ – початку ХХ ст.», «Західноукраїнський варіант
літературної мови кінця ХІХ – початку ХХ століття і проблема мовної спадкоємності
в сучасній Україні» та чимало інших розвідок українських мовознавців.
Мета статті – схарактеризувати мовні особливості спогадів Константини Малицької, циклу її оповідань для дітей середнього шкільного віку «Малі герої», низки статей,
а також архівних матеріалів (ЦДІАУЛ Ф. 206) і на їх основі визначити лексико-семантичні та стилістичні особливості функціонування української мови у Східній Галичині.
Виклад основного матеріалу. На основі аналізу текстового матеріалу спогадів
К. Малицької «З дитячих споминів», «На фільмі споминів», «На хвилях світової війни»,
опублікованих у книзі «Виховниця поколінь Константина Малицька: громадська діячка, педагог, письменниця» [1], циклу оповідань для дітей середнього шкільного віку
«Малі герої» [7], низки статей «Перша жіноча школа Рідної Школи (У ювілейне свято
35 ліття дівочої школи ім. Шевченка у Львові)» [5], «Про захорони і діточі садки» [2],
«Мистецтво дитини» [3], «В ювілейне свято Української Захоронки» [4] й інших, а також архівних матеріалів, встановимо лексичні особливості творів авторки, інші прикметні для її стилю мовні засоби, серед яких виявляємо пласт загальновживаних лексичних одиниць, запозичень, суспільно-політичної лексики, що вказує на адресат цього
тексту – людину освічену, небайдужу до перебігу подій громадського життя. Наведемо
окремі приклади галицьких лексем (як питомих, так і запозичених), що вживаються в
текстах спогадів Константини Малицької, як-от: бинди «Нуля надягла свій народний
стрій, оксамитний жупан і червоні чобітки; косу з синьо-жовтими биндами…» [7, 10]
– Бинда, діал. Стрічка (СУМ-11 І: 166); Бúнда → бінда стрічка, пов’язка (перев. для
волосся) (ЛЛ 2012: 94); білля – «В тому часі я відвідала вперше Ольгу Кобилянську. З
пієтизмом входила я до домівки нашої великої письменниці, яку саме застала при виготівці білля до прання» [1, 54 – 55] – Білля діал. (білє) – спідня білизна, постільна білизна (ЛЛ 2012: 93); Білля, я, с., діал. – 1) білила, 2) білизна (ВТССУМ: 81); варцаби
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в варцаби, в доміно так нудно, – просила Сильва» [7, 53] – Варцаби – шашки (гра) (ЛЛ
2012: 120); варцабниця «– Най буде! – пристав братчик, виймаючи з шафки варцабницю» [7, 53] – Варцáбниця – дошка для гри в шашки чи в шахи (ЛЛ 2012: 121); відчит
«… мав Ромко відчит про Хмельницького, відтак йшли співи …» [7, 12] – Відчит, у, ч.,
зах. Доповідь, лекція (СУМ-11 І: 661); Відчит 1. доповідь, 2. звіт (ЛЛ 2012: 156); виховниця (поколінь) [1, 46] – Вúховання – вихованість (ЛЛ 2012: 148); Виховник -а, те
саме, що вихователь (ВТССУМ: 159); гадки «Ах! Як вона мучилася тоді цими гадками,
як безконечно мучилася, перевертаючись по ліжечку!» [7, 9] – Гáдка, и, ж. Те саме, що
думка 1-3 (СУМ-11 ІІ: 10); Гáдка – думка (ЛЛ 2012: 178); Гадати «думати» …
[гадкувáти] «розмірковувати», … др. гадати «думати», п. gadać «розмовляти», ч. hádati
«думати» (ЕСУМ І: 449); ґардероба «Мама мала того вечора чимало роботи, заки привела мою ґардеробу до порядку» [1, 48] – Гардероб [гардероба], гардеробна, гардеробник; запозичення з французької мови; фр. Garderobe (ЕСУМ І: 473); Гардероб, а, ч. 3.
перен. Увесь одяг однієї людини (СУМ-11 ІІ: 30); Гардероб, -а, ч. 3) Увесь одяг однієї
людини (ВТС СУМ: 222). Вважаємо, що запозичене слово гардероб отримало форму
жіночого роду саме в Галичині – гардероба; гей «… гей гриби по дощі…» [1, 51] – Гей,
гейби – ніби, наче (ЛЛ 2012: 185); гербатка «…певно, будуть годувати росолами та
чистою гербаткою та казатимуть цілісінький день сидіти над дуже мудрою книжкою…» [7, 9] – Гербатка похідне від гербата (утворилося за допомогою суфікса -к-) –
Гербáта, гарбата, и, ж., зах. Чай (СУМ-11 ІІ: 53); Гербáта → гарбáта (арбáта, гирбáта)
чай (ЛЛ 2012: 183); Гербата «чай» (рослина і напій) – запозичення з польської мови
(ЕСУМ ІІ: 497 – 498). Полонізм, пор. польськ. herbata; гостинець «…дійти лиш на гостинець, а там вже далі простісінько в місто» [7, 30] – Гостинець 2, нця, ч., діал. Великий битий шлях; шосе (СУМ-11 ІІ: 143); Гостинець – дорога, шлях (ЛЛ 2012: 204);
Дорога – дорога, шлях (стар. і гал.) гостинець (РУСІШ: 97); доконче «А мені таки
доконче хотілося за всяку ціну підглянути, …» [1, 47] – Доконечно – необхідно,
обов’язково (ЛЛ 2012: 243); завважити «Зрання вже завважила я …» [1, 46] – Зауважувати і завважувати, ую, уєш, недок., зауважити і завважити, жу, жиш, док. 3. перех. і без додатка, розм. Звертати на кого-, що-небудь увагу; помічати (СУМ-11 ІІІ:
373); Заввáга – заувага, зауваження (ЛЛ 2012: 271); Завважити див. зауважувати 3) і
без додатка, звертати на кого-, що-небудь увагу; помічати (ВТССУМ: 378; 431); заки
«Першою моєю думкою було втікати, заки хлопці мене відкриють …» [1, 48] – Заки
спол., діал. Поки (СУМ-11 ІІІ: 141); закутина «Пам’ять Шевченка стали обходити
прилюдно по всіх закутинах краю, …» [1, 48] – Закутина, и, ж., діал. Закуток (СУМ-11
ІІІ: 176); запертися «а раз треба було таки рученятами запертися об землю і рачки
лізти» [1, 47] – Запертися 2. використати усі потенційні можливості, силу волі тощо
для досягнення бажаного результату: Бо як був вітер, то треба було добре запертися,
щоб втримати хоругов (Богачавський) (ЛЛ 2012: 285); конфітури «… напоївши гербаткою до половини з конфітурами, …» [7, 10] – Конфітýри, ів, мн., зах. Варення (СУМ11 V: 274); Конфітýра кул. варення (ЛЛ 2012: 381); Конфітура «цукерки, ласощі; варення спеціально виготовлене», конфітýри (зах.) «варення» – запозичене за польським і
російським посередництвом з французької мови (ЕСУМ ІІ: 560); коритар «На кінці
коритаря почулась чиясь хода» [7, 36] – Коритáр, я, ч., діал. Коридор (СУМ-11 IV: 291);
Коритáр (коридáр) – коридор (ЛЛ 2012: 384). Полонізм, пор. польськ. korytarz; криївка
«у своїй криївці» [1, 48] – Криївка, и, ж., розм. Те саме, що захисток; схованка // Місце
таємного зберігання чогось або перебування когось; потайник, сховок (СУМ-11 IV:
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не криючись з його творами і гадками» [1, 48] – Критися, криюся, криєшся, недок. 1. Те
саме, що ховатися 1. (СУМ-11 ІV: 351); (ВТССУМ: 588); Криття – переховування (ЛЛ
2012: 394); нотатка «… вхопила через лавку нотатку сусідки, рвучи її до себе» [7, 36]
– Нотатки, ток, мн. (одн. нотатка, и, жін.). Короткі записи, помітки для пам’яті // рідко.
Невеличка стаття, замітка в газеті, журналі і т. ін. (СУМ-11 V: 447); Нотатка – блокнот,
записник || нóтес, нотéсник (ЛЛ 2012: 493); окремішність «Але Кобилянська якось
байдуже віднеслася до тої справи і взагалі про окремішність жіночу у видавництвах
висказалась тоді доволі неприхильно, …» [1, 55] – Окремішність, ності, ж. Абстр. ім. до
окремішній (СУМ-11 V: 678); (ВТС СУМ: 837); полудне «Моє знайомство з Буковиною
датується з року 1903, коли то замість іти на заслання до Бєча на захід, перенеслася
я добровільно на полудне» [1, 50] – Полудне – 1. південь (ЛЛ 2012: 577); (ВТС СУМ:
1038). Полонізм, пор. польськ. południe «південь і полудень»; поправа «Памятай! Від
понеділка жду поправи» [7, 22] – Попрáва, и, ж., діал. 1. Виправлення // Можливість
виправлення. (СУМ-11 VІІ: 222); саля «Коли дідуньо відкрив вечерок, глибока тиша
сповнила салю»; «Ідемо прибирати салю на вечір» [7, 10] – Сáля (зáля) 1. зал (ЛЛ
2012: 656); 2. велика кімната, вітальня (ЛЛ 2012: 656). Полонізм, пор. польськ. sala;
святочний «… і ми майже щонеділі десь ходили або їздили на святочне відкриття» [1,
51] – Святочний, а, е, рідко. Те саме, що святковий (СУМ-11 ІХ: 105); (ВТС СУМ:
1301); Святочний – святковий (ЛЛ 2012: 662); стратити «… а я стративши підпору,
зісунулася на землю у болото» [1, 48] – Стратити – втратити (ЛЛ 2012: 704); Підпора
и, ж. 3. Те, на що хто-, що-небудь обпирається (СУМ-11 VI: 485); стрінулась «З моїми
буковинськими товаришами-вчителями стрінулась я востаннє на великому конґресі
всеукраїнського вчительства,…» [1, 56 – 57] – Стрінути і Стріти, стріну, стрінеш, діал.
Те саме, що зустрічати (СУМ-11 ІХ: 781); Стрінути – 1. зустріти (ЛЛ 2012: 707); ховзький «В ховзькій від недавного розтопу землі тонули мої малі черевички по халявки… »
[1, 47] – Ховзький, а, е, діал. Ковзкий (СУМ-11 XI: 103); Ховзький – ковзкий, слизький
(ЛЛ 2012: 771); Ховзький, -а, -е, діал. Ковзкий (ВТССУМ: 1567). Цікавим є також слово
розтоп, що, вважаємо, є похідним від дієслова розтопити. Полонізм, пор. польськ.
roztop – болото, калюжі, утворені розталим снігом; цісар [1, 50] – Цісар (іст.) «імператор», псл. cĕsarъ, яке зводиться до нар.-лат. ceasárius (< лат. ceasáreus) «цісарський»
(ЕСУМ VII: 260 – 261); Цісар -я, с. 1) Те саме, що кесар. 2) Назва імператора АвстроУгорщини (СУМ-11 XI: 240); (ВТС СУМ: 1588); цісарський (ЛЛ 2012: 786); Госуда́рь
– 1) воло́да́р (р. -ря́), держа́вець, госпо́да́р (р. -ря), сокращ. спода́р, пан; (неточно) цар,
ці́сар (гал.) (РУСКЄ: 250); щадничий «Щадничих касах» [1, 51] – Щадничий, а, е, діал.
Ощадний (див. ощадний 2) (СУМ-11 ХІ: 571); Щадничий – ощадний (ЛЛ 2012: 830).
Окрему групу складають запозичені лексичні одиниці – складники соціолекту –
спільні для інтелігенції всієї тогочасної України, як-от: агітація «Із заснуванням нового товариства почалась аґітація, …» [1, 56] – Агітувати, агітатор, агітація, агітка
… – запозичення з німецької мови; нвн. agitíeren, Agitatión, Agitátor походять від лат.
agitāre «рухати, збуджувати» (ЕСУМ І: 45 – 46); Агітація, ї, ж. 1. Дія за значенням
агітувати. 2. Громадська й політична діяльність, робота серед трудящих, спрямована
на роз’яснення політики якої-небудь партії чи організації (СУМ-11 I: 16); (ВТС СУМ:
1162); аматорський «…що пан староста Краль брав участь у нашім українськім аматорськім представленні, …» [1, 51] – Амáтор, аматорство; – р. заст. аматор, бр.
аматар, п. amator, ч. слц. amatér, болг. аматьóр, …; – запозичено, мабуть, через поль--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------168
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«мати» (ЕСУМ I: 66);
Аматорський, а, е. Прикм. до аматор; любительський. По містах і містечках почали організуватися аматорські трупи (І. Франко, XVI, 1955, 96) (СУМ-11 I: 38); (ВТС
СУМ: 24); конґрес «З моїми буковинськими товаришами-вчителями стрінулась я востаннє на великому конґресі всеукраїнського вчительства,…» [1, 56 – 57] – Конгрес
«з’їзд, парламент» – запозичення з західноєвропейських мов; н. Kongréss «конгрес,
з’їзд», фр. congrès, англ. congress «тс.; парламент» походят від лат. congressus «зближення, сходження, спілкування» (ЕСУМ ІІ: 548 – 459); Конгрес, у, ч. 1. З’їзд, нарада
з широким представництвом, переважно міжнародного характеру (СУМ-11 IV: 257);
(ВТС СУМ: 563). Робимо припущення, що названа лексема могла бути запозичена за
посередництвом польської мови, оскільки і сьогодні в польській мові слово kongres
уживають на позначення великого наукового форуму, пор. польськ. kongres slawistów,
kongres pedagogiczny з укр. з’їзд славістів, з’їзд учителів; пієтизм «З пієтизмом входила я до домівки нашої великої письменниці, … [Ольги Кобилянської]» [1, 54] – Пієтет
«глибока пошана» – запозичення з німецької мови; н. Pietät «пієтет» походить від лат.
pietās «побожність, благочестя; відданість» (ЕСУМ ІV: 399); Пієтизм, у, ч. 2. книжн. //
перен. Палке обожнювання кого-небудь (СУМ-11 VI: 528).
Нетранслітеровані лексеми та фразеологізми в спогадах письменниці не трапляються, проте, як і в творах Уляни Кравченко, у текстах К. Малицької знаходимо юкстапозити, як-от: хлопців-гімназистів, товариші-вчителі [1, 46], зайди-уніяти [1, 52],
їмості-протопопихи, огнищем-прибіжищем [1, 53], відозва-статейка, членами-робітницями [1, 55], гості-вчителі [1, 57].
Окрему групу слів складають професіоналізми, зокрема лексичні одиниці (словосполуки), які використовувала К. Малицька-учитель у текстах на професійні, педагогічні теми, серед них виділяємо:
– педагогічні поняття: ціль вихованя, народне вихованє, національне вихованє,
система вихованя, моральні впливи, шкільна наука, анальфабетизм, педаґоґічно-дидактичний твір, методи читаня, систематичний розвиток дитини, шкільна дисципліна;
– назви навчальних предметів: фізика, ґеольогія, астрономія, суспільні науки, література, істория рідного краю, всемирна істория, українська мова;
– назви навчальних закладів, працівників шкіл та ін.: ясла, передшкільне виховання, народні садки, захоронки, школи (народні, середні, світські, виділові), рідношкільна
установа, всенародні школи, повна 5-клясова школа, українська виділова дівоча школа,
перша українська дівоча школа, школа-пансіонат, дівочий інститут, університет, інституції, шкільний інспектор, члени іспитових комісій, професори, учителі, служебниці (у знач. «вихователі» – прим. наша С.Г.), предмет, учительський семінар, часописи
(фахові, педаґоґічні, літературні, дїточі), дневник (у знач. «періодичне видання; газета» – прим. наша С.Г. Полонізм, пор. польськ. dziennik – газета, видання, які виходять
щоденно або кілька разів на тиждень), шкільні учебники та ін.
– слова, словосполучення, що тематично пов’язані з викладанням рідної (української) мови у школі: практичне опанування мови; підготовчі вправи; наука читання і
писання; виголошування коротких речень; ділення на (склади, слова, звуки); писання за
диктантом і відчитування написаного; граматичні поняття (без дефініцій): речення,
слово, склад, звук (самозвук і співзвук); імена власні; великі і малі букви; примінення
точки, протинка (полонізм, пор. польськ. przecinek «кома»); читати виразно, правильно і плавно; будова речень; основні частини речення: підмет і присудок; граматика;
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------речення (висказуюче, питайне, заперечаюче, приказуюче); знак (питання, оклик, запинка); вправи в уживанню співзвуків б-п, т-д, с-з, г-х, л-в – самозвуків і-ї, и-е, ьо-йо; корінь
слова, пень, приставка, наросток; слова прості і зложені; стилістичні вправи та ін.
Висновки. У пропонованій статті ми схарактеризували особливості мови творів
К. Малицької. Проведений аналіз дозволив нам вказати на лексико-семантичні та стилістичні особливості регіонального функціонування української мови на західноукраїнських землях. Уважаємо, що дослідження ролі галицької інтелігенції у формуванні
норм української літературної мови кінця ХІХ – початку ХХ ст. є актуальним, а мовні одиниці, використовувані цією соціальною групою увійшли до складу лексичного
фонду української мови й впливали на формування койне освіченої верстви Східної
Галичини, її соціолекту як самостійного системно-структурного явища й знайшли своє
відображення у формі та значенні лексичних, фразеологічних і граматичних одиниць
сучасної української мови.
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