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У статті проаналізовано невідому розвідку польського історика Станіслава Ґізи, присвячену особливостям львів-
ської говірки й опису дорадянського Львова. Праця написана польською мовою і зберігається у фондах Рукописно-
го відділу Національної бібліотеки у Варшаві.
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The paper explores the unknown article of the Polish historian Stanislaw Giza about the Lviv dialect features and pre-Soviet 
Lviv description. This article is written in Polish and now kept in the Manuscript Division funds of the National Library in 
Warsaw.
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У фондах Рукописного відділу Національ-
ної бібліотеки у Варшаві (НБВ) зберігається 
машинопис статті Станіслава Ґізи [Спомини 
про Львів 1928 року] (akc 10094). Подаємо 
назву у квадратних дужках, оскільки машино-
пис ніяк не титуловано, а в каталозі докумен-
тів стаття називається «Спомини про львів-
ський фольклор і говірку» («Wspomnienie o 
lwowskim folklorze і gwarze»); знайти її вдалося 
в електрон ному варіанті каталогу Рукописного 
відділу за ключовим словом «фольклор».

Про автора статті довідуємося зі студії Вуй-
цика Збіґнева «У справі спогадів Станіслава 
Ґізи» (12.05.1976) (akc 10093) [1]. Це також 
машинопис, який зберігається в Рукописному 
відділі НБВ в одній папці з уже зазначеною 
статтею про львівський фольклор, а також зі 
ще одним спогадом-есе С. Ґізи про Йозефа 
Пілсудського (akc 10093. – арк. 1–5). 

Станіслав Ґіза – працівник Інституту 
новітньої історії в передвоєнний час [1]. Він 
є автором розвідки про причини самовбивства 
соратника Йозефа Пілсудського, польського 
політичного діяча Валерія Славка (опубліко-
вана на сторінках краківського журналу «Сту-
дії історичні» [6]). 

Пропоновані увазі читачів спогади про 
Львів 1927-го року були написані в 1972 році 
й дотепер не потрапляли до рук дослідників. 
Водночас це надзвичайно цікаве свідчення про 
самобутність і неповторність львівського місь-

кого середовища, знищеного внаслідок прихо-
ду на ці землі радянської влади. 

Станіслав Ґіза виділяє два основні маркери 
Львова: його «балак» і певні категорії мешкан-
ців. Якою ж була говірка дорадянського Льво-
ва? Автор «Споминів» наводить півтори сотні 
слів, які він як польськомовна людина вважав 
нетиповими. Це цікаві дані для порівняння з 
матеріалом словника «Лексикон львівський: 
поважно і на жарт» [5]. Його автори – Наталя 
Хобзей, Ксеня Сімович, Тетяна Ястремська, 
Ганна Дидик-Меуш – уже в наш час праг-
нули з’ясувати, якою ж була говірка львів’ян. 
Очевидно, мовлення тогочасних львів’ян мало 
ознаки і польської, і української мов. Залишає-
мо цю проблему для з’ясування лінгвістам. 
Тут для нас важливо, що і С. Ґіза, і авторки 
«Лексикона львівського» прагнули збагнути 
львівське середовище того часу: «Саме через 
слова, які зафіксовано в живому мовленні та 
писемних творах, автори Лексикона намагали-
ся простежити те, що хвилювало львів’янина-
українця, почути очевидців подій та дізнатися 
про їхні життєві позиції» [4, с. 16]. Для цього 
в Лексиконі маємо багатий ілюстративний ряд: 
«Важливим у Лексиконі залишився й ілюстра-
тивний матеріал, адже цитати дають змогу 
Читачеві не тільки краще збагнути значення, 
а й пізнати саме місто» [3, с. 7]. 

Спомини-есе Станіслава Ґізи складаються 
із трьох основних частин. У першій він роз-
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повідає про львівських батярів – таких собі 
хуліганів, які могли обікрасти, позбиткувати-
ся над довірливими міщанами чи селянами. 
Важливо, що робили вони це так, що обра-
женому потім було навіть соромно зізнатися, 
що його скривдили, оскільки найчастіше це 
відбувалося через надмірну довірливість, не-
уважність. Отже, батяри мали тонке почуття 
гумору з чітко вираженим розбишацьким під-
текстом. Вони не були позбавлені поетичного 
дару, тому складали строфи, щоправда, досить 
примітивні. Водночас це не перешкоджало цим 
текстам набувати всенародної популярності, 
як це сталося з відомими пісеньками на зразок 
«Трамвай за трамваєм», «Камінь на камєню».

Друга частина присвячена колоритним по-
статям загадкового військового, який ходив 
центральними вулицями й вигукував команди 
німецькою мовою; екстравагантній Мінці, яка 
грала на губній гармонії і провадила діалоги з 
перехожими; неповторним львівським пере-
купкам, які досконало володіли «мистецтвом» 
прокльону. Саме такі типи надавали Львову 
того колориту, який приваблював і до сьогодні 
приваблює туристів з усієї Польщі, України та 
інших країн.

Третя частина – це власне словничок не-
типових слів. Деякі з них, зокрема бідолаха, 
брехати, хапати, сльози тощо, є звичайними 
українськими словами, невідомими польсько-
мовній людині. Переконуємося, що Станіс-
лав Ґіза перебував під впливом розповідей 
про батярів, тому чимало словникових статей 
пов’язані з кримінальною тематикою: hatrak – 
таємний агент поліції; jancio – поліцейський; 
młyn – ув’язнення; pacałycha – авантюра. 
Деякі львівські реалії були невідомими поль-
ському історикові, тому він власну назву львів-
ської в’язниці «Бригідки» вважає загальною 
назвою для номінації місця позбавлення волі. 
Для порівняння подекуди в дужках подаємо 
тлумачення тих самих словникових одиниць із 
«Лексикона львівського» [5].

Однак не будемо вишукувати якихось огрі-
хів чи неточностей в інформації Станіслава 
Ґізи, а пропонуємо вдячному, сподіваюся, чи-

тачеві пірнути в атмосферу Львова 1920-х ро-
ків. Зрозуміло, що переклад віднайденої нами 
статті дещо позбавляє її того колориту й тонкої 
іронії, яка містилася в оригіналі, написаному 
польською мовою. Саме тому подаємо в при-
мітках деякі слова й вислови, які втрачають 
свій «смак» унаслідок перекладу.

Станіслав Ґіза
[Спомини про Львів 1928 року]
Упродовж семилітнього перебування у 

Львові я мав нагоду придивитися до життя 
його мешканців. Специфікою, відомою цілій 
Польщі, була знана говірка. Львівський ак-
цент одразу видавав походження його власни-
ка 1. Серед мешканців впадали в око ті, яких у 
розмовному мовленні називали «батяри». Ве-
селі, дотепні, якщо потрібно – затяті, причому 
нерідко послуговувалися типово львівськими 
прокльонами. Не раз мали капітальні ідеї. 
Вважали себе небесними птахами, які не сіють 
і не орють, а збирають, все ж мусили з чогось 
жити. Бралися за різноманітну роботу – від 
найостаннішої до мокрої. Відомий на львів-
ській бруківці «польський брат» приставав на 
всяку працю: носив пакунки, чистив взуття, 
наймався свідком до суду як лжесвідок, міг 
на замовлення побити незнайомого чоловіка. 
Але мав свою честь і завжди дотримувався 
норми моральності. Не уникав обдурювання 2, 
не пропускав нагоди когось «надути» 3. При-
гадую кілька таких типово батярських кантів.

У 1928 році у Львові відбувався Євхарис-
тійний конгрес. До міста з’їхалося чимало на-
роду. Звучали відправи в численних львівських 
храмах. Людиська ставали в черги до сповіді. 
Якось прийшла до нас господиня з Давидова, 
яка приносила молочні продукти й молоко моїм 
господарям. Прийшла заплакана. Виявилося, 
що її спритно ошукано 4. Коли витріскалася 5 
на людей, які очікували сповіді, підійшов до 
неї пристойно одягнений фацет і запитав, що 
вона має в кошику. Дізнавшись, представився 
як костельний, який на прохання священика-
каноніка Зигмунта, пастора парафії святої 
Еліжбети, має купити масло, сир і яйця. Щоб 
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запевнити її в правдивості своїх слів, підійшов 
до сповідальниці, у якій сидів сам канонік, 
і щось йому сказав. Юнак приступив до неї, 
забрав кошик і сказав зголоситися до свяще-
ника за грішми. Коли після його відходу жінка 
чекала на плату, священик виглянув і пальцем 
указав на неї, щоб наблизилася. Щаслива, що 
врешті отримає плату за молочне, підбігла до 
сповідальника. А священик до неї з докором: 
«Що ж ви просите, щоб я вас висповідав поза 
чергою, бо ви хворі, а тут стоїте і мовчите?» 
Відповіла, що їй треба заплатити за те, що за-
брав костельний. Отець засміявся, кажучи, 
що костельний пішов у місто, а той, хто забрав 
від неї кошик, то звичайний брехун.

Іншим разом на торговій площі при вулиці 
Кентшиньського (площа Берестейської унії) 
до українського селянина підійшли двоє батя-
рів і почали торгуватися за яйця. Чоловік був 
одягнений у лляні штани, підперезані паском, 
а зверху – у лляну довгу сорочку. Коли зни-
зили ціну, захотіли вибрати найбільші яйця і 
наказали чоловікові менші складали в поділ 
сорочки. Коли вже вклали йому кілька яєць до 
подолу, один з них розв’язав пасок на штанях 
селянина і стягнув їх на землю. Бідний чоло-
вік не міг опустити рук, щоб не розбити яєць. 
А вони найспокійніше у світі забрали кошики з 
рештою яєць і пішли собі, незважаючи на кри-
ки потерпілого.

Таких ошуканських вибриків робили чима-
ло, не переймаючись тим, що кривдили інших. 
Все ж були гарячими патріотами свого міста. 
Біда тому, хто висловився б критично про 
місто чи його мешканців або спробував щось 
львівське висміювати. Тоді не зважали ні на 
що і могли зробити найгірше. Словом, нада-
вали тон місту. Детально їх описав редактор 
Станіслав Брандовські у книзі «Людські 
карикатури» («Ludzkie karykatury»). Умістив у 
ній той батярський фольклор.

Серед львівських цікавинок хочу згадати 
ще Ben-hura. У тридцятих роках по вулиці 
Легіонів і так званих Валах Гетьманських у 
Львові ходив один неморальний чоловік і спі-
вав роздираючим голосом монотонно одну й 

ту саму мелодію зі словами, які були польсько-
українською мішаниною.

Я до тебе прийшов,
А ти єще спала,
Бодай тебе, мила,
Нагла кров заляла.

Доморощені поети переробили цей текст, і 
постав ото такий дивогляд:

Трамвай за трамваєм,
З трамваєм трамвай,
А за цим трамваєм
Єще єден трамвай.

***
Камєнь на камєню,
На камєню камєнь,
А на тим камєню
Єще єден камєнь.

Мелодія Ben-hura й ті ідіотичні переробки 
незабаром полонили все львівське суспіль-
ство. Їх співали всюди: у трамваї, на вулиці, 
у різних конторах, магазинах і приватних бу-
динках. Спочатку ніхто не звертав уваги на 
це безумство, але коли воно почало набувати 
рис справжньої зарази, місцева преса заби-
ла тривогу. «Dziennik ludowy», «Wiek nowy», 
«Gazeta lwowska» публікували статті, які за-
кликали суспільство опам’ятатися. Поволі 
все почало стихати, але те, що було, не за-
смучувало мешканців Львова, відомих своїм 
почуттям гумору.

Іншим цікавим типом львівської вулиці був 
також розумово хворий, який ходив централь-
ними вулицями й голосно вигукував військові 
команди німецькою мовою. Одягнений в обля-
гаючий сірий гарнітур, з батогом у руці, мар-
ширував і голосно викрикував. Говорили, що 
він був колись австрійським офіцером, який 
утратив розум через кохання. Інші твердили, 
що він симулює хворобу. У кожному разі ніхто 
не перешкоджав йому у вигукуванні цих ко-
манд, а він водночас не давав жодних при-
водів до політичної інтервенції, оскільки по-
водився спокійно й ніколи нікого не зачіпав. 
Звідки отримував засоби на існування, ніхто 
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не знав. Усе ж хтось ним опікувався, бо одя-
гався акуратно. Особливо впадали в око ви-
чищені до блиску легінси, такі, що їх носили в 
австрійській армії. Утішалися ним, зрозуміло, 
зграї дітлахів, які бігали за ним, вигукуючи 
щось образливе, на що він абсолютно не звер-
тав уваги.

Окрім нього, варто також згадати інший 
тип Сліпої Мінці, яка сиділа перед Віденською 
кав’ярнею і грала на однорядній старій ручній 
гармонії. Мелодію хіба мусила сама імпрові-
зувати, оскільки вона нічим не була схожа на 
відомі мелодії. Зрозуміло, була несамовито 
писк ливою. Окрім музикування, Ślepа Mincіа 
провадила діалоги з перехожими. Сидячи в 
одному з найбільш пожвавлених пунктів, була 
відомою всім перехожим, на неї звертали увагу 
й часто зачіпали. Залежно від зауважень – 
відповідала ґречно або накидалася найгірши-
ми образами. Жила з милостині, яку їй кидали  
до дамського капелюшка, що лежав перед 
нею. Сама також мала досить ексцентричний  
головний убір, який ставав предметом насмі-
шок підлітків.

Не пригадую, у якому році приїхав до 
Львова для вистав акробат із прізвищем Мі-
хальскі, який заробляв на життя лазінням 
по стінах кам’яниць. Коли видряпувався на 
кількаповерховий будинок на вулиці Акаде-
мічній, упав і миттєво розбився на смерть. 
Місцеві барди склали пісеньку на мелодію 
Ben-hura, яку знову мало не цілий Львів по-
чав співати. Оскільки в тій кам’яниці був у 
партері ресторан і магазин коло Телічкової, 
пісенька ця бриніла:

Przyjechał do Lwowa
Akrobata Mucha,
Upadł z Tliczkowej
I wyzionął ducha.

На щастя, і це швидко минуло, але ще довгі 
місяці згадували трагічну смерть людини-мухи.

Окремо слід сказати про львівських пере-
купок. Таких не знайдеш на цілому світі. Охо-
чий ознайомитися з львівським фольклором 
обов’язково мусив поговорити з такою пере-

купкою. Найтиповіші мали свої кіоски 6 в га-
лереї міської Ратуші поміж кам’яними левами. 
Коли я приїхав на навчання, один товариш 
з-поміж родових львів’ян запитав мене, чи хо-
тів би почути львівські прокльони. Переконав 
мене, що нічого схожого я навіть не уявляю. 
Отже, ми вибралися до ратуші. Колега на-
близився до однієї лавки і з наївною спритніс-
тю запитав його власницю: «Пані, по скільки 
бруселька?» Відповідь була коротка й ділова. 
Колега подумав хвильку і мовчки наблизився 
до найближчої сусідньої лавки, де повторив 
своє запитання. Отримавши ідентичну відпо-
відь, висловив міркування, що ця бруселька 
є краща, ніж попередня. І тоді почалося. По-
передня перекупка розпочала баталію проти 
мого друга. Спершу легко, але в міру того як 
розходилася, почала виголошувати впродовж 
кількох хвилин низку проклять. Причому 
жодного разу за цей час не повторилася, – та-
кий мала архіпребагатий репертуар. Ми до-
відалися, чим займалася мати друга, яка була 
професія його бабусі і прабабусі, дізналися в 
найдрібніших деталях про його батька, опо-
віла нам дуже детально, яким же сином був 
його дідусь. Зрештою, я отримав і візитівку 
друга. Усе це завершила побожними побажан-
нями, щоб скапав у пеклі, як свічка на вівтарі  
в кафедральному костелі (чому якраз у ка-
федральному – невідомо), щоб його покрутило 
в жидівський параграф (мабуть, через вигляд 
єврейського алфавіту) і т. д., і т. п. Стріляла, як 
з карабіна, плюгавими словами. Коли нарешті 
зупинилася, щоб передихнути, мій друг захо-
тів її задобрити, але не хотіла слухати, кажучи, 
що коли б мусила мати такого сина, то воліла б 
повісити його в Кайзервальді. Скінчила з моїм 
товаришем і взялася за конкурентку. До неї за-
стосувала ще важчий калібр. За хвильку за-
спокоїлася і, наче ніколи з нею нічого не мала, 
розмову вела тоном майже версальським.

Пишучи про Львів, важко змовчати про 
львівський bałak, або говірку, якою послуго-
вуються люди навіть інтелектуальні. Знайти 
в ній можна впливи різних мов – німецької, 
української, турецької, молдавської. Сталося 
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так тому, що сотні років Львів був торговим 
центром, де перетиналися купецькі шляхи з 
півдня на північ і зі сходу на захід.

Мова львів’янина містила, окрім різниці 
у формах, характерний акцент, за яким дуже 
легко можна було відрізнити його від мешкан-
ців інших ділянок краю. Чимало слів і висловів 
львівського балаку були цілком не зрозуміли-
ми для решти Польщі. Тому хочу пригадати з 
пам’яті типово львівські вирази, які перейняла 
людність найближчих околиць цього воєвод-
ського міста. Цей, хоча й неповний, перелік 
може зацікавити молодих мовознавців. Подаю 
його в алфавітному порядку:

ancug – одяг
badyle – волосся
bagabunda – волоцюга 
bajtlować – морочити голову
bałak – мова
bałakać – розмовляти
batiar – лобуряка
bidułacha – бідолаха 
binia – повія (біня – дівчина, яка має кава-

лера; дівчина батяра [5, с. 94])
blat być – сидіти тихо
blatować – заспокоювати 
brechać – обманювати
browar – пиво (пивоварня [5, с. 109])
brygidki – в’язниця
bryknąć – втекти
cep – селянин 
chapnąć – схопити
chodak – гаманець
ciuchrać – грати
ciumać – цілувати
cyckać – смоктати
dekować – приховувати
dryzda – гидка жінка
dryzdać – розпилювати, розбризкувати
dziaknąć – давати
dziunia – дівчина
dżagan – вибирати
dychawica – ручна гармонія
eins zwei – швидко
facki – побиття
fafrać – плести

fajno je – добре
fana – корогва
ferniak – ніс (збігається з тлумаченням у 

«Лексиконі львівському» [5, с. 751])
fifak – спритник, крутій
forant – той, хто має перевагу
forykować – марширувати 
frajer – варіят
frygać – їсти (збігається з тлумаченням у 

«Лексиконі львівському» [5, с. 760])
funia – зарозуміла жінка (фуні – несподі-

вані вчинки, витівки, примхи [5, с. 762])
furdygarnia – удача (фурдиґарня – поліцій-

ний відділок, в’язниця [5, с. 762])
giczoły – ноги
giry – ноги
graby – руки
grypsać – писати
hrajcować – палити
handryczyć się– сваритися
hatrak – таємний агент поліції
hip – штурханець
hopy – гроші
hulać – працювати
jancio – поліцейський
jushka – кров
kaban – доглядач (dozorca) дому 
kanona – гармата
karmonadle – биті котлети
kimać – спати
kimono – сон (збігається з тлумаченням у 

«Лексиконі львівському» [5, с. 359])
kinal – ніс
kirus – пияк
kirzyć – пити
kity odwalić – вмерти
klawy – добрий, свій чоловік
kłabaki – зуби
kłapacz – обличчя
kłapaki – уста
knajać – летіти
kojdym – відважний
kołomyjka – забава, а також покоївка
kriżbanty – хребет
kropić – бити
krysa – капелюх
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kułtunić – одружуватися
kumać się – порозумітися
kuryto – їжа
lemberski – львівський
łachować – знущатися
łapucajnia – поліція
maćko – шлунок
maga – скандалити
makitra – голова, розум
mantełepa – babus (?), мавпа
maszyngwer – карабін, машина
maścić – бити
mikrus – малий хлопець
minkuszka – м’яка частина хліба
młyn – ув’язнення
morowy – діяльний, відважний
murga – нахаба 
mychidra – непорозуміння
mynaż – їжа
nafta – горілка
namotać – готувати
napuszczać – одурити
nura dać – втекти
nykać – ув’язнити
pacałycha – авантюра
pazgnuść – ніготь
pietra mieć – боятися
pinda – дівка
pitruniać – їсти
pluskwa – авантюра
pomykicić – покрутити, перешкодити
przyhulać – прибирати
pumpier – сторож
rukować – піти до війська
rychtować – готувати
ryskal – лопата, шпатель
słychać – чути
spulać – продати
spust – їжа

spuszczać do krόlestwa – переїдати
strugajłęo – доглядач дому
studzienina – холодець
szabrować – калічити
sznat – хутко
sznit – вирізати
sznycel – різані котлети
szłapak – ходунки 7

szpanować – дивитися
szparga – авантюра
szporna – остроги
szpulać – утікати
sztamę trzymać – жити в злагоді
sztęp – сором
sztolc – гордий
sztyce – ноги
sztylung – позиція
szurnąć – вдарити
szwajnery – гроші
szwicować – мати клопоти
ślozy – сльози
świcić – бити
świrk – варіят, дурник
świrkowaty – дурний
taskać – нести
trambal – трамвай
truć – пити
turbować się – клопотатися
tyc – вид 8

uderzyć w kimono – заснути
wbijać w krzyż – їсти
wcinać – їсти
wszociąg – гребінь
za frajer – безплатно
zasmytrać – вкрасти
zburgować – взяти позичку
zec – штурханець
zibrać – шептати
zichir – упевнено

1 Ці два речення в машинопису викреслено.
2 Nabicia w butelką.
3 Wykantować.
4 Ją nabito szpetnie w butelką.

5 Gąpić się.
6 Stragany.
7 Piechur.
8 Na niby.
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Коментарі

Йозеф Пілсудський (пол. – Józef Klemens 
Piłsudski, 1867–1935) – польський політичний 
і державний діяч, перший голова відродженої 
Польської держави, засновник польської армії, 
маршал Польщі.

Інститут новітньої історії (пол. – Instytut 
Jоzefa Piłsudskiego poświęcony badaniu Najnowszej 
historii Polski, 1923–1936). Структура, створена 
за ініціативи Йозефа Пілсудського у Варшаві для 
дослідження історії Польщі. 

Валерій Славек (пол. – Walery Sławek, 1879–
1939) – польський політичний діяч, родом з Украї-
ни. Близький співробітник Йозефа Пілсудського, 
відіграв важливу роль у польських визвольних 
змаганнях. Після війни перебував на керівних 
постах у польському уряді (прем’єр, 1930–1931 
і 1935 рр.; маршал сейму, 1938 р.). Після смер-
ті Й. Пілсудського втратив свій вплив. Закінчив 
життя самогубством.

Давидів – село в Україні Пустомитівського 
району Львівської області.

Костел Святої Ельжбети – церква Святих 
Ольги і Єлизавети, неоготичний собор у Львові, 
на площі Кропивницького.

Войцех Кентшинський (пол. – Wojciech 
Kętrzyński, 1838–1918) – польський історик, 
багато літній директор Народної бібліотеки 
ім. Оссолінських у Львові (нині – Львівська нау-
кова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України).

Станіслав Брандовські (пол. – Stanisław 
Brandowski, 1864–1935) – польський журналіст, 
письменник, редактор.

Вулиця Легіонів і вали Гетьманські – нині 
проспект Свободи, центральна вулиця Львова.

Вулиця Академічна – нині проспект Шевчен-
ка, одна із центральних вулиць Львова.

Кайзервальд – місцевість Шевченківського 
та Личаківського районів Львова. Назва «Кайзер-
вальд» (нім. – Kaiserwald) дослівно з німецької пере - 
кладається як «кайзерівський (цісарський) ліс».
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