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Діалекти як джерело збереження культури та духовності 

українського народу 

 

Останні десятиріччя в українській лінгвістиці позначені неабиякою 

увагою до діалектологічних досліджень, адже саме в говірковому 

мовленні збережено унікальні традиції, культуру, світогляд, 

особливості мовлення та світобачення діалектоносіїв, їхню 

ментальність. За словами П. Гриценка, зв’язок традиційної культури і 

мови – не перебільшення і не метафора,  бо народні говірки вражають 

обсягами збереженої в них інформації про унікальну культуру, її 

самодостатність і багатогранність [9: 4]. Найбільше почерпнути таку 

інформацію, цілком очевидно, можна передовсім у діалектному тексті 

як надійному джерелі для багатьох досліджень, насамперед 

лінгвістичних, хоча водночас і культурологічних, 

лінгвокультурологічних, етнографічних тощо, адже діалектний текст, 

з одного боку, – джерело збереження відомостей про традиційну 

культуру, а з другого – форма відображення картини світу мовців [12: 

286].  

Підтвердженням зазначеного вище є публікація в кінці ХХ –  на 

початку ХХІ ст. низки збірників діалектних текстів, які репрезентують 

мовлення та культуру, відображену в діалектному слові, практично всі 

терени українського діалектного континууму (південно-західне 

наріччя – Н Глібчук, Н. Руснак, М. Грицак, І. Жегуц, О. Миголинець, 

О. Пискач, М. Лесюк, Т. Тищенко, Г. Березовська, І. Горофʼянюк, 

Т. Ястремська, Л. Хомчак, Н. Хібеба та ін.; північноукраїнське – 

Г. Аркушин, П. Гриценко,  Ю. Бідношия, Л. Дика, Г. Воронич, 

Л. Москаленко, Л. Пономар (Анісімова), О. Малахівська, С. Гриценко, 

М. Поістогова, Л. Рябець, В. Мойсієнко, Г. Гримашевич та ін., 



південно-східне – Г. Мартинова, З. Денисенко, Т. Щербина, А. Таран, 

Ю. Бідношия, Л. Дика, І. Магрицька, К. Глуховцева, З. Сікорська, 

В. Лєснова, І. Ніколаєнко та ін.). В усіх опублікованих текстах 

уміщено розповіді діалектоносіїв про матеріальну та духовну 

культуру тієї чи тієї етнічної групи, яка проживає на території 

України.  

 Водночас низку досліджень сучасних учених присвячено 

різноаспектним проблемам вивчення духовності, що являє собою 

надзвичайно багатий і складний феномен. Як зазначають філософи, 

духовність – це домінування в людині духовно-моральних, 

інтелектуальних цінностей над матеріальними; духовність 

виявляється в багатстві духовного світу особи, її ерудиції, розвинутих 

інтелектуальних та емоційних запитах, у моральності [14: 53].  

Підвищити рівень духовності покликані, крім усього іншого, й 

опубліковані діалектні тексти як  репрезентанти не тільки мовлення, а 

й культури, зокрема духовної, утіленої в слові. 

Надзвичайно зростає роль духовності в сучасних умовах – у часи 

змін політичного та економічного життя, оскільки відбувається зміна 

ціннісних орієнтирів, їх переосмислення й трансформація. Важливий 

складник духовності – ставлення нації до рідної мови як засобу для 

матеріального і духовного становлення нації у світі, бо, як зазначає 

В. Василенко, духовно бідний народ не побудує міцної незалежної 

держави [4: 35].  

На нашу думку, духовність етносу  нерозривно пов’язана з 

діалектами – територіальними різновидами мови, які 

використовується як засіб спілкування осіб, тісно пов’язаних 

територією, а також елементами матеріальної та духовної культури, 

історико-культурних традицій, самосвідомості.  Діалекти сягають 

глибокої давнини, є свідченням історичного розвитку народу, його  

матеріальної та духовної культури. Ставлення до діалектів – один із 

напрямків мовної політики суспільства. Ще кілька десятиріч тому в 

багатьох підручниках із сучасної української літературної мови  

авторитетні на той час мовознавці зазначали, що діалекти – це явище, 

яке засмічує мову, і стверджували, що діалекти відмирають, зникають, 



а залишається тільки літературна мова, вилучали діалектні слова з 

творів українських письменників. Із цього приводу Г. Аркушин 

зауважує: «Кабінетні вчені заявляли, що «жити» діалектизмам 

лишилися ніби лічені хвилини, тому треба від них якнайшвидше 

відмовитися і писати «чистою» мовою, а така «чиста» мова що 

дистильована вода – без кольору, без запаху, без смаку» [2: 22]. Тому 

довго у вітчизняному мовознавстві активною була саме думка про 

засмічення літературної мови діалектами. Хоча зрозуміло, що без 

діалектів ми не можемо простежити історію розвитку мови, 

матеріальної та духовної культури народу, його світобачення та 

світосприйняття, адже під час вивчення етномовної культури мовні 

факти відіграють значну роль. За останні 30–50 років з’явилася низка 

праць, які підносять діалектологію на чільне місце, автори називають 

діалектологію наукою сучасного модерного мовознавства. Добре, що 

ми зараз, уже на початку ХХІ ст., можемо констатувати (на щастя!), 

що діалекти не зникають, а існують і далі, збагачуючи нашу 

літературну мову. Хоча, на жаль, усе менше на функціонування 

діалектних слів звертає увагу молоде покоління, бо розвиток 

суспільства, крім загалом позитивних зрушень, має й негативні 

наслідки – багато дечого негативного нового знищує позитивне старе, 

водночас і архаїчні мовні риси, які, на жаль, уже ніколи не будуть 

мовним надбанням народу.  

Водночас зауважимо, що в сучасному світі загалом спостерігається 

тенденція до пошанування діалектів. Як зауважують учені, у Баварії 

71 % населення володіє і користується діалектами, а в землі Рейнланд-

Пфальц – 76 %; в Італії, де літературною мовою володіє близько 8 –

12 % населення, діалектною мовою проводять театральні фестивалі, 

здійснюють показ кінофільмів; із великою пошаною та піклуванням 

ставляться до своїх діалектів японці [11: 139]. Таку ж тенденцію 

спостерігаємо сьогодні і в Україні, оскільки українські діалекти 

впродовж останніх десятиріч приваблюють дослідників, насамперед 

діалектологів, як надійне джерело інформації, як свідки минулого 

народу, як той скарб, у якому зберігається мудрість поколінь, 

світогляд і вподобання етносу, його духовність  і культура.  



На нашу думку, поняття діалектної мови багато де в чому 

ототожнюється з поняттям рідної мови, про роль і значення якої  для 

духовного розвитку сказано багато. Зокрема, І. Огієнко у відомій 

праці «Наука про рідномовні обов’язки» основними ознаками рідної 

мови кожної людини вважав духовне начало, нерозривний зв’язок із 

мовою батьків, мовою етносу, до якого людина належить, і культурою 

народу. На його думку, рідна мова – найважливіша основа, на якій 

зростає духовно й культурно кожний народ. Рідна мова – найміцніша 

основа духовного об’єднання кожного  народу, у ній зосереджені 

глибини його духовної культури. Учений наголошував на 

нерозвивному зв’язку віри та рідної мови, бо рідна мова – то основний 

родючий ґрунт кожної віри, то шлях до Бога, оскільки сова є основою 

духовної сили та духовного об’єднання, формування духовної 

культури, спільних для етносу духовних цінностей [13]. 

Водночас Ф. Бацевич у монографії «Духовна синергетика рідної 

мови» розуміє синергетику рідної мови як вияв людського духу, 

найважливішими ознаками рідної мови вчений вважає її духовну 

сутність і синергетику. Зокрема, учений зазначає: «Духовно мова 

постає як глибинно антропоцентричний, притаманний лише людині 

вияв її сутності, як усвідомлення, осмислення, розуміння й оцінка 

явищ зовнішнього і внутрішнього світів, а також як підсвідомі 

чинники, що притаманним лише конкретному етносу способом 

виявляються в мові. Людський дух творить з істоти людину, він 

нерозривно пов’язаний зі специфічною символічною системою – 

живою природною мовою» [3: 4]. 

Загальновідомою й правильною є думка, що діалекти – основне 

джерело збагачення й розвитку літературної мови, тому що 

життєдайні можливості усного народного мовлення мають потужний 

уплив на морфемну, морфологічну, лексико-семантичну та 

синтактичну підсистеми літературної мовної системи, яка є засобом 

консолідації народу. Без народної мови в нас не було б і багатої 

літературної мови, бо ж кожна літературна мова створювалася на 

народній основі. Тому літературна мова доти живе, доки поповнює 

свої скарби живлющими соками діалектів. Якби припинився доступ 



говіркових слів, літературна мова замулилася б і вмерла, адже її 

будівельним матеріалом є діалектизми.  

У сучасних умовах у середовищі освічених людей функціонує таке 

явище, як ділінгвізм – володіння літературною мовою і однією з 

діалектних форм спілкування [2: 20], яке є свідченням загальної 

культури людини як громадянина країни і її нерозривного зв’язку з 

рідною землею, зі своєю малою батьківщиною, є виявом глибокого 

патріотизму та усвідомлення себе як продовжувача роду та нації.  

Цілісне сприймання діалектного мовлення як основної форми 

спілкування сільського населення, яке найбільше зберегло говіркових 

рис, де досі залишилися давні вірування, традиції, обряди, система 

світобачення, –  діалектні тексти, які упродовж останніх десятиріч 

стають важливим джерелом дослідження не тільки мовної картини 

світу українців, а й неоціненним джерело для інших наук. Варто 

зазначити, що опубліковані упродовж останніх років діалектні тексти 

демонструють різноаспектні сфери життєдіяльності людей, водночас 

особливо хочемо звернути увагу на аспекти збереження в них 

вірувань етносу, ставлення до релігії, церкви, самоідентифікації як 

однієї з етнічних груп українського народу насамперед на тих теренах, 

які відірвані від українськомовного діалектного континууму. З огляду 

на це хочемо акцентувати увагу на збірникові діалектних текстів 

Г. Аркушина «Голоси з Підляшшя», у якій, як зазначає автор, 

представлено розповіді про сім’ю, звичаї та обряди, про те, що й досі 

болить, перекази й бувальщини [1: 16]. Зокрема, хочемо відзначити 

тексти про Православ’я, про церкву, про відзначення різних свят – 

Різдва, Водохреща, Великодня, Провідної неділі, Юрія, Трійці, Спаса 

тощо, які мешканці Підляшшя святкують за православними канонами, 

за тими традиціями, які передавалися з покоління в покоління, ходять 

на богослужіння до православних церков, які ще подекуди тут 

збереглися, і вважають себе православними. 

Крім того, для сучасної науки важливими є записи діалектного 

мовлення з тих теренів України, які зазнали міграційних процесів, 

зумовлених насамперед екстралінгвальними чинниками. Це 

передовсім стосується так званої Чорнобильської зони, яка є 



територією Середнього Полісся, оскільки вона потерпіла від аварії на 

ЧАЕС, наслідком чого стали інтенсивні міграційні рухи, які призвели 

до глибоких демографічних змін у межах середньополіського діалекту, 

який  як діалектна цілість перестав існувати. З огляду на це хочемо 

відзначити два збірники діалектних текстів – «Говірка села Машеве 

Чорнобильського району» [5] та «Говірки чорнобильської зони» [8], які 

репрезентують матеріал про духовну та матеріальну культуру, 

господарювання та світогляд поліщуків, які зараз відірвані від свого 

мовного мікросоціуму, проте зберігають у пам’яті минуле життя, 

позначене моральністю, шанобливим ставленням до старших, до релігії 

й церкви. Представлені тут тексти – це своєрідний духовний пам’ятник 

мешканцям архаїчного куточка Славії та їхній духовній культурі, який 

зберігає закодовану в тексті ментальність поліщуків.   

Водночас не можемо оминути увагою опубліковані тексти із 

Середнього Полісся у виданні «Єдність у різноманітності. Поліщуки» 

[10], адже в них не тільки репрезентовано мовлення архаїчної території 

Житомирщини, яке відзначається унікальністю й неповторністю 

збереження реліктових рис, а й відображено матеріальну культуру 

поліщуків, їхні промисли та особливості ведення домашнього 

господарства, а також духовну культуру населення Полісся, 

репрезентовану в слові, про що свідчать записи  різноманітних традицій, 

звичаїв, обрядів, міфологічні уявлення та вірування, розповіді про 

шанобливе ставлення до релігії  та церкви, до природи й людей, що є 

частиною духовності поліщуків. 

Зазначимо, що українська діалектна текстографія наразі нараховує 

значну кількість праць, у яких представлено матеріал із різних зон 

українського діалектного континууму. З-поміж них виділяємо збірники 

текстів із території середньої Наддніпрянщини, які важливі з огляду на 

забезпечення повноти представлення інформації про 

середньонаддніпрянський діалект як основу літературної мови [6; 7], у 

яких насамперед акцентуємо увагу на записах мовлення про 

традиційну духовну культуру, зокрема про мораль, родильну, весільну 

та поховальну обрядовість, про ставлення до церкви, що свідчить про 



нівелювання, але хоча б часткове збереження цих народних устроїв 

життя й сьогодні. 

Отже, значення діалектних даних із року в рік стає важливішим і їх 

роль зростає, оскільки ними користуються вчені різних галузей знань, 

бо жива народна мова віддзеркалює матеріальну та духовну культуру 

етносу, є свідченням історії народу та його мови; без знань народних 

говорів не можна пояснити низки лінгвістичних процесів у сучасній 

українській літературній мові; знання діалектів розширює світогляд 

мовця, робить людину причетною до історії свого народу, його 

минулого, сучасного, майбутнього, і саме за допомогою діалектів 

носій мовлення певної території усвідомлює свою самобутність, 

унікальність, має здатність порівнювати себе з іншими носіями 

української народної мови усього українськомовного континууму, бо 

є представником певної етнічної групи з давнім глибоким корінням, 

світоглядом, духовністю, шанобливе ставлення до яких потрібно 

прищеплювати молодому поколінню для забезпечення гідного 

прийдешнього народу й мови. Цьому сприятиме подальше 

дослідження діалектів українського етномовного континууму, 

збирання й уведення до наукового обігу нового автентичного 

матеріалу як надійної емпіричної бази для майбутніх досліджень 

українських діалектологів, у яких буде збережено не тільки говіркове  

слово, а й культура й духовність, репрезентована в ньому. 
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