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Вступ до програми „Початки мови".

В наущ про початки мови стоять так1 головщпп питання: який

€ звязок чи стосунок М1Ж ПСИХ1ЧНИМ станом, ф1310номікою (тоб-то ру

ками рук, тг, голови, Т1ла та лицевих м'язів) 1 первкними людськими

впгуками? I далі: в якШ мір1 цей стосунок е загальний для людини

пзагал1, незалежно В1Д расових осббливостей, вЦ кліматичних умов,

незалежно вщ оточення взагал1, в якому доводиться жити окремим

людським трупам, 1 в як1Й мір1 В1н мшяеться. залежно В1д особли

востей у будов1 дано1 етнічно'{ групи? Друге питания даеться розв'я-

зати порівнанням з1браного серед різних етшчннх груп матеріялу.

Щоб дати відпов1дь на поставлені питания, треба доспдити мову

ус1х тих зовшшшх вислов1в псих1чного стану, що до певно-1 М1ри за-

ховали ще свш передний характер. Такими зовниншмп висловами е

жести, тоб-то рухи палыцв, рук, голови, шг, тулуба, мгм1ка, тоб-то

рухи лицевих м'яз1в (мускул1в), природш вигуки (Ка1;иг1аи1е, це вигуки,

що 1х людипа видае в певному афекп, як: он! ан! ух! а! 1 шшн), оно-

матопоетичш, чи по-укра!'нськи перекличш, вигуки, що ними людина

перекликав р1зну тварину та різш шелести, що !X вона чуе навколо себе

в природе напр. гау-гау! му! кукуршу! гук! рип! буль-буль! та инип.

Сюди належать 1 инип перв1сш вигуки, що ними людина звертаеться

до р1зп01 тваринп, як: цш-цш! кщь-кщь! та итш.

Для 1стори творення мови немало й дитяча мова важить. Хоча

розвиток дитячої мови не можна вважати за скорочене повторения

розвитку людсько1 мови, проте деякий матер1ял для виставлених питань

вона нам дае, а надто тпми даними, що стосуються до першого при-

близно року життя дптини.

Уваги и питання в нижче поданих програмах ближче поставлять

зб1рача до зачеплених питань.
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Не думаемо, щоб поданими в програмах питаннями дався вичер-

пати ввесь матеріял, але, як 1 в кожнШ новШ справі, так 1 тут можна.

буде скласти цшшпп й повншп програми, коли вже буде зібрано пев-

ний матер1ял. З1браний матер1ял дасть можлив1сть виставити таы нов!

питання, що далі розвинуть подаш тут у програмах питання.

Спещяльного характеру уваги дано до кожної окремо'1 програ

ми. Уваги загальшшого характеру, що стосуються до всіх програм,

тут подано.

1. Записуючи в певному мкщ матер1ял, треба подати село, повіт.

губерню чи округу; зазначити, як далеко село В1д найближчого міста

чи мктечка, р1чки, зал1знищ, яи е околишш села 1 яко1 нащональ-

ности люди там живуть, з чого дане село живе, з хл1боробства, ри-

бальства, то-що, чи з якихось професШ 1 яких саме. Треба Д1знатися.

як е змога, коли постало село, звідки шшли перпп оселенщ, звщки

шзшш1 оселенщ прийшли, яы чужинщ сидять у сел1, скиьки и 1 з

чого вони живуть.

Записуючи щось по-за межами певного села, треба зазначити: в

околицях такого села, на стиьки приблизно верстов В1д села (но-

В1Т, губерня).

2. Записувати матер1ял треба пльки від тубиьщв, тоб-то в1д та

ких, що завжди жили й живуть у дашй місцевості, а не в1д зай-

шлих людей.

3. Зазначити, чи матер1ял записуеться в1д чоловша, чи жшки, В1д

особи письменно1 чи неписьменноУ, якого вшу. Найцшшший матер1ял

буде той, що записано від неписьменно1* людини.

4. В1дповщ на питания треба дати що-найповнпш: короти В1дш>-

В1Д1 здебільшого не мають пауково1 ваги. Хоча програму складено в

коротких, принщпових питаниях, аде відшшдь треба дати ус1м тим

матер1ялом, що стосуеться до висуненого в питанш явища, зважаючи

на що-найменпи подробищ, хоча-б 1 яы мал1 й незначш вони зда-

валися. Наука не знае дрібнищ> у народньому житть для неї все

мае вагу.

5. Не слід обмежувати себе в сво'1'х спостереженнях тьчьки тими

явищами, що за них у програм1 згадуеться. Треба подбати, щоб пода

ти й те, на що в програм1 немае нитань. Збірача власт спостережен-

ня матимуть особливу вагу.

6. Відпов1дати на питання треба ильки фактичним матеріялом. Де

зб1рач подае св01 власш м1ркування, там це скрізь повинно бути в1д-

значено й в1докремлено В1д фактичного матер1алу.

7. Певна р1ч, що програми видано не тиьки на те, щоб кожний

защкавлений, що хтів-би п заповнити в1дпов1дями, дав в1дповщ на всі

^



чисто виставлеш в програм1 питання. Все найменше серед народу

з1бране мае свою варисть.

8. Записувати слова треба так, як Тх чутн, а не погоджуючи и

13 прийнятою лггературною транскрипщею.

Записувач може держатся Т161 графики та того правопису, яки-

ми вш звик записувати матер^яли з народшх уст, аби-б ильки точно

пояснив значшня окремих знашв та гх сполучень 1 описав, як 1X

впмовляють.

На увагу дано тут юлька окремих головнппих монеппв.

а) Чи чути виразт голосов1 звуки I, и, е, а, о, у, чи звуки перехо

дові; переходовин звук між и та е можна позначати знаком и*, пере-

ходовий звук м1ж у та о — знаком у0, між а та о — а0 1 т. д.

б) Чн у вимов1 звушв I та е губи заокрутлюються, як у вимов1

тйм. О, б (иЬег, зспбп), франц. и, ей (1и, реи); у ташм раз1 прийнято

позначати лабіялізований (заокруглений) звук I лггерою й, а лабіялі-

зований звук е л1терою б.

в) Перед артикулящею голосового звука, що починае собою сло

во, голосники (голосові струни) можуть бути 31мкнеш й роз1мкнеш.

При зімкнених голосниках артикулящя початкового голосового звука

вЦбуваеться з вибухом, — це так званий мщний приступ; його-б можна

позначати комою С) перед вщповщшм голосовим звуком, прим.: 'ох!

ой! При роз1мкнених голосниках артикулящя голосового звука почи-

наеться тихо, з так званим тихим приступом, — його можна й не

(йдзначати: ох! ой!

г) Дифтонг можна вЦзначити рискою (— ) над вщповЦшми двома

літерами, вказавши на нескладову частину дифтонга швкружечком (~)

П1д відповідньою л1терою, прим. уо, уо, у°о, Ш, йе, 1е, 1е, та ин.

г1) Чи е р1зниця М1ж сильно 1 слабо артикульованим й, коли при-

м1ром, сильно 1 слабо крикнути ой! У слабій артикуляци й е здеб1ль-

шого пескладовий голосового характеру звук, що його прийнято по

значати знаком 1 (оі!). У сильнш артикуляцп й вимовляеться з шелестом

<тм.]а); його прийнято позначати лггерою ], можна 1 й.

д) Губш звуки б, п, и, в, ф перед я, ю, е, — тверд1 чи м'якг,прим.,

слово бека дитина вимовляе з м'яким б (бьека), б'е з твердим б (бйе).

Як держатися літературн01 транскрипци, то твердкть губних перед

я. ю. е, треба позначати апострофом; м'яккть губних можна тод1 на

письмі не відзначати (бека, мяу!).

е) Де в 1 ф звуки зімкнеш губо-зубш, а де нез1мкнеш губо-губш.

Губо-зубш в 1 ф прийнято позначати літерами в або V 1 ф; незімкнеш

губо-губш в 1 ф позначають відпов1дшми літерами у/ I <Р О^ода, <Ру!).
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Часто губо-губне V/ наближаеться до нескладового ?/, — тоді можна й

писати літеру у з півкружечком над нею (у) або під нею (У), прим.,

собаку перекликають: гау-гау! кішку — няу-няу! гукають і відгукуються:

гоу! агбу!

Дуже короткий неповного творення губо-губний звук \у або не

складовий у чути часто і перед голосовим звуком, здебільшого перед

о, що починае собою слово; цей звук можна-б позначати маленьким у:

*ох! уой!

яі) Де дз та дж визначають один зложений звук, як у словах

дзвін, бджола, там бажано відзначити це рискою вгорі дз, дж, прим..

собаку нацьковують: гуджга!, комар дзижчить: дзз!

з) Зрідка чути замість звичайного українського придихового

гортанного звука г м'якопіднебішшй дзвінкий звук, що е звук дзвін

кий до відповіднього глухого х. Цей дзвінкий м'якопіднебінний звук

чути часто в росіян у словах благо, богатый. Його прийнято позначати

грецькою літерою ТГ.

и) Л — звук твердий чи звук середній між твердим л і м'яким ль,

так зване л середне, що чути по багатьох українських говірках,—його

б можна позначати літерою л з крапкою вгорі — л. Дехто вимовляє

замість л нескладове у або білабіяльне >*г, — це треба відзначити.

і) Гаркаве р можна позначати літерою г, а губне р — літерою К,

прим., коня спиняють: пКШ

ї) Перед наголошеним голосовим звуком, здебільшого перед о,

шелестові звуки, найбільше губні б, п, и, в (також задньопіднебінні

к, х і гортанний звук г) набірають сильнішого губного відтінку, — це

так звані лабіялізовані звуки; їх прийнято позначати відповід-

німи шелестівками з маленьким у вгорі з правого боку, прим., ку6ні,

мубже, губді, хуо.

к) У довгих шелестових звуках бажано відзпачати й міру про

тяжности шелестового звука, позначаючи його двома, трома або й

більше однаковими шелестівками, прнм., курку проганяють: кшш!, звук

від пташиних крил — пррх! і прррх!

л) У вигуках, а також у дитячій мові трапляються нерозчленовапі

звуки, що їх не можна написати нашою транскрипціею. Тоді треба

вказати на приблизну їх вимову, а, де даеться, то артикулювавши ра

ніш самому певний нерозчленований вигук, описати, якими мовними

органами він артикулюеться. Приклад: свиню часто кличуть вигуком,

що нагадуе звуки тца-тца-тца; вимовляють його, не видихаючи повітря,

як це ми звичайно робимо, а вдихаючи його звуженою ротовою ями

ною з заокругленими губами і прикладаючи та відриваючи спинку

язика від середньо-переднього піднебіння.
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м) Кожне слово доконче подавати з наголосом; у щлому висло-

в1 шдкреслити найсильнше акцентоване слово. Довгий голосовий звук

прийнято позначати_рискою над в1дпов1дньою голоавкою, прим., коро

ву нерекликають: му! з довгим у; овечку кличуть: шута-шута-бе! з

довгим е.

Дуже бажано, щоб записувач1 хоч приблизно позначали штопа-

щю окреиих сд1в 1 щлих вислов1в нотами, не зважаючи на те, що

воно виходить неточно, 1 знаючи, що Т1 нотн1 записи й будуть розу-

М1тися, як приблизш. Записуючи штонацш, не треба и штучно заво-

дити в такт. Темни штонаци можна-б визначати приблизно так: дуже

швидко, швидко, середньо, повиьно, дуже повьтьно.

Приклади:

Кури скликають

вигуком: Ш
\Ц-рф*и}'П$,и}-п$,ч1-п$

На Черкащиш діти кажуть, що ласт1вка, прилепвпш з вирш,

кричить:

?а
П> > ,и

5\? бу-ла >ус-си-нй , то С*Го-^-.аи СТс-ги.

ще швифе

9=Е

ГюЧас*- \\Л -ж , ч и-

ш^щ^щ^^^
ри->УЛ-М1 пи-ри-У-ли, пи-яи-лу- ши-ли

Як нема змоги нотами записати штонацш, то вказати принай-

мш на характер музикального наголосу в слов1, де вш е. Прим., ди-

тяче слово няг"а (листя) одна дитина вимовляла з першим довгим го-

лосовим звуком, наголошеним на початку вищим тоном, який знижу-

вавсь укшщ голосового звука; отже тут маемо падучий наголос; Гюго

можна-б позначати таким знаком (\) над в1дпов1дньою голоавкою,

прим., няЕ*а. Дитяче слово нябо (небо, все високе) та сама дитина ви

мовляла з першим довгим голосовим звуком, якого тональна висота,

на початку нижча, шдносилася вкшщ голосового звука, — це так зва

ний ростучий наголос; його можна позначати таким знаком (."'') над

В1ДПОВ1ДНБОЮ ГОЛОС1ВКОЮ, Прим., НйбО.
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Хто-б хот1в дати точнший опис язикового матеріялу, держачися

науково1 транскрипцй', тому можна рекомендувати ознайомитися з

ф1310лог;ею мови в таких знаних працях:

Богородицкш, В. А. Опытъ физ10лопи общерусскаго произноше-

Н1я въ связи съ эксп.-фонетическими данными. Казань 1909.

Той саыий. Очерки по языковЪд'бшю и русскому языку. Изд. 2.

Казань 1909.

Брокъ, О. Очеркъ физюлогш славянской рЪчи. Спб. 1910. (=Эн-

циклопедія слав, филологш. Выпускъ 5.2).

^зрегзеп, ОМо. ЬеЬгЬисЬ <1ег РЬопеМк. Щ АиЯа&е. ВегШг—Ье1р-

21^ 1920.

8іеуег8, Ейиагй. Огипёгй^е йег РпопеНк. РипЙе Аийа&е. Ьеір-

гщ 1901.

Томсонъ, А. И. Общее языковйдЬше. 2 изд. Одесса 1910.

9. Надсилаючи матер1ял, збірач повинен вказати, де и коли на-

роднвся, де вчився, а також 1 подати свШ осв1тшй ценз.

,,



1. Початки мови.

а) Жеети.

Загальні уваги.

Спостерігаючи й описуючи жести якоїсь місцевостп, треба брати

на увагу всякі жести рук, ніг, голови, що висловлюють собою щось:

тіевне почуття, стан, волю, то-що. Де жести звязані з словами, там до

описуваного жесту подати п відповідні слова.

Бажано дати й коротеньку характеристику особи, що її жести

спостерігають, особливу увагу звернувши на темперамент (млявий, спо

кійний, поривчастий та инш.) та на міру її інтелігентности.

Велику вагу матимуть спостереження над жестами сліпих і над

мовою жестів німих, глухих та глухонімих.

Найбільше уваги дати таким пунктам:

1. Чи бувае, що лівою рукою роблять які жести, замість правою

рукою їх робити ( прим, вказати на що, погрожувати, то-що)?

2. Як кличуть кого, чи кивають йому вказівним пальцем, чи иншим

яким? А може усіма пальцями крім великого, або й цілою рукою?

Погрожують вказівним пальцем чи кулаком?

3. Чи вказівні жести направлені тільки на конкретні предмети,

чи також і на абстрактні поняття?

Приклад. Кажучи, приміром, «Це ще комі, було», чи підносять

вказівного пальця, роблячи ним рух назад? Або кажучи «Де ще колись

буде*, чи не роблять вказівним пальцем руху наперед себе?

4. Звертаючися до кого з питанням, чи роблять пптайний рух

правою рукою, виставляючи її долонею хоч боком, хоч угору? А може

виставляють обидві руки долонями боком чи вгору?

5. Наказуючи, погрожуючи, перестерігаючи, то-що, чи не роблять

вказівним пальцем або кулаком руху наказу, погрози, перестороги.

•г
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порушуючи пальцем (або кулаком) ззаду наперед? Як наказ мае в собі

заперечення (приміром, «Щоб твого духу тут не було»), чи порушують

вказівним пальцем або кулаком ззаду наперед чи з боку в бік?

6. Насміхаючися з кого, або сердячися на кого, чи прийнято йому

«носа показувати», приставляючи великого пальця до носа й розма

хуючи в повітрі усіма иншими пальцями, розчепіривши їх? Чи сердя

чися або насміхаючися, тичуть дулі? чи показують язика? Це явище

поширене серед дітей, чи також і серед дорослих? серед кого більше,

серед чоловіків чи жінок?

7. Чи на знак потакування кивають головою в прямовисному

(вертикальному) напрямку, а на знак заперечення хитають головою в

поземому (горизонтальному) напрямку, з боку в бік? Як потакують, чи

простягають вказівного пальця, нахиляючи його згори додолу, коли

руку простягнено поземо, і ззаду наперед, коли рука стоїть сторч?

Чи, стоячи, на знак гострого заперечення не роблять руху назад

зігненими в ліктях і напруженими в м'язах руками? Лікті щільно сти

каються з тілом, чи відстають від нього? Чи не відступають тоді но

гою? Якою саме? Подати причини, що викликали гостре заперечення.

8. З якими жестами звязані форми ввічливосте, пошани, прихиль-

ности, гостинности, приязні, любови, спочуття, жалісливости та инших

позитивних почуттів одніеї людини до другої? Записати слова, що

йдуть у парі з певним жестом.

9. На знак згоди, поеднання (коли купують, продають, договорю

ються, то-що) чи вдаряють обидві сторони правими руками? Що тоді

кажуть? Описати докладно обставини.

10. Як чоловіки здоровкаються до кого, чи здіймають бриля (шап

ку)? Тільки до чоловіка, чи також і до жінки? Чи здоровкаються тільки

словами, чи й головою хитають?

11. Як вітаються, чи раз-у-раз подають собі один одному руки?

Тільки чоловіки чоловікам, чи також чоловіки жінкам, жінки чоловікам

і жінки жінкам? Якого приблизно віку діти починають за руки

вітатися?

Одзначити, якого стану (селянин, козак, міщанин, то-що) і якої

професії (швець, кравець, бондар, то-що) люди за руки вітаються.

12. Чи в розмові дуже розмахують руками? Хто більше, чоловіки

чи жіпки?

13. Якими характерними жестами виказують різні почуття: зди

вування, веселість, радість, сум, нещастя, понурість, гнів, ненависть,

погорду, докір, сумнів, то-що?

Приклад. Як хто в яколу нещасті, чи не хапаеться рукою або й обид-

вома руками за голову? Чи не вдаряе об поли руками? Не б'е собі в

груди та инш.?

'
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14. Чи бувае в розмсш, що й таш слова шдсилюються вказівними

местами, яы й без жеспв добре зрозумь11?

Примером, кажучи «блакитний», чи вказують на небо або на що

нше блакнтне? Кажучи «дим», чи роблять пальцем рух кружляння, як

им в'еться? На слово «круглий» чи обводять пальцем круга та ин.?

Увага. В таких разах треба подавати цш речения, вказавши який

гест до якого слова прикладаеться.

15. Жести (головою, руками), що можуть замшяти собою слова

прим. потакування, заперечення, вказівні жести, то-що), чи частше

х уживають без Сл1В, чп з відповідшми словами?

Увага. Тут треба брати плыш Т1 випадки, коли людша шчого не

заважае говорити.

16. Описати й пояснити жести на так1 поняття, що 1X часом не

хочуть називатп словами; приміром, кажуть: «вш трохи тее», прикла-

даючп вказівного пальця пучкою до лоба, — це значить: вш п'яний.

або: вш ненормальний.

17. Описати й пояснити жести, що ними порозум1ваються, коли

хочуть, щоб третя особа не бачила й не чула розмови. Це бувае,

приміром, коли хто спить 1 не хочуть його збудити розмовою, коли е

хворий у хат1, коли доводиться порозум1ватися за чшмись плечимат

то-що. Рухи треба описати в тому самому порядку, в якому вони

йдуть, подавши до них 1 В1ДП0В1ДШ пояснения.

18. Описати й пояснити жести в р1зних дитячих грах. Прим1ром,

у ташй гр1, як гра в короля. Діти вибірають короля й садовллть його,

а сами в1дходять 1 радяться, придумують яку-небудь роботу, прим. доїти

корову. Шдходячи гуртом до короля, кажуть: «Здоров, коро. но»! — Здо

ров1 буди, дгти! де ви були? — «У хл1ву». — Що ви робили? Дни не

кажуть, а ильки жестами показують, що доять корову. Король мае

глдгадати. Ильки вш скаже «Корову доїли», -- усі розб1гаютьсл, а кого

вш зловнв, той сЦае за короля.

19. Яш жести роблять молячися? Голова дивиться вгору чи в

землю? Чи складеш долонями руки знят1 вгору? Чи може виьио про-

стягають 1х до неба, похитуючи ними? А може вони 31гнет в лштях

та долонями вгору направлені? Чи лпш 1Ц1льно стикаються тод1 з та

лом, чи може В1дстають В1Д нього? Яких инших жестів ужигають, коли

моляться? Чи немае на певш молитви певних жеспв? Описати жести,

подавши й відпов]дш молитви та зазначивши, до яких с.лв як1 рухи

стосуються.

Увага. Описуючи жести, що гх роблять молячися, локонче вка-

зати, якої в1ри чи секти е особа, що п жести спостерггають: нраво-

славний, ун1ят, католик, баптист, мальовапець, то-що.

■'

-



- 12 -

20. Чи на родинах, хрестинах, весіллі, похороні, закладчинах, і

що, обряди звязані з певними жестами? Описати жести, записати

слова, що в парі йдуть із жестами.

21. Як присягають, чи виставляють самого вказівного пальця, і

вказівного разом із середнім складеного? Руку держать сторч чи по

:?емо простягнену? з якими иншими жестами звязана присяга? Наве

сти й текст присяги, зазначивши, на які слова який робиться жест

22. Описати жести, що їх роблять на різні замови (відшіптуючи

приміром, від хвороби, переляку, вроків, щоб запобігти якого лиха,

що). Подати й текст замови, вказавши, з якими словами який ліес

звязаний.

Чи бувае так, що самими жестами лічать хвороби (прикладаючі

руки, приміром, до хворого місця, обводячи довкола хворого місця чі

довкола самого хворого рукою)? Описати й пояснити жести, зазиа

чивши, до якої хвороби який жест прикладають.

Які жести роблять на грім, блискавку, як сонце міниться, як про

ганяють велику хмару, то-що? Які слова приказують до них?

Які жести звязані з різними повір'ями?

Приклад. Щоб капуста головата вродилася, обіймають собі голо

ву руками.

Які слова приказують?

23. Описати, які в символічні жести, що вони означають і як її

пояснюють. (Прим"., що означае колихання ногами? правою? лівою?).

Які жести і через що вважаеться за гріх робити?

24. Описати й пояснити умовні жести серед дітей.

Приклад. Діти, щоб показати, що вони з кимсь у сварці, а вже

з ним говорити не хочуть, чи не показують йому мизинного пальця

лівої руки? І навпаки, на знак замирення чи не показують складених

разом вказівного та середнього пальця правої руки?

25. Звернути увагу, чи в жестах (здебільшого колових) мае зна

чіння напрям жесту, — із сходу сонця на захід, з заходу на схід; чи

мае значіння форма жесту, — простою чи кривою лініею; рука якою

роблять жест,.— правою чи лівою рукою.

26. Якими характерними жестами визначаються у Вас люди різ

них професій: шевці, кравці, бондарі та ин.? Описати їх і пояснити.

27. Описати жести (рук, пальців, голови, ніг, тулуба), що ними

порозуміваються глухі, німі й глухонімі з собою і з говорючими, і

пояснити їх. Звернути увагу, чи е яка різниця в їх жестах одного

значіння, коли вони порозуміваються з собою і з говорючими. Особ

ливу увагу дати їх жестам на абстрактні поняття, прим, поняття: сьо-

годня, вчора, завтра, коли, бути та ипш. Точно вказати на порядок

N
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?стів, як вони йдуть один по одному, щоб віддати цілу думку. При

лад. Глухонімий хоче віддати думку, що її говорючий так висловить:

ітько дав мені яблуко. Він вказує раніш на яблуко, потім робить

ест, що мае означати батька, — обрисовуе, прим, бороду, — і тоді

ьазуе на себе. Отже порядок виходить такий: яблуко, батько, я.

Як бува глухонімий або німий видають які крики, нерозчленовані

^укп. то вказати з якими і якого значіння жестами вони звязані і до

ких розчленованих звуків вони наближаються. Де можна, то н вказа

ні, якими мовними органами і як глухонімий їх утворюе.

Увага. Описуючи н пояснюючи жести німого чи глухонімого, за-

начити, де він виховуеться, серед глухонімих чи серед говорючих:

и він зроду німий, глухонімий, чи по якій хворобі, якій саме, і коли

є йому сталося.

28. Який е загальний характер жестів у Вашому селі: иоривча-

тий, енергічний, спокійний, млявий?

29. Які назви дають у Вас різним жестам? Приміром, «руки

іеребивати» на знак згоди, поєднання.

б) Міміка та жести, що звязані з різним почуттям і станом.

Загальні уваги.

За об'ект до спостереяіень над різними моментами .міміки та

ївязанимн з нею жестами й звуками найкраще взяти одну певну лю-

їішу з нормальним обличчям, вказати її вік, описати її риси, зазна

чивши, між нншим, які в неї брови, шнурочком чи дугою. Описати, де

і якими напрямками йдуть зморшки. Описати й темперамент. Де є

змога, то й точну фотографію подати.

Як-що не даеться різні моменти міміки на одній спостерігати

людині, то можна за об'екти до окремих спостережень брати різні

особи, подавши й тут докладний опис їх фізіономій або й фотографії.

Найцінніші моменти, щоб спостерігати мову людської міміки та

звязані з нею жести й звуки, бувають, коли особа, що править за

об'ект до спостережень, особливо схвильована, коли, певне почуття чи

стан доходять що-найвищої міри.

Описуючи міміку, найбільшу увагу треба давати ротовим, очним

та лобовим м'язам (мускулам), а саме, вказати, в яких напрямках укла

даються зморшки довкола рота, очей та на лобі; чи ротові кутки

(обидва кінці рота) опущепі, чи йдуть угору; чи у внутрішніх (коло

носа) та зовнішніх очних кутках і під очима шкурка морщиться; чн

зморшки на лобі укладаються поземо (горизонтально) в усю шир лоба,

чи тільки на серединній його частині, чи може прямовисно (верти-

,У"
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кально) на перетсс1, стягуючи внутрипш (коло носа)'кшщ брів, 1, в

репги, чи кшнд бр1в внутрипш та зовшшш опускаються чи вгору гд

иосяться. Повну вагу мають 1 носов1 м'язи. Блнжч1 вказ1вки даду)

пижче наведеш питання.

Даючн опнс м1Мши 1 звязаних з нею жеспв та звуюв, треба д«

конче вказати й на причини, що викликали дане почуття й стан.

Цшний матер1я.т до м1миш й природвлх звук1в на перв1ст. по

чуття можуть дати недоумки.

Найбілыпе треба мати на ощ там момента.

1. Яку М1мшу викликае в лищ щось дуже неприемне на смаа

Чи 041 заплющуються, стягуючи шкурку у внутрштх очних кутка!

(коло носа), брови стягнеш, утворюючи на перешсс1 прямовисш зморш

ки, горшшя губа йде вгору, що зуби видно, ротов1 кутки низько опус

каються? Чи рот розмикаеться так, що гор1нгш зуби стикаються I

дол1шньою губою, чи може ширше? Чи язика не висовують? Чп т

др1 не звужують, опускаючи носов! крила, наче-б хтии сппнити досту

пов1тря в тс? Як1 звуки видае тод1 людина? Чи вони не звязат

раптовнм видихом повкря? Які жести тоді роблять? Руки стиснет ку

лаками, чи пальщ розчетреш?

2. Чи разниться 1 чим саме р1зниться М1міка на плач в1д павг-

дено*1 в 1-му пункп М1М1КИ на неприемний смак?

3. Горе, сум, понурий стан. Як хто у гор1, тяжко сумуе, або

Ггому на плач бероться, чи ротов1 кутки й долппня щелепа низье'

опущеш, що обличчя видовжуеться? Чи губи мщно стягуються дутою

долшня губа злегка наперед вишшаеться, тдборвдя морщиться Я

ДРИЖИТЬ? ВнутрШШ КШЦ1 бр1В ИОТОВЩуЮТЬСЯ Й уГОру П1ДноСЯТБСЯ

утворюючи позем1 зморгаки на лобі по-середиш, а не в усю шир? Чг.

голова опущена? Спина згорблена?

А може рот трохи розтулений, ротов1 кутки злегка опущеш, го

лова трохи назад закинена, а тздрі роздимаються й дрижать?

Як1 лсести тоді роблять?

Звернути увагу на М1міку в дитини, коли вона в понурому, каприз

ному настро1. Гор1шня губа ховаеться тоді шд дол^шню, чи може

обидв1 губи наперед вппинаються?

4. Чи па почуття гостро1 вгдрази, огиди оч1 примружуються 1

один з ротових кутк1в низы;о опускаеться, розмикаючи один бік рота?

Який бш правий? л1вий?

Чи не роблять тоді жесту руками, наче обтрушуючи одежу, або

наче обтираючи з огидою руку об оделгу? Чи цей жест однаково по-

ширений м1ж чоловшами, що й м1ж ж1нками?

Чи на вираз огиди голос тремтить? Яш вигуки людина тод1

видае?

>,
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5. Як хто відчувае гострий фгзичний б1ль, чи сщплюе зуби, чи

юрщиться йому перешсся прямовисними зморшками й широко розкрип

)Ч1 люто дивляться перед себе? Ротов1 кутки опущеш 1 рот мщно

: тиснений стягнепими губами, чи губи розмикаються, що видно сщп-

1ет зуби? А може долшню губу прикушено горшшми зубами? До-

11шня щелепа висунена наперед, чи положення и нормальне?

Яы звуки людина тоді видае 1 яш жести робить?

6. Лють, гнгв. Як хто дуже злий, лютуе, чи горшня губа йому

вгору шдноситься, що зуби видно? Чи губи тремтять? А може вони

м1цно стиснен1 або прикушен!? Зуби йому сщплеш чи розімкнеш? Чи

скрегоче зубами? Чи внутршш (коло носа) кшщ б]пв опускаються,

морщачи перешсся прямовисними зморшками? Чи шздр1 надимаються,

дрижать? Чи розмикаються широко оч1, наливаючися кров'ю, а очш

м'язи набрякають? Чи члени тьта тремтять? Людина червоше чи бл1д-

не? Чи бувае, що в1д лютого пиву сльози виступають? Чи тьчо й го

лову просто держать, осаджуючи назад плеч1 й затискаючи кулаки?

А може голова назад одкидаеться, або наперед випинаеться? Чи руки

одкидаються назад \з стиснеиими кулаками, чи може простягаються

наперед 13 розчешрсними як пазури пальцями? Чи не тупають ногами,

не б'ють кулаками в груди? А може дряпають розчешрсними пальця

ми груди?

Чи дихання переривапе? голос хрипкин? Чи не бувае, що дихап-

ня довго стримуеться 1 раптом з1рветься приглушений вигук? Яш зву

ки тоді видають? Чи не бувае, що лють одбірае дар слова?

7. Чи на почуття зненависти брови снущеш й стягуються до

перешсся, утворюючи глибош прямовисш зморшки на ному? Чи кл1-

павки (в1ка) Т1льки на половину спущеш, чи зовшм оч1 заплющеш?

А може оч1 так розплющеш, що горипньо1 клшавки не видно? Чи

шздр1 роздимаються? Чи рот сцшлений? Чи прикушують горшпю або

долшню губу? Чи губи скошуються в бш? Голова висовуеться напе

ред, чи вгрузае межи плеч1?

8. На вираз зневаги, погорди, презирства чи голова злегка за-

кинена назад, губи 31мкнеш, а ротош кутки опущеш? Губи з1мкнув-

шися творять наче швколо, чи може вони вперед внпинаються? Чи

очш клшавки опущен1, а оч1 дивляться погордою? Чи не звязане це

почуття з раптовим виднхом? Яш звуки тоді видають?

9. Глум, знущання. Як хто з кого гостро глузуе, знущаеться,

чи В1дхиляе назад голову, здвигае бровами, клшавки злегка опущеш?

Чи перекривлено рота так, що ротовий куток опускаеться, а горнпня

губа вгору йде, показуючи 1кло саме з того боку, де стоїть людина,

що и йа глум беруть?

У
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10. Здивування. Як хто дуже здивований, чи пе шдносяться йок

вгору брови заокруглившися, лоб у всю шир морщиться, рот широк

розмикаеться, до.йшня губа опускаеться, горшня стягуеться, стаюч:

тонша, очі широко розкриваються, «вирячуються*? А може крім позе

мих на лобі зморщок пабшиоть 1 прямовисш зиоршки на перетса

На як довго диханпя задержуеться? Чи бувае, що від здивування н<

можна й слова вимовпти? Якої форми приб1рають тод1 губи: на Л1тер

а, о, чи у? Якими вигуками виражаеться здивування? Якиыи жестак

виказуеться здивування: чи шдносять вказівного пальця? чи розводяп

руками? чи заломлюють руки, палыщми їх сшивши? А може прост?,

гають руки просто перед себе долонями наперед, паче боронячися вЬ

чого? Чи рука (яка саме?) або й обидв1 руки до серця притиснет:

Чи прикладають руку (яку саме?) або и обидв1 руки до щш? Чи по

хитують головою з боку в бш або згори вниз? Чи В1дступають перед

об'ектом, що викликав здивування? А може е й пннп як1 жести?

11. Жах, переляк. Шдповщ на цей пункт дати на п сам1 пи-

тання, що Тх у попередньому пункп виставлено. Крім того: чи шздр;

надимаються? чи В1д жаху й переляку шпёш м'язи й шия спереду мор-

щаться? Чи людина в1д жаху, переляку тремтить? Що саме тремтить

голова? губи? руки? все пло? Від жаху бліднуть чи червошють? Чн

волосся на голові стае диба? Чи шкура стае «гусяча?» Чи виступають

велнк1 крапл1 поту на лобі? Чи руки обхоплюють голову? Т1ло випн-

наеться паперед чи В1дкидаеться назад?

12. Острах. Як острах кого бере, чи здишаються високо бровл.

на лоб набігають позем1 зморшки? Чи щелепи клацають одна об одну,

а ротов1 кутки відтягуються додолу так, що обидв1 губи ппльно при-

тискаються до зубі1;? Чи ДОл1ШНЯ щелепа випинаеться наперед? Чи

втятуеться голова поміж високо шдведеш вгору плеч1?

13. Бадьоргсть, веселость. Як хто В1дчувае щось <{изичио приеипе

(щось добре на смак, свіже пов1тря, приемний дух, лоскотання, то-що).

або як хто взагалі у веселому настр01, чи блищаться йому оч1, брови

злегенька вгору знят1, лице р1вне 1 тьтьки шд очима маленьв1 бри-

жечки, ротов1 кутки злегка назад одтягнеш, а губи нецупко одна до

ОДн1Ё1 пристають? Чи випростуеться йому все пло, високо шдводиться

голова, напинаються ребра й криж1?

14. Смгх. Як хто сміеться, чи морщаться йому зовшшт кутки

очей (що коло скрош)? Чи роздимаються н1здр1? Чи рот йому широко

роз^мкнепий, як на л1теру а? чи з боків трохи стиснений, як на л1-

теру о? А може ротов1 кутки вгору злегка шдносяться 1 рот розми

каеться, як на лиеру I або е? Яш звуки сміху людипа видае: га-га-га.

го-го-го, ге-ге-ге, п-и-п, чи инакше? Чи виступають В1Д оялыюго

см1ху сльози на очах?
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Чи смшчися людина притулюе руки до серця? Чи може береться

>уками за боки, за черево?

Чи не бувае, що особа, яка взагал1 ус1м ротом см1еться, нещиро

усмгхаючися, сьиеться пльки одним боком рота?

15. Чи легко викликати сміх 1 сльози? Одзначити цей факт окремо

зеред ЧОЛОВ1К1В, жшок, дЬей?

16. Як хто в безпорадному станг або не знае чого, чи не шдно-

зить вш злегка брови, не здвигае плечима, не простягае руки наперед

зебе пальцями вниз або долонями вгору, так що л1кп, утворюючи пря-

иий кут, дуже близьш від т1ла, або й стикаються з тиом?

17. Як кому стае сором, чи вш опускае голову, чи в бш ц нахи-

ляе? Чи в1д сорому червошють? Чи бувае так, що й ншя й вуха чер

вошють? Чи від сорому загикаються?

18. Увага, роздума. Як хто в глибокШ роздум1 або увалено на

щось дивиться чи слухае, чи брови йому вгору шдносяться, лоб мор

щиться в усю шир, 041 розтулюються, а губи трохи відстають одна

В1д одше1? А може внутршш кшщ бр1в потовщуються стягуючись, 1

на перешсс1 утворюються прямовисш груб1 зморшки? Чи стягнена тоді

шкурка шд внутренними кутками очей? Чи в таких разах не заплю-

щують одно око? Яке саме?

Чи уважно прислухаючися до чогось, не заплющують мщно очей,

здвигаючи брови на перешсй? Чи схиляеться голова на той бш, звідки

йдуть звуки? Чи розтулюються трохи губи?

19. Чи почуття вини, хитрість, ревшсть даються м1мшою шзнати?

Як саме?

20. Як хто робить якусь роботу якимсь знаряддям (прим. стриже,

р1же, то-що), чи не робить вш 1 ротом так1 рухи, що нагадують його

роботу? Пжучи, прим1ром, пожничками, чи не роблять 1 щелепами

руху р1зання, змикаючи їх 1 розмикаючн?

Описати таш рухи й роботу та знаряддя, що викликалп п рухи.

21. Чи бувае, що одна особа, дивлячися на другу, переймае на

себе м1М1ку п, коли та говорить, сміеться, плаче, кривиться то що?

Чи не порушують тод1 губами, як та особа, що говорить?

22. Якими ештетами та виразами характеризуются різш В1дтіпяи

вдачі: поривчаспсть, веселість, апаня, повптьшсть та инше?

23. Записати, як1 е спещялът назви на р1зш жести, міміку.

24. Чи е ли легенди, пов1р'я, що звязаш 13 зрослими бровами,

кривим ротом, кривим носом, ненормально поставленою головою, нер-

вовим здриганням голови, лиця, то-що? (Кажуть, пришром, як у кого

на перешсс1 брови сходяться, той буде нещасливий).
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25. Записати вс1 Т1 приказки, пор1внання, вцрази, що вказують на

и1М1ку та жести, що 1X викликало певне почуття чн стан.

Приклади. Губу закопилити, віддимати губи (розсердитися). -

Оддув губи, як капищ. Носом крутити, шс завернута, кирпу гнути (з

погордою дивитися, гордувати). Квасити губи (незадоволеному бути).

Шс шд себе попустити (засоромитися, збентежитися). Дрижаки 1стн

(боятися). На дупл похололо, в литках застигло (переляк). Радий, аж

скаче; злий, аж крутиться. Дал1, таш вирази, як: 041 вирячити, зуби

вищирити, в груди себе бита та инпп.

Подаючи таш. вирази, порівнання, приказки, треба пояснити, яке

почуття 1'х викликало.

в) Природт, перекличш (ономатопоетичш) та инш перв1СН1 вигуки.

Увага. Вигук треба подавати так, як його вжито, тоб-то де окре-

мим вигуком, де щлим вигуковим зворотом, а де й реченням, у якому

е даний вигук. Звертати увагу на те, ск1лыш ра:ив впгук повторюеться.

прим. ай! ап-ай! ай-ай-ай!

1. Якими вигуками виказують у Вас:

а) плач, прим. угу! чи инакше?

б) горе: деле! лёлечко! л\'айло! чи ин.?

в) стоггн; ге! 'ух! 'ех! бле! 'о! 'ох! 'а! чи ин.?

г) гидоту, вгдразу, огиду: пй! иги! агий! '«ге! ху! хи! х-лге!

пху! пхе! чи ип.?

г') б1ль: 'ай! 'ой! яй! чи ин.?

д) досаду: тьху! ей! чи ин.?

■ е) нетерпгння, незадоволення: 'ет! ат! пек! чи ин.?

е) здивування: ах! яй! йо! у! ух! о! бле! о^^а! огб! егё! \^е-

луе! ага-га! дш! шон! чи ин.?

ж) легке здивування, сумнгв: гм! те-те-те! та-на-на! чи ин.?

з) жах, переляк: 'а! 'ах! 'ай! чи ин.?

и) радость, задоволення: ге! гей! гой! гбя! гбса! тра-ла-ла!

гШе! чи ин.?

1) см1х: га-га! гав-гав! ха-ха! го-го! хо-хо! п-п! Х1-Х1! ги-ги!

хи-хи! ге-ге! хе-хе! ких-ких! чи ин.?

та инпп почуття й стан?

2. Як1 вигуки означають у Вас питания (прим. га?), потакування

(прим. егё! ага! алё!), заперечення (прим. И), заборону (прим. зась!)?

3) Яких вигук1в уживають, як гукають 1 відгукуються (прим. гёйку!

ге-ле-геу! гоу! агоу! агось! чи ин.)?

■V

>
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4. Яких вигушв уживають у Вас на поняття: іди сюди (прим. га-ле!),

візьми, В1зьм1ть (прим. на! нате!), дай, дайте (прим. ке! таете!), тпхше

(прим. шш! ша! ча! джа!), стр1вай (прим. цур!), біжи (прим. кач!), 1ди

звідсіль (прим. геть! вара! дзус! цш! цур!) та ин.?

Яким вигуком кричали рашш 1 тепер кричать у Вашому сел1 чи

М1СТеЧКу ШЧШ сторож1?

5. Якими вигуками ствають у Вас мелодп без сл1в (прим. тра-

та-та! ля-ля-ля! ла-ла-ла!^та ин.)? Якими вигуками ствають пристви

до шсень (прим. гу-ха! гоя! дуду! та ин.)?

6. Якими вигуками передають у Вас звуки, що 1х видае р1зна

тварина?

Приклади. Собака, коли гавкае: гау-гау! ау-ау! коли гарчить:

а\\гурр! гирр! як вие: алуу! Щеня: цяу-цяу! дзяу! скугу! ска\Уу! чи ин.?

Шшка: няу! вау! мняу! мау! 1 ин.? Корова: му! Кшь: Чгага! гиги! Свиня:

рох! хру-хру! Порося: куш! кушк! Вівця: ме! бе! Ягня: мекеке! Швень:

куку-ршу! кукаріку! Курка: ко-ко! кл^о-к^о! куд-кудак! як перелякаеться:

кирр! Качка: ках! кАУа-к^а! Гуска: г'е-г'е-г'е! г'ел-г'ел! Голуб: л\'а\га-

^урр! бруку! агу! абрюку! буркуку! Соловейко: тьох! тьорорбх! Горобець:

жиу! джиу! Перешлка: ха^ау! Зозуля: ку-ку! Пугач: путу! Деркач: дер-

дер! Жаба: кум! к^а-к^а! Муха, бджола: дзз! джж! та иншо1 тварини

звуки.

Увага. Як що в одшй м1сцевості одну тварину не одним вигуком

перекликають, а шлькома, то вказати, коли яким вигуком перекликають

тварину.

Записати й загальш вигуки, що ними перекликають не одну тва

рину. Прим., вигуки цшь-щнь! шпршь! вказують взагал1 на пташине

щр1нькання.

7. Якими вигуками перекликають русалок та ишш демошчш сили

(прим., русалок перекликають: калЬбуд!)?

8. Якими людськими словами виражають пташине та иншоТ тва

рини звуки?

Приклад. На Черкащит дпи кажуть, що ласт1вка, прилеивпга

з вирш, кричить:

Яг* була' \уосини,

то стоя'ли стоги.

Готлоу№аш, чирил\'аш

пиршли, пирилущили. (Див. штонащю на ст. 7).

'

'
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Записати й казочки, що там людськими словами виражено тва

ринні звуки.

Приклад. Зозуля й ворона. Святий Юрій запопав коня на пасо

вищі, сів на нього й поїхав. Тее бачили зозуля й ворона. Зозуля кри

чить: ку-пиу! ку-пиу! А ворона каже: ні, вкррау! вкррау! (Запис. І. Верх-

ратський).

Увага. Як відомо, хто автор таких віршиків і казочок, то підпи

сати під віршиком чи казочкою його йм'я, прізвище, скільки йому літ

і з якої він місцевости.

9. Якими вигуками звертаються до різної тварини, як кличуть її,

проганяють, женуть, спиняють, направляють в той чи инший бік і т. ин.?

Увага 1. Звернути увагу, чи нема різниці у вигуках, коли звер

таються до самця, до самки й до малого.

Увага 2. Одзначити, чи бувае різниця у вигуках, коли до тварини

звертаеться жінка, а коли чоловік.

Увага 3. Чи нема різниці у вигуках, якими звертаються до тва

рини, коли вона близько й коли далеко?

Увага 4. Чи нема різниці у вигуках, коли звертаються до однієї

тварини, а коли до багатьох?

Увага 5. Крім вигуків, що ними звертаються до поодинокої тва

рини, взяти на увагу й загальні вигуки. Прим, наказ, щоб уся рогата

скотина верталася: шшке-нб! Усе свійське птаство проганяють одним

загальним вигуком: акишш!

Увага 6. Бувае, що до тварини звертаються цілими вигуковими

зворотами. Коли, прим., пастух скликае стадо цапів, то вигукуе: «Гей?

цо! балабій! цо-цо! балабій-цо>! В таких разах треба подавати цілі

вигукові звороти, взявши їх у ланки (« >).

Приклади. Собаку кличуть на! ня-ня! цу-цу! і ин., проганяють:

чіпа! 'аціба! 'ал*гон! і ин., нацьковують: гець! джий! кис-кис! гуджга!

кусь! усь! і ин., Одзначити, якими вигуками ловці нацьковують собаку

на звірину.

Кішку кличуть: кіць-кіць! каця! і ин., проганяють: 'адзус! 'акота!

а псік! прісь! і ин.

Свиню кличуть, як вона недалеко: ^'аць! луацю! паць-паць-пацю!

гудзь-гудзьі цьонь! куць-кой! тусь-тусь! цьоу-цьоу! кабась! кець-кець!

і ин., кличуть, як вона далеко: чки-чки-чки! чке-чке-чкоу! і ин., про

ганяють: гакс! чу! 'аля! 'ацю! 'аря! 'асаля! 'аціба! і ин., заганяють у

хлів: люлю-сю! як женуть: ксі! са! 'аса! цюпь! цю! і ин.
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Коня кличуть, як він близько: кось-кось! пршьо! і ин., як да

леко: ксьоу! і ин., женуть: ци! і ин., поганяють: но! ньо! вйо! чала!

ча! гиття! гира! і ин., направляють у правий бік: гайта! гётта! гбтьта

і ин ., у лівий бік: вістя! віштя! і ин., спиняють: тпККу! пКШ і ин.

Корову кличуть: цо! цізю! бинь-бинь! телусь-телусь! телбх-телбх!

лось-лось-лось! і ин., женуть: се! і ин.

На вола кричать: направо — ча! цабё! гойсь! птуча! і инш., наліво:

соб! гёйса! гейс-ббрта! і ин.. вперед: гейс! і ин., спиняють, коли бу-

цаеться: де! і ин.

Теля кличуть: бицю-бицю! биць-биць! тізю! і ин., женуть: куч!

і ин., відганяють від корови: а люшки! а лишки! аке'ць! бишки! луч-

луч! птуць! і ин.

Вівцю кличуть: бир-бир-биру! базю-бе! шу-шу-шу! шута-шута-бе!

і ин., скликають стадо: недзька! і ин., кличуть вівцю, що вперед за

бігла: пррст! і ин., проганяють вівцю: 'агаля! 'аря! гелля! і ин., же

нуть стадо: 'аку'ш! 'абирр! 'атиш! треш! і ин., поганяють: гись! цік!

і ин., переганяють з одного приміщення в друге: рист! і ин.

Ягня проганяють: пККуту! 'абазь! і ин.

Козу кличуть: кізь-кізь! кедзі! кцьо! ци! і ин., женуть стадо: ці!

і ин., пастух кричить, щоб додому вертати: крьо-но! і ин., пастух

скликае стадо цапів: «Гей! цо! балабій! цо-цо! балабій-цо»!

Усій рогатій худобі дають наказ назад вертати: шшке-не! і ин.

Зайця женуть: катя! і ин.

На хижого звіря кричать: туй! тю! гуло! тютю! гій! і ин.

Птаство.

Курку кличуть: ціп-ціп! ціпу-ціпу! гись-гись! путь-путь! тю-тю-

тюррр! кур-кур! цяп-цяп! і ин., проганяють: агуш! акиш! уш! кшш!

гиш! і ин.

Курча як дуже маленьке, то кличуть: тки-тки-тки! і ин., як біль

шеньке ціп-ціп-ціп! і ин.

/ / /

Гуси кличуть: гусь-гусь! гуся-на! і ин., женуть: галя! гиля! ґуля!

гуч! і ин., проганяють: агу! агил! 1 инш.

Качку кличуть: тась-тась! тасю-тасю! тууть-^уть! пуль-пуль! і ин.

Индика кличуть: кур-кур! пуль-пуль! і ин., проганяють: акур!

і ин.
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Голуби кличуть: гулі-гулі! і ин., проганяють: 'адузь! і ин.

Гуси, качки, голуби проганяють одним загальним вигуком: гала!

і ин. Усе свійське птаство проганяють одним загальним вигуком:

акпш! і ин.

Хиже птаство проганяють: шуги! шугу! гая! гай-гай! і ин.

10. Якими перекличними вигуками виражають шелести, що їх ви

дають різні предмети, стикаючися з собою, вдаряючися об себе?

Увага. Записуючи перекличні вигуки такого характеру, доконче

вказати, які предмети, стикаючися з собою, видають даний шелест,

з якого вони зроблені матеріялу, чи даний вигук означае звуки рап

тові, одноразові, чи повільні, кількаразові.

Приклади. Удари долонею по твердому: хляп! хльоп! ляп! льоп!

лоп! лап! фрас! мац! і ин. Хапання руками: тьоп! хоп! хап! хвать! цуп!

хіп! черть! і ин.

Одноразовий удар твердого об тверде: цюк! цок! стук! гук! пуку!

грюк! гряк! торох! чбко! (стук від підків по камінню), брик! (стук но

гою по землі) і ин.; тикнення чимсь гострим тонким: тик! штрик! і ин.;

дзьобання: дзюб! дзьоб! клюк! і ин.; скакання: гець! гоц! гоп! гуп!

скіць! скік! скакіць! шиць! і ин.

Падання твердого на щось тверде: глухий звук — гугуп! гуп! бусь!

бух! і ин.; швидке падання з ясним звуком — беркиць! буртись! пуць!

гургуц! хроп! хрьоп! хряп! і ин.; як падае щось, аж луна йде — та-

раррах! таррах! і ин.; падання твердого на м'яке — бебёх! шелеп! і ин.

Стук від їзди возом: трухи-трухи! і ин., каретою — тюрю! і ин.

Як сиплеться по чомусь твердому горох, намисто то що: гур-

гурр! тирр! і ин.

Хрустіння, відламування: хруп! хрусь! хроп! хрум! і ин.; тріскання:

лулусь! лусь! і ин. Штурхання: штурк! тоук! шторх! тиць! пхиць! пи-

хиць! і ин. Різання: чики-чики! черк! і ин.

Шпурхання: кабурх! кидь! швиг! швирдиць! і ин.

Легке шелестіння (листя то що): шам! шеелст! чах! і ин.

Шелести від крил більших птахів: фрр! фурр! пурхі шурх! хур-хур!

пиррх! і ин.

Просовування: тись! шургич! шусть! шутулуць! і ин.

Металічні звуки: дзвяк! брязь! і ин.; великий дзвін: бом! боу! беу!

клем-бом-клем! балам-балам! і ин.; великий дзвін разом з малим: дзе-

^
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іень-бом! і ин.; звук струни: брень! бринь! брунь! і ин.; скрипка:

гіль-тіль-тіль! і ин.

Різні слухові вражіння від води чи иншої рідини: як падае щось

у воду — шуль! плюсь! бульк! боуть! шуббусть! хлюп! і ин.; вода па

цае краплями — кап! і ин.; як зразу вливають багато води у щось —

жбух! і ин.; вода тече цівкою — дзюрр! і ин.; вода з пляшки

ллеться — буль-буль! і инш.; як розжарене залізо у воду кинути —

шпш! пшик! і ин.; страва кипить — торорб!

Вітер: поривчастий— буррх! і ин., вие — гу! і ин., як хльо

стати батогом, різкою — хльос! хльость! хлясь! дж! джиґ! дзиґ! і ин.;

свист — ф'ю! х>\7іть! і ин.

Як їдять рідке: сьорб! хлип! і ин.; нерідке — плям! ням! і ин.

Губами цмокають: цмок! чмок! і ин. Чхають: пчих! чхи! чих! і ин.

11. Записати й пояснити значіння вигуків, що мають в основі зо

рове вражіння, прим, миль-миль! (мигтіння); теліп! (похитування); блись!

блим! блик! глип! (розмикання й замикання очей) і т. ин.

12. Записати й пояснити ті приказки, що мають у собі пере

мичні звороти, прим. Курзю-верзю — горохова каша (як хто нісеніт

ницю скаже). Тир-тир зозуляста (як жіноцтво посходилось і лемен

туе). Буль-буль і я там був, мед-горілку пив (буль-буль — вражіння від

того, як «мед-горілка» з пляшки ллеться).

13. Записати легенди про те, хто і як навчив людей говорити.

Якою мовою говорили перші люде з собою? з богом? з тваринами?

14. Як пояснюють різні хиби у вимові, приміром, загикання, ше

пелявість, гугнявість, гаркавість, то-що? Записати всі оповідання й по

вір'я, що сюди стосуються.

15. Які епітети й прозвища дають людям у звязку з їх голосом,

манірою говорити, хибами вимови? Записати порівнання й приказки,

що сюди належать.

Приклади- Говорить, як з бочки (басом). Говорить, як неживий,

як три дні хліба не їв, як спить (так мляво) і т. и.

«Рикало> кажуть на гаркавого; «жабоніти» кажуть, коли жінки

пошепки й невиразно з собою розмовляють; «\\'егекають» кажуть на

глухих, як вони, порозуміваючися з собою, видають звуки, близькі до

^е-\?е, уе-уе.

16. Які легенди знае нарід про походження мови в людини й

тварини взагалі і в кожної тварини зокрема? Чи вміла колись тварина
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говорити людською мовою? Всяка тварина чи тільки деяка? Через щі

тварина перестала говорити людською мовою?

Чи е ще й тепер такі дні (свята), коли тварина говорить люд

ською мовою? Всяка тварина чи тільки деяка? Яка саме і якою мо

вою? Чи всяке розуміе тоді мову тварини, чи тільки дехто? Хто саме'

З якими повір'ями звязані звуки, що їх тварина видае?

17. Як пояснюють собі люди ті вигуки, що ними звертаються ді

тварини? Чи можна звертатися до тварини не тими вигуками, що

неї завжди звертаються, а такими, що до иншої тварини звертаються? ш

Як не можна, то через що? Яка кара за це буде і від кого?

г) Дитяча мова.

Загальні уваги.

і..

У:

У

Увага 1. Матеріял до дитячої мови треба подавати на кожну ди-

тину окремо. ^

Увага 2. Записати, коли й де (село, повіт, губерня) дитина на- | ^

родилася, на що слабувала й слабуе, національність і роки батьків, і

на що вони слабували й слабують. Особливу увагу звернути на хиби

їх вимови (шепелявість, гаркавість, гугнявість, то-що). Вказати, чи

дитина виховуеться в оточенні тільки дорослих, чи також і дітей і м

якого саме віку. Описати хиби в мові в дітей і в дорослих, що в їх

оточенні дитина виховуеться. а

Увага 3. Дитячу мову треба записувати, починаючи від самого ь

дня народження дитини й кінчаючи тим періодом її життя, коли вона

як слід починае вимовляти всі звуки рідної мови.

Увага 4. Записи треба робити хропологично, пояснюючи й датую

чи, оскільки це даеться, кожний новий жест, нову міміку, кожний

новий звук, пове слово або нове значіння старого слова.

Увага 5. Описуючи дитячі жести й міміку, треба вказати на стан

дитини в даний момент: спокійний, схвильований, радісний, понурий і

т. ин., на почуття: приемні, неприемні, то-що. Подати причини, що

викликали певний стан чи почуття.

Увага 6. Описуючи дитячу міміку, особливу увагу звертати на

брижечки довкола ротика й очей.

Увага 7. Дитячі звуки й слова треба записувати не тільки такі,

що відоме їх значіння, а й такі, що не відомо, що вони означають.

У таких разах треба описати міміку й жести до тих звуків і слів, і

вказати їх загальний характер, — приемний, неприемний, спокійний,

схвильований, то-що. Вказати й на причини, що викликали даний стан.
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Увага 8. Коли дитина починае вже говорити, то точно передати,

як вона по свойому переймае слова від дорослих. Вона, приміром,

чуе «молочко», а передае «льбцько», «мбцько», «цько». До слова, яке

вона чула від дорослих, подати й відповідньо перейняте слово, не за

бувши й наголос поставити. Тут точно вказати, якою мовою дорослі

говорять з дитиною, дитячою мовою чи мовою дорослих. Якщо з ди

тиною говорять дитячою мовою, то насамперед треба подати справжне

слово, далі форму слова, що її дорослі вживають у розмові з дитиною,

одзначивгаи, чи це е загально вживане дитяче слово, чи індивідуальне

дитяче слово, що його дана дитина вживае, і нарешті, дати ту форму

слова, як дитина його перейняла.

Увага 9. Одзначити, які слова дитина легко переймае і яких її

треба довго вчити.

Увага 10. Як серед дитячих звуків е такі, що дорослому важко

їх вимовити і що їх не можна на письмі передати нашою транскрип

ціею, то треба дати приблизну їх вимову, а де можна, то й описати їх

артикуляцію.

Увага 11. Одзначити, які слова дитина взяла від оточення, а які

-сама собі витворила. Дати й відповідні до слів пояснення.

Увага 12. Дитячу мову передавати не тільки окремими звуками або

словами, а й цілими реченнями, точно заховавши порядок слів.

Приклади. «£ага сябу гам»—курка ззіла хліб. «Мама піся базяяй»—

мама пішла на базар. Подати й слова пісень, що діти співають, вір

шиків, зіставивши їх із відповіднім правильним текстом. Приклад: «По

переду Дорошенко» один дволітній хлопчик співае: «А па пе пе пе бу

Дасіенко».

Увага 13. Прислухатися до оповідань про дитячу мову в селі і

записати людські міркування про неї.

Крім поданих уваг особливу увагу звернути на такі моменти в

дитячій мові.

1. Як дитина ссе, чи вона самими губками держить грудь у роті,

чи язичка підкладае між долішню губу й грудь? Як дитина зубки ді

стае, чи міняе вона спосіб ссати? Як саме?

2. Якими приблизно звуками немовлятко плаче (прим, аа — аа,

уа-уа, уа-уа, уае-уа* і ин.)? Якими звуками сміеться (а-а-а, і-і-і)?

Описати міміку в дитини, коли вона плаче й сміеться. Які рухи вона

тоді робить голівкою, ручками, ніжками, тільцем?

3. Описати міміку немовлятка на солодке, кисле, гірке. Які воно

тоді звуки видае?
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4. Описати дитячу м1М1ку, жести й звуки, коли дитина раитом

чогось лякаеться, коли раптово зрад1е, коли бо'иъся, сердиться.

5. Як малесенька дитина відчувае щось приемне, радіе, чи вот

раз-у-раз видае один якийсь загальний звук на всі приемт почуття

(прим. а-а-а, ба-ба-ба чи инакше), чи раз таш, а раз инпп? Те саме

В1дзначити, коли дитина В1дчувае щось неприемне, сердиться.

6. Записати звуки, що їх немовлятко видае, говорячи з собою.

Звуки передавати щлим рядом, як 1X дитина вимовляе, точно вщзначив-

пга, який звук дитина довго вимовляе, перед яким довше задержуе в

соб1 пов1тря.

Приклад. Дев'ятимісячна дитина, лежачи собі спокшно, граеться

тжками й таке проказуе: дей-де-дей, гей-ге-гей, да, сильно артику-

люючи д, а дал1, задержавши дух, уривчасто да з сильним наголосом.

7. Як матер1 передають звуки немовлятка (прим. агу, г*а-г*а, бль-

бль-бль та инш.)?

8. Як дорослі знають, чого дитина хоче, коли вона ще не гово

рить? Чи дитина певними звуками 0 якими саме?) вказуе, чого 1й треба,

чи рухами? Приміром, дитина як хоче, щоб ц гойдати, шдноситься й

опускаеться, вказуючи цим на рух гойдання, оченята блищать, ротик

розімкнений, дихання уривчасте.

Описати, що певш рухи (гол1вкою, ручками, шжками, пльцем) в

таких разах означають. Описати й міміку.

9. Описати яких рух1в 1 М1мти виучують дитину доросл1. Приклад:

виучують лякати, — дитина тоді вся напружуеться, червоше, широко

розмикае оч1, стискае кулачки 1 видае звуки нх! П у! Чи в таких разах

дитина сама від себе звуки видае, чи П Гх виучують?

10. Чи дитина, не вмпочи ще сама вимовити певного слова чи

ц1лого вислову, розум1в його, коли до не-1 звертаються з ним? Подати

що-найб1лыпе таких слів 1 цілих висловів.

11. Яке е перше слово, що дитина вимовила? Чи дитину навчили

його, чи вона його сама почула в розмові дорослих? Чи вона того

слова вживае в тому саме значшш, що й доросль чи в иншому?

12. Ск1лькома складами дитина вимовляе таш слова, як мама,

баба, папа та инпп? Чи одним складом ма, ба, »а,? двома? трома:

мамама. бабаба, папапаЧ Чи може щлим рядом складів?

13. Записати, ям звуки дитина почала вимовляти в пер1од тво

рения зубк1в 1 вже Д1ставши зубки. Як стар1 звуки змшилися в цей

пер1од. Точно датувати появлення кожного зубочка й нов1 звуки та

слова, що IX дитина тод1 почала вимовляти.
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14. Записати яких паралельних форм дитина вживае на одно по-

няття. Прширом, на поняття мама дитина може казати: мама, мамуна.

мамте: на батька: баба, банте, бапуте 1 ин. Одзначити яких форм ди

тина вживае, коли вона дуже добре себе почувае (коли, прим1ром,

виспиться, наесться, граеться), 1 яких форм вона вживае в понурому

стат. Як довго заховуються таы паралельш форми? Яка форма ви-

шрае ишш?

15. Пояснити ус1 значшня слів, що 1X поняття дитина поширюе-

Приклад: \Уагоа здебпгыпого означав «ранку», але також: болить,

впасти, р1зати, рвати, стукнути, то-що.

Увага. Як що дитина вживае таких сл1в у реченш, то подавати

щл1 речения.

16. Які перекличш (ономатопоетичш) вигуки дитина сама витво-

рила, чуючи 1х безпосередньо в1д тварини (прим. гау-гау! няу-няу!)?

Вимовляючи перекличш вигуки, чи дитина не робить гол1вкою тих

самих рухів, що й в1дпов1дня тварина? Прим1ром, кажучи гау-гау, чи

дитина не шдкидае гол1вкою, як собачка? На му чи не витягае шийки,

як не робить корова?

17. Записати маленьм дитяч1 опов1даннячка, казочки, що 1х Д1ти,

чуючи В1д дорослих, переказують. Точно заховати дитячий стиль, по

рядок Сл1В 1 ВИМОВу.

18. Чи не трапляеться так, що дитина, вмючи вже по-дитячому

говорити, хоче щось сказати 1 не може, 1 тод1 робить велим зусилля,

червоше, прибірае в1дповідньоТ мімши, робить поривчаст1 рухи головою

руками 1 наренш видобувае незрозумьо звуки й слова. Описати в та

ких разах точно М1міку й рухи дитини, записати проказаш звуки й

слова. Подати й причини, що викликали такий стан.

19. Одзначити хиби в мов1 дитини (гаркавкть, шепеляв1сть, гуг-

нявість, то-що), коли вона навчилася вже гаразд вимовляти звуки р1Д-

1101 МОВИ.

20. Чи дитина, навчившися вже гаразд говорити, ще вживае слів

своеї дитячо! мови? Яких саме дитячих слів воно вживае? Чи воно

1х вперто вживае, чи що забуваеться?

21. Як1 дитяч1 слова увШшли в мову дорослих хатшх людей 1 за-

ховалися в шй?

22. Чи дитина зам1сть звичайно вживаних сл1в не витворюе собі

штучних 1 вперто 1х уживае? Яш це слова 1 що вони означають? Чи

ДИТИВа ВЖИВае IX у р03М0В1 3 ДОрОСЛИМИ, ЧИ Т1ЛЬКИ В ро3М0В1 3 Д1ТЬМИ?

Чи таы штучн1 слова не входять у мову дорослих людей?
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А чи не бувае, що дитина витворюе собі штучне слово й не може

пояснити, що воно означае, хоча сама знае, коли його вживати? Такі

слова подавати в реченнях.

23. Записати штучно утворені дитячі лічилки. (Прим. Ене, бене.

раба, інтер, к^інтер, жаба, ене, бене, рес, інтер, кшнтер, жес.) Як їх

діти пояснюють собі. Вказати, які лічилки утворено у Вашому селі.

а які звідкілясь зайшли. Чи не можете вказати, звідкіль вони зайшли

у Ваше село?

2. Таємні мови.

1. Чи мають у Вашому селі свою снеціяльну, незрозумілу для

инших мову діти, молодь, пастухи, ловці (мисливці), лірники, кобзарі,

музики, старці, шаповали, шевці, кравці, дротарі, злодії, чи иншої

якої професії люде? Чи не витворилися нові які таемні мови в звязку

з політичними подіями останніх часів (мова повстанців, політичних

партій, то-що)?

Увага. Як що діти мають свою спеціяльну мову, то вказати яко

го вони приблизно віку.

2. Чи не бувае, що люди кількох професій говорять одніею таєм

ною мовою? Які це професії?

3. Як у вас зветься таемна мова: лебійська, любецька, лобурська.

дідівська, жебрацька, старецька, злодійська чи инакше? Чи усяка

таемна мова мае у Вас одну загальну для всіх таемних мов назву, чи

кожна мае свою спеціяльну назву?

4. Який зайшлий елемент сидить у Вашому селі: поляки, чехи,

литвини, жиди, цигани, вірмени, болгари та инші? Чи багато їх у Вас

живе? З чого вони живуть? Вони розпорошені по всьому селі, чи

скупчені в одному місці?

5. Чи багато є у Вашому селі людей, що по в'язницях сиділи?

Які нові, незрозумілі для сторонніх слова принести вони з собою в

село і що тії слова означають? Якої вони професії?

6. Хто у Вашому селі говорить таемною мовою: тубільці, зай

шлий чи перехожий елемент? Як що тубільці, то вказати їх професію

і назвати краї, в яких вони побували? Як що таемною мовою говорить

зайшлий елемент, то вказати: якої він національности, якої професії,

звідкіля прийшов, як давно сидить у селі. Л як таемною мовою говорять

перехожі, мандрівні люди (старці, лірники, музики, кобзарі, продавці, то

що), то вказати на їх національність, професію, звідкіль і куди йдуть.

7. Чи таемна мова, що у Вашому селі, усіма своїми словами

незрозуміла стороннім, чи тільки окремими словами, а в основі має
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укра'шську (а може росШську, быоруську чи иншу яку) мову? Записати

що-найбьжыпе с.пв таемно1 мови, поставивши наголоси, 1 дати 1х укра-

'шське знач1ння. Особливу увагу звернути на назви чисел. Записати

таемною мовою що-напбілыпе тсень, байок, оповідань, щлпх речень,

точно заховавши порядок сл1в у реченш 1 давши укра'шський пере

клад до них.

8. Як творять п таемш мови, що в них усі слова творяться при

ставлениям чи вставлениям в слова рідно1 мови певних умовних

склад1в?

Приклад. Дазай мизин131 трозошкизи хлізібаза — дай меш (миш)

трошки хліба. Тут звук з вставляеться по кожному склада слова з та

ким голосовим звуком, який е в попередньому складе

Як що ильки деякі слова таемно1 мови творяться приставлениям

чи вставлениям в слова р1дно1 мови певних умовних склад1в (прим.

приставив ку: кузавтра, кутепер; вставив им на означення кольо-

р1в: краснимий чорнимий), то пояснити, яы саме категори сл1в мож-

на так творити 1 як це робиться. Записати що-найбілыпе приклад1в.

Як зветься та таемна мова, що твориться вставленням чи пристав

лениям до сл1в р1ддо1 мови окремих звуив чи склад1в: микофарська,

котська, сарамська чи инакше?

9. Яда таемш жести й вистукування входятъ у таемну мову 1 що во

ни означають?

10. Чи нема у Вас таемн01 мови мім1ки й жеспв? Хто й коли

нею порозуміваеться? Описати й пояснити характерш жести. Звернути

увату на порядок жестів, коли вони виражають щлу думку.

11. Чи таемна мова передаеться незмшеною з поколшня в поко-

Л1нля, чи мшяеться? В чому саме?

12. Чи и, що вживають таемяо1 мови, говорять нею п коли е

сторонш? Як вони тод1 говорять: голосно чи пошепки? Чи вони обе-

рггають свою мову, щоб сторонш и не навчидися, чи охочеипередають?

А може е ильки дели слова, що з ними вони особливо ховатоться?

Як1 це слова 1 яке ш значшня?

Яка кара чекае того, хто сторонню людину навчае таемно1 мови?

13. Як пояснюють соб1 люди, що говорять таемною мовою и

походження?

14. Чи увшшли як1 слова з таемної мови в народню мову Вашого

села? Записати там слова й дати 1X значшня.

15. Чи нема у Вас незрозумишх присшв1в до шсень? Приміром:

Шлиндику, линдику, шлиндик-куликанди,

Чики на чиканди, з иншо1 команды,

Шлом-бом-бом.
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Як пояснюють собі знач1ння таких присшв1в?

16. Записати штучш слова й л^чидки, що 1'х діти утворюють. Як

IX Д1ТИ ПОЯСНЮЮТЬ СО01 (ДИВ. 22 1 23 ПП. ПрОГраМИ ДО ДИТЯЧ01 мови)?

8. Ономастика.

1. Коли у Вашому селі закр1плено батьк1вські (метричні) пр1зви-

ща? Чи не по панщиш?

2. По кому давалося батыивське прізвище: по батьков1, матери

Д1Д0В1, тестев1 чи ингаому родичеві? А може за шдставу ставали якісь

шдив1дуальн1 властивости, ознаки, пригоди, то-що? Чи не можете

пояснити походження батьшвських прізвищ у Вашому сел1?

Увага. Як що прізвище шшло по матер1, а вона мае чоловгка,

то вказати на причину, через що саме пр1звище шшло по матер1.

3. Чи не бувае у Вас, що нежонат], хлопщ вщншдньо змшяють

батьшвське пр1звище, примером Швець на Шевченко, а жонап знов

по-батьшвському прозиваються, — в даному разі Швещ? Записати що-

найбьчыпе таких факив.

4. Чи бувае, щоб люди різних прізвищ, живучи в одшй хат1, пе-

репгали на одно пр1звище? Вказати на чие саме прізвище переходить.

Чи не на пр1звище найстаршого в хаи?

5. Брати як одр1зняються, чи заховують усі старе батьшвське

прізвище, чи самі мшяють його? А може до батьшвського додають

ще одно? Пояснити походження й причини змшеного батьшвського

пр1звища.

6. Чи губить жшка свое батьшвське пр1звище, приймаючн чолов1-

кове, чи заховуе 1 свое 1 чоловікове? А може вона мае подвшне

щпзвище, додавши до свою пр1звища чоловгкове?

7. Чи бувае, що дгги неписьменних батьшв, ставши письменш,

змшили свое прізвище, прим. Качалка на Качалов, Ложка на Ложеч-

кин, Биик на Білецький, то-що?

8. Яш 1Сторичш ймення знають у Вашому сел1 1 що звязано з

ними в народньому уявленш?

9. По невеличких мктечках та селах одна родина мае крім сво-

го батьшвського пр1звища ще одно, два, а то й білып так званих ву-

личних пр1звищ, що ними IX сусци прозивають. Записати всі бать-

швсьш пр1звища Вашого села, гуртуючи 1х по кутках у сел1. Зазна-

чити коло кожного пр1звища й стан людини (селянин, козак, то-що).

До кожного батьшвського пр1звища дописати в1дпов1дш вуличш

пр1звища.
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10. Чи не можете пояснити, звідкіль пішли вуличні прізвища у

Вашому селі: по батькові, матері (Михайлишин від Михайлиха, Петри-

шин від Петриха та ин.), дідові, тестеві чи иншому якому родичеві,

від професії (Швець, Кравченко і ин.), від індивідуальної людської

прикмети (Вовк, Яешня, Корчма, Кривоклубий, Безусий, Козій, Не-ту-

ди-хата, Не-минай-корчма, Гаркуша та ин.), від певної пригоди, від

назви місцевости, з якої хто прийшов, або тіеї, де він оселився, від

нових політичних та громадських обставин, що їх викликала війна,

повстання, нові посади, то-що?

Увага. Як що вуличне прізвище пішло по матері, то зазначити,

чи вона маечол овіка, чи вдова, розведена, то-що. Як вона мае чолові

ка, то вказати на причину, через що прізвище пішло по матері: чи

через те, що вона мае більше значіння, як чоловік, чи через що инше?

Докладно опишіть походження вуличних прізвищ у Вашому селі,

містечку.

11. Чи нема так, щоб чоловіка по жінчиному йменню або прізвищу

прозвали? Вказати причини цьому (чоловік — приймак, чи з иншої

причини перейшов у лгінчину хату жити, чи жінка иншої національ-

ности — якої саме? — і т. ин.).

12. Чи вуличні прізвища вважаються за образливі? Чи ними про

зивають по-за очі чи й у вічі? А може тільки деякі вважаються за

образливі? Які саме? Чи не бувае, що вуличне прізвище, яке раніш

вважалося за образливе, стае пізніш звичайним?

13. Чи чоловічі ймення на ко, як Грицько, Отецько, Омелько, Да-

нилко, Левко і инші., і жіночі ймення на на, як Хвеська, Одарка, Хим

ка і инші, вважаються тільки за здрібнілі ймення, чи ними також і

літніх людей називають? Як що їх вважають за здрібнілі ймення, то

вказати, до якого приблизно віку ними називають людину.

14. Як у Вас прозивають чужинців? Приклади: великороса, при

міром, прозивають кацап, кацалап; поляка—лях; білоруса—литвин, по-

дзеґун, дзекало, і ин.

Пояснити, де можна, такі прозвища й вказати, які з них звичайні,

а які глузливі.

Як селяни взагалі або глузуючи прозивають селян поблизьких

сіл. Пояснити звичайні й глузливі назви, подавши й назви тих по

близьких сіл.

Як прозивають у Вас житців околишніх місцевостей через осо-

бливости діялекту чи инші які особливости?

Приклад. В Галичині прозивають українців, що сидять на Бески

дах від р. Сяну аж по Попрадську долину, в Сяндецькому повіті, «лем

ками», бо вони часто вживають слова лелі, заміняючи ним злучники
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але, тільки, адже. На Херсонщині селяни називають селян з Поділля

«польщаками>.

15. Записати й пояснити прозвища, що їх діти одно одному

дають.

16. Записати оповідання, анекдоти, приказки, прислів'я, що звя-

зані з прозвищами, і пояснити їх, де треба.

17. Записати й пояснити, як прозивають у Вас різну тварину:

собаку, кота, корову, вола, коня, то-що. Приміром, дворового собаку

прозивають Рябко, як рябий, Боско, як мае білі до колін ноги; кота

звуть Мурко, старого кота—\Уауцір, АУаучар, корову—Манька, і т. и.

На Чигиринщині (с. Головківка) діти на чорногуза кажуть «дядько

Петро», бо як кличуть «дядьку Петре», то чорногуз оглядаеться, а во

ни думають, що це він так прозиваеться.

Пояснити, де можна, причину даного тварині прозвища чи люд

ського ймення, вказавши й до якої роботи вживають даної тварини;

приміром, як собака, то чи він дворовиГі, вівчарський, ловецький, то-що.

18. Чи не бувае в Вас, що й неживим речам дають прозвища?

Від чого такі прозвища пішли?

Приклад. В Стороженка, в оповіданні «Матусине благословіння»

дуба прозвано «Матусине благословіння», бо не мавши нічого иншого,

мати жолудем, що з нього виріс дуб, благословила на щасливе життя

дочку свою з козаком.

19. Запишіть назви усіх сіл та містечок Вашого повіту й пояс -

ніть їх, як можете.

Приклад. На Чернигівщині в Кролевецькому повіті е село Ксен-

дзівка. Назва пішла від того, кажуть місцеві люди, що за Мазепи ту

ди ксеидзів засилали.

Чи е села, що по дві назви мають? Яка з них старіша? Від

чого вонн пішли? Чи не міняють села своеї назви? Коли так, то че

рез що це стаеться?

20. Записати назви кутків у селі, ярів, річок, озер, гаїв, болот,

то-що, що є у Вашому селі і в поблизьких селах, вказавши, де можна,

чому їх так названо.

4. Початки письма.

1. Які знаки ставлять у Вас на скотині, хатах, хатніх речах, зе

мельних участках, то-шо, щоб означити власність? Як звуться ті знаки?

Приклад. Гуцул, виганяючи свою вівцю в полонину, одзначае свою

власність на вівцю тим, що робить їй дірку у вусі. Цей знак зветься

«оборка».
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Увага. Усі знаки й рисунки, що відповідають наведеппм у про

грамі питанням, треба нарисувати, а як б можливість, то сфотографу

вати й підписати, як який знак зветься. Як знаки й рисунки є на та

ких предметах, що даються перевозити, то доконче зібрати сами ори

гінали, зробивши до них потрібпі пояснення.

2. Чи е у Вас знаки, що належать до певпих родин чи ділого

роду? Які вони е? Яке значіння мають вони в родипі чи в роді? Чи

зберігаеться знак, коли родина ділиться? Чи родинний або родовий

знак переймае тільки чоловіче покоління чи також і жіноче?

3. Які рисунки й знаки е у Вас на хрестах, каменях, скелях, де

ревах, парканах, то-що? Яке вони мають значіння?

4. Чи означають щось різні окраси на поясах та инших пред

метах? Б{о саме? Чи залежить значіння окрас від того, з чого і на

чому їх зроблено? Чи мають яке значіння різні взори й виводи на

сорочках, рушниках, то-що? Чи залежить їх значіння від того, яким

кольором їх вишито?

5. Чи роблять у Вас знаки й рисунки на тілі? Які саме? Для

чого це робиться? Чим і як це робиться? Чи це у Вас поширене

явище?

6. Які у Вас е магічні знаки, що забезпечують від нещастя (від

хвороби, смерти, пожежі, то-що), що проганяють нещастя, або що при

носять щастя (гарного молодого, молоду, то-що)?

Які у Вас е знаки від посухи, грому, соняшпого затміння, від

дощу й на дощ, то-що?

Якого знаку на що вживають? На чому й чпм роблять тії знаки?

Як вони звуться?

Як що певний знак проганяе яку хворобу, чи його форма зале

жить від форми даної хвороби (приміром, форми рани, опуху, лишаю,

то-що), чи може на дану хворобу е певна форма знаку?

Чи роблячи магічний знак, мае значіння, як його робити: із сходу

сонця на захід чи з заходу на схід?

Увага. Де знаки звязані з молитвами, замовами, там до певного

знаку подати й відповідню молитву чи замову, докладно описавши всі

обставини.

7. Чи зав'язують вузлики на хусточках, мотузочках, сухих жилах,

то-що? Для чого це робиться? Чи не мінііють вузлики свого значіння,

залежно від кольору й матеріалу, з якого зав'язано вузлика?

8. Чи вживають у Вас неписьменні люди рисунків або знаків

щоб порозуміватися з собою на віддаленні? Чим і на чому їх роблять?

Як ті знаки або рисунки звуться? Що кожний окремий знак чи рису-

з
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нок означае. Хто ними порозуміваеться: старі, молодь, діти? Подати

всі такі рисунки й знаки, точно описавши їх значіння?

9. Які знаки ставлять неписьменні люди замість підпису? Як ті

знаки звуться?

10. Як влада поширює серед неписьменних різні накази й ого

лошення? Чи е звичай передавати накази палицями, кулями, то -що.'

Які саме накази так поширюються? Як це робиться? Чи залежить

значіння наказу від предмету, яким наказ передають? Які знаки бу

вають на таких предметах і що тії знаки означають?

11. Щоб запам'ятати яке число, чи неписьменні люди не відкла-і

дають відповіднього числа камінчиків, горошин, зерен, намистинок, то- 1

що? В яких разах це робиться?

12. Як пеписьменні люди ведуть із собою рахунки? Чи вживають

для цього палочок, дощечок, то-що, нарізуючи на них різні знаки?

Як називаються такі дерев'яні чи з иншого матеріалу рахунки: раваші,

мудуни, карбіжі, бирки, карби, карбованки, гайдарки чи инакше? Якої

вони форми бувають? Як називаються окремі частини такого рахунку?

Чим роблять нарізи на ньому? Як називаються такі нарізи: карби, за

рубки чи инакше? Як називаеться робити такі парізи? (Приклад: на

карбувати на кому— записати нарізами довг на кому). Чи зроблені

знаки не закрашують вугіллям, крейдою чи якою фарбою? Якої форми

бувають знаки і яке число кожний знак означае? Чи залежить (і як

саме?) значіння знаку від місця, яке він мае, і від фарби, якою його

закрашено? Що позначається тими знаками: довг, число снопів, про

пущених днів, зрубаних дерев, число скотини, то-що?

Чи такий рахунок призначено на щось одно (скажім, визначати

тільки число овець), чи на всякий вжиток?

Чи такі рахунки ведуть тільки неписьменні люди чи також і пись

менні?

13. Чи е у Вас таемні знаки й рисунки? Що вони означають?

В яких разах їх уживають? Хто їх уживае: діти, молодь, старші? Пись

менні чи неписьменні? Яких професій люде ними порозуміваються?

14. Чи поширена у Вас серед молоді таемпа мова квітів, листків,

кольорів? (Що, прим., означае чорна, біла, червона хусточка на голові?)

Описати, що яка квітка, листок, колір означае, і як ними порозумі

ваються?

15. Чи поширені у Вас ребуси? тільки серед дітей чи також і '

серед дорослих? Подати їх і пояснити.

ч-
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