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Короткий опис волоського діалекту циган з м. Рахів

На території України мешкає невелика кількість представників циганських груп, що роз-
мовляють діалектами т. зв. північної підгрупи волоської групи: келдерари (котляри), ловари,
рудари, кишиньовці, рішяри. Їхню мову описано в різній мірі детально: є обʼємні описи рі-
зних  говірок  келдерарського  діалекту (в  тому числі  дві  говірки  з  Сербії  [Boretzky 1994],
російська  говірка  роду  петрешті  з  деяким  угорським  впливом  [Деметер,  Деметер  1990;
Tcherenkov 1999], а також найпоширеніша в Росії та Україні говірка групи молдовая [Ослон
рук.]).  Непогано  відомий  ловарський  діалект  [Pobożniak 1964;  Смирнова-Сеславинская,
Цветков 2009]. Досі немає опису кишиньовського діалекту (ним зараз займається К.А. Кожа-
нов).  Основні  риси рішярського діалекту описано Л.Н. Черенковим [Черенков 2008]. Воло-
ський діалект XIX століття групи без ясної самоназви, який умовно названо «буковинським»,
описав Ф. Міклошич [Miklosich V].

Тут ми дамо нарис граматичного опису ще одного діалекту, у певній мірі схожого до «бу-
ковинського», який, наскільки нам відомо, досі лишався непоміченим1. Цей діалект у більшо-
сті рис є типово північноволоським, проте він має кілька несподіваних особливостей, не ті-
льки  відсутніх  у  «буковинсьскому»,  але  взагалі  не  засвідчених  в  жодному  волоському
діалекті (огляд волоських діалектів див. у [Boretzky 2003]).

Носії даного діалекту компактно мешкають в місті Рахів Закарпатської області. Останнім
часом компактні поселення зʼявляються в інших містах західної України, зокрема у Хмельни-
цькому, …. Себе вони називають  gaźikanè rom  ʽукраїнські циганиʼ (в перекладі носіїв), не
зараховуючи себе до жодної з відомих циганознавцям груп.

1. Фонологія

Фонологічна система є в цілому типово північноволоська, але має деякі незвичайні риси.

1.1. Голосні
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Фонеми  /e/  і  /ə/  розрізняються  чітко,  пор.  pə̀r  ʽживітʼ  :  pèr  ʽпадайʼ.  Проте,  в  деяких
контекстах вони доповняльно розподілені: лише /ə/ після /š/, /ž/, /k/, /g/, /kh/: šə̀j ʽдонькаʼ, žə̀bo
ʽкишеняʼ, kə̀r ʽробиʼ, ingə̀r ʽнесиʼ, khə̀r ʽбудинокʼ.

Фонема /e/ зустрічається після всіх інших приголосних, а /ə/ ― лише після твердих.
Це стосується також фонем /y/ і /i/, пор. šyl ʽхолодʼ, śib ʽмоваʼ.
Фонеми /o/ і /u/ без наголосу розрізняються дуже слабо.
Чітко протиставляються /y/ : /ə/ під наголосом: šyl ʽхолодʼ : šə̀l ʽстоʼ, а без наголосу майже

1 Під час роботи над цією статтею я отримав від Л.Н. Черенкова повідомлення про його зустріч 1979 р. під
Москвою з декількома  рахівськими циганами, від розмови з якими залишились короткі записи.  Дійсно,
принаймні частина записаних Л.Н. Черенковим словоформ безсумнівно належить до нашого діалекту.
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зливаються.
Особливою рисою вокалізму є наявність фонеми /ä/ (МФА: [æ] ~ [ɛ]):  žä̀  ʽйдиʼ,  phä̀sa ʽз

сестроюʼ.
Можна вважати дифтонгом /äw/.
На початку слова перед /u/ протеза: [wu-]: ušt ʽгубаʼ

Значущої довжини голосних немає. 

1.2. Приголосні
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шумні проривні p t t̕ k глухі
ph th kh придих.
b d ď g дзвінкі

африкати c ć глухі
щілинні f s ? š ś x глухі

v z ž ź h дзвінкі
сонанти носові m n n̕ дзвінкі

плавні w l ľ r j дзвінкі

Більшість приголосних помʼякшується перед /i/. В одних випадках ідеться про алофони,
пор.:

 kadä̀ ʽцяʼ : kide ʽзбирайʼ (в обидвох випадках /k/)
 

а в інших доводиться вводити окремі мʼякі фонеми, бо мʼякість не обмежується положенням
перед /i/, пор:

las ʽберемоʼ : ľas ʽвзявʼ (3.одн.)
dès ʽдаешʼ : ďès ʽденьʼ

В обидвох прикладах:  pə̀r  ʽживітʼ :  pèr  ʽпадайʼ, приголосний /p/ звучить твердо.  Тверда
фонема /l/ часто на кінці слова (phenèl ʽкажеʼ) звучить досить мʼяко.

Ретрофлексні алофони фонем /t/, /th/: kaš[ʈ] ʽдеревоʼ, miš[ʈ]o ʽдобреʼ, biš-[ʈh]aj-š[ʈ]ar ʽ24ʼ.
Оглушення на кінці: dan[t] ʽзубʼ (непрям. dandès-).
Втрата придиху: na[k] ʽнісʼ (непрям. nakhə̀s-).
Факультативна втрата /t/ тільки після /s/: vast ~ vas ʽрукаʼ (непрям. vastès-).
Фонема /s/ стабільна (на відміну від деяких келд.).

Особливий алофон можливий в сполучення /šť/ ― його вимова наближається до /ść/, /śś/,
пор. pišťi ~ piśći ʽза, черезʼ (час).

2. Історична фонетика

Щодо результатів фонетичної еволюції, наш діалект дуже близький до ловарського.
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1.1. Приголосні

Колишня фонема */ř/, яка в деяких інших волоських діалектах дала «розкотисте» [r:] або
«гаркаве» [ʁ], в нашому діалекті фонетично злилась зі звичайним /r/: rom ʽциганʼ, muro ʽмійʼ,
cу̀ra  ʽтрохиʼ (сліди розрізнення зберігаються перед голосним */i/, див. нижче). Сполучення
*/nř/ дає /ndr/: mandro ʽхлібʼ (не засвідчено більше ніде у волоських діалектах).

Як і в усіх північноволоських діалектах, колишні приголосні */ j́/  [ʥ] та */ćh/  втратили
змичку (та придих). На відміну, наприклад, від більшості келдерарскьких говірок, отримані
африкати у нашому діалекті стверділи: */ź/ > /ž/, */ś/ > /š/. При цьому, вони не зовсім злилися
зі старими /ž/, /š/ (пор. šyl ʽхолодʼ, śib ʽмоваʼ, а також див. нижче про розвиток голосних).

Палаталізація приголосних:
перед */j/:

*kj > ť : *ažukjarel [?] > ažuťarə̀l ʽчекаєʼ
*gj > ď :
*khj >  
*tj > ť: *matjowel > maťol ʽпʼянієʼ
*dj > ď: *kərdjowel > kərďol ʽстає, відбувається, нарождуєтьсяʼ
*nj > j: *phenja > phejè ʽсе́стриʼ (в деяких парадигмах відновлено n̕, див. нижче)
*lj > ľ: *geljom > gəľom ʽя пішовʼ

перед /i/ (так само):
*ki > ťi: *kir(i)vo > *ťirvo ʽхреснийʼ (але kidel ʽзбираєʼ)
*gi > ďi:
*khi > 
*ti > ťi: 
*di > ďi: *dilo > ďilo ʽдурнийʼ
*ni > ji: *pani > paji ʽводаʼ (але *phen > phèn ʽсестраʼ)
*li > ľi: *lil > ľil ʽгральна картаʼ

Отже,  задньопіднебінні перед /j/, /i/ переходять у мʼякі зубні, як і самі зубні (з неясним
винятком kidel ʽзбираєʼ, але пор. інде kedel [Boretzky 2003: ...], що може свідчити про давність
цієї палаталізації).

Приголосний /r/, вочевидь, теж підлягав йотації, але тепер скрізь ствердів (мʼякий його
варіант у сполученні /ri/ слід вважати алофоном) [baruľom, bararďas  точно, але перевірити:
barol чи bar̕ol]

Перед /e/ палаталізації немає, пор.: 

dès ʽдаєшʼ : ďès ʽденьʼ < *djes <  *dijes < *diwes

Цікаво, що румунські сполучення te,  de, [le?] трактуються [не під наголосом?] у нашому
діалекті як /ťi/, /ďi/, /ľi/:  poťi ʽможе (вставн.)ʼ (рум.  poate), [inkərə̀l]  aminti  ʽзгадуватиʼ (рум.
aminte), пор. у первісних словах:  amènde  ʽу насʼ (твердо). Отже, ми бачимо, що принаймні
остання румунська говірка,  з  якою контактував  наш діалект,  характеризувалася  (в  певних
контекстах) нейтралізацією голосних e : i, якої не зазнала первісна циганська лексика.

Приголосний /ć/ немає варіантив, він завжди мʼякий.
[... [?] fijekaji < *fijekari ʽбудь-якийʼ]

Розподібнення *l_l > r_l: *balval > barval ʽвітерʼ [parpale ?]
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1.2. Стягнення

Як в усіх діалектах:
*-aja > -a: *daja > da ʽматірʼ (непрям.)

*ćhaja > šä̀ ʽдочкаʼ(про /ä/ див. нижче) 

Як в усіх волоських:
*-aji > -ej: *daji > dèj ʽматиʼ, 

*ćhaji > šə̀j ʽдочкаʼ(із ствердінням *śe- > šə-) 
*kadaji [??] > *kadèj ʽцяʼ (тепер лише + a [чи ні?])

*owe > o: *phabowel > phabol ʽгоритьʼ (але 1.одн. phabuvav)
*uwe > o: *mujes- > mos- ʽротʼ (непрям.)

*ii̯V > i̯V: *dijas > *djas > ďas ʽдавʼ (3.одн.)
*dijes > *djes > ďès ʽденьʼ
*abijaw > *abjaw > abä̀w ʽвесілляʼ

Як у ловарсьскому та на відміну від келдерарського, кінцеві склади -ji и -vo не скорочую-
ться: paji ʽводаʼ, šavo ʽсинʼ (пор. келд. śav, paj).

Особливий розвиток (як у частині волоських діалектів):
*eja > e͡a: *kadeja > *kade͡a  > kadä̀ ʽцяʼ (див. нижче)

 

Старі стягнення голосних, які мали місце не лише у волоських діалектах:
*ewe > e: *dewel > dèl ʽбогʼ
*iwe > (j)e: *diwes > ďes ʽденьʼ (але ivènd ʽзимаʼ)

Решта стягнень, властивих волоським діалектам:

*awa > o: *źawas > žos ʽя йшовʼ (але не *awa: daravas ʽлякаємоʼ)
*źawa > žo ʽпідуʼ

Імовірно,  саме  ця  зміна  відбулася  у  *kadawa  >  kado  ʽцейʼ  [Ослон  2014].  У  деяких
діалектах (напр., в ловарсьскому) представлена пара kado :  kadava. В нашому діалекті форм
типу kadava немає.

*awè > a: *darawès > daras ʽлякаєшʼ (але див. ... про -Vn-/∅)

У слові kasavè ʽтакіʼ приголосний -v- вимовляється дуже слабо, але стягнення немає.

Цієї зміни немає:  avèr ʽіншийʼ (імовірно завдяки непрямим формам типу  avrə̀s), інший
наголос: lažave < ?  ʽсоромсяʼ.

1.3. Нові голосні

Щодо походження /ə/,  ситуація є  типова для більшості  північноволоських діалектів.  З
одного боку, сама наявність пари фонем /e/ та /ə/ є, ймовірно, результатом впливу румунсько-
го оточення. З іншого боку,  розподіл цих фонем в циганській мові створився незалежним
шляхом: в первісних словах це результат зміни  */e/  > /ə/  після твердих приголосних, коли
інші  приголосні  стали  в  тих  самих  контекстах  напівмʼякими  (пор.  anèl  ʽприноситьʼ,  але
mangə̀l  ʽпроситьʼ),  а  також  в  закритих  складах,  де  на  певному  етапі  реконструюється
складове *r̥ (пор. bèng ʽбісʼ, але bə̀rš < *br̥š ʽрікʼ). Це роздвоєння було потім фонологізовано,
чому сприяли численні запозичення с румунської, де розподіл /e/ и /ə/ не був синхронно мо-
тивований [подробиці див. в Oslon неопуб.].
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У нашому діалекті твердого розвитку зазнали сполучення: *re,  *ge,  *ke,  *khe,  *xe,  *se
(*ze?), *ɦe, *še, *že. Сюди ж ізольоване слово vəš ʽлісʼ.

Незвичайний голосний /ä/ у румунських словах продовжує рум. дифтонг  e͡a:  abä̀  ʽвже,
заразʼ (рум. abea). Як і в більшості волоських діалектів, в запозиченнях зберігається ea (або
рефлекс), навіть коли в сучасній румунській дифтонгу немає: bä̀rä ʽпивоʼ (рум. bere),  vrä̀mä
ʽчасʼ (рум. vreme).

В первісних словах /ä/ продовжує */ja/ > */e͡a/ після приголосних, що не помʼякшуються
(але тепер всі стверділи):

*sja > sä̀ ʽвесьʼ (але неясне mis̕aľi ʽстілʼ)
*barja > barä̀ ʽпарканиʼ
*rjat > rä̀t ʽнічʼ
*phjasa або *phe(j)asa > phä̀sa ʽз сестроюʼ (< *phenjasa)

Разом зі стягненням */eja/:
*phureja > 
*kadeja > *kade͡a  > kadä̀ ʽцяʼ

Перед /v/ це призвело до виникнення дифтонгу /äw/ (тут ніколи не вимовляється /v/):
*abjav > abä̀w ʽвесілляʼ

Пор.  схожий,  хоч  і  не  такий  самий,  розвиток  в  шведському  келдерарському  abe̯ä́v
[Gjerdman, Ljungberg 1963: 8].

В формах теп.1.од. дієслів ця зміна не відбулася (або пізніше скасована вирівнюванням):
pjav ʽпʼюʼ (як pjès і т. д.). При цьому цікаво, що голосний /ä/ присутній у імперативі žä̀ ʽйдиʼ
(хоча žav ʽйдуʼ). Це, разом з формами типу šä̀  ʽсеструʼ,  свідчить про колишню мʼякість цих
шиплячих; отже, реконструюється такий розвиток:

*j́a > *źa > *že͡a > žä̀ ʽйдиʼ (пор. xa ʽїжьʼ)
*ćha > *śa > *še͡a > šä̀ ʽсеструʼ (пор. da ʽматірʼ)

Ця зміна, здається, відбулася тільки під наголосом та на кінці слова, інакже *e͡a > a, пор.
šavo ʽсинʼ, lažavo ʽсоромʼ, žanèl ʽзнаєʼ.

Після голосного -ja- > -je, *muja > mujè ʽобличчя, ротиʼ.
[Також romn̕ä̀ ~ -e? Може дійсно лише у відкритих складах?]

Румунський дифтонг  oa > /o/:  tomna  ʽосіньʼ  (рум.  toamnă),  poťi ʽможе (вставн.)ʼ  (рум.
poate).

2. Морфологія

Дамо нарис морфологічної  системи без жодної претензії  на вичерпність.  Риси, які тут
описуються, повинні лише допомогти охарактеризувати наш діалект в рамках існуючої кла-
сифікації, або уточнити саму класифікацію.

2.1. Іменник

Відмінювання іменників не містить жодних відхилень від більшості волоських діалектів.
Первісні відмінки: прямий, непрямий, кличний.
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Вторинні відмінки:

постфікс n_ синтаксичні  відмінки

-KƏ

-SA

-KO 
-TE

-TAR







-kə
-sa
-ko
-te
-tar

-gə
-ca
-go
-de
-dar

цілевий
орудний
позбувальний
прийменниковий; місцевий 
відкладний 

(-S+SA  -sa)

(також аналітично)
(також аналітично)

-K...  -ko
-kə
-ki

-go
-gə
-gi

присвійні форми

Міклошич для буковинського діалекту надає таку незвичайну рису, як можливість випу-
щення орудного закінчення -sa/-ca [Miklosich V: 4]. В нашому діалекті цього немає.

Присвійні форми іменника («родовий» відмінок) мають узгоджувальні закінчення, тобто
поводяться як прикметники (див. ...). Вони не мають незалежних форм типу -kəro/-gəro, хоча
такі форми є у присвійних займенників 3-ої особи.

2.1.1. Перший шар

Відміна первісних слів мало чим відрізняється від стандартної північноволоської схеми.

тип однина множина

прямий непрямий кличний прямий непрямий кличний

ч-∅|∅ rom rom.ès- rom rom.èn- ʽциганʼ

ч-∅|À dàd dad.ès- dad.à dad.èn- ʽбатькоʼ

ч-Ò|È šav.ò šav.ès- šav.è šav.èn- ʽсинʼ

ч-Ì|À paj.i paj.es̀- paj.a paj.èn- ʽводаʼ

ж-∅|À pendèx pendex.a ʽгоріхʼ

ж-∅|JÀ śib śib.ä̀ ʽязикʼ

ж-Ì|JÀ romn̕.i romn̕.ä̀ romn̕.ä̀ romn̕.ä̀n- ʽжінка’

В усіх типах закінчення можуть бути на  -e- або на  -ə-, залежно від приголосного, пор.
rom.ès-, dad.ès-, šav.ès, але ćor.ə̀s-, murš.əs-, sastr.ə̀s- ʽтестьʼ.  

Тип «ч-∅|∅». Наш діалект добре зберігає цей тип, який походить (за деякими винятками)
від давньоіндійських іменників чоловічого роду [Ослон 2012]:  dand  ʽзубʼ,  phral  ʽбратʼ,  bal
ʽволосʼ, vast ʽрукаʼ, manuš ʽлюдинаʼ, ćor ʽзлодійʼ, wušt ʽгубаʼ, rom ʽциган, чоловікʼ, bə̀rš ʽрікʼ,
ruv ʽвовкʼ, kan ʽвухоʼ, murš ʽчоловікʼ, šon ʽмісяцьʼ, ďès ʽденьʼ, akhor ʽгоріхʼ, kašt ʽдеревоʼ (не
лише ʽдроваʼ).

Слова  цього  типу  майже  повністю  збігаються  з  келдерарським,  крім  bèng  ʽбісʼ,  bar
ʽкаміньʼ (мн. -a).

Деякі слова з цього типу невідомі: raj, amblal, šor.
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Тип «ч-∅|À». Ці слова походять переважно від  давньоіндійських іменників середнього
роду:  lil  ʽгральна картаʼ, than  ʽмісцеʼ, trušul  ʽхрестʼ, anav  ʽімʼяʼ, khə̀r  ʽбудинокʼ, pə̀r  [род?]
ʽживітʼ, dar ʽдверіʼ, nakh ʽнісʼ, iv ʽснігʼ, gav ʽселоʼ, sap ʽзміяʼ, ivènd ʽзимаʼ, kham ʽсонцеʼ, thav
ʽниткаʼ, muj ʽобличчя, ротʼ, naj ʽпалецьʼ [dad?].

Закінчення множини звужене після -j: mujè ʽобличчя, ротиʼ, najè ʽпальціʼ 
Фонетичні особливості: abä̀w, мн. abäva ʽвесілляʼ.
Особливе чергування: muj, непрям.ед. mos- ʽобличчя, ротʼ.
Деякі слова з цього типу невідомі: drab, galav, šyng.

Вагаються між двома типами (тобто мн. -a факультативно): angar ʽвугілляʼ, khul ʽлайноʼ

Тип «ч-Ò|È»: mandro ʽхлібʼ, sastro ʽтестьʼ
Чергування в словотворі, до якого призвели згадані фонетичні зміни (ствердіння):  gažo

ʽнециган, українецьʼ, але gaźi  ʽнециганка, українкаʼ.
Немає: andro (wovy) ʽяйцеʼ

Неправильні чоловічого роду

тип однина множина

прямий непрямий кличний прямий непрямий кличний

dèl devlès ʽбогʼ

ďi ʽшлунокʼ

muj mujè ʽротʼ

xabèn ʽїжаʼ

Тип «ж-∅|À».  
pendèx ʽгоріхʼ, burnikh ʽжменяʼ

Тип «ж-∅|JÀ».  -ä̀
Сюди вторинно потрапили слова, які в деяких інших діалектах не мають йотації: śib ʽязик,

моваʼ, мн. śibä̀ (пор. келд. śiba)

Тип «ж-Ì|JÀ»: buťi ʽроботаʼ, sasuji ʽтещаʼ
Чергування в словотворі: gažo ʽнециган, українецьʼ але gaźi  ʽнециганка, українкаʼ.
Твердий підтип: šovory < *-řy ʽдівчинкаʼ 
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Неправильні жіночого роду

тип однина множина

прямий непрямий кличний прямий непрямий кличний

dèj da dejè dejä̀n

šə̀j šä̀ šəjè šəjä̀n

phèn phä̀ phejä̀ phejä̀n

2.1.2. Другий шар

тип однина множина

прямий непрямий кличний прямий непрямий кличний

ч-O|URI papo papos papuri papon ʽдідʼ

ж-Α|A baba baba babi ʽбабаʼ

ж-I|JA

bato ʽсинʼ, lä̀kuri ʽлікиʼ (одн. ― ?)
bata ʽдочкаʼ, lala ʽтіткаʼ
bolèndərä [??] ʽречіʼ
kərďinca ʽсватанняʼ
avtobusy [?] ʽавтобусʼ

Немає: salka, foro (horodo), vorba (duma), hərtija (papiruš)

2.1.3. Похідні

Зменшувальний суфікс I шару ― -or-: gavoro ʽсільцеʼ

Несподівана риса нашого діалекту ― суфікс -po (відповідники в інших діалектах -mos або
-pe). У непрямих формах має вигляд -mas- [???].

sasťipo ʽздоровʼяʼ, lažajipo ʽсоромʼ (також lažavo)
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1.1. Прикметник

Залежні форми:

прямий непрямий

ч.ед. -o -e/-ə
ж.ед. -i/-y -ä̀ [?] 

мн. -e/-ə [?] 

Незалежні форми відрізняються лише в чол.непрям. [?]:

прямий непрямий

ч.ед. -o -es/-əs
ж.ед. -i/-y -ä̀ [?] 

мн. -e/-ə [?] 

bari, але [?] ćory < *ćorry (пор. келд. ćořy)
buhlo ʽширокийʼ

Особливості:
avèr, основа непрям. avr- ʽіншийʼ (**kaver)

2.1.4. Похідні

ďimultuno ʽдавнійʼ

1.2. Прислівник

mišto ʽдобреʼ
romanès ʽпо-циганськомуʼ, avrə̀s ʽінакшеʼ

aďès ʽсьогодніʼ, tehara ʽзавтраʼ, araťi ʽвчораʼ
inkə ʽще, тежʼ, inkəš ʽтежʼ, abä̀ ʽвже, заразʼ, ďimult ʽдавноʼ

1.3. Займенник

Осібні займенники

одн. мн.
прям. непрям. прям. непрям.

1.
2.

mè
tu

man
tut

-ma
-tu

amèn
tumèn

amè
tumè

-ame
-tume

3.м.
ж.

vo
voj

-lo
-la

lès
la

-les
-la von -le lèn -le

звор. pes -pe pen -pe
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Присвійні займенники

одн. мн.
прям.

1.
2.

muro
ťiro ťo

amaro
tumaro

3.м.
ж.

lèsko
lako lèngo

звор. pèsko pèngo

Всі присвійні з морфологічної точки зору є прикметниками та мають узгоджувальні закі-
нчення -o, -i, -ə.

Присвійні 3-ої особи мають кореневий наголос у формах без постфіксів вторинних від-
мінків (напр. lèsko, laki, pèskə). Крім звичайних форм на -k/g-V, вони мають також рідші довгі
форми на -kər/gər-V. На відміну від, наприклад, російського келдерарського, ці форми, здає-
ться, можуть вживатися в тих самих контекстах, що й короткі:

(1) Amarə̀ šavè na-uvažyn pèskərə sastrə̀s. (= pèskə)
ʽНаші хлопці не поважають свого тестя.ʼ

Вказівні 

питальні заперечні універсальні

kon ʽхтоʼ konik ʽніхтоʼ savorə (мн.) ʽвсіʼ
so ʽщоʼ khać ʽнічогоʼ sä̀ ʽвсеʼ, ʽвесьʼ
savo ʽякийʼ sä̀kon ʽбудь-якийʼ
ćè ʽякийʼ fijekaji [?] ʽбудь-якийʼ

Пор. ще sä̀kon fä̀lo ʽвсілякийʼ, korkoro ʽсамʼ.

Розрізняються 4 вказівники, які знаходяться в складному розподілі залежно від прагмати-
чних та інших чинників [Matras …, Ослон ...]:

вказ. близькі вказ. дальні

kado ʽцей, тойʼ kodo ʽтой, цейʼ
kako kuko
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Ці займенники мають особливу парадигму (типову для півничноволоських діалектів):

одн. ч. ж.
прям. kadò kadä̀

непрям.зал. kadalè kadala
непрям.незал. kadalès kadala

мн.
прям. kadala
косв.

непрям.незал.

Вони також вживаються щодо осіб (в цьому прикладі узгодження с присудком):

(2) Kodä̀-j mury dèj.
ʽЦе моя мати.ʼ

Прислівні займенники

питальні вказ. близькі вказ. дальні заперечні

kàj ʽде, кудиʼ kathè ʽтут, сюдиʼ kothè ʽтам, тудиʼ khanikàj ʽніде, нікудиʼ

kathàr ʽзвідкиʼ kathàr ʽзвідсиʼ kothàr ʽзвідтиʼ

kàna ʽколиʼ abä̀
akanà [?] 

ʽзаразʼ atùnći ʽтодіʼ vèć
šoha

ʽніколиʼ

sàr ʽякʼ kadä̀ ʽтакʼ
sòďi ʽскількиʼ

ďi so ʽчомуʼ

Отже питальне kathar ʽзвідкиʼ і вказівне kathar ʽзвідсиʼ ― омоніми, що призводить до ці-
кавого явища: в певних контекстах єдиною розрізняльною ознакою стає фразова інтонація,
яку можна прийняти за лексичний тон:

(3) а. Kathar aviľan? (спеціальне питання: східний тон)
ʽЗвідки ти прийшов?ʼ

б. Kathar aviľan? (загальне питання: висхідний тон)
ʽТи звідси прийшов?ʼ

Неозначені: vari-: vari-kon, vari-so, vari-kana, vari-kaj.

Невідомі кількісні займенники: **kabor, **kazom



12

1.4. Артикль

Означений:

прямий непрямий

ч.ед. o ə
ж.ед. i ~ ə [?] ə

мн. ə

Варіанти ж.ед.: i ― на початку речення [???]
Це, можливо, пояснює варіативність цього артикля в діалектах.

Неозначений: jèkh, əkh (після голосних також в елідованій формі: [k]) ʽодинʼ, як в решті
північноволоських діалектів, вживається обмежено.

2. Дієслово

В нашому діалекті дієслівна словоформа поводиться,  загалом, як у «класичних» півні-
чноволоскьих діалектах: до форми самого дієслова у вузькому сенсі можуть додаватися в рі-
зних комбінаціях ― але в жорсткому порядку ― проклітики (na-, maj-, te-) та енклітики (-tar,
а також осібні займенники-клітики, в т.ч. зворотні).

Ми розглядаємо парадигму дієслова як комбінацію двох підпарадигм: інфекту та перфе-
кту. За основу ми рахуємо форму імперативу.

2.2. Звʼязка

Форми звʼязки  не  демонструють  жодних  особливостей,  крім  однієї  дуже  важливої  ―
нетипового для волоських діалектив голосного -o- в 1.одн. (як у «буковинському»).

Теперішній час:

одн. мн.

1.
2.
3.

som
san
sy

sam
san
sy

Минулий час:

одн. мн.

1.
2.
3.

somas
sanas
sas

samas
sanas
sas

Заперечні форми: na-som, na-somas тощо, але 3. naj, nas.
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2.3. Закінчення

одн. мн.

інфект 1.
2.
3.

(-a)-v
(-e/ə)-s
(-e/ə)-l

(-a)-s
(-e/ə)-n
(-e/ə)-n

імп. -∅ = 2.мн.

перфект 1.
2.
3.

-ʼom
-ʼan
-ʼas

-ʼam
-ʼan
-è

В 1.одн.,  напр.  žav  [-v]  ~  [-w]  (пор.  в  українській  мові).  Можливий алофон в  деяких
контекстах: rodap-tu ʽшукаю тебеʼ.

Імперфект: інфект + -as (при чому *-avas > -os).
Майбутній час: інфект + -a (при чому *-ava > -o). 

У перфекті та ж особливість, що у звʼязці: -o- в 1.одн. 

2.4. Форми

інфект перфект

імпер. 1.одн. 3.одн. 1.одн. 3.мн.

на приголосний

∅|D an anav anèl anďom anďinè ~ andè ʽприноситиʼ
∅|L ćamb ćambav ćambèl ćambľom ćambľinè ~ ćamblè ʽжуватиʼ

на голосний

Ε|∅ vazde vazdav vazdel vazďom vazďinè ʽпідійматиʼ
Ε|L phande phandav phandel phangľom phanglè ʽзвʼязуватиʼ

Α|D asa asav asal asaďom asadè ʽсміятисяʼ
Α|L dara darav daral daraľom darale ʽбоятисяʼ

морфологічні чергування

ΑV|L lažave lažavav lažavel lažajviľom lažajvile ʽсоромитисяʼ

?
? baťizə̀l ʽхреститиʼ

на голосний/приголосний; «вставний» склад в 1.одн. та 1.мн. інфекту:

ΑV|D ? daravav daral daraďom daradè ʽлякатиʼ
UV|L ? phabuvav phabol phabuľom phabulè ʽгорітиʼ
II шар skirin skirinav skiril skirinďom skirindè ʽписатиʼ
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Тип «∅|D»

Підтип з переходом *e > ə: kərə̀s, kərə̀l тощо.
žuvèl ʽжитиʼ
ćorə̀l ʽкрастиʼ, ćarəl ʽлизатиʼ (пор. келд. ćařə̀l, перф. ćařl-)
xuťirə̀l ʽотримуватиʼ
aťarə̀l ʽрозумітиʼ
losarav ʽвибіратиʼ

Окремі особливості: paruvav [3.?] ʽмінятиʼ, paruďom

З суфіксом: šungarav ʽплюватиʼ (пор. келд. молд. śungardel)

Тип «∅|L»

Підтип з переходом *e > ə: bešə̀s, bešə̀l тощо.
Колишні мʼякі: ašə̀l < *aśel < *aćhel ʽзнаходитиься, лишатисяʼ

Тип «E|∅»

dèl ʽдаватиʼ, lèl ʽбратиʼ (ďom < *djom < *dinjom, але ďinè)
phurdel ʽдутиʼ, ćuryndel ʽдряпатиʼ, xaryndel ʽчухатиʼ
дієприкметник: vazďimè ʽпіднятий, збудованийʼ
ćumidav, ćumiďom ćumidè (**ćumuďine)
3. мн. spidinè, rodinè

Немає: prastel

Тип «E|L»

khandel ʽпахнутиʼ, šadel ʽблюватиʼ
До цього типу примикає одне йотоване дієслово  xuťav,  xuťes,  xuťe!, перф.  xukľom,  xuklè

ʽстрибатиʼ. 

Тип «A|D»

asal ʽсміятисяʼ, paťal ʽвіритиʼ, dukhal ʽболітиʼ, xasal ʽкашлятиʼ

Тип «A|L»

Пор. келд. перф. на -jl-.

daral ʽбоятисяʼ

Тип «AV|D»

В цьому типі маємо результат стягнення *awe > a. В більшості діалектів мало місце вирі-
внювання парадигми (пор. келд. daravav, daravès), але стан, наявний у нашому діалекті, свід-
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чить про фонетичний характер цього стягнення [а може й ні!].
daras-ma ʽлякаєш менеʼ
daras mandar ʽбоїшся менеʼ

Тип «UV|L»

najol ʽкупатисяʼ, ďićol ʽвиглядатиʼ

тверді: phabol ʽгорітиʼ, tasol ʽтонутиʼ
стверділі: bar?ol ʽростиʼ
мʼякі: maťol ʽпʼянієʼ

наголос:
kərďol ʽробитись, ставатись, народжуватисьʼ (пор. келд. kə̀rďol)

але:
bilaďol, перф. bilaďuľas  ʽтанутиʼ

Тип «IN|L» (II шар)

первісні корені: dašťil ʽмогтиʼ, xašťil ʽпозіхатиʼ
інші: skiril ʽписатиʼ, gynďil  ʽдуматиʼ, cypil ʽкричатиʼ, mn̕inusyl ʽнюхатиʼ (**sungal)
пасивні (за формою не відрізняються): pahol ʽмерзнутиʼ, trozol ʽтверезітиʼ
нові: zvonil

Суф. -z- див. више.

Тип «?|L»

[Тут не дорозібравсь]

nasvajviľom ʽзахворівʼ

[???] ďiľavav
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Ізольовані дієслова

інфект перфект
імпер. 1.одн. 3.одн. 1.одн. 3.мн.

žä̀ žav žal gəľom gəlè ʽітиʼ
xa xav xal xaľom xalè ʽїстиʼ

dè dav dèl ďom ďinè ʽдаватиʼ
lè lav lèl ľom ľinè ʽбратиʼ

pi pjav pjèl piľom pilè ʽпитиʼ
xyn̕av xyn̕èl xynďom xyndè ʽcacareʼ

xuťe xuťav xuťel xukľom xuklè ʽстрибатиʼ
inkľi inkľav inkľèl inkľisťom inkľistè ʽвиходитиʼ

huľav huľisťom ʽзлазитиʼ
ušťav ušťès ušťiľom [śś!] ušťilè ʽвставатиʼ

av avav avèl aviľom avilè ʽприходитиʼ
ašə̀l ʽзнаходитисяʼ

šu šav šul šuťom šuťinè ʽкластиʼ

paruvav paruďom ʽмінятиʼ
žanav žangľom ʽзнатиʼ
rovav rovľom rovlè ʽплакатиʼ
sovav sovľom~ suťom sovlè ~suťinè ʽспатиʼ
perav perə̀l peľom ʽпадатиʼ
merav merə̀l muľom mulè ʽвмиратиʼ

zyľä̀bav zyľä̀bel zyľä̀binďom zyľä̀binde ʽспіватиʼ

Немає дієслова: **thol (таке є, здається, де-де в лов. [Haidu 1960]).
Кореневий наголос і основа на -е:  xuťel ʽстрибатиʼ ― як у сербському келд. [BORETZKY

1994: 66], на відміну від рос.-укр. келд. (xuťav, xuťèl, імп. xuťi, перф. xukl-~xuťil-).

[?] mä̀zəl ʽбути схожимʼ
na mä̀zəs
na mä̀zəľan, mä̀zəle

2.5. Складені дієслова

Dav bulè, ďom bulè ʽfutuereʼ

3. Інше

jo ʽтакʼ
na ʽніʼ

4. Синтаксис

Елементи синтаксису ― лише задля класифікації.
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4.1. Прийменник

Досить нетипова картина.
Немає прийменників на -a.

прості:

ande ʽвʼ
per ??? ʽнаʼ
pe ʽнаʼ
tar ʽз, відʼ
vaš ʽдляʼ
ki ʽдоʼ (напрямок)
źi ʽдоʼ (час та ін.)
pale ʽпісляʼ, ʽза, поʼ (мета)
pašə ? ʽбіляʼ

в т.ч. румунські:
piśći ʽза, черезʼ (час)
ďi ʽчерезʼ (причина) та ін.

складені:

d-ande ʽз [зcередини]ʼ (простір, походження)
ďi-pe ʽз [зверху]ʼ (простір)

Зливаються з артиклем: p-o, p-i; and-o, anď-i; k-o [?]

Приклади:

tar o və̀š ʽз лісуʼ
and avèr žə̀bo ʽу іншій кишеніʼ
ki mama ʽдо мамиʼ
piśśi k ćaso ʽза годинуʼ
ďi khəral ʽз домуʼ
d-and-o Rahə̀vo ʽз Раховаʼ

maj-phuro tar i mury Maša ʽстарший за мою Машуʼ

(4) I paćka ašə̀l pi mis̕ali.
ʽПачка лежить на столі.ʼ

(5) Inklisťam d-ando khə̀r.
ʽМи вийшли з дому.ʼ

(6) Na-šu ťo vas per ma.
ʽНе торкайся мене.ʼ

(7) D̕i lovè or ďi bida or ďi kasaèndar manaj xoľi per lèste.
ʽ...гроші або ... ... або за такі [речі] нема [в мене???] злості на нього.ʼ
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З осібними займенниками:

šav o vas per tu ʽторкаюся тебеʼ (**azbal)
...per ma (**mande)
...per tumè (**tumende)
...per la (~ late)
...per lènde

4.2. Звʼязкові речення

Звʼязка-клітика:

(8) Avri tato-j.
ʽНа дворі тепло.ʼ

(9) а. Mangə šyľ-i.
ʽМені холодно.ʼ

б. Mangə sas šyl.
ʽМені було холодно.ʼ

Підметні клітики:

(10) D̕ilo-j-lo.
ʽВін дурний.ʼ

(11) Nasvaľi-la. (-i-j > -i?)
ʽВін дурний.ʼ

4.3. Спосіб дії

прямий:

(12) Phurdel i barval.
ʽДує вітер.ʼ

залежний:

(13) T-avèl tukə bax sastipo.
ʽЩоб було тобі щастя [і] здоровʼя.ʼ

наказовий:
 
(14) Žä̀-tar kathar.

ʽІди звідси.ʼ

умовний [?]

4.4. Відмінки

(15) Mè ćorďom e šä̀.
ʽЯ викрав дочку.ʼ
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(16) Dè-ma paji.
ʽДай мені води.ʼ

(17) Trubul-ma lovè.
ʽМені треба грошей.ʼ

4.5. Стан

(18) Amèn daras jek-avrə̀star.
ʽМи боїмось один одного.ʼ

(19) D̕i-so, phenèl, tu na-kamès ťe šä̀, phenel, te-dès pale məro šavo?
ʽЧому, каже, ти не хочеш свою дочку, каже, віддати за мого сина?ʼ

4.6. Складносурядні речення 

(20) Mè phiros murə̀ romn̕èsa aj mury romn̕i sas phari mandar.
ʽЯ ходив зі своєю жінкою, і моя жінка була вагітна від мене.ʼ

(21) Mè vèć na-do myrä̀ bata tukə, no mè ćorďom-la.
ʽЯ ніколи не дам свою доньку тобі [каже], то я викрав ії.ʼ

4.7. Cкладнопідрядні  речення

Позичені сполучники:
dakə ʽякщоʼ (рум.)
jèsľi  ʽякщоʼ (рос., суржик)
xoť ʽхочаʼ (рос., суржик)

5. Впливи

На даний час єдину контактну мову ― принаймні для частини носіїв ― становить роз-
мовна українська, в її «суржикізованому» варіанті. Це стосується в першу чергу лексичних
запозичень, точніше можливості майже необмежено вживати слова з мови оточення (це ха-
рактеристично для всіх сучасних циганських діалектів, в міру володіння відповідними неци-
ганськими мовами). При цьому великою мірою ці слова адаптуються до циганської морфоло-
гії, пор.  dušynav,  dušyl  ʽдушитиʼ. Іноді виникають гібриди, пор.  ritko-kana  ʽрідко [коли]ʼ. В
багатьох випадках слова мають змішану українсько-російську фонетику. Є й приклади чогось
накшталт власних утворень, пор. pirižyvaťiľstvo ʽпереживанняʼ. Певна кількість слів походить
з місцевих українських говірок, пор. korhazy ʽлікарняʼ (закарп. корга́з).

Проте,  вже  з  перших  вражень  від  звучання  нашого  діалекту  стає  очевидним,  що  зі
східнословʼянськими мовами він стикнувся досить недавно. Набагато глибший слід на всіх
рівнях  лишила  румунська  мова.  Як  і  в  усіх  північноволоських  діалектах,  в  румунських
запозиченнях виявляється декілька шарів: від давно засвоєних слів, які в сучасній румунській
мають іншу форму (пор. bä̀rä ʽпивоʼ, vrä̀mä ʽчасʼ зі старорум. beare, vreame + артикль -a) до
сучасних східнорумунських говірок.

Досить очікуваний і угорський вплив, пор. šoha ʽніколиʼ,  biril ʽмогтиʼ. Мадяризмів в на-
шому діалекті, здається, дуже мало, але їхня наявність ― на тлі деяких яскравих фонетичних
та інших особливостей нашого діалекта ― може призвести до враження його близької спорі-
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дненості з ловарським діалектом.
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