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Літературна мова і територіальні діалекти перебувають у постійному взаємозв’язку. 
Взаємодіють елементи всіх мовних рівнів, проте найбільш активно — лексичного. 

Літературні й говіркові варіанти західнополіських назв сільського будівництва 
виступають у вигляді лексико-семантичних, фонетичних та морфологічних дублетів і 
частково взаємозамінні. Напр.: хлев — хлів, подруба — підвалина, стропило(а) — кроква, 
причолок — причілок, столя — стеля, подоконнік — підвіконня, студня — колодязь 
(криниця), плямка — клямка, окно — вікно, плот — пліт, зав’єси — завіси, мосток — поріг, 
криша — дах, подлога — підлога, подвал — підвал (льох), фортка — хвіртка тощо. У 
більшості регіонів, що прилягають до міських центрів, чимало вживаних назв є нормою 
сучасної української літературної мови. Регулярність літературного слововживання 
визначається, як правило, соціальними факторами — рівнем освіченості людей, їх віком, 
характером трудової діяльності, ситуацією мовлення тощо. 

Як відомо, літературна мова і територіальні діалекти мають у своєму словниковому складі 
різну кількість назв для позначення одного й того ж поняття чи реалії. Так, нормою 
української літературної мови є слова стайня, конюшня «приміщення, де тримають коней». 
У західнополіських говірках існує значно більше лексем, які передають додаткові 
розрізнювальні семантичні ознаки цієї реалії: стайня, конюшня, хлєв, обора, сарай, клуня, У 
мовленнєвій практиці поліщуків ці назви реалізуються паралельно. Іноді вони вживаються з 
певною стилістичною настановою для вираження колориту старовини або даної місцевості. 

У результаті взаємодії діалектної і літературної лексики цілісне значення нормативного 
двослівного сполучення замінює один говірковий елемент (здебільшого іменник): велика 
хата — хатище, стара хата — халупа, господарські будівлі — подарок, цегляний димар — 
головка, маленький припічок — примурок, необпалена цегла — сирівка тощо. 

Говіркові назви, пов’язані з сільським будівництвом, утворюються за допомогою суфіксів 
і префіксів, які в літературній мові вживаються з іншим значенням або й зовсім у ній 
відсутні, напр.: кро-ль-щик «людина, яка виконує покрівельні роботи»; двор-иськ-о «місце, де 
була хата»; дров-от-н-я «приміщення для зберігання дров»; за-вітр-ен-нік «широка дошка, 
яку прибивають на кінцях схилів даху»; плет-ин-я «огорожа, плетена з хворосту»; за-кла-
щин-а «початок будівництва нової хати, який супровождується певною урочистістю і 
обрядами». 

У західнополіських говірках широко побутують здрібніло-пестливі форми іменників. 
Частина з них звуковим складом повністю збігається з літературними: комірка (стебочка) 
«невелике приміщення в хаті для зберігання харчових продуктів та різного майна»; будка 
«приміщення для сторожа на баштані або в саду»; пічка «споруда для варіння страв і 
опалення приміщення». Інші назви вживаються лише в говірках, напр.: ступеньки «сходи у 
порозі», копачка «ніша між комином і бічною стіною, де зберігають сірники й інші дрібні 
речі»; затулка «бляшана або дерев’яна заслінка для печі»; свинка «горизонтальна частина 
димоходу, що лежить на горищі». 

Деякі діалектні назви у галузі будівництва втратили здрібніло-пестливе значення: 
крокувка «невелика кроква, якою скріплюється верх солом’яної покрівлі»; дверці «віконні 
половинки»; головка «цегляний димар над дахом хати» та ін. 

Трапляються випадки, коли говіркова назва будівлі чи процесу будівництва не 
відображена в унормованій мові. Так, специфічно діалектними є лексеми: шуляк (брек, 
подок, поднавес) «приміщення для зберігання сіна, соломи, снопів, яке складається з даху та 
чотирьох стовпів»; щит «бокова частина даху»; подруба «товста балка, що є основою 
дерев’яної стіни»; лага «один із брусів, до яких прибивають дошки підлоги»; ошлатина 
«верхній брус у коробці дверей». Такі слова поступово переходять у розряд архаїзмів, стають 
рідковживаними, звужуються ареали їх поширення. 

Окремі лексеми стали історизмами, оскільки зникли (або зникають) самі реалії, на 



позначення яких вживалися дані назви: земля «долівка в хаті»; приспа «довга глиняна або 
земляна лава уздовж стіни хати знадвору»; плетиня «огорожа, плетена з хворосту». 

У синонімічних рядах, компонентами яких виступають діалектні й літературні лексеми, 
важко встановити основне слово (домінанту), оскільки семантичне навантаження, відповідно 
до його реалізації в контексті, переноситься з літературної назви на синонімічну діалектну і 
навпаки: будувати, ставити, зводити, мурувати, строїти; верх, дах, криша, покрівля, 
стріха; льох, погреб, яма, копець, скопець; комин, димник, вивод, головка. Названі вище 
синоніми урізноманітнюють виразові можливості мови. 

У художній літературі лексика народних говорів є засобом влучного відображення 
локально обмежених реалій і понять, допомагає передати колорит місцевості, характери 
персонажів: «Один садок, старий і густий, розрісся кругом хати, стайні та повіток, 
повтикавши гілля під обідрану покрівлю» (І. Нечуй-Левицький); «Прискочила у сіни, у пітьмі 
напомацки знайшла на дверях дерев’яний засув і, відсунувши його, повернулася до хати» 
(Ю. Бедзик). 

Використання діалектизмів у сучасній художній літературі відбувається не стихійно, як 
спостерігалось до початку XX ст., коли письменники масово вживали говіркові слова. У наш 
час діалектна лексика допомагає митцям створити необхідний стилістичний фон для 
правдивого змалювання образів і картин твору. 

Вивчення діалектної лексики з галузі сільського будівництва дає змогу зробити висновок 
про дедалі активніше входження в неї літературних елементів. Цьому сприяють насамперед 
екстралінгвістичні фактори: зрослий за останні десятиріччя рівень розвитку індустріалізації 
будівництва, поява нових засобів виробництва тощо. Важливу роль у цьому процесі відіграє 
піднесення освітнього рівня трудящих, свідоме ставлення до свого мовлення. 
 


