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Численні реалії й поняття, якими послуговувалася людина упродовж багатовікової історії 
будівництва, мали відповідні назви. Про це свідчать давні писемні пам’ятки і сучасні 
українські говори. 

У західнополіських говірках зафіксовано ряд похідних від кореня -вор-: воро́та «ворота в 
огорожі», ворі́тня «те саме, що й ворота», а також «двері в клуні», «стовп, до якого 
прив’язують ворота, хвіртку», ворі́тця «хвіртка», вори́ння «огорожа з жердин». Пошуки 
першооснови перелічених назв приводять до давньоруського слова воръ «огорожа», 
пов’язаного з верать «сунути, вкладати, ховати». Лексема ворота «ворота» відзначена у 
пам’ятках кінця X ст.: «Да вход#ть в городъ ωдинhми вороты». Інше значення цієї назви 
зафіксоване Є. Тимченком — «великі двері у стодолі», стайні». З наведеними значеннями 
пов’язане в західнополіських говірках слово ворі́тня. Цього ж гнізда сягає назва ворі́тця 
(«хвіртка»). У пам’ятках XVII ст. читаємо: «Дворы съ малыми воротцы якобы калитка». 
Лексема вори́ння («огорожа з жердин») позначає сукупність однорідних предметів — 
жердин, походить від староукраїнського слова ворина «деревина (для будівництва)». 

Виявлено також лексеми ко́ворот «ворота», «криничний журавель», ко́воротець 
«хвіртка» і коловоро́т «криничний коловорот». Ці назви словотвірно споріднені з наведеною 
вище групою слів. Поява таких спільностей зумовлена і позамовними факторами — 
близькістю функцій, способу виготовлення позначуваних реалій. Однак семантичним 
центром зазначених назв виступає не значення кореня -вор-, а слово коло. Привертає увагу 
морфемна структура лексем ко́ворот і ко́воротець: очевидно, тут відбулося спрощення, пор. 
коловорот, семантично пов’язане з попередніми назвами. 

До цього ж словотвірного гнізда належить і лексема обо́ра «приміщення для домашньої 
худоби» (пор. псл. *obvora). У староукраїнській мові XV ст. вона мала значення 
«обгороджене місце для худоби». Дослідники вважають, що назва оборі́г «приміщення для 
сіна, соломи, снопів з дахом на чотирьох стовпах» етимологічно пов’язана зі словом обо́ра 
«обгороджене місце для худоби»: «В гумне жита сеголетнего два обороги». Але, очевидно, 
вона має інше походження: объ + рог(и). Адже у говірках рогами називають стовпи з 
роздвоєними кінцями, на яких тримається дашок будівлі. Із значенням «приміщення для сіна, 
соломи, снопів у формі даху на чотирьох стовпах» вживаються генетично споріднені назви 
боро́г, брок, брек. Лексема брокъ/брокгъ фіксується пам’ятками кінця XVI ст.: «Въ гумнh 
жита зложоного стырты три, и остатокъ брокгу...». 

Чималу групу назв становлять слова, похідні від кореня -двор-. Виникнувши в 
індоєвропейський період, назва дворъ у давньоруській мові XII—XIII ст. мала значення 
«огорожена частина землі, де розміщені будівлі». У пам’ятках XIV ст. це слово виступає в 
значенні «житло, дім, садиба». Лексема дво́рище «місце, де була раніше хата» успадкована зі 
староукраїнської мови XIV ст., де вона означала «земельна ділянка з садибою». Лише з 
середини XVI ст. за нею закріплюється значення «місце, де колись було подвір’я». Назва 
подвір’я «місце, де розташовані будівлі з городом» сягає староукраїнської форми подворє 
«подвір’я, садиба». Західнополіське — дворец «великий житловий будинок» теж пов’язане із 
словами, що мають корінь -двор-/-двір-. Воно засвідчене писемними пам’ятками із 
значенням «садиба». Отже, в староукраїнській мові слово мало ширше значення. Можна 
думати,, що подві́р’я означало не тільки «садиба», а й житло». 

Значна частина будівельної лексики західнополіських говірок становить праслов’янську 
спадщину давньоруської мови, напр.: д.-рус. хлhвь «хлів», вhрхь «верхня частина будівлі», 
«склепіння, верх», двhрь «двері», окъно «вікно», клhть «комора», куча «приміщення для 
тварин» та ін. 

Внаслідок контактів української мови з іншими слов’янськими і неслов’янськими лексика 
говору поповнилася германізмами, які проникли через польське посередництво або 
безпосередньо від німецьких колоністів України (ремісники, будівельники, торговці), а 



також словами польського, латинського, литовського, тюркського, російського походження. 
До германізмів належать назви дах «дах», диль «брус у стіні», клямка «клямка», бляха 
«покрівля з бляхи», льох «льох», паркан «огорожа», тибель «дерев’яний цвях», тин 
«огорожа з хмизу», трам «підвалина», шпихлір «приміщення для зерна, муки»; до полонізмів 
— слуп (слупок) «стовп у будівлі», склеп «покрівля над льохом», халупа «старий будинок», 
брама «арка, ворота», груба «кімнатна піч»; до литуанізмів — клуня «клуня», свиронок 
«приміщення для зерна, муки», куль «сніпок у солом’яній покрівлі»; тюркізми — сарай 
«приміщення для худоби і сільськогосподарського реманенту», шалаш «будівля для сторожа 
і пастухів», курінь «те саме», амбар «амбар»; латинізми — комната «кімната», фундамент 
«фундамент будівлі», коридор «коридор»; до запозичень з російської мови — коньок 
«кроква, якою накривається верх солом’яної покрівлі», в’юшка «заслін димоходу». 

Історія будівельної лексики західнополіських говірок переконує в тому, що за 
походженням цей лексичний шар неоднорідний. У цій тематичній групі наявні утворення 
різного часу: успадковані з праслов’янської мови, давньоруські, а також власне українські. 
Найбільш вагомою і стабільною є та частина лексики, яка походить із давньоруської мови 
або сформована на її основі. Чималу лексичну групу, як уже зазначалося, становлять 
іншомовні запозичення. 
 


