
ОЛЕКСІЙ ЄВТУШОК 
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Українська літературна мова завжди збагачувалася цілющими джерелами народних говорів, 
розширюючи завдяки цьому свої виражальні та стилістичні можливості. Цей процес не 
припиняється й сьогодні, а лише виявляється у нових формах, що органічно синтезують 
особливості функціонування діалектної мови на різних її структурних рівнях. Як зазначають 
дослідники, «народнорозмовна мова — це невичерпне, вічнодіюче джерело, з якого постійно 
надходить поповнення, і на основі якого відбувається процес оновлення літературної мови» 
(Гуцульщина. Літературні етюди. — К., 1991. — С.4). Безперечно, що у цьому відношенні 
пріоритет належить лексиці, яка поширена у різних ареалах української етномовної 
території. Саме діалектна лексика поповнює загальнонародну мову одиницями, досить часто 
не відомими літературній мові. 

Рівненщина належить до дуже багатих і цікавих регіонів України, де збережено 
оригінальні зразки етнокультури, побуту, народної творчості, місцевих говірок. Вона 
приваблює увагу вчених різних профілів. 

Наші говірки у своїй сукупності становлять один з найбільш архаїчних діалектних 
континуумів загальноукраїнської етномовної території. Це своєрідний мовний ландшафт, що 
дозволяє простежити історичні тенденції формування і розвитку лексики, реконструкцію її 
давніх лексико-семантичних груп. Тут перехрещуються мовні системи середньополіських і 
західнополіських говірок північного наріччя та волинського говору південно-західного 
наріччя. Тому лексика регіону відзначається багатомірністю і великою евристичною 
цінністю. Край, наче невичерпна криниця, пульсує різнобарвними джерелами лексичного 
багатства. Словниковий склад говірок характеризується тематичним розмаїттям. Його 
формують назви, пов’язані з розвитком сільськогосподарського виробництва, транспорту і 
комунікацій, лексика рослинного і тваринного світу, народних промислів, соціально-
економічні, анатомічні, медичні та інші терміни. 

У цій статті зупинимося на групі назв, пов’язаних із житлом та побутом. 
У кожній говірці зафіксовано широке коло традиційних та сучасних народних 

термінів, що репрезентують різноманітні реалії, поняття, дії, пов’язані з житловими та 
господарськими будівлями, побутом краян. Систематизувавши лексичний матеріал, 
виявляємо своєрідні ряди міжговіркових синонімів. Наприклад, на позначення оборогу 
(приміщення для сіна, соломи, снопів, яке складається з даху, встановленого на чотирьох 
стовпах) вживається багатокомпонентна група назв: оборіг, обріг, борожок, обора, сінник, 
сильник, накриття, шура, подок, стожок, колешня, шопа, шуляк, брек, обрек, станок, скирт, 
вишки, поднавєс, дашок, барет. Таке явище підтверджує тезу про широкі номінативні 
можливості діалектної лексики, оскільки в говірках на позначення однієї й тієї ж реалії чи 
поняття існує значно більше лексем, ніж у літературній мові. 

Чимала частина лексичних одиниць, які побутують у рівненських говірках, 
характеризується лінгвальними ознаками, не відомими іншим українським говорам. До 
власне регіональних належать такі назви, як пристанок «невелика будка для пастухів», 
затінник «частина двору з тильної сторони хати», гаргара «велика хата», присінок «комірка 
у хаті», покіт «брусок між поперечними балками на стіні», бобичок «підпіччя» та ін. 

Деякі лексеми належать до розряду реліктових. Уже зникли або зникають реалії, а 
відповідні назви продовжують уживатися, символізуючи традиції краю. Ось приклади із 
зазначеної групи лексем: тик «долівка у хаті», носилка «вішалка-жердина під стелею», 
стендар «один із товстих стовпів, які забивають у землю і використовують замість 
фундаменту», бєгун «стовп, на якому прикріплені і повертаються ворота або хвіртка», отьос 
«покрівля, виготовлена з невеликих дощечок (гонти)», млинок «віялка для зерна в 
індивідуальному господарстві», бармаки «дерев’яні вила», залєзко «праска, наповнена 
жаром». Подібні назви, як правило, мають додаткове емоційно-експресивне забарвлення. 
Більша частина з них поповнює архаїчний шар української лексики. Про це свідчить загальна 



семантика речення з лексемою бєгун, яка є фрагментом живої мови: «Пам’ятаю, у мого дєда 
були ворота на бєгунку, а нині такого придєлка в наших краях вже не побачиш» (с. Велика 
Клецька Корецького р-ну). 

Тематичні групи лексики, пов’язані з будівництвом і побутом, мають дуже давню 
історію. У процесі еволюції відбулися зміни у семантичній структурі назв. Наслідки еволюції 
одиниць мовної системи органічно синтезовані на різних структурних рівнях. Тому дуже 
важливо зафіксувати якомога більше лексем, які мають локальний характер і відзначаються 
раніше не відомою для науки семантикою. З подібним фактом ми зустрілися, коли в одній з 
говірок з’ясували значення слова кліть. Інформатори називали для цієї лексеми, крім 
загальновідомих значень («комора», «приміщення для тварин і птахів», «загорожа»), ще й 
такі, як «підпіччя» і «мокре дерево, яке починає гнити». Розгляд формальної і семантичної 
структури у контексті цілого етимологічного гнізда дозволив обґрунтувати закономірність 
появи наведених та деяких інших значень цього слова (див.: Мовознавство. — 1990. — № 5. 
—С. 38). 

У говірках Рівненщини зафіксовано багато лексем із широкою семантичною 
структурою. Візьмімо, наприклад, слово гребінь, у якому на наддіалектному рівні 
виділяється багато значень: «пластинка із зубцями для розчісування волосся (гребінець)», 
«м’ясистий наріст на голові деяких птахів», «високий дерев’яний станок із зубцями, на які 
насаджується пряжа при ручному прядінні», «верх гори, насипу», «місце, де сходяться схили 
солом’яної покрівлі», «вершина хвилі», «вал уздовж поля, насипаний двома скибами», 
«пристрій у плузі для регулювання ширини скиби і глибини оранки», «рядок високої стерні 
при косінні». Семантичний спектр даної лексеми динамічний у часовій і просторовій 
проекціях. Частина значень деактуалізується і поступово зникає. Інші компоненти семантики 
мають вузько локальний характер виявлення. 

У діалектній лексиці нашого регіону спостережено цікаве явище семантичної 
трансформації, коли загальновживане слово, розширивши своє значення, набуває ознак 
терміна з якоїсь галузі людської діяльності. Цей процес супроводжується деякими 
словотвірними видозмінами. Частіше варіюється фонетико-морфологічний вигляд лексеми, 
що залежить від особливостей мовного розвитку тієї чи іншої говірки. Дані назви 
сприймаються як вторинні; вони виникли на основі асоціювання з раніше існуючими 
реаліями та поняттями. Як терміни ці лексеми виступають у спеціальних контекстах, 
тематично пов’язаних з певною сферою буття. Так, зафіксовано ряд назв, термінологічна 
належність яких відома лише будівельникам, наприклад: буржуйка «кухонна плита», барет 
«оборіг», вовк «жердина, прибита по діагоналі покрівлі», свинка «горизонтальна частина 
комина, розташована на горищі», фартух «невеликий дашок, з’єднаний з нижньою частиною 
фронту» та ін. 

Спостереження над діалектною лексикою Рівненщини підтверджують неодноразово 
висловлену тезу дослідників про те, що формування лексичної системи української мови 
базувалось не лише на підґрунті середньонаддніпрянських говірок, а було довготривалим 
процесом кристалізації словникового багатства, поширеного на різних територіях України. 

Лексика досліджуваних говірок і надалі має бути об’єктом пильної уваги вчених, 
оскільки у ній збережена цінна інформація про історичні тенденції та сучасний стан розвитку 
словникового складу української мови. 
 


