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ВІДОБРАЖЕННЯ ПОЗИЦІЙНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ГОЛОСНОГО [’А]  
В ТЕКСТАХ ЗАХІДНОПОЛІСЬКОГО ФОЛЬКЛОРУ 

 

Одна з причин існування діалектних відмінностей у звуковій 

системі – регулярні фонетичні процеси, що відображають позиційну 

реалізацію сучасних голосних фонем.  

Мета статті – виявити, систематизувати й проаналізувати 

відображені в записах фольклору з Західного Полісся позиційні варіанти 

сучасного голосного [’а]. Реалізація поставленої мети передбачає 

виконання таких конкретних завдань: а) опрацювати місцеві фольклорні 

зразки з метою виявлення місцевих особливостей позиційної реалізації 

[’а]; б) систематизувати засвідчені позиційні варіанти голосного [’а]. 

„У багатьох західноукраїнських говірках [’а] під наголосом 

підвищує і звужує артикуляцію до [’е] (який подекуди ще більше 

пересувається вгору, в напрямку до [і])” [ІФУМ: 689]. За даними АУМ-2 

(к. № 41, 43, 44, 47 – 49), наслідки цього процесу представлено й на 

Західному Поліссі: ў|з′[е]ў, |д′[е]кувати, |т′[е]шко, ш|ч′[е]ст′а, га|р′[е]чиǐ, 

йаг|н′[е], ло|ш′[е], ду|ш′[е], |й[е]ма, |й[е]года, |й[е]блуко, спорадично 

в окраїнних західних говірках і на Холмщині – ў|з′[и]ў, |д′[и]кувати, 

т′[и]шко, ш|ч′[і]ст′а, ш|ч′[и]ст′а.  

Докладно проаналізувавши явище діалектного заступлення 

[’а] > [’е], Ю. Шевельов стосовно теренів Західного Полісся та Підляшшя 

зауважує: „То є зона змішаних рефлексів. Ще лишаються деякі сліди 

поліської ситуації (’а як рефлекс ę під наголосом, е як його рефлекс 

у ненаголошеній позиції: в[z’a]в : в[z’е]ли́ – наприклад, на Кобринщині), 

але її, приховану під пізнішими нашаруваннями, доводиться з-під них 

видобувати (мається на увазі перехід ’а, незалежно від його походження, 

в ’е, як на підмолдавській і підпольській Україні, хоча в обмеженішому 

масштабі – лише під наголосом в[z’е]в : в[z’а]ли́). У позиції після j це 

перетворення представлене лише в північній частині згаданої зони: єм́а 

(в інших частинах реґіону – я́ма)” [ІФУМ: 697].  
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У фольклорних текстах із Західного Полісся широко відображено 

регулярність перезвуку [’а] > [’е] під наголосом. У різних говіркових 

групах його найчастіше виявлено після передньоязикових, зокрема 

й шиплячих, які в цьому ареалі зберігають історичну м’якість: тєжке 

[РПП: 19], взєв [РПП: 33], диттє [ЛП: 36; РПП: 9; БІП: 9], zwyncziew, 

wziew [Z-2: 49], wziety, żiety, ny żiela [Z-2: 53], pr’iesty [PZB: 23], pr’ieła 

[PZB: 180], czies sadżiety [Z-2: 43], diekujmo [W: 12], podiekujte [W: 15], 

нажєлі [НППН: 130], узєвся [НБН-5: 20], дитє [НБН-19: 29], нажєв [ПК: 

38], знєв [ВСХ: 207], виганєю [ВСХ: 206], замовлєю [ВСХ: 209], зєтю, 
узєти [ПТО: 98], тилєтка [ПТО: 201], узєвся [ПТО: 56], зароблєти 

[ФЗП-3: 289], чєс [ПТО: 161], по скотєчій, по свинєчій, по мишєчій [ФЗП-

3: 263], зєть, пувудчинєли [ВВ: 21], шєпку [ВВ: 63], дєкую, з’їжджєю 
[ВВ: 36], погулєти [ВВ: 57], скотєчє, гусєчє, курєчє [Г-1: 311], холєви 

[ФЗП-2: 29], обседуть, брашчеть, лытеть, йiдеть [ТВС], воўчэне, 
козыне [ПЗ: 85], сыдеть [ПЗ: 257], кучерєва [ПВП: 40], пожєли [ПВП: 

71], розчинєли [ПВП: 99], виганєла [УЗ: 161], качинєтка [УЗ: 45], 

квічєть, кричєть [НОТ: 168], тилєта [НОТ: 132], зєтьові [НОТ: 170], 

на пожєр, пожєрниї [ККП: 41], виганєла [ККП: 51], заглєнь [ЕСП-6: 22], 

лєки-перелєки, свинєчий, котєчий, гусєчий [ЕСП-5: 80], розчинєв, 
розчинєли [ЗП-2: 237], ни тємиш [СДЗ: 59], дитєча, смірдєча [СДЗ: 26], 

виганєїмо, заганєїмо [СДЗ: 153], на дивчєт, чєчка [СДЗ: 168], порєтку 

[СДЗ: 44], купцє [СДЗ: 8], кунє [СДЗ: 54], обручє [СДЗ: 157], пудтєта 

[ФЗ: 188], чєс [ПЗМ: 155], вімоулєю [ПЗМ: 140], свінєче [ПЗМ: 141], 

усєкій, усілєкій [ПЗМ: 137], подєкуймо, прєла [НПР: 199], звынчелы 
[ПФП-1: 435], маршелка [ПФП-1: 450], найідецьця [CБФ-78: 212], спеть 
[CБФ-78: 206], ны шуметь, ны звынеть [CБФ-78: 209], родеть, ходеть 

[CБФ-78: 208], зэмле „земля” [ПФП-1: 507] тощо, пор.: „A win dumaje 
Manioczku wziety, kupyw syrpyka – ny wmije żiety” [Z-2: 53], „Свое воўчэне, 
а твое козыне, мое воўчэне заисть твое козыне” [ПЗ: 85], „Дарую шєпку 
волохату, щоб наклипав дитей повну хату” [ВВ: 63], „Теща зєтьові 
рада, винесла винограда, поки той ламає, свого зятя вітає” [НОТ: 170], 

„Йак ни пир’іг, то ни пирожис’а, йак ни т’емиш, то й ни бирис’а” [СДЗ: 

59], „До святої Єви носи довгі холєви” [ФЗП-2: 29]. У фольклорних 

текстах, співвідносних із північною частиною ареалу, перезвук [’а] > [’е] 

відображено також після [й]: є „я” [ВВ: 36], єк [ПТО: 285], єк [ПВП: 40], 

єк [РП-2: 24], єк [ПЗН: 49], єк [НМРП: 25], євора, стоєла [ВСХ: 61], 

на Єкувка, з Єкувка [ВСХ: 205], п’єтницю, ниєкая [ФЗП-3: 285], буєтися 

[ВВ: 20], хлоп’єта [НОТ: 132], в ємочку [СДЗ: 153], п’єн [ПД-3: 116], 

стойеть, настойецьця [CБФ-78: 212], п’еть [ППС: 160], ера, збуела 

[ПФП-1: 472], пор: „Чужы волы по дубровы – нашы стоеть пры оборы” 

[СБФ-78: 212], „Гєкавко, гєкавко, пірийди на Єкувка, з Єкувка на воду, 

коб не було зроду” [ВСХ: 205].  

Місцеві фольклорні тексти відображають також інші наслідки 

підвищення і звуження артикуляції наголошеного [’a]. Тільки 

в матеріалах, які співвідносні з територією Підляшшя, виявлено розвиток 
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[’а] > [і] після передньоязикових, зокрема й історично м’яких шиплячих: 

тіжко [ЛП: 26; КП: 6], ізжілься [РПП: 19], сіде [РПП: 25], взів [РПП: 

45], вираджіла, дивчіта [КП: 4], вибачійте [КП: 5], склінку [КП: 24], 

од’їжджієш, сідеш [КП: 31], одчиніє [БІП: 3], дікувала, дікувати [ФЗП-2: 

2], зітю [ФЗП-2: 22], не жілуйте [НПП: 3], качанітко, сіду [ВП: 50], 

напріла [ВП: 54], коні вороного [БІП: 9], дікуєм [ФЗП-1: 8], щістє  

[ФЗП-1: 10], погліне [ФЗП-1: 45], дікую [ВП: 31], глінеш [ВП: 43], 

порідочок [НПП: 15], ключіми, чепціми [ПВ: 26], мовчіннє [ППЗ: 9], 

прісти [НБН-40: 35], жіворонку, пташіта [НБН-42: 32], жіти [НБН-57: 

34], пор.: „Як я сіду обідати, будуть діти заглядати. Сідеш, брацє, 

обідати – я й виведу діти з хати” [РПП: 25], „Не треба, Мариню, 

дікувати, ой рано, рано дікувати, зохтій мею жоною зостати” [ФЗП-2: 

2]. У текстах, співвідносних з однією говіркою, у цій позиції фіксують 

звук із нижчою артикуляцією – [и]: подьикуймо [МДН: 20: 46], прьила 

[МДН: 46], пор.: „Да подьикуймо молодусе да за тонкиє обруси. Тонко 

прьила, дзвінко ткала ше й биленько бєлила” [МДН: 46].  

У частині говірок Підляшшя на місці наголошеного [’а] фіксовано 

голосні неоднорідної артикуляції [W], [A] після передньоязикових, 

зокрема й шиплячих: чіис [ППЗ: 13], по холіивах [ППЗ: 10], поросіи, коніи 

[ППЗ: 3], діедько [РПП: 23], жіель [КП: 6], огліенся [ВП: 98], тиліе 

[ТПУ: 154], дитіе, гуліе [ТПУ: 164], обіціельи [ПВ: 44], жіер [ППЗ: 11], 

взіев [НБН-90: 36], земліе [НБН-42: 36], кунціе [ЛП: 46], коніе [КП: 4; ВП: 

10], ни обручіе [ППЗ: 15], не вставліели [ППЗ: 6], пор.: „Буде діедько 

обідати, буде на вас сердувати, не так діедько, як дядина, така злая, як 

гадина” [РПП: 23]. Дифтонг [W] на місці [’а] під наголосом виявлено 

навіть після губних, які в частині говірок не зазнали депалаталізації: 

не завіиже [ППЗ: 3], на піитницю [ППЗ: 11], пор.: „Скривився, як середа 

на піитницю” [ППЗ: 11]. Натомість після стверділих шиплячих подекуди 

представлено дифтонг [G]: звинчиелася, маршиелок, звинчиев, 

в’їжджиеємо [НБН-90: 36], стучиело, бручиело [НППН: 112], жиелі 

[РПП: 23], чиес [ТПУ: 36], пор.: „Нас пип звинчиев, ни мниго взіев” 

[НБН-90: 36], „Люде жиелі по три копи, бідна вдова штири снопи” 

[РПП: 23], „Жито пшаницю чиес пожинати, молоду Маньочку чиес 

замуж оддати” [ТПУ: 36]. 

У ненаголошеній позиції, за свідченнями АУМ-2 (к. № 42, 46), 

звуки [(’)е], [і], [и] можливі хіба що відповідно до того [’а], який 

продовжує давній ненаголошений *ę: |дес′[і]т′, |дес[е]т′, |деўй[і]т′, 
|деўй[и]т′, |деўй[е]т′. У цьому випадку доречно говорити про специфічний 

вияв поліської рефлексації ненаголошеного етимологічного *ę,  

а не про позиційну реалізацію сучасного [’а]. У місцевих уснопоетичних 

текстах варіанти [’е], [і], [A], [и] відповідно до ненаголошеного [’а] після 

передньоязикових та [й] трапляються так само переважно в тих випадках, 

які співвідносні з поліськими виявами давнього *ę, хоча подекуди 

й за умови [’а] < *’а: запріегай [РПП: 3], отчэплеть, ставлеть, вхоплеть 

[ТВС], сєтий „святий” [РП-2: 24], сєтий, сєте [НМРП: 23], взєла 
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[НМРП: 19], лігаю [ЛП: 11], лыгла [CБФ-78: 205], zahlidaje [PZB: 27], 

виглідати [КТВГ: 71], заглєдай, оглєдається [КТВГ: 104], оглінувся [КП: 

5], затігньоно [КП: 29], лєкатіся [НБН-90: 36], дротєною [МДН: 49], 

зачинаjец’е, розвіваjец’е [H: 14], позросталіс’е, похіліліс’е, попіліс’е 

[H: 18], загаїлася [НПП: 5], jijeć [Z-4: 43], їйцє [КТВГ: 116], po jijeczku 

[SZ: 90], йійічко [CБФ-78: 215], йієчко, по йієчкови [ПТО: 249], по їєчкови 

[ФЗП-3: 273], єєчок [НОТ: 120], йiцэ [ППС: 167], po jejeczku [Z-3: 10], 

пор.: „Małym dietońkom po kraszonuom jejeczku, oj rano, rano, 

po kraszonuom jejeczku” [Z-3: 10], „Замітай, матко, попэл, бо твою 

дочку вхоплеть” [ТВС], „Ой, єк тіло, гой, то чирвонею китайкою,  

єк не тіло, гой, то дротєною нагайкою” [МДН: 49]. Словоформа jelinu 

[PP: 49] може відображати натомість не так процес заступлення  

[’а] > [’е], як збереження давньої звукової структури кореневої морфеми, 

пор.: „Oddajte wiestoczku, weze syn newiestoczku! Weliku jak jelinu, 

choroszu jak kalinu” [PP: 49].   

Можливо припускати, що саме перезвук [’а] > [’е] підтримує 

збереження в західнополіських говірках давнього закінчення в іменниках 

середнього роду м’якої групи на *-ьje, як-от: жи|т′(:)[е], см′і|т′(:)[е], 
|п′ірй[е], под|в′ірй[е] [АУМ-2, к. № 183, 184]. Ю. Шевельов відзначає, що 

тільки „у південній групі давньоукраїнських діалектів звук е у сполуці іjе 

~ ьjе перейшов в а. Зазначена звукозміна ніколи не стосувалася 

північноукраїнських говірок (за винятком деяких місцевостей 

на Холмщині)” [ІФУМ: 438 – 439].  

У фольклорних текстах із Західного Полісся окреслене явище 

відображено дуже активно: життє [ЛП: 5; РПП: 10], весіллє [ЛП: 6; 

ВП: 60], нещастє, присяганнє [ЛП: 17], Підляссє [ЛП: 38; БІП: 20], віттє 

[ВП: 42], гарбузинє, чортовинє [ФЗП-2: 25], повіваннє, покриваннє 

[ВП: 62], szczaście [PP: 90], posłanie, odiahańie [PZB: 43], na proszczanie 

[PZB: 147], на польованє [КТВГ: 104], житє [КТВГ:109], на гулянє 

[ВСХ: 26], нарожденнє [МДН: 66], на виселлє [ПК: 76], на вспомагане 

[ŚP: 80], у платте [CБФ-86: 270], высілле, на пудвирйе [CБФ-78: 199], 

зіллє, весіллє, насиннє [ВОР: 42], ляганнє, вставаннє [ПТО: 164], весіллє 

[ФЗП-3: 267], вставаннє [ВВ: 32], причастє [Г-1: 292], щестє [ВВ: 63], 
Знесэнне, Благовишчэнне [ПЗ: 348], гулянне, горованне [ТВС], szczastie 

[W: 22], нищастє [ТПУ: 256], смітє, вітє [ПЛК: 575], здоров’є 

[ПСП: 57], кушмутиннє [СДЗ: 168], на щастє, на здоров’є [НОТ: 156], 
голлє [ЕВП-2: 289], зіллє, весіллє [ЕСП-7: 191], на здоров’є [ЕСП-6: 93], 

на здоров’є [РП-3: 83], пір’є [ПЗН: 30], щастє [НМРП: 92], пор.: „Колись 

були то й гарбузи, тепер гарбузинє, колись були дівки гарни, тепер 

чортовинє” [ФЗП-2: 25], „У городі зиллє, за городом насиннє, а в сім 

дому, що ми в йому, зачинається в хаті весіллє” [ВОР: 42]. Голосний [’е] 
чи його позиційний варіант [і] представлено й у формах інших відмінків: 
szczastiem, zdorowiem [LO: 77], а також у похідних, зокрема 
з демінутивним суфіксом: весіллєчко [ВСХ: 28], пір’єчко [ПЗН: 30], 
вілітаннєчко, щебетаннєчко, віміваннєчко [НМРП: 119], zyiljeczka  
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[Z-2: 26], z pirjiczkom [Z-2: 115], гіллічко [ПК: 51], до зілічка [ПК: 71], 

зіллічка [CБФ-78: 198], розмай-зіллічко [CБФ-78: 211], пірйічко, 

вбраннічко [CБФ-95: 341], зiллiчко [ТВС], подвірічко [ПЛК: 531], 

гулянічка [ПЛК: 536], здоровйiчко [ППС: 167], вісіллічко [НОТ: 163], 

каміннічко, шипшиннічко [ККП: 19], подвір’їчко [УЗ: 136], po zahuljeczku 

[Z-4: 29], полум’єчко [ЕВП-2: 300], на подвір’єчко [ЕСП-7: 188],  

на вэсіелечко [ŚP: 67], венчанечко [ŚP: 110], пір’єчко [ЕСП-6: 97], 

nasinieczko [W: 19], пір’єчко [ЗП-2: 240], liścieczko [PP: 76; Z-3: 103], 

zdorowjeczko [Z-3: 81], пор.: „Шэ мыла до гаю ны дойшла, вжэ розмай-

зіллічко найшла” [CБФ-78: 211], „Ой, мый жэ, мый жэ білюсенько,  

бо вжэ венчаннечко блізюсенько” [ŚP: 110]. 
Отже, проведений зіставний аналіз мови текстів фольклору 

із Західного Полісся та діалектологічних свідчень у плані виявлення 
особливостей позиційної реалізації голосного а показав, 
що в народнопоетичних зразках послідовно й точно відображено 
локальні особливості мовлення поліщуків. 
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Грицевич Ю. В. Відображення позиційної реалізації голосного 
[’а] в текстах західнополіського фольклору 

Позиційна реалізація голосних – одна з визначальних рис 

фонетичної системи говірок. Етимологічні *ę та *’а в більшості 

українських говорів, як і в літературній мові, заступає голосний [(’)а]. 

Однак у багатьох діалектах простежено специфічні позиційно зумовлені 

його варіації. У статті на матеріалі текстів фольклору та діалектних 

матеріалів детально проаналізовано варіанти сучасного голосного [’а] 

в ареалі Західного Полісся. З’ясовано, що одним із чинників, який 

впливає на регулярність діалектних перезвуків, став наголос. 

Установлено, що наголошений [’а], який походить з *’а, *ę, після 

передньоязикових (зокрема й шиплячих) замінюють звуки [’е], [і], [и], 

а на Підляшші навіть дифтонги. Тільки в північній смузі аналізованого 

ареалу наголошений [’а] переходить у звук [’е] після [й]. Вірогідно, що 

перезвук [’а] > [’е] сприяв збереженню в західнополіських говірках 

давнього закінчення в іменниках середнього роду м’якої групи на *-ьje 

(на зразок життє). Проаналізовані з опорою на діалектографічні 

джерела західнополіські народнопоетичні тексти підтверджують гіпотезу 

про евристичну цінність фольклорних записів як матеріалу для вивчення 

особливостей народного мовлення.   

Ключові слова: голосний, позиційні варіанти сучасних голосних, 

наголос, артикуляція, фольклорні тексти, Західне Полісся.  

 

Грицевич Ю. В. Отображение позиционной реализации 
гласного [’а] в текстах западнополесского фольклора 

Позиционная реализация гласных – одна из определяющих черт 

фонетической системы говоров. Этимологические *ę и *’а 

в большинстве украинских говоров, как и в литературном языке, 

заступает гласный [(’)а]. Однако во многих диалектах прослежены 

специфические позиционно обусловленные его варианты. В статье на 

материале текстов фольклора и данных диалектологии детально 

проанализированы позиционные варианты современного гласного [’а] 

в ареале Западного Полесья. Выяснено, что одним из факторов, 

влияющим на регулярность диалектных реализаций, стало ударение. 
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Установлено, что ударный [’а], происходящий из *’а, *ę, после 

переднеязычных (в том числе шипячих) заменяют звуки [’е], [i], [и], а на 

Подляшье даже дифтонги. Только в северной полосе рассматриваемого 

ареала отмечен переход [’а] в звук [’е] после [й]. Вероятно, процесс 

[’а] > [’е] способствовал сохранению в западнополесских говорах 

давнего окончания в существительных среднего рода мягкой группы 

на *-ьje (типа життє). Проанализированы с опорой 

на диалектографические источники западнополесские 

народнопоэтические тексты подтверждают гипотезу об эвристической 

ценности фольклорных записей в качестве материала для изучения 

особенностей народной речи. 

Ключевые слова: гласный, позиционные варианты современных 

гласных, ударение, артикуляция, фольклорные тексты, Западное Полесье.  

 

Hrytsevych Yu. V. The vowel [’а] positional variations realization in 
the texts of Western Polissian folklore 

Vowel positional realization is one of the distinctive features of 

the patois phonetic system. Etymological *ę and *’а in the majority of 

the Ukrainian patois, as well as in the literary language, are replaced by the 

vowel [’а]. However, we can trace its specific positional variations 

in a number of dialects. The article, drawing on the recent dialectological 

studies and the materials of the folklore texts, provides a detailed analysis 

of the modern variants of the vowel [’а] in Western Polissian habitat. 

The analysis allows to draw a conclusion that stress is one of the major 

factiors that influences the regularity of dialectal variations of a sound. It has 

been revealed that stressed vowel [’а], originated from *ę *а, in the position 

after forelinguals (including sibilants) replaces sounds [’е], [i], [и], 

and in Pidliashshia region they replace even diphthongs. Only in the northern 

zone of the areal stressed [’а] turns into the sound [’е] in the position after [й]. 

Probably, transformation of sound [’a], into [’е], contributed to 

the preservation of the old Ukrainian ending *-ьje in the neuter nouns 

of the palatalised group (like життє). The key findings of this study confirm 

the hypothesis about heuristic value of folklore records as a case study  

of the dialectal speech peculiarities.  

Key words: vowel, positional variations of modern vowels, stress, 

articulation, folklore texts, Western Polissia. 
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