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ЕТИМОЛОГІЧНИЙ *А  

У ВОЛИНСЬКО-ПОЛІСЬКИХ ГОВІРКАХ 

 

У сучасному мовознавстві недостатньо уваги звернуто на 

еволюцію *а в українських діалектах, оскільки, на відміну від 

інших голосних фонем, /а/ не зазнала суттєвих трансформацій  

і в говірках здебільшого репрезентована нелабіалізованим звуком 

заднього ряду низького піднесення [а]. У волинсько-поліському 

ареалі (ядро західнополіського говору) для голосного [а], що 

розвинувся з давнього *а, характерні деякі модифікації. 

У закритому й відкритому наголошеному складах у говірках 

Волинського Полісся *а рефлексував у [а] як після твердих, так і 

м’яких приголосних: Па́сха / Па́ска, йа́ма, ба́ба, вода́, бра́т, 

гада́ти ʻворожитиʼ, Га́нʹа ʻАннаʼ, Йа́коў, фа́нти гра́ли, 

двана́дцʹатʹ, жа́ба, ка́м՚інʹ, кача́н, ка́ша, квас, лампа́да, мак, 

нужда́, спа́ти, рома́шка, роса́, са́жа, са́ло, йа́, смита́на, сп՚іва́ти 

/ сп՚іва́ли / спува́ли, та́то, нога́, гора́йутʹ ʻоратиʼ, Па́влуўна, 

па́лецʹ, па́сти ʻвипасати корів, овецьʼ, па́ша ʻпасовиськоʼ, писа́ли / 

п՚іса́лʹі, пра́зник, йа́года. 

 Окремі фонетичі зміни *а пов’язані не безпосередньо  

з відбиттям давнього *а, а з пізнішими трансформаціями звука [а] 

(< *а). У волинсько-поліському ареалі різний за походженням 

голосний [а] (< *ę, *а) у сильній позиції після м’яких приго- 

лосних підвищує артикуляцію до [е]. Наприклад, наголошений 

[а], що походить з етимологічного *ę, після всіх м’яких пердньо- 

язикових і пом’якшених губних переходить в [е]: вдʹе́ганиĭ 
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ʻодягнутийʼ, тʹе́жко / тʹе́шко / тʹе́жк՚іĭ, потʹе́гне, мнʹе́со, 

тилʹе́тко, прʹе́ли / спрʹе́ли / напрʹе́сти, прʹе́жа, рʹе́дна, мнʹе́ли, 

гарʹе́чи, зав՚е́зувала / зав՚е́зана / прив՚е́жимо / зв՚е́жиш / в՚е́ска < 

в’язати, п՚етʹ ʻп՚ятьʼ, м՚е́кши ʻм՚якшиʼ тощо.  

Розвиток [а] > [е] поширено на форми наголошених закінчень 

іменників пурʹе́ / порʹе́ ʻпораʼ, кутʹе́ ʻкутяʼ, кунʹе́ ʻконяʼ, дитʹе́ 

ʻдитяʼ, тилʹе́ ʻтеляʼ, житʹ:е́, лисʹтʹе́, цупйе́, пурусʹе́. Законом 

аналогії зумовлене підвищення артикуляції [а] > [е]  

в ненаголошених закінченнях: насʹін́ʹ:е, на͜ Йу́рйе ʻна Юріяʼ, 

п՚і́рйе, здуро́вйе, коси́нʹ:е, висʹі́лʹ:а, Запоро́ж՚:е, пор. ще: кори́нʹе, 

сʹнʹіда́нʹ:е, коло́сʹ:е [3, с. 94]. 

Звук [а], що походить від *а, звужує та підвищує артикуляцію 

після сонорного [й] у всіх наголошених позиціях (на початку, у 

середині та кінці слова): йек / нийе́к ʻякʼ, йе ʻяʼ, йе́рмарки, йе́годи, 

чайе́ма ʻчаямиʼ, йе́блика, стойе́ло / стойе́ти, йе́ґже / айе́ґже, в͜ 

йе́мку, Йе́ков ʻЯківʼ, пор. ще: йе́страб, мойе́ дʹі́ўка, стойе́тʹ, 

йе́дра [2, с. 45]; Йе́кове, ĭди́-но ви́копаĭ йе́му на йе́блика; Йе худе́ла 

по йе́годи та ĭ упа́ла в йе́мку; Стойе́ла, стойе́ла ĭ ви́стойела 

йе́мку [1, с. 76].  

Голосний [а < *а] після шиплячих приголосних, які зберігають 

м’якість (лише в поодиноких прикладах стверділи), заступається 

[е]: держ՚е́ли / держе́ў / дирже́ла, дʹіўч՚е́та / диўч՚е́та / 

диўч՚е́тами / диўч՚е́т, обруч՚е́ми, саǯ՚е́ли, ж՚е́ли / же́ти / же́тʹі / 

ж՚е́ла ʻжати житоʼ, кач՚е́лко / кач՚е́лочка / каче́лки, кач՚е́лʹі / 

кач՚е́тисʹа / кач՚ейут < качати, ш՚е́пка, лиж՚е́ли / лиж՚е́ла / 

лиже́ла, по ͜корч՚е́х, мач՚е́ли, ни ͜крич՚ела / накрич՚е́ла / крич՚е́ти < 

кричати. 

У ненаголошеній позиції відкритих і закритих складів 

збережено *а: батʹі́х / бато́х, бату́х, бати́х, лампа́да, ли́па, 

малʹі́на, Мари́йа, сади́ти, слаба́ ʻмлява, безсила людинаʼ, стара́ / 

стари́ĭ, наши́лʹник, оде́жа, пали́ти / спа́лʹувати, пам՚ата́йу.  

У північних районах волинсько-поліського ареалу зафіксовано 

підвищення й огублення артикуляції [а] > [о] в ненаголошених 

відкритих складах у формах пом՚ата́йу / помита́йу / помнета́йу, 

ломпа́дка, хфорту́х / хворту́х. У говірці с. Річиця Ратнівського 

району (суч. Ковельський р-н) маніфестовано перехід [а] > [о] у 

сильній позиції: бо́ба ʽбабаʼ, по́мнʹати ʽпам’ятіʼ, по́сочка 
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ʽпасочкаʼ, на Спо́са ʽна Спасаʼ, мо́ти ʽматиʼ, мо́ком ʽмакомʼ, 

бро́т ʽбратʼ, жо́ба ʽжабаʼ, хо́та ʽхатаʼ тощо [4, с. 306]. 

У говірках Волинського Полісся зафіксовано й подальший 

ланцюжок підвищення [а] > [о] > [у] у формах пум՚ата́йем / 

пум՚ета́йецʹ:а / пум՚ата́йу / зупум՚ата́йу / пум՚ета́йу / пумита́ю / 

спумита́йу. С. Толстая звернула увагу на такі переходи й 

припустила, що вони становлять суцільний ланцюжок вокалічних 

зсувів, що дозволяє пояснити кожне окреме явище цього ряду 

певною спільною тенденцією, яка мала єдиний внутрішній 

імпульс див. рис 1. [4, с. 305, 309]:  

 

 
Рис. 1. 

 

Отже, етимологічний *а в сучасних говірках Волинського 

Полісся реалізований нелабіалізованим звуком заднього ряду 

низького підняття [а]. Рефлексація *а не залежить від наголосу, у 

ненаголошеній позиції не зазнає суттєвих змін. Звук [а],  

що походить з *а, так як звук [а] з *ę, піддається тенденції  

до підвищення артикуляції [а] > [е]. У північній частині  

волинсько-поліського ареалу зафіксовано ланцюжок перезвуку  

[а] > [о] > [у]. 
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НА ПЕРЕТИНІ РІЗНИХ СВІТІВ: ДИЛОГІЯ  

БОГДАНА БОЙЧУКА «НАД САКРАЛЬНИМ ОЗЕРОМ. 

КОХАННЯ ПОЗА СВІТАНКОМ» 

 

Творчий шлях Богдана Бойчука – поета, прозаїка, перекладача, 

літературного критика – є відображенням життя на перетині 

різних світів української материкової й еміграційної та світової 

літератур. Співзасновник Нью-Йоркської групи, яскравий пред- 

ставник модерністської літератури ХХ століття, який народився в 

селі Бертники на Тернопольщині, пройшов тернистими шляхами 

українських емігрантів, а останні роки жив у Глен Спеї в США та 

в Києві, у своїх творах не тільки розширив географічні межі 

української літератури, а й витворив новий художній світ. Захо- 

плення «тотальним театром», у якому мають місце всі мистецькі 

засоби: текст, візуальні електронні ефекти, музика, поезія, балет 

та художні картини; що констатує Богдан Бойчук у нотатці  

до роману «Над сакральним озером», утілюється в новому 

жанровому різновиді, за словами письменника, – «тотальному 

романі», де автор використовує «прозу, поезію, прозопоезію, 

театральні діалоги, фотографії, художні твори й перетасовування 

часу як текст» [1, с.3]. 

Художній світ, створений письменником крізь призму його 

уяви, утілено в тексті через образну картину, що представляє не 

автор-оповідач, а персонажі, наділені самостійністю, які часто 


