ZAŁĄCZNIK 2
Jedną z najistotniejszych cech fonetyczno-fonologicznych odróżniających dialekt
podlaski od literackich wersji języków białoruskiego i ukraińskiego jest występowanie
w tym dialekcie trzech swoistych fonemów, których nie ma w tych dwóch językach.
Są to fonemy samogłoskowe dyftongiczne <ô> i <ê> oraz fonem spółgłoskowy <g>.
<ô> jest fonemem otwartym, średnio-wąskim, tylnym, realizowanym przez głoskę
[uo], która jest artykułowana jako [u] przechodzące płynnie w [o].
<ê> jest fonemem otwartym, średnio-wąskim, przednim, realizowanym głoskami [ie]
i [ye], które są dwoma wariantami pozycyjnymi (alofonami) tego fonemu. Głoska [ ie],
która jest artykułowana jako [i] przechodzące płynnie w [e], występuje po spółgłoskach palatalizowanych. Głoska [ye], która jest artykułowana jako [y] przechodzącego
płynnie w [e], występuje tylko po całkowicie dyspalatalizowanych w dialekcie podlaskim spółgłoskach [š], [ž], [č], [r]. Dokładniej o dystrybucji fonemów <ô>, <ê> w dialekcie podlaskim można się dowiedzieć z gramatyki zamieszczonej na stronie internetowej http://svoja.org/.
<g> jest fonemem welarnym, dźwięcznym, realizowanym przez głoski [g], [g’]. W językach białoruskim i ukraińskim głoski [g], [g’] są dźwiękami fakultatywnymi, wymawianymi w niektórych słowach z powodów historycznych, a nie morfonologicznych.
Dźwięki te bez szkody dla rozumienia wypowiedzi można zastąpić dźwiękami [h], [h’]
— inaczej mówiąc, w białoruskim i ukraińskim można potraktować [g] i [g’] jako swoiste alofony fonemów <h> i <h’>. W dialekcie podlaskim fonem <g>, jak <ô> i <ê>,
jest rzeczywistym fonemem, tzn., służy do odróżniania słów i morfemów, i nie sposób
zastąpić go fonemem <h>.
Przykłady na użycie fonemów <ô>, <ê>, <g> w dialekcie podlaskim w celu różnicowania słów o odmiennych znaczeniach:
1) Nie można zastępować ô przez o, bo na przykład: vôn znaczy on, a von znaczy
precz; lôd [luot] znaczy lód, a lot [lot] znaczy lot.
2) Nie można zastępować ô przez u, bo na przykład: môr znaczy mór (zaraza), a mur
znaczy mur (ściana); bôr znaczy bór, a bur znaczy burz (dopełniacz rzeczownika
bury — burze).
3) Nie można zastępować ê przez e, bo na przykład: siêj znaczy siej (tryb rozkazujący czasownika siêjati — siać), a siej znaczy ten; berêmo znaczy bierzmy (tryb rozkazujący czasownika brati — brać), a beremo znaczy bierzemy (czas teraźniejszy czasownika brati — brać).
4) Nie można zastępować iê przez i, bo na przykład: liês znaczy las, a lis znaczy lis;
miêr znaczy mierz (tryb rozkazujący czasownika miêrati — mierzyć), a mir znaczy
pokój (stan bez wojny).

5) Nie można zastępować g przez h, bo na przykład: gôr znaczy nitka do wyszywania, a hôr znaczy gór (dopełniacz słowa hory — góry); goli znaczy gole (zdobyte
bramki), a holi znaczy gałęzie.
Inaczej mówiąc, wiwisekcję, której dokonali „eksperci” doradzający radnym w Gminie
Orla w sprawie nazewnictwa tradycyjnego, możnaby porównać do hipotetycznego
usunięcia samogłosek ą i ę z języka polskiego i utożsamienia ich odpowiednio z samogłoskami a i e.

