ZAŁĄCZNIK 1
Proponowane „tradycyjne” nazwy miejscowości w Gminie Orla (według tygodnika
„Niwa”, numer z 11.10.2009)
Tygodnik „Niwa”, podając informację o podjętej dn. 30 września 2009 roku uchwale
Rady Gminy Orla o wprowadzeniu tradycyjnych nazw miejscowości w języku białoruskiej mniejszości narodowej, pisze, że „proponowane nazwy miejscowości w języku
białoruskim” są następujące: Антоново, Бараноўцы, Волька, Волька-Выганоўска,
Грэдэлі, Дыдулі, Кошкі, Кошэлі, Круглэ, Крывятычы, Маліннікі-Колёнія, Міклашы, Москоўцы, Олекшы, Орля, Пашкоўшчына, Рудуты, Рыгароўцы, Спічкі,
Топчыкалы, Чахі-Заболотны, Шчыты-Дзенцёлово, Шчыты-Новодворы, Шэрні.
Te nazwy, że względu na pisownię, można podzielić na trzy grupy.
Grupa pierwsza — nazwy zgodne z pisownią literackiego języka białoruskiego: Бараноўцы, Волька, Дыдулі, Кошкі, Крывятычы, Міклашы, Орля, Пашкоўшчына, Рудуты, Рыгароўцы, Спічкі. Nazwy tradycyjne miejscowości w tej pisowni zachowane
zostały tylko w trzech wypadkach: Крывятычы, Рудуты, Спічкі. Pozostałe formy literackiej pisowni białoruskiej wypaczają i zafałszowują rzeczywiste nazwy tradycyjne.
Grupa druga — nazwy zapisane w niezgodzie z pisownią białoruską, ale prawidłowo
oddające brzmienie autentycznych, tradycyjnych nazw miejscowości: Антоново,
Круглэ, Олекшы, Топчыкалы, Шчыты-Дзенцёлово, Шчыты-Новодворы.
Grupa trzecia — nazwy, które nie oddają ani pisowni białoruskiej, ani autentycznego
brzmienia tradycyjnych nazw miejscowości: Волька-Выганоўска, Грэдэлі, Кошэлі,
Маліннікі-Колёнія, Москоўцы, Чахі-Заболотны, Шэрні.
Aby prawidłowo oddać wszystkie z cytowanych tu nazw, należy między innymi dodatkowo wprowadzić specjalne symbole graficzne dla oznaczenia samogłosek dyftongicznych uo, ie, ye. W zapisie dialektu podlaskiego alfabetem łacińskim, który jest używany na stronie internetowej http://svoja.org/, wykorzystywane są następujące grafemy łacińskie dla samogłosek dyftongicznych: uo — ô, ie — iê, ye — ê. Jeśli wykorzystamy te same grafemy dla zapisu nazw podlaskich w alfabecie cyrylicznym, wówczas prawidłowe formy nazw podlaskich — oddające ich autentyczne, tradycyjne
brzmienie — będą wyglądały następująco (na pierwszym miejscu — nieprawidłowe
formy, cytowane w „Niwie”):
Бараноўцы — Баранôвці
Волька — Вôлька/Вôлечка
Дыдулі — Дыдуліê
Кошкі — Кôшкі
Міклашы — Міклашê
Орля — Вôрля
Пашкоўшчына — Пашкôвшчына
Рыгароўцы — Рыгорôвці
Волька-Выганоўска — Вôлька-Выгонôвська
Грэдэлі — Грэдэліê
Кошэлі — Кошэліê

Маліннікі-Колёнія — Малінныкі-Колёнія
Москоўцы — Московці
Чахі-Заболотны — Чэхі-Заболôтны
Шэрні — Шэрніê
W sumie, na 24 nazwy miejscowości z Gminy Orla proponowane do urzędowego zatwierdzenia jako tradycyjne, 15 takimi wcale nie są. Jeśli Komisja Nazw Miejscowości
i Obiektów Fizjograficznych zaaprobuje takie „podejście onomastyczne” w przypadku
nazw tradycyjnych na Podlasiu, wówczas przyłoży rękę do masowego fałszowania
wspólnej spuścizny historycznej narodu białoruskiego i polskiego. Ponieważ w ten
sposób można będzie zafałszować setki innych nazw tradycyjnych, używanych zarówno w tej, jak i dziewięciu pozostałych gminach z ludnością białoruską, które z mocy Ustawy mają prawo do umieszczenia tych nazw obok nazw oficjalnych.

