Michał Vrublevśki (1936-2012)
Jan Maksimjuk

Diś ja doznavsie, što v styčniovi v Chrabołach umer Michał Vrublevśki, autor „ Słovnika
hovôrki biêlśko-pudlaśkoji” (2008). Pochovali joho 13 styčnia na mohiłkach v Rajśku.
Ja spotykavsie z Michałom Vrublevśkim u Varšavi na počatku 1980-ch liêt u klubi
BHKT na hulici Senatorśkuj 8, ale dosyć vypadkovo, pry okaziji jakichś biłoruśkich
imprezuv i BHKT-ôvśkich diłôv. Odnak tak napravdu my tołkom i ne poznakomilisie ni
tohdy, ni puzniêj. Čoho nini ja velmi škoduju, bo 20 z hakom liêt posli tych našych
varšavśkich spotkaniuv bez značenia Michał Vrublevśki stavsie dla mene odnym
z najvažniêjšych biłoruśkich autoruv na Biłostôčyni. Akurat tohdy, koli Darek Fijonik
stav drukovati odcinkami v „Biêlśkum Hostinciovi” słovnik hovôrki vjoski Chraboły,
kotory od 1967 roku zapisuvav M. Vrublevśki.
Do smutnoji nedorêčnosti mojeji doli treba zaličyti i toje, što mniê ne pošychovało
poznakomitisie i z druhim velmi važnym dla mene autorom, Janom Petručukom,
kotory skłav słovnik hovôrki vjoski Kurašovo. A okazijuv do znakomstva z jim było
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nemało. Koli ja byv učenikom liceja v Hajnuvci, Jan Petručuk byv u siêtum samum
miêsti licejśkim učytelom. Ono što ja včyvsie v licejovi N-r 9, a Jan Petručuk učyv
v licejovi N-r 10. Liceji stojali pry odnôj hulici, jakichś 300 metruv odin od odnoho.
Ale zapisane, na ščastie, zostajetsie. Jak słovnik M. Vrublevśkoho, tak i słovnik J.
Petručuka słužat mniê diś jak pudstavovy krynici do składania svojoho vłasnoho
pudlaśkoho słovnika.
Chočetsie, zrozumiêło, kob i môj słovnik šče komu-leń koliś spotrebivsie. I mniê nini ne
maje žadnoho značenia, čy znaju ja osobisto toho, komu vôn može spotrebitisie...
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Jak czytamy alfabet podlaski
Język podlaski zapisujemy zmodyfikowanym alfabetem łacińskim, różniącym się nieco od
alfabetu polskiego. Poniżej podajemy zasady czytania liter, które nie występują
w alfabecie polskim, oraz tych, których wymowa w gwarach podlaskich różni się od
wymowy literackiej w języku polskim.
Litery Č č, Š š, Ž ž czytamy odpowiednio jak polskie Cz cz, Sz sz, Ż ż.
Litery Ď ď, Ť ť czytamy odpowiednio jak miękkie d, t w języku rosyjskim ( дь, ть).
Literę V v czytamy jak polskie W w.
Literę H h czytamy dźwięcznie, to znaczy jak dźwięczny odpowiednik głoski Ch ch.
Literę Ł ł czytamy bez zaokrąglenia warg, dotykając językiem przednich zębów, jak Л л
w języku białoruskim lub rosyjskim.
Dyftong Ô ô czytamy zaczynając od u i szybko przechodząc do o.
Dyftong IÊ iê czytamy zaczynając od i i szybko przechodząc do e.
Dyftong Ê ê czytamy zaczynając od y i szybko przechodząc do e.
Pozostałe litery alfabetu podlaskiego czytamy jak odpowiednie litery w alfabecie
polskim.

Wspierajmy Svoja.org
Niniejszą lekturę pobraliście Państwo z biblioteki serwisu Svoja.org lub zrobiła to osoba,
od której otrzymaliście Państwo ten plik. Wszystkie zasoby Svoja.org znajdują się
w domenie publicznej, korzystanie z nich jest wolne od opłat.
Serwis Svoja.org założyliśmy na przełomie lat 2007 i 2008 z myślą o ratowaniu języka
podlaskiego i jego dziedzictwa. Misję tę staramy się realizować w sposób maksymalnie
spójny i uporządkowany, tzn. nadając temu mówionemu dotąd językowi formę
literacką, własny alfabet i kodyfikację gramatyczną oraz utrwalając jego specyfikę
i bogactwo syntaktyczne. To ostatnie zadanie realizujemy poprzez publikację tekstów
oryginalnych oraz przekładów światowego dziedzictwa literackiego.
Nigdy nie zakładaliśmy, że będziemy zarabiać na tej działalności, i nie zamierzamy tego
robić. Swoją pracę traktujemy jako spłatę długu wobec przodków, którzy nie dysponując
dobrodziejstwami technologii zachowali nasz język do obecnych czasów i pokoleń
potencjalnych użytkowników. Uważamy, że konsekwentne wprowadzanie języka na
salony świata cyfrowego i jego „zadomowianie” w realiach epoki komunikacyjnej daje
pewne nadzieje na dalsze [prze]trwanie.
Jeśli po lekturze e-booka, czytają Państwo również ten dodatek i mają podobne
przemyślenia, to jakaś część naszej misji została wykonana.
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