Koli ne zmjakčajutsie pudlaśki b, m, p, v?
Jan Maksimjuk

Hubnyje spuvzvuki b, m, p, v u pudlaśkuj movi tverdy pered bôlšostieju samozvukuv:
baba, bereh, boršč, Bôh, buda, byk, mapa, meža, more, môr, muka, myrsa, para, peršy,
poroch, pôzno, pud, pytati, var, verch, voš, vôsim, ščavuch, vyhun.
Siêty spuvzvuki zmjakčajutsie ono pered samozvukami i i iê: bida, biêły, miska, miêra,
piro, piêč, vidro, viêtior. Spuvzvuk v zmjakčajetsie šče v słovi sviaty i inšych słovach
z takim samym stryžnom: sviato, sviaščennik, sviatkovati, sviatynia, etc.
U inšych sytuacijach, koli v pôlśkuj abo v biłoruśkuj movach zaznačajetsie zmjakčenie b,
m, p, v pered samozvukami, u pudlaśkum pravopisi treba vžyvati posli siêtych
spuvzvukuv spuvzvuk j, kotory jich ne pomjakčuje. Prykłady: robią — робяць — robjat;
mięso — мяса — mjaso; pięć — пяць — pjať; więź — вязь — vjaź.
Takim sposobom u pudlaśkum pravopisi treba vžyvati j posli b, m, p, v u nastupnych
słovach:
1. bj: bjuro, bjurokrat, bjust, vorobja, vorobjiê, žerebja, sverbjačka, bjut, bje, robjat,
Dubjažyno;
2. mj: beremje, mjakoť, mjahki, mjaknuti, mjaso, mjasnik, mjastečko, mjata, mjavkati,
mjati(sie), mjač(yk), rumjanok, rumjaniêti, tiêmje, mjargovati, siêmje, simjá,
plemjannik, sołomjany, mjakiš, pamjatny, Maksimjuk, Trochimjuk, Mjakišy, premjera,
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imje, połymje, simjoma;
3. pj: pjať, pjatnicia, pje, pju, pjata, pjany, pjavka, pjure, kipjatok, kipjatiti, lipjoška,
liêpjat, terpjat, pjadia, opjôksie, napjaty, dvochkropje, utopjat, upjasti, pjastisie;
4. vj: vjaz, vjazati(sie), vjaź, vjun, vjut, bezhołôvje, pustosłôvje, krovjany, korovjačy,
zdorovje, pryvjôz, červjak, gvjazda, perevjasło, obovjazok, vjoska, derevjanny,
žorstvjany, vjuha, vjutno, vjôz, słovjanśki, vjały, vjanuti.
Naveť koli siêty spis i ne vyčerpuje vsiêch vypadkuv vystupania bj, mj, pj i vj
u pudlaśkuj movi, to vjadomo (možna tože skazati: viêdomo), u čôm diêło, pravda?
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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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