Centr pošyty pud našu miêrku
Aleksander Maksymiuk

Zvjaz biłoruśkoji mołodiožy zainaugurovav praciu Centru edukaciji i promociji
biłoruśkoji kultury v Ščytach-Dzienciołovi.
Ščyty-Dzienciołovo – vjosočka, rozpołožana na styku troch hminuv: bilśkovoji, čyžôvśkoji
i orlenśkoji. U Ščytach, jak i v mnôho jakich podôbnych vjoskach, stojała i niščêła
pustaja škoła, kotorych ponastavlali v toj čas, koli Biłostôčyna demografično procvitała,
a lude budovalisie i dumali, jak ode, na siêtuj zemliê, žyti, a ne podavatisie kudy-leń za
tzv. „liêpšym losom”.
U minułum desetiliêtijovi ščytôvśkoju škołoju zacikavilisie lude iz Zvjazu biłoruśkoji
mołodiožy i postanovili zrobiti tam svoju bazu, a v 2009 roci vony naveť dostali tzv.
investycijnu dotaciju z Ministerstva nutranych spravuv i administraciji. Siêta dotacija
pozvoliła jim kupiti sidlibu, budynok i zrobiti v jôm remont.
5 marcia nadyjšov uročysty moment, koli divčata i chłopci iz zvjazu pered
nasprošuvanymi oficijnymi i neoficijnymi hostima publično objavili, što počynajut
praciu z centrom.
Inauguracijna vročystosť odbyłasie tak, što i ne treba lepi. Budynok edukacijnoho centru
vysvetiv nastojatel ščytôvśkoho prychoda Jan Stepaniuk, mołodiož povinšovali
z odkrytiom centru vłady: prodstavniki Ministerstva nutranych spravuv i administraciji,
vicemaršałok Pudlaša, viceprezydent Biłostoka, vôjt Vôrli, i mnôho inšych ludi. Kirovniki
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zvjazu mołodiožy podarovali vsiêm, chto jim pomohav odroditi škołu, symboličnu cegłu
z prynitovanoju metaličnoju emblemoju ščytôvśkoho centru edukaciji.
Čoho možna čekati od centru v Ščytach? Mołodiož rozkazała, što bude v jôm provoditi
cykličny spotkani „Tradycija — spuvčasnosť — pryšłosť”, bude cykl „Scena Ščyty”, liêtom
odkryjetsie „Pudlaśki kulturny šlach” i interaktyvna vystava pro Pudlaše. Koordynator
ciêłoho projektu stvorênia centru Ihor Łukašuk skazav, što v Ščytach maje taksamo byti
punkt turystyčnoji informaciji – ne tôlko pro zubrôv, ale i pro ludi, kotory prydajut siêtuj
zemliê odmiêtnosť i charakter.
Toje, što mene najbôlš porušyło, koli ja odviêdav siêty „centr” – to skromnosť ciêłoji
instytuciji. Bôlš jak 20 liêt z postulatom stvoryti centr biłoruśkoji kultury v Biłostoci
vystupali biłoruśki organizaciji i jichni aktyvisty, ale ničoho z siêtoho poka ne vyjšło.
Koli b biłoruśki centr kultury povstav u Biłostoci v takôj formi, u jakôj joho
proponovali dijačê biłoruśkich organizacijuv, to taki centr teoretyčno môh by bliščati
značno mucniêj za pôlśki instytuciji kultury v horodi. U takôj sytuaciji mertva obołônka
oficijnoji biłoruščyny otrymała b dodatkovy tvôrčy zarad. A tomu taki „idealny”
(z punktu pohladu dijačôv) centr kultury v samôm horodi ne povstav i ne povstane.
Koli što-leń i povstane v Biłostoci, to instytucija pud bezposerednim nahladom ministra
od policiji abo joho štabovoho sieržanta v cyvilnum.
Ščytôvśki Centr edukaciji i promociji biłoruśkoji kultury je natôlko marginalny
i neistotny z punktu pohladu Varšavy, što v siêtum centrovi akurat i može znajtisie
miêstie na štoś autentyčne – zroblane od sercia, a ne tomu, što treba „zrealizovati
i rozličyti ministerśki projekt, z kotoroho požyvlajemsie”. Možlivo, što v centrovi
narešti na povnych pravach zazvučyt pudlaśkie słovo, bo dijačê zvjazu mołodiožy
namnôho lepi hovorat na movi siêtoho tekstu, kotory vy čytajete, čym na oficijnuj
biłoruśkuj movi, na kotoruj zapisana nazva jichnioji orhanizaciji. Tak dumajetsie mniê.
Ja taksamo namovlaju vsiech, chto pročytaje siêtu notatku, uspomohčy centr u Ščytach
– chto dobrym słovom, chto zołotôvkoju, a komu pud siłu, to odnym i druhim. Zrobiti
siête zmožete zajšovšy čerez knopku „Шчыты”, kotoru bačyte z liêvoho boku, na sajt
zvjazu i tam u zakładci „ Jak pomóc?” znajdete vsiu potrêbnu informaciju.
Čom naohuł varto spomohati takije inicijatyvy, koli na jich dajut dotaciju, zapytajete.
Pravda pro vradovu dotaciju je takaja, što vona zvezuje ruki otrymalnikam resursuv – jim
možna rozchoduvati hrošy stisło na toje, što propisane v umovi, i vyłučno na toje. Koli b
zvjaz rozchoduvav choť deseť hrošy nezhôdno z umovoju, jich by zaraz mohli zrobiti
prostupnikami. A tomu, koli chočemo, kob divčata i chłopci robili tam štoś
autentyčnoho, od svojiê i našoji dušê, to na toje najlepi vyłožyti iz svojeji kišeni, bez
poserednictva deržavnoho budžetu.
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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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