Parnaja ličba
Jan Maksimjuk

U siêtum teksti bude trochi pro sekrety ličby imiênnikuv u pudlaśkuj movi. Pudlaśka
mova naležyt do tych rêdkich indoeuropejśkich movuv, u kotorych, okrum odinóčnoji
i mnôžnoji ličby, vystupaje dovoli prymiêtno šče tak zvana parnája ličba (dualis).
U słovjanśkich movach parnaja ličba jak povnopravna gramatyčna kategoryja
zachovałasie do diś tôlko v słovenśkuj, nižniołužyćkuj i verchniołužyćkuj movach.
U inšych słovjanśkich movach zachovalisie tôlko relikty parnoji ličby, ale v pudlaśkuj
movi siêty relikty namnôho častiejšy, čym, naprykład, u biłoruśkuj, ukrajinśkuj
i pôlśkuj razom uziatych.
Parnaja ličba v starosłovjanśkuj movi vykorystovuvałasie ne tôlko v vypadku naturalnoji
parnosti časti tiêła (ruki, nohi, ušy, očy, plečy), ale i v vypadku lubych dvoch rečuv abo
istotuv toji samoji kategoryji.
U starosłovjanśkuj movi v parnôj ličbi imiênniki miêli try razny formy: odnu dla
najmiênnoho (N), znachôdnoho (Z) i klíčnoho (K) odmiênnikuv; odnu dla pryrôdnoho
(P) i mistióvoho (M); odnu dla daválnoho (D) i stanôvnoho (S). Prykładom,
starosłovjanśki imiênniki rabъ (nevôlnik, rab), duša (duša), lěto (liêto; rôk) odminialisie
nastupnym sposobom (słovjanśki słova zapisany v pryniatuj sered filologuv łacinśkuj
transkrypciji):
singularis
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rabъ, duša, lěto
raba, dušę, lěta
rabu, duši, lětu
rabъ, dušǫ, lěto
rabomь, dušejǫ, lětomь
rabě, duši, lětě
rabe, duše, lěto

raba, duši, lětě
rabu, dušu, lětu
raboma, dušama, lětoma
raba, duši, lětě
raboma, dušama, lětoma
rabu, dušu, lětu
raba, duši, lětě

rabi, dušę, lěta
rabъ, dušь, lětъ
rabomъ, dušamъ, lětomъ
raby, dušę, lěta
raby, dušami, lěty
raběchъ, dušachъ, lětěchъ
rabi, dušę, lěta

U pudlaśkuj movi parnaja ličba imiênnikuv projavlajetsie tôlko v najmiênnum,
znachôdnum i stanôvnum odmiênnikach.
Začnemo rozhlad parnoji ličby v pudlaśkuj movi od prykładuv, kotory vystupajut tože
v pôlśkuj, biłoruśkuj i ukrajinśkuj movach. U pudlaśkuj movi mnôžna ličba słôv óko
i uchó to naohuł óčy i úšy (podôbno jak u pôlśkuj, biłoruśkuj i ukrajinśkuj). Zabavne
odnak toje, što po-pudlaśki pravilno bude skazati ne tôlko dvóje očý i dvóje ušý (očý
i ušý to formy pryrôdnoho odmiênnika słôv óčy i úšy), ale i dva óka i dva úcha! Tak
našy lude tože kažut! Čom? Tym što óčy i úšy – formy parnoji ličby (dualis), a óka
i úcha – formy mnôžnoji ličby (pluralis). Takoje vykorystanie dualis i pluralis nemožlive
ni v pôlśkuj, ni biłoruśkuj čy ukrajinśkuj movach. A v nas siêta štučka možliva, bo my
v svojôj movi mucniêj perechovali pameť pro našu pramaterynśku movu –
starosłovjanśku. U starosłovjanśkuj movi v najmiênnum odmiênnikovi majemo: oko,
ucho (singularis); očese, ušese (dualis); oka, ucha (pluralis). Ot i ciêła mecija!
Daliêj bude pro šče divniêjšy rečy. Ja vže pro jich trochi zhaduvav u blogovi „ Možna
i tak, i tak – leksyčny i morfologičny varyjanty ”.
U pudlaśkuj movi je dobra pryhoršča imiênnikuv ženśkoho i serednioho rodu, kotory
mohut vystupati jak u parnôj, tak i v mnôžnuj ličbi. Značeni imiênnikuv u takich
vypadkach ne miniajutsie, ono jich formy. Prykłady:
singularis
blaď
duša
huś
koliêno
kovbasá
kôsť
liêto
oknó
pjadiá
poliêno
połotnó
sełó
sestrá
sokiêra
sviáto
zemlá

dualis
bladiê
dušê
husiê
koliêni
kovbasiê
kostiê
liêti
okniê
pjadiê
poliêni
połotniê
seliê
sestrê
sokiêry
sviáti
zemliê

pluralis
bládi
dúšy
húsi
koliná
kovbásy
kósti
litá
ókna
pjádi
poliná
połótna
séła
séstry
sokirê
sviatá
zémli

Imiênniki v formi parnoji ličby vystupajut tôlko z ličebnikami dvie, try, štyry: dviê
dušê, try kostiê, štyry sviati, etc. Siêty samy imiênniki v formi mnôžnoji ličby vystupajut
naohuł u sytuacijach neokreslenoji kôlkosti, ale možna pry jich staviti tože ličebniki
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dviê/dva, try, štyry: dviê, try, štyry okniê/dva, try, štyry ókna; koliêni/koliná;
poliêni/poliná; seliê/séła; liêti/litá (imiênniki serednioho rodu v parnôj ličbi
poperedžujemo ličebnikom dviê, a v mnôžnuj ličbi – ličebnikom dva).
U stanôvnum odmiênnikovi (instrumentalis) pudlaśkoji movy parnaja ličba projavlaje
sebe v takich imiênnikach, jak:
singularis nominativus
ditiá
***
hrôš
hruď
chłópeć
jijcié
kôsť
kúrka
čołoviêk
óko
páleć
plečó
sviniá
uchó
voš

dualis instrumentalis
ditíma
dverýma
hrošýma
hrudíma
chłopcíma
jijcíma
kostíma
kurýma
ludíma
očýma
palcíma
plečýma
sviníma
ušýma
vošýma

pluralis instrumentalis
diťmí
dvermí, dvérámi
hrošmí
hruďmí, hrúdiámi
chłópciámi
jijciámi
kóstiámi
kúrámi
luďmí
očmí, očámi
pálciámi
plečmí, pléčámi
svińmí, svíniámi
úchami, ušmí, úšámi
vošmí, vóšámi

Kažna mova na siêtum sviêti v čômś unikalna i oryginalna. Pudlaśka – ne vyniatok.
Vystupanie parnoji ličby v jôj – odin z aspektuv jeji nepovtôrnosti. Varto, jak dumaju,
zilustrovati siêty tekst fotkoju nepovtôrnoho stvorênia, jakoje v angielśkuj movi
nazyvajetsie leafy seadragon (listiany morśki drakon), a po-łacinśki – Phycodurus
eques.
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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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