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Prýzvuk (akcént) – velmi važna charakterystyka pudlaśkoho słova, pered usiêm tomu,
što vôn svobôdny, to značyt, ne pryvezany do jakohoś określanoho składu v słovi.
U siêtum i velika problema dla pudlašukôv.
U pôlśkuj movi pryzvuk naohuł pryvezany do peredostatnioho składu (tak zvany
paroksytoničny pryzvuk), u francuśkuj — do ostatnionho składu ( oksytoničny abo
finalny pryzvuk), u čeśkuj — do peršoho składu ( inicyjalny pryzvuk). Ohulno kažučy,
siêtych movuv učytisie lokš, čym pudlaśkoji.
U pudlaśkuj movi akcent ne tôlko svobôdny, ale i ruchomy, to značyt, ne zvezany
z jakojuś konkretnoju morfemoju v słovi. Potłumačymo razniciu pomiž poniatijami
svobôdnoho i ruchomoho pryzvuku na prykładach (pryzvuk zaznačujemo dyjakrytyčnym
znakom nad literoju v formi ciatočki pochilanoji vpravo [´] abo v formi daška [^]
u vypadku dyftonguv ê i ô).
U pudlaśkuj movi pryzvuk može prypasti na luby skład u słovi, ličačy jak od počatku
słova, tak i od kuncia.
Prykłady pryzvuku na peršy, druhi, treti, četverty i pjaty skład od počatku słova: miêra,
koróva, lebedá, perevilkátisie, popozahrybáti.
Prykłady pryzvuku na peršy, druhi, treti, četverty i pjaty skład od kuncia słova: zimá,
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baraščáti, makátočka, plóchatisie, rozváluvatisie.
Same na taki pryzvuk kažemo svobôdny.
Ale pudlaśki pryzvuk, jak było skazane, šče i ruchomy. U fleksijnych formach odnoho
słova pryzvuk peresovujetsie z miêstia na miêstie. Prykłady: kôń, koniá, kóni; postôł,
postołóm, postołý; vujná, vójny; kolasó, kolasá, kolósa, kolôs.
Pryzvuk časom słužyt do odrôznivania słôv, kotory składajutsie z dokładno takich
samych zvukuv: múka (męka), muká (mąka); mára (marzenie), mará (zmora).
Ne možna ignorovati pryzvuku v pudlaśkim słovi i staviti joho de popało abo, pud
upłyvom pôlśkoji movy, na peredostatni skład. Bo tohdy otrymajetsie ne pudlaśka mova,
a pôlśko-pudlaśka „tresianka”.
U pôlśko-pudlaśkum słovnikovi, kotory ja pomaleńku kompiluju na storônci Svoja.org,
pryzvuk zaznačany vo vsiêch pudlaśkich słovach (zrozumiêło, vo vsiêch dvochskładovych
i dovšych). A opisanie nekotorych typuv odmiêny imiênnikuv, u jakich vystupaje
ruchomy pryzvuk, možna znajti v pjatum rozdiêli Gramatyki („ Morfologia”).
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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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