Varunkovy vykazuvani: koli (b), kob, jak(by), se
Jan Maksimjuk

Prypuskný spósub (tryb przypuszczający/tryb warunkowy) — gramatyčna kategoryja,
kotora vyražaje ne faktyčne diêjanie, a joho možlivosť, nepevnosť, nerealnosť abo
varunkovosť u odnosinach do realnosti.
U pudlaśkuj movi siêtu kategoryju vykazujemo pry pomoščy osobovych formuv dijesłova
v minułum časi i častki by (b): ja pujšov by, ty zrobiła b, vôn napisav by, vona
popłakałasie b, my (vy, vony) oddychnuli b.
Nu, ničoho trudnoho ode nema. Ale trudnosti mohut zjavitisie, koli poprobuvati vžyvati
siêtu kategoryju v składanozaléžnych skázach (zdaniach złożonych podrzędnie)
i budovati tak zvany varunkóvy vykázuvani (okresy warunkowe). Tut je svojiê pudlaśki
niuansy.
U varunkovych vykazuvaniach, kotory odnosiatsie do hipotetyčnoho (nerealnoho)
diêjania v minułum časi abo do nepevnoho čy mało pravdopodôbnoho diêjania
v teperyšnium abo buduščum časi, u zaležnum skazi my vžyvajemo złučniki koli b, kob,
jakby (dijesłovy tut vžyvajutsie v formach minułoho času bez častki by (b)):
Koli b (kob, jakby) Vania ne siêv na motor z pjanym Petrom, to žyv by i po diś deń.
(Nerealny varunok: Vania siêv i vony obadva z Petrom miêli vypadok i zabilisie.)
Koli b (kob, jakby) synovi dali urlop z vôjśka, to my mohli b zmołotiti za odin deń.
(Małopravdopodôbny, choč i ne zusiêm nerealny varunok: chutčej za vsio synovi
urlopu ne dadut, i nam dovedetsie mołotiti dovš, čym odin deń.)
Do vykazuvania diêjania, kotore šče ne nastupiło, ale vone zusiêm možlive abo velmi
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pravdopodôbne, vykorystovujemo złučniki koli, jak, se i dijesłovy v teperyšnium
(buduščum) časi:
Koli (jak, se) pôjde došč, to ne pojiêdemo na łonku. (Nebo zachmaryłosie i my
spodivajemosie došču z hodiny na hodinu.)
Koli (jak, se) chočeš jiêchati na tanci, to možeš uziati môj motor. (Ja baču tvoju
ochvotu i tomu proponuju tobiê svôj motor.)
Se — to naš pudlaśki vynachôd dla vykazuvania varunku (u inšych słovjanśkich movach
nema takoho varunkovoho złučnika).
Se tobiê treba, bery siêty sveder navse.
Se zobačyš joho na miêsti, skažy jomu, što diś do joho ne pryjdemo.
Nerealny varunki (što było b, koli b u minułum štoś odbyłosie po-inšomu) u pudlaśkuj
movi možna vykazuvati i pry pomoščy tak zvanoho składanoho prypusknoho sposobu
(trybu przypuszczającego złożonego). U takich konstrukcijach vystupajut dodatkovo
formy byv by, była b, byli b:
Kob znav, što bude došč, to byv by raniêj siêno spratav. (Jan Petručuk)
Koli b vona vziała z soboju hrošy, to była b kupiła tyje čereviki napevno.
Byli b zabyli, kob ja ne pryhanuv. (Jan Petručuk)
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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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