Pudlaśki hovôrki podług Ivana Ihnatiuka
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Zusiêm nedavno ja nabyv sobiê knižku „Українські говірки Південнога Підляшшя”
(Episteme, Lublin 2013), u kotoruj narešti znajšov bôlš-menš povnu kartinu pudlaśkich
hovôrok Puvdennoho Pudlaša.
Knižku napisav Ivan Ihnatiuk (1928-2013), pudlaśki ukrajinśki folkloryst i movoznavećamator, kotory v 1970-ch i 1980-ch litach zapisuvav razny rozkazy od najstarêjšych ludi
na Puvdennum Pudlašy (u Vołodavśkum, Parčevśkum i Biłopudlaśkum poviêtach
Lublinśkoho vojevôdstva).
U knižci zmiêščano bôlš za 80 zapisuv žyvoho pudlaśkoho hovoru žyteluv z 25
pudlaśkich siôł (najbôlš zapisuv autor zrobiv u svojôm rôdnum seliê Danciê v gmini
Hanna Vołodavśkoho poviêtu).
Zapisy hovoru poperedžuje korotka autorśka charakterystyka fonetyčnych
i morfologičnych pôznak puvdennopudlaśkich hovôrok, u kotoruj Ivan Ihatiuk podaje
svoju klasyfikaciju, diêlačy hovôrki na 5 hrupuv (try hrupy hovôrok majut šče žyvych
korystalnikuv, a dviê vže odmerli).

Korystajučysie dovoli skupovatoju informacijeju Ivana Ihnatiuka pro rozmiščenie
puvdennopudlaśkich hovôrok, ja postaravsie zrobiti jich mapu. Opis koło mapy podaje
jich hołôvny fonetyčny osoblivosti. Mapa pokazuje rozmiščenie hovôrok tôlko „zbôlšoho”
Svoja.org 2015

storônka 1

Jan Maksimjuk

Pudlaśki hovôrki podług Ivana Ihnatiuka

– „z dokładnostieju do gminy”. Ale naveť u takôj formi, jak mniê zdajetsie, mapa daje
nekiepśku ohulnu oryjentaciju v pejzažovi pudlaśkoji movy na Puvdennum Pudlašy.
Što ne menš važne za topografiju pudlaśkich hovôrok u knižci Ihnatiuka – to słovničok
533 pudlaśkich słôv, kotory vôn zmiščaje na kunciovi vydania. Słovničok pryhoditsie nam
dla našoho vłasnoho pôlśko-pudlaśkoho słovnika. Za što ščêro diakujemo autorovi
i vydavciam.
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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.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

