Pro kotôv, vovkôv i inšych bratôv
Jan Maksimjuk

U siêtum teksti postarajemsie zobrati pudlaśkie słovnictvo zvjazane z štyrochnôžnymi
zvirami, kotory vstryčajutsie (abo vstryčalisie koliś) na Pudlašy. Inačej kažučy, disiaka
bude pro štyrochnôžnych pudlaśkich peredstavnikôv hromady sysunôv (ssaków)
u korolôvstvi zvirôv.
Tam, de možna, dajemo ne tôlko nazvy zvirôv u odinočnuj (sg) i mnôžnuj (pl) ličbach
mužčynśkoho (m) i ženśkoho (f) roduv, ale tože nazvy jich potômstva (s) i dijesłovy,
kotorymi okreslujut hołosy zvirôv (h). Pry samiciach nekotorych domašnich zvirôv my
šče dodajemo dijesłovy, kotorymi okreslujut jich połovuju chôť (ch) i proces rodiênia
potômstva (r). Pry vsiêch nazvach zaznačajemo pryzvuk.
KROWY
byk (m sg), bykí (m pl); koróva (f sg), korový (m f pl); telá (s sg), teláta (s pl); korový
ryčát, myčát (h); koróva bydłúje (ch); koróva télitsie (r); [dodatkovy nazvy: tiôłka (f sg),
tiułkí (f pl), tełúška (f sg), tełuškí (f pl), jałôvka (f sg), jałuvkí (f pl) (korova, kotora šče ne
teliłasie); peršátka (f sg), peršatkí (f pl) (koróva z peršym telatom ); byčók (m sg), byčkí
(m pl) (mołody byk); buháj (m sg), buhajiê (m pl) (byk dla rozpłodu); vôł (m sg), vołý (m
pl) (kastrovany byk)]
KONIE
Svoja.org 2016

storônka 1

Jan Maksimjuk

Pro kotôv, vovkôv i inšych bratôv

kôń (m sg), kóni (m f pl); kobýła (f sg), kobyłý (f pl); žerebjá (s sg), žerebjáta (s pl); kóni
irzát (h); kobýła pálitsie (ch), kobýła žerébitsie (r); [dodatkovy nazvy: žerebéć (m sg),
žerebciê (m pl), óger (m sg), ogerê (m pl) (mołody kôn; kôń dla rozpłodu); žerôbka (f sg),
žerubkí (f pl) (mołodaja kobyła)]
OWCE
barán (m sg), baraný (m pl); ovéčka (f pl), ovečkí (m f pl); jahniá (s sg), jahniáta (s pl);
ovečkí mečát (h); ovéčka morkitájetsie (ch); ovéčka kótitsie (r) [dodatkovy nazvy: skôp
(m sg), skopý (m pl) (kastrovany baran)]
KOTY
kôt (m sg), kotý (m f pl); kôška (f sg), kuškí (f pl); koteniá (s sg), koteniáta (s pl); kotý
mjávkajut, mjavčát, murłýkajut (h); kôška marciúje, marciújetsie (ch); kôška kótitsie (r)
PSY
sobáka (m sg), sobáki (m f pl); súka (f sg), súki (f pl); ščeniá (s sg), sobačeniá (s sg),
šceniáta (s pl), sobačeniáta (s pl); sobáki bréšut, jávkajut, skúhlat, výjut (h); súka tiêkaje,
tiêkajetsie (ch); súka ščénitsie (r)
ŚWINIE
paršúk (m sg), paršukí (m pl); sviniá (f sg), svíni (m f pl); porosiá (s sg), porosiáta (s pl);
svíni kvičát, piščát, róchkajut (h); sviniá húkaje, húkajetsie (ch); sviniá porósitsie (r)
[dodatkovy nazvy: pudsvínok (m sg), pudsvínki (m f pl) (kilkochmiêsečne porosia); knur
(m sg), knurê (m pl) (sameć dla rozpłodu)]
KOZY (DOMOWE)
koziół (m sg), kozłý (m pl); kozá (f sg), kózy (m f pl); kozleniá (s sg), kozleniáta (s pl)
KRÓLIKI
krôl (m sg), kroliê (m f pl); krolícha (f sg), krolíchi (f pl); kroleniá (s sg), kroleniáta (s pl);
krolícha morkitájetsie (ch); krolícha kótitsie (r)
ZAJĄCE
zájeć (m sg), zájci (m f pl); zajčýcha (f sg), zajčýchi (f pl); zajčeniá (s sg), zajčeniáta (s pl);
zajčycha morkitájetsie (ch); zajčýcha kótitsie (r)
WILKI
vovk (m sg), vovkí (m f pl); vovčýcha (f sg), vovčýchi (f pl); vovčeniá (s sg), vovčeniáta (s
pl); vovkí výjut; vovčyýcha tiêkaje, tiêkajetsie (ch); vovčýcha ščénitsie (r) [dodatkovy
nazvy: vovčúk (m sg), vovčukí (m f pl) (kilkochmiêsečne vovčenia)]
NIEDŹWIEDZIE
Svoja.org 2016

storônka 2

Jan Maksimjuk

Pro kotôv, vovkôv i inšych bratôv

medviêď (m sg), medvédi (m f pl); medvedícha (f sg), medvedíchi (f pl); medvedeniá (s
sg), medvedeniáta (s pl); medvédi ryčát (h)
ŻUBRY
zubr (m sg), zubrê (m f pl); zubrýcha (f sg), zubrýchi (f pl); zubreniá (s sg), zubreniáta (s
pl); zubrê ryčát (h); zubrýcha télitsie (r)
LISY
lis (m sg), lísy (m f pl); lisá, lisícia (f sg); liseniá (s sg), liseniáta (s pl)
BORSUKI
borsúk (m sg), borsukí (m f pl); borsučýcha (f sg), borsučýchi (f pl); borsučeniá (s sg),
borsučeniáta (s pl)
JEŻE
jiêž, jôž (m sg); jožê (m f pl); joženiá (s sg), joženiáta (s pl)
TCHÓRZE
tchôr (m sg), tchorê (m f pl); tchorýcha (f sg), tchorýchi (f pl); tchoreniá (s sg),
tchoreniáta (s pl)
WIEWIÓRKI
vavjôrka (f sg); vavjurkí (m f pl); vavjurčeniá (s sg), vavjurčéniáta (s pl)
MYSZY
myš (f sg); mýšy (m f pl); myšeniá (s sg), myšeniáta (s pl)
SZCZURY
ščur (m sg), ščurê (m f pl); ščurýcha (f sg), ščurýchi (f pl); ščureniá (s sg), ščureniáta (s pl)
KUNY
kuná (f sg); kúny (m f pl); kuneniá (s sg), kuneniáta (s pl)
ŁASICE
łáska (f sg); łáski (m f pl); łaseniá (s sg), łaseniáta (s pl)
BOBRY
bôbr, bobér (m sg), bobrê (m f pl); bobrýcha (f sg), bobrýchi (s pl); bobreniá (s sg),
bobreniáta (s pl)
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WYDRY
výdra (f sg); výdry (m f pl); vydreniá (s sg), vydreniáta (s pl)
JELENIE
oléń (m sg), oléni (m f pl); olénicha (f sg), olénichi (f pl); oleneniá (s sg), oleneniáta (s pl)
SARNY
koziół (m sg), kozłý (m pl); kozá, sárna (f sg); kózy, sárny (f pl); kozleniá (s sg), kozleniáta
(s pl)
ŁOSIE
łoś (m sg), łósi (m f pl); łóša (f sg), łóšy (f pl); łoseniá (s sg), łoseniáta (s pl)
DZIKI
dzik (m sg), dzíki (m f pl); díka sviniá, dzičýcha (f sg); díkie porosiá, dzičeniá (s sg)
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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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