Asia v Prazi
Jan Maksimjuk

1 lipenia na mižynarodnum teatralnum festivali „Apostrof” u Prazi vystupiła Joanna
Stelmašuk-Troc z svojeju słavnoju vže monodramoju „ Ja j u poli verboju rosła ”. Uperuč
Asia pokazała monodramu 50 raz u Pôlščy, teper nadyjšov čas prezentovati jijiê
mižynarodnuj publici.
Festival „Apostrof” sioholita vže 16-ty raz organizovavsie teatrom „ Divadlo na zabrádli ”
— odnym z najsłavniêjšych praśkich teatruv, zasnovanym u 1958 roci jak avangardova
i alternatyvna scena . U 1960-ch u siêtum teatry, sered inšoho, odbyvalisie premjery
pjesuv Vaclava Havla.
Asia pryjiêchała do Prahi zo svojim mužom Michałom — samochodom z pryčepkoju
vony pryvezli ciêłu scenografiju do spektaklu. Michał pudčas spektaklu v Prazi
vykonuvav rolu operatora osvitlenia, muzyki i perekładu spektaklu na angielśku movu,
kotory vysviêtluvavsie nad scenoju. Z techničnoho boku vsio pujšło nadzvyčajno hładko,
a z mastaćkoho — to była, jak kažut čechi, pravdiva podívaná. Lude hlediêli
60-minutny spektakl „ne dychajučy”, a posli zakunčenia podiakovali Asi horačoju
i dovhoju ovacijeju. Posli spektaklu odbyłasie nevelička angielśkomovna dyskusija
publiki z Asieju, u kotoruj dovełosie vziati hołos i mniê. My trochi potłumačyli čeśkuj
i mižynarodnuj publici specyfiku biłoruśkoho teatru na Pudlašy.
Počatkovo planovałosie, što v Prazi Asia vystupit razom z Julkoju Doroš u spektakli
„PustaJa”, kotory divčeniata pudhotovili łoni i posli premjery v Biłostoku tak napravdu
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ne miêli okaziji vystupiti v jakômś inšum miêsti. Ale Julka otrymała angaž u teatry
v Poznani i ne zmohła pryjiêchati do Prahi v počatku lipenia, tomu Asia pokazała svoju
monodramu. Vyjšło velmi dobre — „Verba” okazałasie natôlko universalnoju i natôlko
dospiêłoju postanôvkoju, što Asin teatr „Czrevo” zarekomendovav sebe na mižynarodnuj
sceni jak ne treba lepi. Kromi Asi v Prazi na festivali „Apostrof” vystupili šče pjať teatruv
— z Brazyliji, Italiji, Norvegiji, Vuhorščyny i Belgiji .
Rômno čerez tyždeń posli našoho spotkania v Prazi — Asia v Prazi pospiêła šče vystupiti
i v telestudiji Radiva Svoboda v videoperedačy, kotoru naša redakcija robit dla Biełsatu
— my spotkalisie z Asieju i Michałom u Biêlśku. Pohovoryli pro toje, što nam možna
i treba robiti daliêj. Dojšli do vysnovy, što varto pudhotoviti spektakl na pudstavi odnoji
klasyčnoji pudlaśkoji pjesy, napisanoji v 1899 roci. Tak što čekajte novinuv — teatr
„Czrevo” tôlko začav roztopyruvati svojiê kryła.
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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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