Hajnuvśka premjera „Biêženciuv”
Jan Karčevśki

Večur 14 hrudnia bôlš napominav „Хворую восень” Nataliji Arsiennievoji, (Дождж
імжыць ужо некалькі дзён,/ I на сьвеце так нудна і шэра... ), čym tuju vesiołu
Bohdanovičovu zimu (Здароў, марозны, звонкі вечар!/ Здароў, скрыпучы мяккі
сьнег!..) abo sniêžno-morozny zimy, jakije ja pomentaju iz sveji mołodosti. Tak było na
dvorê, ale v Biłoruśkum muzeji, de šykovałasie premjera spektaklu pro biêženstvo 1915
roku, było tepło, prytulno, svôjśko i trochu tłumno. I ničoho divnoho, bo zobrałosie tut
z puv sotni ludi jak ne bôlš, ochvôtnych pobačyti šče odnu postanôvku Joanny (Asi)
Stelmašuk-Troc. Peršym, z kim ja „spiknuvsie” na schodach, byv posoł pôlśkoho Sejmu
Jevhien Čykvin. Ale sered publiki perevažała mołodiož.
Asia robit tak, što ciêłu publiku vpuskaje do sali v ostatniuj chvili. I tut nastupaje
momentalna zmiêna klimatu, kob ne skazati — jak u rozkazach pro Harry Pottera... To
jakiś magičny moment — čołoviêk raptom traflaje v realiji pudlaśkoji vjoski. Ne konečno
teji z počatku XX viêku, ale, može, i teperyšnioji — pokinutoji i vymirajuščoji. Kusok
płotu z ostrokołuv, łavočka, sunduk, stôł — scenografija ne vydumana, ale autentyčna,
i tak barzo symbolična. Ciêły spektakl — to biêženstvo v pigułci, to doskonała lekcija
historyji, pokazana v sposub komunikatyvny i na zrozumiêłuj usiêm movi. Na protiahu
puv hodiny času my možem pobačyti, jak lude pokidali svôj dôm, jak jim žyłosie
v dalekuj Rosiji i jak vony voročalisie na svoju baťkuvščynu, a taksamo my častkovo
možem zrozumiêti, što vony odčuvali. Mastaćka vartosť spektaklu nesumniêvna —
vydatna ihra i mova mołodych aktoruv z Hajnuvśkoho i Bilśkovoho biełlicejuv, dobre
pudobrany muzyčny motyvy, jakije chłopci hrali na tak popularnych koliś na našych
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siołach harmoniach.
Naperedodni sotoji ročnici eksodusu našoho narodu u hłubinu Rosiji Asia StelmašukTroc pry pomoščy perekładčyka Jana Maksimjuka i razom z našoju mołodiožoju
(Magdoju Havryluk, Marysioju Kravčuk, Jakubom Maciejukom i Michałom
Skorbiłovičom) stvoryła nezvyčajno ciênny artystyčny i edukacijny spektakl.

Svoja.org 2014

storônka 2

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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