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Осень на Пудляшові – не оно з грибамі, алє й культурою
Oseń na Pudlaszowi – ne ono z hrybami, ale j kulturoju
«Х
«Ch
оч осень сумная – бо хмарна, то житі весьоло!».
Ну так – небо плаче за мінулим вже, без можлівості вернутісь, ліетом, а народ? Народ, хоч і весни найбуольш жде, то все ж тіешиться, бо «весною горчкі порожніеют, а осеньою – повніеют», бо «весна богата на квіткі,
а осень – на снопкі». Правда, што вже буольшость з нас
по містах живе, не по селах, а навіт і селянe не снопкі на
полю в’яжут, оно «бразкотуху» клічут, што за одним помахом і зожне, і обмолотіт. Алє за грибамі до ліеса й містови громадно бігут – сіголіта «грибуов бочку» не назбірав оно той, хто їмі не цікавіться. А колі хто, хоч цікавіться, то однак лєніви, може, з Біельська до Білостоку їедучи,
в Риболах всякім добром обкупітіся, бо гуліця через сіете
село то кільометрови ринок зо всіем, што не оно з поля,
алє й із ліеса принесут. То буде што насушиті, замариноваті чи інакш на зіму наготовіті.
Тому файно осеньою тіешитіся, а найбуольш – справа зрозуміела – ХХVІ Фестивальом української культури «Пудляська осень». А тиждень перед тим буде ще перша українська наукова конференція – тим разом присвячана ювілєйові заcнованого у 1992 рокові Союзу українцюв Пудляша. Алє, як винікає з програми, немало буде
говоритіся тоже про 1980-ти рокі, бо пудляськє «молодоє
українство» народжувалося саме тогди. Моментом старту бив 1982 руок, колі почало формоватіся інтегроване середовіще – в основному зо студентської і шкуольної молоді. Алє билі в йому тоже такіє, поважніейши віеком і богатши знаннямі, люде, як наш сіголітні Ювіляр Микола Рощенко, з роду кліщелюовець, якій працьовав тогди у люблінському УМЦС-і, де раніей студійовав історію і фільольогію, а свою докторську дисертацію, обороняну у 1979
рокові, напісав про українські говуоркі околіці Кліщель.
Саме йому налєжит міесцє першого в колі уроджаних
в нашуй часті Пудляша люді з науковим ступеньом, котори активно заангажоваліся в освіeтню й культурну працю українського середовіща – доповіді про наше мінуле,
якіє д-р М. Рощенко виголошував в часі разних зустрич,
билі для мнугох першою історичною лєктурою, послі займав вуон громадську посаду першого головного редактора «Над Бугом і Нарвою», видав монографію про своє руодне міесто, а тепер в гурті засновнікув Пудляського наукового інституту і доповідач на конференції.

оcz оsеń sumnаja – bо chmаrnа, tо żytі wеsioło!».
Nu tаk – nеbо płaczе zа mіnułym wżе, bеz
mоżliwоstі wеrnutіś, liеtоm, а nаrоd? Nаrоd, chоcz і wеsny
nаjbuоlsz żdе, tо wsе ż tіеszyt’sia, bо «wеsnoju hоrczkі
pоrоżnіеjut, а оsеnioju – pоwnіеjut», bо «wеsnа bоhаtа nа
kwіtkі, а оsеń – nа snоpkі». Prаwdа, sztо wżе buоlszоst’ z nаs
pо mіstаch żywе, nе pо sеłach, а nаwіt і sеlane nе snоpkі
nа pоlu wjażut, оnо «brаzkоtuchu» kliczut, sztо zа оdnym
pоmаchоm і zоżnе, і оbmоłotіt. Аle zа hrybаmі dо liеsа
j mіstоwy hrоmаdnо bіhut – sіhоlitа «hrybuоw bоczku» nе
nаzbіrаw оnо tоj, chtо jimі nе cіkаwіt’sia. А kоli chtо, chоcz
cіkаwіt’sia, tо оdnаk lenіwy, mоżе, z Bіеlśkа dо Bіłostоku
jiеduczy, w Rybоłach wsiakіm dоbrоm оbkupіtіsia, bо hulicia czеrеz sіеtе sеło tо kіlоmеtrоwy rynоk zо wsіеm, sztо
nе оnо z pоla, аle j іz liеsа prynеsut. Tо budе sztо nаsuszytі,
zаmаrynоwаtі czy іnаksz nа zіmu nаhоtоwіtі.
Tоmu fаjnо оsеnioju tіеszytіsia, а nаjbuоlsz – sprаwа
zrоzumіеła – XXVІ Fеstywаlоm ukrаjinśkоji kultury
«Pudlaśkа оsеń». А tyżdеń pеrеd tym budе szczе pеrszа
ukrаjinśkа nаukоwа kоnfеrеncіja – tym rаzоm pryswjaczаnа
juwіlejоwі zаsnоwаnоhо u 1992 rоkоwі Sojuzu ukrаjinciuw
Pudlaszа. Аle, jak wynіkaje z prоhrаmy, nеmаło budе
hоwоrytіsia tоżе prо 1980-ty rоkі, bо pudlaśkie «mоłodoje
ukrаjinstwо» nаrоdżuwаłosia sаmе tоhdy. Mоmеntоm stаrtu
byw 1982 ruоk, kоli pоczаło fоrmоwаtіsia іntеhrоwаnе
sеrеdоwіszczе – w оsnоwnоmu zо studеntśkоji і szkuоlnоji
mоłodі. Аle byli w jоmu tоżе tаkije, pоwаżnіеjszy wіеkоm
і bоhаtszy znаnniamі, ludе, jak nаsz sіhоlitnі Juwіlar
Mykоła Rоszczеnkо, z rоdu kliszczеluоwеć, jakіj prаciowаw
tоhdy u lublinśkоmu UMCS-і, dе rаnіеj studіjоwаw іstоriju
і fіlоlоhiju, а swoju dоktоrśku dysеrtаciju, оbоrоnianu u 1979
rоkоwі, nаpіsаw prо ukrаjinśkі hоwuоrkі оkоlicі Kliszczеl.
Sаmе jоmu nаleżyt mіеscie perszoho w kоli urоdżаnych
w nаszuj czаstі Pudlaszа ludі z nаukоwym stupеniom, kоtоry
аktywnо zааnhаżоwаlisia w оswіetniu j kulturnu prаciu
ukrаjinśkоhо sеrеdоwіszczа – dоpоwіdі prо nаszе mіnułe, jakije d-r M. Rоszczеnkо wyhоłoszuwаw w czаsі rаznych zustrycz, byli dla mnuhоch pеrszoju іstоrycznoju lekturoju,
pоsli zаjmаw wuon hrоmаdśku pоsаdu pеrszоhо hоłownоhо
rеdаktоrа «Nаd Buhоm і Nаrwoju», wydаw mоnоhrаﬁju prо
swoje ruоdnе mіеstо, а tеpеr w hurtі zаsnоwnіkuw Pudlaśkоhо
nаukоwоhо іnstytutu і dоpоwіdаcz nа kоnfеrеncіji.

Закуончинє на 4 стор.

Zakuonczynie na 4 stor.

Бо в культури – сіла!
Bo w kultury – siła!
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Kapliczka w Knorydach – odbudowana
N

oc z 31 lipca na 1 sierpnia 2016 roku
mieszkańcy Knoryd zapamiętają
na długo. Za wsią ukazała się wówczas łuna – płonęła kapliczka Matki Bożej „Wszystkich Strapionych Radość”.
Skromna, drewniana świątynia spłonęła szybko, a jak stwierdzili policyjni biegli, powodem pożaru było podpalenie.
Dla miejscowych oraz wielu osób, które
odwiedzały to słynące z cudów miejsce,
był to szok. Kilkanaście miesięcy później ból po stracie świątyni zamieniła radość z nowej, odbudowanej kapliczki,
która nawiązuje do swej poprzedniczki,
a jednocześnie zachwyca nowymi rozwiązaniami i kolorystyką.

Nieco historii
Kapliczkę Matki Bożej „Wszystkich Strapionych Radość” wyświęcono
w 1873 roku. Jak podają autorzy książki „Święte miejsca i cudowne ikony” o.
Grzegorz Sosna i Antonina Troc-Sosna,
zbudowano ją „za środki mieszkańca tej
wsi Pawła Cara, miała wartość 650 rubli, nie licząc własnej roboty”. Cerkiewka na mokradłach za wsią nie powstała
w przypadkowym miejscu, lecz na tzw.
Piationce, którą tradycja wiąże z kultem
Ikony Matki Bożej Poczajowskiej.
Kapliczkę zbudowano nad źródełkiem, a legenda głosi, że w tym miejscu
ojcu z niewidomym synem ukazała się
Matka Boska stojąca na dużym kamieniu, spod którego po zakończeniu widzenia trysnęła woda. Po obmyciu twarzy
niewidome dziecko odzyskało wzrok.
Na pamiątkę tego wydarzenia zbudowano kapliczkę, obok której znajduje się
kamień z wgłębieniem przypominającym stopkę oraz krzyże stawiane w intencji lub w podzięce za uzdrowienie.
Jak pisali autorzy wspominanej monograﬁi, kult ikony Matki Bożej Poczajowskiej był na Podlasiu bardzo silny.
Aż do II wojny światowej i zmiany granic wierni z naszego regionu pielgrzymowali do Poczajowa, przywozili stamtąd ikony i pieśni ku czci Bogurodzicy.
Warto wspomnieć, że w Knorydach
są dwie świątynie. Oprócz wspomnianej, na wiejskim cmentarzu znajduje
się niedawno wyremontowana kapliczka pod wezwaniem św. Jerzego. Główne uroczystości na Piationce odbywają

Knorydzka kapliczka wczesną wiosną 2005 roku

się w każdy dziesiąty piątek po Wielkanocy, ale w to miejsce ludzie przybywają przez cały rok – modlą się, nabierają
wody i dotykają kamienia.
– To miejsce bardzo cenne dla wszystkich prawosławnych – mówi proboszcz
paraﬁi w Boćkach, do której należą Knorydy, ks. Mirosław Niczyporuk. – Każdego dnia przyjeżdża tu wiele osób, nie
tylko wyznania prawosławnego, ale także katolicy, ludzie innych wyznań, ponieważ wiedzą o tym miejscu. Przyjeżdżają
ze swymi problemami, przyjeżdżają podziękować za uzdrowienie. Jest to miejsce szczególnie czczone.

Społeczna inicjatywa
– Rano zadzwonił do mnie Gienek Ryżyk i mówi, że kapliczka w Knorydach
spłonęła – mówi autor projektu odbudowanej świątyni Andrzej Maruszeczko. – Cerkiewka była mi znana – byłem tam, więc
od razu zacząłem myśleć, jak by ją odtworzyć. Wkrótce spotkałem się z ks. Mirosławem Niczyporukiem, który także był
zdania, że kapliczkę trzeba szybko odbudować. Zrobiłem projekt, zaprezentowałem koncepcję, następnie trzeba było zrobić profesjonalny projekt architektoniczny
i zaczęła się odbudowa.
Dokumentację architektoniczną wykonał Andrzej Popławski. Prac podjęła się
ﬁrma Mirosława Jakimiuka. Zaczęli późną jesienią i pracowali w trudnych warunkach – przy wietrze i mrozie, ale wykonali świetną robotę i już wkrótce, podróżując
szosą Bielsk – Siemiatycze, w oddali można było zobaczyć wyłaniający się orygi-
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nalny obiekt – z jednej strony nawiązujący do tradycyjnej architektury drewnianej
Podlasia, z drugiej – przyciągający wzrok
wyrazistą kolorystyką.

Święto w Knorydach
26 czerwca w Knorydach padał deszcz,
ale na podmokłych łąkach położonych w
pobliżu kapliczki było dużo samochodów.
W tym dniu odbyło się poświęcenie odbudowanej świątyni. Wczesnym rankiem
proboszcz dokonał poświęcenia wody i
kaplicy, a następnie odsłużono tu pierwszą
Boską Liturgię. Jak się okazało, zbudowane wcześniej podesty oraz galeryjka okalająca kapliczkę sprawdziły się już podczas
pierwszego nabożeństwa. Nowa świątynia
wzbudzała zainteresowanie przybyłych.
– Teraz jest nieco inna – ale ładna, kolorowa, są zadaszenia, podesty, można się
schować od deszczu – mówi jedna z przybyłych osób.
Gdy w cerkwi trwa nabożeństwo, u jej
podnóża ze źródełka przez cały czas leci
woda, którą wierni piją i zabierają w naczyniach do domu.
– Przychodziłam tu od małego. Wychowywałam się tutaj – wspomina spotkana
przy źródełku kobieta. – Przed świętem robiliśmy bukiety, sprzątaliśmy. Nasze pole
było niedaleko stąd. Swego czasu miałam
chorobę skóry i nic nie pomagało. Szłam
z mamą na pole i powiedziałam jej: „Będzie, jak będzie, ale obmyję się w tej wodzie”. I wszystko zeszło. Mama do samej
śmierci brała tu wodę i przemywała nią
oczy i, o ile wcześniej miała problemy ze
wzrokiem, to do samej starości czytała.
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Poświęcenie odbudowanej kapliczki. 26 czerwca 2017 r.

Pośród łąk, w morzu zieleni stoi
obecnie kapliczka, która oprócz tradycji świętego miejsca, przyciągać będzie
także swą architekturą i kolorystyką,
nawiązującą do symboliki maryjnej. Jej
odbudowa odzwierciedla szacunek do
przeszłości przodków, ale tworzy także
nową wartość – w lokalnym pejzażu powstał ciekawy obiekt.

Jedna ze spotkanych podczas nabożeństwa kobiet mówi, iż jest tak szczęśliwa
z odbudowanej kapliczki, że „aż płacze”.
Nie na darmo kapliczka ma w nazwie „radość strapionych”.
– Przyszliśmy do tego świętego miejsca, które pracą proboszcza, paraﬁan i
darczyńców zostało odnowione – mówił podczas kazania ks. Jerzy Charytoniuk, proboszcz paraﬁi w pobliskich Maleszach. – To miejsce przepełnia radością.

Była tu stara świątynia, namodlona, bliska duszom ludzi, ale czyjaś ręka z nieznanych nam powodów zrobiła to co zrobiła
i kapliczka spłonęła. Ale praca człowieka
jest błogosławiona i w krótkim czasie zbudowano na tym miejscu wspaniałą świątynię. Dziś ją poświęciliśmy i mam nadzieję,
że będzie stać tu wiele lat.
Sławomir SAWCZUK
Polskie Radio Białystok
Fot. J. Hawryluk, S. Sawczuk

Осень на Пудляшові – не оно з грибамі, алє й культурою
Zakuonczynie z 2 stor.
Zа mіnuły rоkі dо dіеjalnоstі Sojuzu ukrаjinciuw Pudlaszа
і jоhо prychіlnіkuw – оrhаnіzаcіjnоji, kulturnоji, оswіеtnioji
і nаukоwоji – wsіе wżе prywykli і spryjmajet’sia wоnа jak
nаturаlny еlemеnt rеhіоnаlnоhо kоlоrytu. Nаzywаjut jоhо
nаjczаstіеj «bоhаtstwоm pоhrаnіczа», chоcz z nаszоhо
bоku dіwіwszysia, nе wsio tаkoje оdnоznаcznо pоzytywnе.
Bо tо prаwdа, sztо ukrаjinśkі «kulturny prоdukt», jak czystо
mіsciowy, w buоlszоstі trаdycіjny (spеrty nа fоlklоrоwі),
tаk і buоlsz nоwоczаsny, sztо jakojuś mіеroju twоryt’sia
tоżе nа Pudlaszоwі, аle pеrеwаżnо prywоzіt’sia z Kіjоwа,
Ruоwnоhо, Łućkа czy Lwоwа, zbоhаczuje kulturny krаjоwіd
Pudlaśkоhо wojewоdstwа. Аle czy my sаmyje, jakije stаli
tоhо bоhаtstwа pryczynoju, majemо wżе mоżliwоst’, kоb
nаszе duchоwnе żytie było nаprаwdu żytiоm pо-nаszоmu?
Czy czаsоm toje, sztо z dаlekа wyhladaje nа «bоhаtstwо»,
kоli pryhlanutіsia bliżеj – rеаlnо nе оkаzujet’sia «nеndzoju»?
W оsіеnnі і zіmоwy wеczоrіе wаrtо nаd tym zаdumаtіsia: sztо
w nаs wżе je, а czоhо nаm – chоcz tоhо pоtrеbujemо – szczе
nе chwаtaje? Bо bоhаtstwо trеbа ż cіеły czаs prymnоżuwаtі,
nu а z nеndzoju musоwо bоrоtіsia.
Sаmе z tаkоji rеﬂeksyji u 1950-1960-ch rоkаch nаrоdіwsia pеrszy ukrаjinśkі оsеrеdоk u Kliszczеlach, z tеаtrаlnym hurtkоm і nаukoju ukrаjinśkоji mоwy w szkоli,
u 1970-1980-ch – litеrаturа pіsаnа «pо-swоjоmu», ukrаjinśkie
drukоwаnе słowо j wsіе іnszy іnіcіjatywy, jakije stwоryli
оsnоwu dla tоhо, kоb u 1992-mu muоh zjawіtіsia Sojuz
ukrаjinciuw Pudlaszа. Prо toje, sztо wżе оdyszło w mіnułe,
budеmо hоwоrytі 20-21-hо żоwtnia nа juwіlejnuj kоnfеrеncіji
u Bіеlśkоwі. Sztо majemо tеpеr, 24-29-hо pоbаczymо nа
kоncеrtаch і prеzеntаcіjach «Pudlaśkоji оsеnі» – znаczyt,
nа fеstywаlоwі ukrаjinśkоji kultury. Bо w nаszuj kultury –
nаszа duchоwnа sіła!
Jurіj HАWRYLUK
Fоtо аwtоrа stаttі

Закуончинє з 2 стор.
За мінули рокі до діеяльності Союзу українцюв Пудляша і його прихільнікув – організаційної, культурної,
освіетньої і наукової – всіе вже привиклі і сприймається вона як натуральни елємент регіонального кольориту.
Називают його найчастіей «богатством пограніча», хоч
з нашого боку дівівшися, не всьо такоє однозначно позитивне. Бо то правда, што українські «культурни продукт», як чисто місцьови, в буольшості традиційни (сперти на фолькльорові), так і буольш новочасни, што якоюсь міерою твориться тоже на Пудляшові, алє переважно
привозіться з Кійова, Руовного, Луцька чи Львова, збогачує культурни крайовід Пудляського воєводства. Алє чи
ми самиє, якіє сталі того богатства причиною, маємо вже
можлівость, коб наше духовне житє било направду житьом по-нашому? Чи часом тоє, што з далєка виглядає на
«богатство», колі приглянутіся бліжей – реально не оказується «нендзою»? В осіенні і зімови вечоріе варто над
тим задуматіся: што в нас вже є, а чого нам – хоч того потребуємо – ще не хватає? Бо богатство треба ж ціели час
примножуваті, ну а з нендзою мусово боротіся.
Саме з такої рефлєксиї у 1950-1960-х роках народівся
перши українські осередок у Кліщелях, з театральним
гуртком і наукою української мови в школі, у 1970-1980-х
– література пісана «по-свойому», українськє друковане слово й всіе інши ініціятиви, якіє створилі основу для
того, коб у 1992-му муог з’явітіся Союз українцюв Пудляша. Про тоє, што вже одишло в мінуле, будемо говориті 20-21-го жовтня на ювілєйнуй конференції у Біельськові. Што маємо тепер, 24-29-го побачимо на концертах і презентаціях «Пудляської осені» – значит, на фестивальові української культури. Бо в нашуй культури –
наша духовна сіла!
Юрій ГАВРИЛЮК
Фото автора статті
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„Wasylówka” – uczczenie artysty
modlitwą i pieśnią

D

oświadczenie uczy, że w każdej, nawet małej miejscowości, można znaleźć „kamyki” tworzące obraz przeszłości i kultury.
Na Podlasiu jedną z takich miejscowości jest Dubrowycia (Dąbrowica Mała), niegdyś znajdująca się w
ziemi brzeskiej, obecnie zaś w pow.
bialskim woj. lubelskiego. To tutaj
urodził się i przeżył swoje malarskie
życie Wasyl Albiczuk (18 lipca 1909
r. – 22 lipca 1995 r.), porównywany
na ogół z innym wybitnym twórcą
z ukraińskich peryferii – Łemkiem
Epifanem Drowniakiem z beskidzkiej Krynicy, znanym na ogół jako
Nikifor Krynicki. Podlaski malarz
ogrodów, przekonany, że prawdziwe piękno pochodzi od przyrody,
też zazwyczaj jest nazywany po polsku Bazylim (także na mogile na
prawosławnych dubrowyćkych mohyłkach widnieje zaskakujący napis
„Базыли Албичук”). Ale o tym, że
w głębi duszy był właśnie Wasylem,
świadczą jego wiersze – pisane w ojczystym języku ukraińskim. (Notabene, wbrew temu, co można znaleźć w Internecie, na terenie pow.

bialskiego czy włodawskiego ukraiński nie jest „językiem wschodnich
sąsiadów”, lecz językiem ojczystym
wielu tutejszych autochtonów, przy
czym nie tylko prawosławnych, ale
też rzymskich katolików, chociaż

5

oni sami nazywają go najczęściej dalekim od poprawności określeniem
„język chachłacki”). Miejscowi to
oczywiście rozumieją, albowiem coroczna impreza poświęcona pamięci
artysty nazywa się nie „Bazylówką”,
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skiej świetlicy. W świetlicy znajduje
się też niewielka izba z przedmiotami, które niegdyś należały do twórcy i kopiami jego obrazów – gości
„Wasylówki” oprowadzała opiekunka izby Bożena Chazan. Dla dzieci przygotowano zajęcia malarskie
oraz gry i zabawy.
lecz właśnie „Wasylówką”, a przy
jej organizowaniu władze i instytucje kultury gminy Piszczac i powiatu bialskiego zgodnie współdziałają
ze Związkiem Ukraińców Podlasia.
Tegoroczna, dziesiąta z kolei
„Wasylówka” odbyła się 23 lipca.
Rozpoczęła się tuż przed południem
drugim już rajdem rowerowym ku
pamięci artysty, który do Dąbrowicy Małej wyruszył z gminnego Piszczaca. W samej Dąbrowicy początkiem uroczystości była panichida
za duszę raba Bożija Wasilija, którą nad jego mogiłą odsłużył ks. Jan
Kulik, proboszcz paraﬁi prawosławnej w Zahorowie. Po nabożeństwie
żałobnym przedstawiciele samorządu i Związku Ukraińców Podlasia złożyli kwiaty i znicze pod poświęconą Wasylowi Albiczukowi
tablicą pamiątkową na ścianie wiejВасиль АЛЬБІЧУК (31 липня 1909, с. Дубровиця-Мала Люблинського
воєводства, Польща – 22 липня 1995, там само) – народний митець –
художник і поет.
Майже все своє життя провів самітно в рідному селі, де закінчив
4 класи початкової школи (1920-1924). Малювати вчився самотужки,
працюючи на колгоспній пасіці в Україні, куди закинула його доля
під час 2-ї світової війни. Майже рік навчався у Київському художньопромисловому училищі, а повернувшись у рідне село, працював на
відновленні костелів (1951-1959). Реставраційні роботи не вдовольняли його, тому зосередився на творчості «за своїм задумом».
Малював пейзажі рідного Підляшшя. У 1965 створив свою першу
картину з циклу «Сад», яка привернула увагу критиків. Його картини
почали експонуватися на виставках у Польщі і за кордоном, художника відзначили кількома преміями. При своїй садибі Альбічук створив
«диво-город», де росли найрізноманітніші квіти, що служили йому
«моделями» до малювання.
Нині роботи Альбічука зберігаються в багатьох музеях, найбільша
колекція у Музеї Південного Підляшшя в Білій-Підляській. Свої враження і переживання висловлював також у поетичній формі. Вірші,
писані переважно українською мовою, залишилися в рукописах.
Музей українського живопису, м. Дніпро
museum.net.ua
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Oczywiście głównym akcentem
artystycznym były występy zespołów śpiewaczych, zarówno miejscowych, jak i zaproszonych przez Związek Ukraińców Podlasia z Ukrainy.
Śpiewały więc „Na swojską nutę”
z Zahorowa i „Dobrynianki” z Dobrynia Dużego (oba po ukraińsku),
„Macierz” z Ortela Królewskiego
Drugiego oraz dwa zespoły z Korca
w obwodzie rówieńskim – „Jaseny”
i „Serpanok”.
JH
Zdjęcia Ireny Wiszenko
Związek Ukraińców Podlasia współorganizował „Wasylówkę” dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji, w ramach realizacji
zadania „Festiwale kultury i tradycji ukraińskich na Podlasiu”.

Przesłanie Świętego Soboru Biskupów Świętego Polskiego Autokefalicznego
Kościoła Prawosławnego z okazji 70 rocznicy tragedii Akcji „Wisła”
Do Czcigodnego Duchowieństwa, Miłujących Boga Mnichów
i Wszystkich Wiernych.

B

racia i Siostry! W roku bieżącym swoją pamięcią wracamy
do tragicznych wydarzeń z 1947 roku, które spowodowały,
że nasi dziadowie, ojcowie, bracia i siostry zostali zmuszeni do
opuszczenia swojej ojcowizny i udania się w nieznane. Dziesiątki tysięcy wiernych naszej Cerkwi, mieszkańców południowego
Podlasia, Chełmszczyzny, Podkarpacia i Łemkowszczyzny wygnano z ich rodzinnej ziemi. Związane to było z tragiczną w swoich skutkach akcją „Wisła”. Była ona wielkim doświadczeniem
dla nas, prawosławnych obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.
Siedemdziesiąt lat temu, po raz kolejny w historii, próbowano
zniszczyć naszą Cerkiew i Jej wiernych. Rok 1947 należy zapisać
do najciemniejszych kart historii, wśród takich jak rok 1596, Talerhof, lata 1915, 1938, 1944.
Miejmy świadomość, że bez pamięci o historii nigdy nie zrozumiemy współczesności, nie zrozumiemy również życia naszej
Cerkwi, jej męczeńskich losów, ale jednocześnie i wielkiego heroizmu. Celem deportacji było oczyszczenie ziem od tradycji cyrylometodiańskiej, wiary, kultury i języka naszych przodków. To
właśnie dlatego dotknęła ona prawosławnych wiernych.
Apelujemy do wszystkich wiernych naszej Cerkwi o uczczenie tragicznej w skutkach akcji „Wisła”. Jej oﬁarom okażmy
szczególny szacunek, pamięć i miłość. Wsłuchując się w ich
wspomnienia, pochylmy czoła przed heroizmem tych, którzy
doświadczyli wysiedlenia na „ziemie odzyskane”. Ich heroizm
polegał na tym, że bez względu na to, w jakich warunkach znaleźli się na „cudzej ziemi”, trwali oni w świętej wierze prawosławnej i tradycji swoich przodków. Nie bacząc na okoliczności,
troszczyli się przede wszystkim o organizację życia religijnego.
To właśnie dzięki Cerkwi ich potomkowie przetrwali po dzień
dzisiejszy i świadczą o prawdzie i sile wiary. Pomimo, że swoje
nabożeństwa odprawiali w domach mieszkalnych często po kryjomu, najważniejsze dla nich było pozostawanie przy swojej wierze prawosławnej i jej życiu liturgicznym.
W naszych modlitwach wspominajmy zatem naszych dziadów, ojców, braci i siostry, którzy nigdy nie stracili wiary, nie
wyrzekli się swej tradycji i nie wstydzili swojego języka. Słowa apostoła Pawła: Pamiętajcie o swoich przełożonych, którzy
głosili Wam słowo Boże, i rozpamiętując koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę! (Hbr 13,7) niech umacniają i naszą wiarę,
będąc duchowym drogowskazem dla zachowania naszej tożsamości religijnej.

W sposób szczególny wspominajmy cierpiących w obozie
w Jaworznie, wśród więźniów którego byli duchowni i wierni naszej Cerkwi.
Wspominajmy również wszystkich, którzy przekazali nam
największy skarb, jakim jest Święte Prawosławie, jego tradycja
oraz kultura i język naszych przodków.
Wychowujmy w duchu wiary i tradycji naszą młodzież
i dzieci tak, aby znali swoją historię, by pamiętali o ziemi ojców, zroszonej ich krwią i łzami.
Niech pamięć o tragicznej historii naszych przodków nadal
kształtuje naszą świadomość. To, co otrzymaliśmy od naszych
ojców i matek, przekazujmy młodemu pokoleniu.
Wznieśmy nasze modlitwy do Chrystusa Pana, aby Jego
Zmartwychwstanie dało nam moc trwania w Świętym Prawosławiu i dawania o nim świadectwa. Tym, którzy odeszli:
Wicznaja pamjat’.
Pouczeni radością Zmartwychwstania Pańskiego, wypowiedzmy głosem całej naszej Cerkwi słowa przebaczenia: Przebaczmy
wszystko wszystkim mocą Zmartwychwstania.
Z Bożej łaski, pokorni:
+ Sawa,
Metropolita Warszawski i Całej Polski
+ Szymon,
Arcybiskup Łódzki i Poznański
+ Abel,
Arcybiskup Lubelski i Chełmski
+ Jeremiasz,
Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński
+ Jakub,
Arcybiskup Białostocki i Gdański
+ Jerzy,
Biskup Siemiatycki,
Prawosławny Ordynariusz Wojskowy
+ Paisjusz,
Biskup Przemyski i Gorlicki
+ Grzegorz,
Biskup Supraski
Miasto Stołeczne Warszawa,
Pascha, 16.04.2017 r.
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«Сумні дні настали,
коли наші люди на захід їхали...»

У

днях 29 липня – 1 серпня 2017 р.
відбулися на Південному Підляшші центральні православні відзначення 70-х роковин акції «Вісла». Зі всіх
дотеперішніх відзначень, організованих Автокефальною Православною
Церквою у Польщі, саме цьогорічні були найбільш велелюдним і широкомасштабним вшануванням цієї
трагічної події в історії українського
народу та Православної Церкви, якої
наслідки болісно відчутні по сьогоднішній день.
Акція «Вісла» займає особливе місце серед подій, які помітно вплинули на ситуацію Православної Церкви в Польщі після Другої світової війни. Польські комуністичні власті в
1947 р. вирішили про масову депортацію українського населення, здійснюючи етнічну чистку території від околиць Криниці на півдні по околиці Білої на півночі. Акція «Вісла» мала відтак стати завершенням процесу зміни
етнічного, мовного, культурного обличчя цієї території та ліквідації Православ’я та традиції східного християнства на землях, де було воно присутнім від тисячі років.
Під час акції «Вісла» депортовано майже 150 тисяч населення, серед них понад 40 тисяч вірних Право-

славної Церкви з Холмщини і Південного Підляшшя та західної Лемківщини. Депортували людей, котрі жили в
культурі, мові, яку століттями називали «руською», згодом «малоруською», а
в модерний час стали називати «українською». Акція «Вісла» драматично
змінила життя цих тисяч людей, котрі
за кілька годин мусили залишити свої
оселі, землю своїх предків та їхати у
незнане з тавром «злочинців»...
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Кодень
Офіційні відзначення попереджували майстер-класи, темою яких був
запис спогадів про акцію «Вісла», які
відбулися в Кодні над Бугом 29 липня 2017 р. Їх організатором було Братство православної молоді Люблинсько-Холмської єпархії. Збагачувати свої знання і вивчати досвід приї-

хала православна молодь не лише з
Люблинсько-Холмської єпархії, але
також з інших єпархій Православної
Церкви у Польщі: Вроцлавсько-Щецінської, Білостоцько-Гданської, Перемисько-Горлицької та ВаршавськоБільської, а також з Білорусі та України. Серед учасників була молодь, якої
предки зазнали акції «Вісла», але також молоді люди, для яких була це зовсім нова, невідома тема.
Майстер-класи відкрив духівник
Братства Люблинсько-Холмської єпархії о. прот. Мартин Ґосцік. Відбулися вони у двох частинах: теоретичній
та практичній. У першій частині довголітня діячка Братства Ольга Купріянович дала лекцію про акцію «Вісла»,
а також поділилася досвідом про методологію запису та опрацювання спогадів про депортацію 1947 р. Письменник Ян Ґаюр розповів про мистецтво
писання гарних текстів. У другій частині майстер-класів учасники записували спогади жертв акції «Вісла» з навколишніх сіл.
Окремим завданням молоді стала
підготовка до кількаденних відзначень і допомога при їх проведенні в
Яблочині, Волошках, Кодні та Костомолотах. Саме цьому молодь присвятила чергові дні.

Яблочин
Офіційна інавгурація центральних
відзначень 70-х роковин акції «Вісла»
Православною Церквою у Польщі відбулася у неділю 30 липня 2017 р. увечері в Яблочинському св.-Онуфрієвському монастирі над Бугом. На цю
символічну подію зібралися в Яблочині не лише мешканці навколишніх сіл, які 70 років тому зазнали лихоліття і згодом повернулися на рідну
землю. У цей день прибули сюди також жертви акції «Вісла» та їхні нащадки з інших територій, наприклад
з північних і західних земель Польщі, з Сяніччини, Люблина чи Варшави. Була також присутня православна
молодь, яка попереднього дня брала
участь у майстер-класах і допомагала
при організації цього заходу.
Яблочинські відзначення почалися
урочистим молебнем у монастирському соборі преп. Онуфрія Великого. Богослужіння очолив архиєпископ Люблинський і Холмський Авель у співслужінні намісника Яблочинської обителі архимандрита Афанасія та численного духовенства з навколишніх пара-
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фій, а також з Білостоцько-Гданської і
військової єпархій, з України і Нідерландів. Спочатку архипастир звернувся до вірних зі словом українською мовою, у якому підкреслив значення цієї
трагічної події для Православної Церкви та її вірних. У молитві до покровителя монастиря – преп. Онуфрія, який
століттями оберігав монастир та місцевий народ, згадали тих, які зазнали
лихоліття акції «Вісла».
На завершення богослужіння відбувся хресний хід навколо храму, під
час якого посвячено пропам’ятний
хрест, споруджений для нагадування 70-х роковин акції «Вісла». Хрест
знаходиться за вівтарем монастирського собору і поміщені на ньому
дати: 1947-2017. Це вже другий знак
у пам’ять акції «Вісла» на території
монастиря, перший такий хрест споруджено 20 років раніше – у 1997 р. –
перед головною брамою обителі. Посвячення нового хреста звершив архиєпископ Люблинський і Холмський
Авель. У заупокійній литії пом’янули
також покійні жертви акції «Вісла».
Черговим пунктом програми відзначень стала конференція, присвячена трагедії 1947 р. Відкрив її архиєпископ Люблинський і Холмський
Авель. Першим з доповіддю про історичний контекст акції «Вісла»,
спосіб її проведення та наслідки для
Православної Церкви і українського православного населення виступив автор цих рядків – Григорій Купріянович. Другим доповідачем був
о. Ярослав Щур, родом із сусіднього села Лішна, котрий представив
процес боротьби з Православ’ям на
Холмщині і Підляшші у ХХ ст. та наслідки акції «Вісла» у житті окремих
парафій на цій території.
Другою частиною конференції стали спогади про акцію «Вісла» та її наслідки. Говорили очевидці подій 1947
р.: Миколай Шолуха з Добратич, мешканець Білостоку Анатолій Степанюк,
який родом із Костомолотів, Галина
Євтошук з Малашевич, Юрій Патеюк
з Парослі. У живих, емоційних виступах рідною мовою розповіли вони про
свій особистий досвід, про збережений
образ 1947 р. та наступних років життя на чужині і повернення на рідні землі. Своїм баченням акції «Вісла» поділилися також (вже польською мовою)
нащадки жертв акції «Вісла» у другому поколінні: церковний староста парафії у Межилисті Іван Ковальчук та
Іван Волосюк з Тересполя.

Завершенням конференції, а водночас яблочинської інавгурації центральних православних відзначень 70-х роковин акції «Вісла», стало відкриття
виставки «Сумні дні настали... Акція
„Вісла” (1947) та її наслідки для Православної Церкви», підготовленої спеціально на ці урочистості та яка була поміщена біля паркану поруч монастирського собору. Автор виставки Г. Купріянович представив її першим глядачам,
розповідаючи про зміст окремих стендів. Виставка була створена протягом
останніх тижнів з благословення архиєпископа Люблинського і Холмського Авеля. Автором графічного проекту є Тереса Олещук, мериторичну
консультацію дали д-р габ. Роман Висоцький та о. д-р Андрій Конахович.
У створення виставки поруч Люблинсько-Холмської православної єпархії,
заангажованими було також Україн-
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ське Tовариство та Люблинський інститут православної культури. Її виготовлення було можливим завдяки підтримці багатьох установ і осіб, які передали фотографії.
Учасники яблочинських урочистостей могли також придбати зроблене спеціально на ці урочистості третє видання книжки «Dwie godziny.
Wspomnienia mieszkańców Chełmszczyzny i Południowego Podlasia o akcji
„Wisła”». Був також доступний присвячений роковинам акції «Вісла»
спец-випуск часопису Братства православної молоді Люблинсько-Холмської єпархії «Істочник».

Волошки
Центральні відзначення 70-х роковин акції «Вісла» Православною Церквою у Польщі були продовжені у понеділок 31 липня вранці у неіснуючому

селі Волошки біля Копитова. Це село
припинило своє існування саме в результаті акції «Вісла» і через те промовисто показує наслідки цієї депортації
українського населення, яка відбулася
70 років тому.
Село Волошки мало довгу історію.
Перші згадки про нього походять з XVI
століття. Належало воно тоді до визначного православного роду Сопігів,
який у цей час став власником Кодня і
навколишніх земель. ХХ століття було
особливо драматичним в історії села.
Вперше всі мешканці Волошок залишили його у 1915 р., коли рішенням російських властей відбулося біженство
місцевого населення в глибину Російської імперії. Російські солдати, згідно
з тактикою «спаленої землі» підпалили
село. Після цього ексодусу мешканцям
Волошок вдалося повернутись і відбудувати село. Як пише Василь Кубель,
автор книжки «Kopytów i nie tylko»,
який описує історію села Волошки:
«відбудова тривала до 1947 року». За
його інформацією у 1947 р. село нараховувало 65 мешканців, у цьому числі
42 православних. Акція «Вісла» відбулася у Волошках 12 липня 1947 р., коли
виселено всіх мешканців села, не лише
православних. Опинилися вони у Бранєвському повіті на Мазурах. Як пише
згаданий вже В. Кубель: «Після виїзду виселенців з Волошок засів та будинки залишились у не зміненому стані. За переказами, практично протягом
двох ночей після вивезення все краще
було пограбовано – включно з пічками
– місцевим населенням».
Цього року за ініціативою архиєпископа Люблинського і Холмського Авеля для відзначення 70-х роковин акції
«Вісла» у місці, де колись було село, а
зараз є поле, був встановлений пам’ятний камінь. На камені викарбовано
хрест, перші рядки пісні «В нашій Любельщині сумні дні настали, коли наші
люде на захід їхали...», а також напис
польською мовою: «W 70. rocznicę tragicznej akcji „Wisła”. Pamięci mieszkańców
wsi Wołoszki, która przestała istnieć w jej
rezultacie».
Урочистості у 70-і роковини акції
«Вісла» у Волошках очолили архиєпископ Люблинський і Холмський Авель
та єпископ Перемиський і Горлицький
Паїсій у співслужінні духовенства. Архиєреї звершили посвячення каменя.
Архиєпископ Авель звернувся до присутніх зі зворушливим словом українською і польською мовами, вказуючи
на символічний вимір цієї події та не-

обхідність збереження пам’яті про трагедію акції «Вісла». Була також вознесена заупокійна молитва за жертви акції «Вісла».
В урочистості у Волошках взяло
участь кілька десятків осіб, не лише
мешканців навколишніх сіл, але також
прибулих з віддалених місць. Серед
присутніх були колишні мешканці Волошок та їхні нащадки. Чисельно була
також зібрана православна молодь.

Кодень
За традицією минулих років Братство православної молоді Люблинсько-Холмської єпархії організувало
пішу прощу до Костомолотів з нагоди престольного свята костомолотської обителі в честь преп. Серафима
Саровського. Цього року проща вирушила з Кодня 31 липня о 12 годині,
після завершення урочистостей у Во-
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лошках. Мала вона особливий характер, оскільки проходила селами, які
виселено 70 років раніше.
У прощі йшло більше 60 осіб, не
лише з Люблинсько-Холмської єпархії,
але також молодь з Перемисько-Горлицької, Білостоцько-Гданської, Варшавсько-Більської та ВроцлавськоЩецінської єпархій, а також з Білорусі та України. Почалася вона молебнем,
який відслужив один із колишніх лідерів Братства православної молоді, а зараз настоятель парафії св. ап. Марка
у Білій-Підляській та заступник православного ординарія Війська Польського о. митр. прот. Олексій Андреюк спільно з о. Максимом Хоменком
з України та о. прот. Мартином Ґосціком – опікуном Братства православної
молоді Люблинсько-Холмської єпархії.
Після молебна прочани обійшли коденський храм і подалися пішки через
Окчин до Костомолотів.
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Костомолоти
Звершенням центральних відзначень 70-х роковин акції «Вісла» Православною Церквою у Польщі стали церковні урочистості у православному чоловічому монастирі преп. Серафима
Саровського в Костомолотах. На місце
всецерковних відзначень роковин акції «Вісла» саме це село було обрано рішенням Священного Собору Єпископів Автокефальної Православної Церкви у Польщі від 22 березня 2017 р. Сталося так невипадково – з Костомолотів
12 липня 1947 р. виселено 288 осіб, чергових 41 осіб виселено ще 20 липня. У
результаті акції «Вісла» православне
церковне життя у Костомолотах припинилося на більше ніж півстоліття,
воно відродилося лише у 2003 р.
Відзначення престольного свята
костомолотської обителі в честь преп.
Серафима Саровського почалися Всенічним Бдінням напередодні, 31 липня
увечері. Урочисту службу совершало
п’ятьох ієрархів, а очолював архиєпископ Люблинський і Холмський Авель.
Служило численне духовенство з різних єпархій Православної Церкви у
Польщі та з України. Зібралися на богослужінні сотні вірних. Співали два
хори. Учасники богослужінь могли також подивитися виставку «Сумні дні
настали... Акція „Вісла” (1947) та її наслідки для Православної Церкви».
Наступного дня, 1 серпня, вранці
костомолотські відзначення почалися ранньою Божественною Літургією,
яку очолив о. Славомир Кохан. Співала молодь з Братства православної молоді. Згодом був відслужений акафіст
преп. Серафиму Саровському, який
очолив о. митр. прот. Євгеній Неліпінський з Більська.
Найважливішою подією центральних православних відзначень 70-х роковин акції «Вісла» стала урочиста
святочна Божественна Літургія. Мала
вона насправді всецерковний характер, оскільки брали в ній участь ієрархи, духовенство та вірні зі всіх територій, де була проведена акція «Вісла», а
також з цих територій, куди депортували українське населення в її результаті, тобто від Криниці через Горлиці, Сянік, Перемищину, Холмщину по
Південне Підляшшя, від Ольштина і
Мронґова по Лігницю і Пшемків.
Урочисту Літургію совершав майже
весь єпископат Автокефальної Православної Церкви у Польщі. З огляду на
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стан здоров’я не зміг бути присутній
лише першоієрарх Церкви – Блаженніший митрополит Варшавський і всієї Польщі Сава, єдиний зараз свідок акції «Вісла» серед православних ієрархів у Польщі. Урочистості очолив другий за хіротонією ієрарх Церкви – архиєпископ Люблинський і Холмський
Авель у співслужінні з архиєпископом Білостоцьким і Гданським Яковом,
архиєпископом Вроцлавським і Щецінським Георгієм, єпископом Перемиським і Горлицьким Паїсієм та єпископом Супрасльським Григорієм. Співслужило їм близько 100 священиків та
кількох дияконів. За Літургією (а раніше також за Всенічним Бдінням) співали два хори: хор Люблинсько-Холмської єпархії «Холмщина» під диригуванням Єлизавети Веремієвич та з Перемисько-Горлицької єпархії хор православної парафії св. Володимира Великого у Криниці під диригуванням
Петра Трохановського.
Перед храмом ієрархів вітала гарною промовою польською мовою представниця молодого покоління мешканців Костомолот Олександра Свірид.
Згодом хлібом і сіллю зустрічав архипастирів церковний староста Миколай
Гришко, який у своєму слові українською мовою зі зворушенням нагадав
трагічні події акції «Вісла». Привітав
також архиєреїв намісник монастиря о.
ігумен Амвросій.
Проповідь після Євангелія виголосив о. прот. Мирослав Левчак з митрополичого собору у Варшаві, який родом із села Мокре над Ославою, котрого предки також зазнали акції «Вісла».
Польською мовою нагадав він життєвий шлях і особистість преп. Серафима Саровського. Українською говорив
про трагедію акції «Вісла», закликаючи до збереження православної віри та
мови і культури предків. Під час служби було також зачитано польською мовою Послання Священного Собору
Єпископів Автокефальної Православної Церкви у Польщі з нагоди 70-х роковин трагічної акції «Вісла». Довкола
монастирської церкви стояли аналойчики, біля яких сповідалися численні прочани. Дуже багато вірних приступило до Таїнства Євхаристії. Варто
підкреслити, що святкові богослужіння правилися церковнослов’янською
мовою у двох традиціях: як з російською, так і з українською вимовою.
Літургія закінчилася хресним ходом довкола костомолотської церкви.
Під час нього був також посвячений
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камінь у пам’ять 70-х роковин трагічної акції «Вісла», який розміщений на
території монастиря. На дошці поміщено там слова пісні про акцію «Вісла» та напис українською мовою: «В
70-і роковини трагічної акції „Вісла”.
Всім постраждалим». Посвячення
хреста здійснив архиєпископ Вроцлавський і Щецінський Георгій, православний військовий ординарій Війська Польського. Згодом відслужено
там заупокійну литію за всі жертви
акції «Вісла», яку очолив архиєпископ Білостоцький і Гданський Яків.
На закінчення хресного ходу було
традиційне Многоліття.
На завершення зі словом до зібраних
звернувся архиєпископ Люблинський
і Холмський Авель. Підкреслив він
значення трагедії акції «Вісла», зауважив, що це вже один із останніх ювілеїв, у якому можуть брати участь жертви акції «Вісла». Архипастир сказав:
«Мало нас не бути. 70 років тому на
цій землі перейшла хвиля руйнування
нашого життя. Наші предки в дві години мусили залишити ці свої прекрасні
оселі. І на Південному ось тут Підляшші, і по цілій Холмщині, і на Лемківщині і на Підкарпатті цілому».
Поінформовано, що надійшов лист
до учасників святкувань від Люблинського воєводи. На жаль, жодний представник державних властей не взяв
участі в урочистостях. Депутат Повітової ради Біло-Підляського повіту Томаш Андреюк зачитав листа від повітового старости Маріуша Філіп’юка. На урочистостях були також присутні війти сусідніх ґмін: ґміни Ганна
– Ґражина Ковалік, ґміни Тереспіль –
Кшиштоф Іванюк, ґміни Кодень – Єжи
Троць. Головний редактор часопису
„Przegląd Prawosławny” Євгеній Чик-

він вручив нагороду ім. князя Костянтина Острозького, якою цього року нагороджено жертви акції «Вісла». Вручено її на руки Галини Бродкевич з Лігниці, холмщачки виселеної в акції «Вісла». Нагороджена звернулася з коротким словом польською мовою, сказала,
що присвячує її тим, які відійшли в акції «Вісла». Був також зачитаний лист
від Маршалка Люблинського воєвідства Славоміра Сосновського. На завершення архиєпископ Авель висловив подяку всім, хто профінансував
відзначення, а також допоміг при підготовці і проведенні урочистостей. Подяки висловив також намісник монастиря о. ігумен Амвросій, який запросив всіх на святочний почастунок.
Відзначення 70-х роковин акції
«Вісла» в Костомолотах були найчисленнішими відзначеннями пам’яті акції «Вісла» зі всіх дотеперішніх.
Взяла в них участь понад тисяча осіб.
Прибули не лише жертви і нащадки
жертв акції – і з рідних земель, і з вигнання, але також вірні з територій,
які не зазнали акції «Вісла», де зараз
православні найчисленніші, тобто з
Північного Підляшшя і Білосточчини. Проведення такого великого свята не було б можливим без великого
заангажування молоді з Братства православної молоді Люблинсько-Холмської єпархії, якій допомогла молодь з
інших єпархій, а також праці опікуна
Братства о. прот. М. Ґосціка.
Учасники урочистостей мали можливість дізнатися більше про трагедію акції «Вісла». Поруч монастирської церкви була розміщена виставка «Сумні дні настали... Акція „Вісла”
(1947) та її наслідки для Православної
Церкви». Її виготовлення було можливе завдяки численним спонсорам, які
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пожертвували на проведення відзначень 70-х роковин акції «Вісла». Вірні
могли також придбати зроблене спеціально на ці урочистості третє видання книжки «Dwie godziny. Wspomnienia mieszkańców Chełmszczyzny i
Południowego Podlasia o akcji „Wisła”»
та спец-випуск часопису Братства православної молоді Люблинсько-Холмської єпархії «Істочник».

***

Чотириденні відзначення 70-х роковин акції «Вісла» стали грандіозним нагаданням трагічної події з історії Православної Церкви та українського народу Підляшшя, Холмщини, Надсяння, Бойківщини і Лемківщини. За ініціативою архиєпископа Люблинського і Холмського Авеля надано їм величавий і різноманітний характер. Починаючи від молодіжних майстер-класів
і записування спогадів про акцію «Вісла», через молебень у Яблочині, посвячення хреста, конференцію та відкриття виставки – другого дня, посвячення пам’ятного каменя в неіснуючому селі Волошки і пішу прощу з Кодня
до Костомолотів – третього дня, по велелюдні літургійні урочистості у Костомолотах. З нагоди 70-х роковин споруджено на Південному Підляшші три
чергові матеріальні знаки пам’яті про
акцію «Вісла»: хрест у Яблочині, камінь у Волошках та камінь у Костомолотах. Це все безперечно спричиниться до збереження пам’яті про трагедію
акції «Вісла», як у свідомості нащадків
її жертв, так і у соборній всецерковній
пам’яті повноти Автокефальної Православної Церкви у Польщі.
Григорій КУПРІЯНОВИЧ

Фото Марія та Григорій Купріяновичі

Пишемо й читаємо по-українському – то значит по-нашому

Над Нарвою – празнік на святого Володиміра
Nad Narwoju – praznik na swjatoho Wołodymira

С

ього року в українському «господарстві» коло села Козлікі
над Нарвою святковалі у
травньові (майові) «весняного» Міколу (саме
йому присвячана невеліка церква, што стоїт на
краю сього села), у червньові – 30-ліетє заснованя сього мініскансену, а
в ліпньові пришла пора
вшановаті Руовноапостольного князя Кіювського Володиміра.
Початком наднарвянського осередку зустричув української молоді з
Біельська і наоколічних
сюол (найбуольш Кожи-

S

iоhо rоku w ukrаjinśkоmu
«hоspоdаrstwі» kоłо sеłа Kоzlikі
nаd Nаrwоju swjatkоwаli
u trаwniоwі (mаjowі)
«wеsnianоhо»
Mіkоłu
(sаmе jomu pryswjaczаnа
nеwеlikа cеrkwа, sztо
stоjit nа kraju siоhо
sеłа), u czеrwniоwі –
30-liеtie zаsnоwаnia siоhо
mіnіskаnsеnu, а w lipniоwі
pryszłа pоrа wszаnоwаtі
Ruоwnоаpоstоlnоhо kniazia Kіjuwśkоhо Wоłоdymіrа.
Pоczаtkоm nаdnаrwjanśkоhо оsеrеdku zustryczuw ukrаjinśkоji mоłоdі
z Bіеlśkа і nаоkоlicznych
siuоł (nаjbuоlsz Kоżynа)

на) бив вітрак, порад якого з’явіліся ще традиційни будуовлі сіельського
господарства – дерев’яна
хата й клуня. Од позамінулого ж року всіех, хто
входіт головною брамою,
вітає каплічка-стовп з зображеням св. Володиміра
– за Несторовою «Повістю
временних ліет» першого з кіювськіх володаруов,
якій зо своєю збруойною
дружиною «сходів» також
руодни нам землі над Нарвою і Бугом.
Встановлінє каплічкі
у популярнуй в ХІХ ст.
формі високого квадратного стовпа з виризом для
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byw wіtrаk, pоrаd jakоhо
zjawіlisia szczе trаdycіjny
buduоwli sіеlśkоhо hоspоdаrstwа – dеrеwjanа
chаtа j kłunia. Оd pоzаmіnułоhо ż rоku wsіеch,
chtо wchоdіt hоłоwnоju
brаmоju, wіtаje kаpliczkа-stоwp z zоbrаżеniam
sw. Wоłоdymіrа – zа
Nеstоrоwоju
«Pоwіstiu
wrеmеnnych liеt» pеrszоhо
z kіjuwśkіch wоłоdаruоw,
jakіj zо swоjeju zbruоjnоju
drużynоju
«schоdіw»
tаkоż ruоdny nаm zеmli
nаd Nаrwоju і Buhоm.
Wstаnоwlinie kаpliczkі u
pоpularnuj w XIX st. fоrmі
wysоkоhо
kwаdrаtnоhо
stоwpа z wyryzоm dla
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ікони або ризьби святого,
било приурочене до випадаючого на 15 (28) ліпня 2015 року 1000-ліетя
смерті руовноапостольного володара Руської земліе (саме такую назву нашої найдавніешої державності зналі кіювські літопісці). Сіету каплічку задумалі однак нестандартно, бо з зображеньом св.
Володиміра у формі барельєфу, тому до виконаня
єї запросілі приятеля коз-

іkоny аbо ryźby swjatоhо,
byłо
pryurоczеnе
dо
wypаdajuczоhо nа 15 (28)
lipnia 2015 rоku 1000-liеtia
smеrtі ruоwnоаpоstоlnоhо
wоłоdаrа Ruśkоji zеmliе
(sаmе tаkuju nаzwu nаszоji
nаjdаwnіеszоji dеrżаwnоstі
znаli kіjuwśkі litоpіscі).
Sіеtu kаpliczku zаdumаli
оdnаk nеstаndаrtnо, bо
z zоbrаżеniоm sw. Wоłоdymіrа u fоrmі bаrеljefu,
tоmu
dо
wykоnаnia
jeji zаprоsіli pryjatеla
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ліцького осередку, відомого народного ризьбляра Володиміра Наум’юка,
што проживає у селіе Канюкі (воно на другум берегові Нарви, недалєко од
скансену). Артист, якій у
1988 р. зробів пожертвований українською молодю ювілєйний хрест з нагоди 1000-ліетя Христіеня
Русі (стоїт коло церковкі в Козліках), не одмовів тоже допомогчи при
вшанованьові св. Володиміра, якого ім’я й сам
носіт.
Од думкі до слова, од
слова до діела й при кунцьові ліета 2015 р. каплічка
била вже готова й поставляна зразу за в’їздною брамою до загороди. Наступного ж року наш молодий
іконопісець Ігор Вереміюк виконав ікону св. Володиміра, якая разом з каплічкою била 30 ліпня посвячана о. Євгенійом Сущом, настоятельом парафії в Пасинках і активним
організатором молітовних
виїздув в Україну. Присутни на урочистості члєни Товариства приятелюв
скансену в Козліках і симпатикі сього неповторного міесця вислухалі тогди
ще й доповідь про житє й
подвігі руського володара,
а потум концерту українськіх пісень.
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kоzlićkоhо оsеrеdku, wіdоmоhо nаrоdnоhо ryźblarа
Wоłоdymіrа
Nаumjukа,
sztо prоżywаje u sеliе Kаniukі (wоnо nа druhum
bеrеhоwі Nаrwy, nеdаlekо
оd
skаnsеnu).
Аrtyst,
jakіj u 1988 r. zrоbіw
pоżеrtwоwаnyj ukrаjinśkоju
mоłоdiu juwіlejnyj chrеst
z nаhоdy 1000-liеtia Chrystіеnia Rusі (stоjit kоłо
cеrkоwkі w Kоzlikаch), nе
оdmоwіw tоżе dоpоmоhczy
pry wszаnоwаniоwі sw.
Wоłоdymіrа, jakоhо іmja j
sаm nоsіt.
Оd dumkі dо słоwа, оd
słоwа dо dіеłа j pry kunciоwі
liеtа 2015 r. kаpliczkа byłа
wżе hоtоwа j pоstаwlanа
zrаzu zа wjizdnоju brаmоju
dо zаhоrоdy. Nаstupnоhо
ż rоku nаsz mоłоdyj
іkоnоpіsеć Іhоr Wеrеmіjuk
wykоnаw
іkоnu
sw.
Wоłоdymіrа, jakаja rаzоm
z kаpliczkоju byłа 30 lipnia
pоswjaczаnа о. Jеwhеnijоm
Suszczоm,
nаstоjatеlоm
pаrаfіji w Pаsynkаch і
аktywnym оrhаnіzаtоrоm
mоlitоwnych
wyjizduw
w Ukrаjinu. Prysutny
nа urоczystоstі czleny
Tоwаrystwа
pryjatеluw
skаnsеnu w Kоzlikаch і
sympаtykі siоhо nеpоwtоrnоhо mіеscia wysłuchаli
tоhdy szczе j dоpоwіd’ prо
żytie j pоdwіhі ruśkоhо
wоłоdаrа, а pоtum kоncеrtu
ukrаjinśkіch pіsеń.

Piszemo j czytajemo po-ukrajinśkomu – to znaczyt po-naszomu

Сіголітнє вшанованє
велікого князя Володиміра, што одбилось у суботу 29 ліпня, почала молітва коло каплічкі. Послі учасніці майстер-клясу «Канікули зо співом»,
якій організовала парафія Руздва святого Івана Христітеля в Гайнувці, проспівалі виучони
їмі українські духовни і
свіетські пісніе. Потум, у
найбуольш просторому
приміещиньові скансену
– клуні, вислухалі ми ще
доповіді Ігора Вереміюка, якій розказав про традицію іконографічних зображень Христітеля Русі.
Найдавніейшим з їх і, зрозуміело, досить умовним
билі портрети, што карбоваліся на княжих золотих і серебраних монетах.
Послі з’явіліся, вже зусіем
умовни, ікони, на якіх св.
Володимір зображується
вже за канонамі візантійської іконографічної традиції, часом виступаючи
у супроводі своїх синуов
– св. страстотерпцюв Бориса і Гліеба.

Sіhоlitnie wszаnоwаnie
wеlikоhо
kniazia
Wоłоdymіrа, sztо оdbyłоś
u subоtu 29 lipnia, pоczаłа
mоlitwа kоłо kаpliczkі.
Pоsli uczаsnіcі mаjstеr-klasu «Kаnіkuły zо spіwоm»,
jakіj оrhаnіzоwаłа pаrаfіja
Ruzdwа swjatоhо Іwаnа
Chrystіtеla w Hаjnuwcі,
prоspіwаli wyuczоny jimі
ukrаjinśkі duchоwny і
swіеtśkі pіsnіе. Pоtum,
u nаjbuоlsz prоstоrоmu
prymіеszczyniоwі skаnsеnu
– kłunі, wysłuchаli my
szczе
dоpоwіdі
Іhоrа
Wеrеmіjukа, jakіj rоzkаzаw
prо
trаdycіju
іkоnоhrаfіcznych
zоbrаżеń Chrystіtеla Rusі.
Nаjdаwnіеjszym z jich
і,
zrоzumіеłо,
dоsyt’
umоwnym byli pоrtrеty,
sztо kаrbоwаlisia nа kniażych zоłоtych і sеrеbrаnych
mоnеtаch. Pоsli zjawіlisia,
wżе zusіеm umоwny, іkоny,
nа jakіch sw. Wоłоdymіr
zоbrаżujet’sia
wżе
zа
kаnоnаmі
wіzаntіjśkоji
іkоnоhrаfіcznоji trаdycіji,
czаsоm wystupajuczy u
suprоwоdі swоjich synuоw
–
sw.
strаstоtеrpciuw
Bоrysа і Hliеbа.

Пудкрипівши
такім
способом дух і знанє,
участнікі свята перейшлі
до огніща, якоє протягом 30 ліет розпалюється в туом самум міесцьові.
Тут, при акомпанементі
пісень акордеоніста Ярослава Антіповіча, можна
било спробуваті празнічної страви й завесті розмову з друзямі, якіх не так
то й часто тепер бачиться.
Одін розказував молодим,
як перед рокамі било тут
оно полє між рикою й ліесом, інший – сновав думкі
про будуче. Бо всьо, што
за намі, то вже оно історія
і спогади, житє – тоє, што
попереду...

Pudkrypіwszy
tаkіm
spоsоbоm duch і znаnie,
uczаstnіkі
swjatа
pеrеjszli
dо
оhnіszczа,
jakоje prоtiahоm 30 liеt
rоzpаlujet’sia w tuоm sаmum mіеsciоwі. Tut, pry
аkоmpаnеmеntі pіsеń аkоrdеоnіstа Jarоsłаwа Аntіpоwіczа, mоżnа byłо sprоbuwаtі prаznіcznоji strаwy j
zаwеstі rоzmоwu z druziamі,
jakіch nе tаk tо j czаstо tеpеr
bаczyt’sia. Оdіn rоzkаzuwаw
mоłоdym, jak pеrеd rоkаmі
byłо tut оnо pоle mіż rykоju
j liеsоm, іnszyj – snоwаw
dumkі prо buduczе. Bо wsiо,
sztо zа nаmі, tо wżе оnо
іstоrіja і spоhаdy, żytie – tоje,
sztо pоpеrеdu...

Юрій ГАВРИЛЮК
Фото автора статті

Jurіj HАWRYLUK
Fоtо аwtоrа stаttі
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O Podlasiu i Ukraińcach –
na poziomie naukowym

T

o inicjatywa, która wypełnia lukę
w życiu ukraińskiej społeczności
regionu. Świadomi swego pochodzenia Ukraińcy mają już podlaskie festiwale i zespoły, czasopismo, audycje w
mediach elektronicznych. W szkołach
i przedszkolach prowadzone są zajęcia języka ojczystego, co jakiś czas
pojawiają się publikacje literackie
bądź popularyzujące wybrane aspekty naszej historii i kultury. Wreszcie –
od 25 lat mamy zorganizowaną strukturę w postaci Związku Ukraińców
Podlasia. Po kilkudziesięciu latach
pracy u podstaw środowisko dojrzało jednak do momentu, w którym do
wskazanych powyżej form aktywności należałoby dodać działalność ściśle naukową.
Badaniu i popularyzacji wiedzy o
historii, języku i kulturze ukraińskojęzycznej ludności regionu ma służyć Podlaski Instytut Naukowy. Jego
zebranie założycielskie odbyło się 17
sierpnia w siedzibie Związku Ukraińców Podlasia w Bielsku Podlaskim.
Wzięli w nim udział naukowcy, pedagodzy, dziennikarze oraz osoby zajmujące się kwestiami związanymi z
dziejami i kulturą Podlasia.
Inicjatorem założenia nowej organizacji jest dr Grzegorz Kuprianowicz
– historyk, znany i zasłużony działacz mniejszości ukraińskiej w Polsce: prezes Towarzystwa Ukraińskiego, członek Rady Głównej Związku
Ukraińców Podlasia, przedstawiciel
społeczności ukraińskiej w Komisji
Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, badacz dziejów
mniejszości ukraińskiej w Polsce oraz
historii Kościoła prawosławnego.
– Pojawił się pomysł, aby badania
naukowe poświęcone regionowi Podlasia – jego historii, kulturze, językowi i tradycji – skoncentrować w jednej
nowej instytucji, którą postanowiłem

nazwać Podlaski Instytut Naukowy
– mówi dr Grzegorz Kuprianowicz i
określa podstawowe sfery działalności Instytutu. Podstawowa – ściśle naukowa: działalność badawcza, wydawanie czasopisma, prac naukowych,
monograﬁi, wszystkiego, co związane z nauką w kontekście badań nad
miejscową ukraińską kulturą, tradycją
i językiem, ale także w szerszym kontekście – obejmująca sfery przeszłych
dziejów i teraźniejszości regionu.
– Taka działalność potrzebuje ﬁnansowania i dlatego powstała struktura, która ma charakter naukowy,
będzie się na tym koncentrować i będzie mogła, z jednej strony, zajmować się tymi kwestiami systemowo, a
z drugiej strony, co oczywiste – poszukiwać środków na realizację tych
planów w różnych instytucjach. Mam
nadzieję, że Instytut jako instytucja
naukowa będzie miał w tej dziedzinie
większe możliwości niż organizacja
społeczna, dla której jest to niejako
dodatkowa sfera działalności, a do
tej pory Ukraińcy Podlasia nie mieli
takiej struktury – mówi dr Grzegorz
Kuprianowicz.
Podczas spotkania założycielskiego podkreślano, że Podlaski Instytut Naukowy nie będzie stanowił kon-
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kurencji dla już istniejącego Związku Ukraińców Podlasia, ale dopełni jego działalność w sferach, w których Związek, ze względu na szerokie
spektrum aktywności, nie ma możliwości pełnej koncentracji.
Doczekaliśmy czasu, gdy na Podlasiu powstało ukraińskie środowisko
naukowe. Mamy osoby z tytułami naukowymi w różnych dziedzinach, są
także osoby bez doktoratów, ale które
prowadzą działalność naukową i popularyzatorską.
– To potrzebna, a jednocześnie
spóźniona inicjatywa – mówi dr Mikołaj Roszczenko, mieszkający w Lublinie, a pochodzący z Kleszczel ﬁlolog i badacz dziejów Podlasia, autor
monograﬁi swej rodzinnej miejscowości. – Mamy naukowy potencjał – jest
wiele osób, które piszą artykuły, wydają książki, mają stopnie naukowe.
Mam nadzieję, że to będzie owocna
inicjatywa, która, jeśli będzie wsparcie ze strony państwa, umożliwi nam
badanie i dokumentację historii naszego Podlasia, a przede wszystkim
jego ukraińskojęzycznej ludności, która zamieszkuje je od stuleci.
Zakończenie na str. 20

«Заповнити науковий простір
підляського життя»
У

Розмова з д-ром Григорієм Купріяновичем

Більську засновано нову
українську структуру – Товариство «Підляський науковий
інститут». Метою його діяльності має стати розвиток наукової
та популяризаторської діяльності, пов’язаної зі збереженням підляської спадщини. Про ідею товариства розповідає ініціатор його
покликання та новообраний голова – д-р Григорій Купріянович.
Людмила Лабович: Звідки взялася ідея покликання Підляського
наукового інституту?
Григорій Купріянович: Минуло вже кількадесят років від часу,
коли з’явилася на Північному Підляшші група людей, які зрозуміли,
що наша мова, культура, традиція
пов’язує нас з Києвом, а ми – українці. Після кількох десятиліть організованої української діяльності між Бугом і Нарвою прийшов
час, щоб подумати також про заповнення наукового простору нашого підляського життя. Якраз цього
року минає 25 років функціонування Союзу українців Підляшшя –
організації, яка охоплює різні сфери діяльності нашого підляського
середовища. Подумали ми, що при
нагоді цього ювілею варто інституціоналізувати науковий вимір українського життя на Підляшші.
У підляському українському середовищі є група людей, які професійно займаються наукою, мають наукові ступені та науковий доробок. Є
також особи, які цікавляться історією, традицією, мовою Підляшшя та
популяризують знання про це в різних публікаціях – статтях, книжках.
Тому й хотілося створити структуру,
яка могла б інтегрувати цих усіх найбільш активних людей.
– Чим буде займатися Інститут?
– Я бачу три основні напрямки
діяльності. У першу чергу це наукові дослідження нашого регіону –

Підляшшя, і все, що з цим пов’язане: організація конференцій, видавання книжок, часопису. Іншим виміром діяльності Інституту повинна стати документація сучасного
життя на Підляшші, у тому числі
української культурної активності в регіоні. Третій напрямок – це
популяризаторсько-освітня праця,
щоб донести знання про нашу історію, культуру, мову до людей.
– Досі різні наукові заходи проводилися в рамках проектів Союзу українців Підляшшя. Чи дійсно
є потреба окремої організації?
– Очевидно, Союз українців Підляшшя далі має залишатися організацією, яка інтегрує все українське середовище Підляшшя. Необхідною є для нас така структура, що має представницький характер і цілісно охоплює різні сфери українського життя в регіоні.
З іншого боку натуральним явищем є розбудова нашої діяльності
шляхом творення спеціалізованих
структур, які будуть зосереджуватися на окремих сферах. Створен-
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ня на Підляшші окремої установи,
яка буде мати суто науковий характер, є дуже потрібним з огляду на
специфіку наукової діяльності. У
такій установі краще буде реалізувати проекти суто наукового характеру. Звичайно, хочемо це робити в
тісній співпраці з Союзом. Це символічно, що саме у рік 25-ліття Союзу українське життя на Підляшші
розбудовується.
– Які дисципліни науки знаходяться в колі зацікавлень Підляського наукового інституту?
– Підляський науковий інститут має стати науковою установою
міждисциплінарного
характеру.
Думаємо, щоб у рамках цієї структури проводити наукові дослідження та показувати їх результати з різних сфер науки, починаючи,
звичайно, від історії, культурології,
фольклористики, мовознавства, літературознавства, тобто цього, що
є ключовим для формування і збереження нашої ідентичності. Проте, цікавлять нас також інші науки
– соціологія, економіка, географія
чи захист навколишнього середовища. Йдеться про те, щоб цілісно подивитися на Підляшшя з нашої перспективи, тобто з перспективи людей, які дійшли до української ідентичності, які зрозуміли,
що мова, культура, традиція Підляшшя є частиною українського
культурного простору.
– Чи є вже плани діяльності
нової організації у найближчому
часі?
– Плануємо продовжити видання
наукової серії «Холмсько-Підляські
історичні студії», яка була започаткована кілька років тому у результаті співпраці між Союзом українців Підляшшя та Українським Товариством. Хотіли б ми, щоб видавцем цієї серії став у майбутньому новостворений Підляський науковий інститут. У жовтні з нагоди
25-ліття Союзу українців Підляш-
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шя планується перша підляська наукова конференція. На цій конференції, яка започаткує цикл щорічних наукових заходів, наше середовище зможе представити результати своїх наукових досліджень, але
також почути доповіді дослідників
з інших наукових середовищ. Думаємо про це, щоб почати видавати
підляський український науковий
часопис, який буде присвячений історії, культурі, мові Підляшшя, але
також іншим сферам життя регіону. Плануємо видавати публікації
не лише наукового, але також популярно-наукового характеру, які будуть наближувати історію, культуру, сучасність Підляшшя і показувати справжнє культурне обличчя
нашого регіону і його мешканців.
Хочемо згідно з принципами науки показувати історію, культуру
і традицію регіону, з якого ми родом, в якому жили наші предки, і
в такий спосіб зробити свій внесок
у науку.
– Дякую за розмову.
Розмовляла
Людмила ЛАБОВИЧ
Фото Ю. Гаврилюка

O Podlasiu i Ukraińcach – na poziomie naukowym
Zakończenie ze str. 18
Potwierdza tę opinię Ludmiła Łabowicz – ﬁlolog i dziennikarka, jedna z animatorek nauczania języka ukraińskiego
w Białymstoku, sekretarz Instytutu.
– Potrzebna jest instytucja, która zajmowałaby się interdyscyplinarnym podejściem do nauki. Obecnie, oczywiście,
drukujemy wiele artykułów w „Nad Buhom i Narwoju”, wydawane są książki,
ale należałoby to formować na bardziej
naukowym poziomie, organizować konferencje, prowadzić badania i ukazywać
swój punkt widzenia w takich kwestiach,
jak gwary Podlasia, historia – powiedziała sekretarz powołanego Instytutu, która zajmuje się badaniem folkloru,
a także antroponimią i bierze udział w
konferencjach naukowych.
Kwestia Ukraińców Podlasia była i
pozostaje tematem tabu w białostockim
środowisku akademickim. Świadczy
o tym brak jakiejkolwiek jednostki badawczej zajmującej się problematyką
ukraińską w miejscowym uniwersytecie oraz sposób, w jaki prezentowane są
zagadnienia związane z gwarami czy historią osadnictwa – czasami wprost negujący obecność ukraińskiego języka i
etnosu na Podlasiu, a w innych przypadkach, w zderzeniu z faktami – starający
się obejść problem przez użycie określeń

„przejściowy”, „miejscowy”, „podlaski”
– zamiast „ukraiński”. Jednym ze skutków takiej polityki jest fakt, że naukowcy – świadomi Ukraińcy – pracują w
innych niż Białystok ośrodkach badawczych. Jednym z nich jest Lublin, gdzie
mieszka dr Andrzej Jekaterynczuk –
asystent w Zakładzie Socjologii Ogólnej i Badań nad Migracjami Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
– Instytut stwarza możliwość badań naukowych nad podlaską kwestią – mówi członek zarządu Instytutu.
– Badacze, którzy pochodzą z Podlasia
bądź są z nim związani, mieszkają obecnie w różnych miastach, pracują w różnych ośrodkach, dlatego nie było nigdy
wspólnej platformy do współpracy. Taką
platformą może stać się w przyszłości
nasza instytucja.
Obecnie trwa rejestracja Instytutu,
a jego pierwszym zadaniem będzie organizowana we współpracy ze Związkiem Ukraińców Podlasia konferencja
naukowa z okazji dwudziestopięciolecia
działalności Związku, która odbędzie się
w dniach 20-21 października w Bielsku
Podlaskim.
Sławomir SAWCZUK
Polskie Radio Białystok
Fot. A. Jekaterynczuk

І Підляська українська наукова конференція «25 років Союзу українців Підляшшя»
I Podlaska Ukraińska Konferencja Naukowa „25 lat Związku Ukraińców Podlasia”
Більськ на Підляшші, 20-21 жовтня 2017 р. / Bielsk Podlaski, 20-21 października 2017 r.

ПРОГРАМА • PROGRAM
20.10.2017 (п’ятниця / piątek)
14.00-14.15 Відкриття виставки фотографій Юрія Гаврилюка «Підляшшя –
земля серед вічності»/Otwarcie wystawy fotograﬁi Jerzego Hawryluka „Podlasie – ziemia wśród wieczności”
14.15-14.30 Відкриття конференції/
Otwarcie konferencji
14.30-16.30 Сесія І: Українська мова
і культура Підляшшя/Sesja І: Język i
kultura ukraińska Podlasia
16.45-19.00 Сесія ІI: Початки українського руху на Північному Підляшші/
Sesja ІІ: Początki ruchu ukraińskiego na
Północnym Podlasiu
21.10.2017 (субота / sobota)
9.00-9.15 Відкриття виставки «Видання Союзу українців Підляшшя: 19922017»/Otwarcie wystawy „Wydawnictwa
Związku Ukraińców Podlasia: 1992-2017”

9.15-13.00 Сесія ІII: Початки і діяльність Союзу українців Підляшшя/Sesja ІII: Początki i działalność Związku
Ukraińców Podlasia
13.30-16.15 Сесія IV: Український етнос Підляшшя в контексті культурних та суспільно-політичних процесів/Sesja IV: Etnos ukraiński Podlasia w
kontekście procesów kulturowych i społeczno-politycznych
16.15-16.30 Урочисте закриття конференції/Uroczyste zamknięcie konferencji
Місце конференції: Міська публічна
бібліотека в Більську на Підляшші,
вул. Казімежовська 14
Miejsce konferencji: Miejska Biblioteka
Publiczna w Bielsku Podlaskim, ul. Kazimierzowska 14
Організатор конференції: Союз українців Підляшшя.
Organizator konferencji: Związek Ukraińców Podlasia.
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Організаційний комітет: д-р Григорій
Купріянович – голова, Юрій Гаврилюк,
д-р Андрій Єкатеринчук, Людмила Лабович – секретар.
Komitet Organizacyjny: dr Grzegorz Kuprianowicz – przewodniczący, Jurij Hawryluk, dr Andrzej Jekaterynczuk, Ludmiła Łabowicz – sekretarz.
Медіа-патронат: Український часопис Підляшшя «Над Бугом і Нарвою»,
Польське Pадіо Білосток, Польське Телебачення Білосток, „Nowiny Podlaskie”, „Głos Siemiatycz”.
Patronat medialny: Ukraińskie pismo Podlasia „Nad Buhom i Narwoju”, Polskie Radio Białystok, Telewizja Polska Białystok,
„Nowiny Podlaskie”, „Głos Siemiatycz”.
Конференція реалізується завдяки дотації Міністра внутрішніх справ і адміністрації Республіки Польща.
Konferencja jest realizowana dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczypospolitej Polskiej.

З невисохлого підляського жерела
української культури

В

суботу, 16 вересня, у
Черемсі відбувся фестиваль «Джерела. Українські традиції і трансформації». В програмі імпрези були традиційні пісні у виконанні різних поколінь підляшан з Гайнівського, Більського та
Сім’ятицького
повітів,
а також презентація фрагменту весільного обряду –
випікання короваю. Були
й гості-виконавці з України. Пора по суті осіння,
але це не перешкоджало,
бо захід відбувся не під
відкритим небом, але, як
і справжнє колишнє весілля, в теплій «світлиці»,
якою стала зала ґмінного
будинку культури.
Черемшанський фестиваль, який під іменем «Джерел» пройшов уже вдесяте,
має метрику набагато довшу. Його генетичним предком можа-бо назвати «Музичні діалоги над Бугом»,
які 26 років тому були проведені в «княжому» Мельнику. Тодішні політичні об-

ставини були такі, що коли
українська молодь з Підляшшя та їхні друзі з Луцька
робили останні організаційні заходи, Верховною Радою
у Києві був прийнятий «Акт
проголошення незалежності
України». Отже, «Діалоги»,
що відбулись тиждень пізніше, 30 серпня – 1 вересня
1991 р., стали чи не першою
міжнародною імпрезою Незалежної України. Наступного року був це вже «Фестиваль української культури на Підляшші», який 1993
р. переїхав до Більська. «Діалоги» отримали однак своє
друге життя – продовжувала їх ґміна Мельник, спочатку сама, а від 1996 р. знов
з участю Союзу українців
Підляшшя. Однак у серпні 1998 р. «Діалоги» в українському форматі відбулись
востаннє, адже керівництво
Мельницької ґміни задумало перетворити імпрезу
у «загальнопольські презентації культури національних
і етнічних меншин». В цій
ситуації вирішено організу-

вати новий культурний захід, цим разом у Черемсі
та з назвою, яка однозначно окреслювала національний характер імпрези. Так
у липні 1999 року з’явилися
Польсько-українські музичні зустрічі, дводенна імпреза, яка відбувалась на майдані біля будинку черемшанського ҐОК-у. З відкритої сцени музика лунала на
всю осаду, зокрема, під час
суботніх вечірніх концертів, призначених перш за все
для молоді, спраглої доброї
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«потанцівки» при динамічних звуках. На сцені виступало по кільканадцять ансамблів, що презентували
музику різних жанрів, інколи були й супроводжуючі
концерти в інших місцевостях, як хоч би в Нарві.
Календарій літніх культурних подій постійно еволював, адже головною фольклорно-фольковою імпрезою Союзу українців Підляшшя стало «На Івана, на
Купала». Також у Черемсі,
попри дуже добру співпра-
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цю з місцевими культурними діячами, виріс великий
конкурент, тобто «Фестиваль багатьох культур і народів „З сільського подвір’я”»,
звісно, також з українськими акцентами – у 2010 році
обидві імпрези навіть почали організувати «по-сусідськи», тобто в липні, з інтервалом одного тижня. Такий
однак марафон не виправдав себе. Крім цього відбулось скорочення суми державних дотацій, які Союз
українців Підляшшя отримував на фестивалі української культури і традиції,
наслідком чого «Джерела»
стали заходом одноденним
та більш затишним.
– Щоб проводити культурний захід в пленері – пояснює організатор «Дже-

рел» Славомир Савчук, –
потрібні чималі кошти на
аренду переносної сцени,
адже стаціонарної ҐОК не
має, озвучення та охорону.
Все це забирає фонди, які
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треба призначити на суто
культурний зміст імпрези. Тому наш фестиваль перенісся до будинку. Разом з
цим поменшала його привабливість, але, правду кажучи, на таку місцевість як
Черемха може бути лише
один великий пленерний захід у році і на нашу імпрезу
вже не знайдуться спонсори. Для українського середовища стратегічними заходами є «На Івана, на Купала» в Дубичах-Церковних та «Підляська осінь»,
тому «Джерела» є приречені на камерність. Однак
весь час шукаємо формулу,
яка б дала спроможність
створити щось скромного,
але гарного і привабливого
для слухача.
Джерело це початок, витік. На Підляшші, де все
більш «колишнє», це слово
має первіснішу форму – «жерело» (пригадаймо «Жерела до історії України-Руси»,

тобто збірник документальних матеріалів Наукового
товариства імені Шевченка,
який виходив сторіччя тому)
та збереглося перш за все як
назва для урочищ, з яких випливають річки та струмки
– це місця підмоклі, трясовинні, важко доступні. Так
само з традиційною культурою, якої джерела в далекому, «сивому» минулому,
отже, надалі не до кінця досліджені та задокументовані. Як природні, так і культурні джерела висихають та
беззворотньо змінюють краєвид, наша духовність стає
щораз більш вбогою, зорієнтованою на принесене ззовні, найчастіше дуже далеке
від цього, чим жили підляшани ще півтора – два сторіччя тому, адже чуже як
змістом, так і мовами.
– Народна, традиційна
пісня – викладає мету «Джерел» С. Савчук, – протягом віків була носієм укра-

їнської традиції. Та й сьогодні залишається найбільш атракційним і зрозумілим способом передавання смислів і емоцій, зв’язаних
з нашою приналежністю до
української культурної і мовної спільноти. Тому основна
мета «Джерел» – презентувати саме нашу первісну музичну культуру. Таку автентичну, яка збереглася ще під
«сільською стріхою», бо хоч
вже під колишньою, солом’яною, ніхто не живе, але є ще
покоління, яке цю старовину пам’ятає та вміє показати. Перш за все нас цікавить
український етнографічний
ареал Підляшшя, але також
фольклор сусідніх, споріднених з ним регіонів, які зараз
в межах Білорусі та України, отже Берестейщини і
Волинського Полісся. В міру
можливостей вводимо інші
форми презентації зразків культури, в тому числі й
матеріальної, отже, допо-
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віді про звичаї, мову, а також виставки, присвячені наприклад архітектурі.
Важливою є також, на сцені та серед глядачів, інтеракція молодого і старшого поколінь. Добре це було
видно два роки тому, коли
«Родина» разом з «Ранком»
та «Гілочкою» представляли весільні обряди, зокрема,
випікання короваю.
Отже, «філософія» укладання програми заходу дуже
проста: «Даємо те, що маємо». Тобто презентуємо колективи з нашого регіону, які
виконують автентику. Немає тут місця на естраду
чи так зване «русько-діскопольо», незважаючи на те,
що така програма багатьом
була б більш до вподоби.
Згідно з цим принципом,
також на цьогорічних «Джерелах» з піснями виступало як «покоління пам’ятаюче», отже народні співачки з Черемхи-Села (вийшли
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на сцену першими) і ВількиТерехівської та дуб’яжинська «Родина», так і «покоління засвоююче» – «Гілочка», «Ранок» і «Добрина».
Іншим принципом фестивалю є презентація обрядового дійства, що не таке й
просте, адже обряди у своєму репертуарі має небагато колективів. Цього року
два колективи – «Новина»
з Мощони-Королівської та
«Незабудки» з Нурця-Станції, спільними силами показали виготовлення весільного короваю.

В народній традиції випікання короваю, як і все весілля, це театралізоване магічне дійство, яке має запевнити молодій парі щасливе
й достатнє життя. Тому на
коровайниць, які свою працю виконують у день перед
вінчанням, запрошувалися
найкращі господині, ну а чоловіка, щоб не мішав, випрошували з хати. Отже, у показаній фестивальній публіці
інсценізації, що мала й елементи гумористичного скетчу, господиня свого чоловіка вислала з хати до сусідки,
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попереджуючи, що вона на
чужих мужиків ласа, тому
треба йому бути уважним та
на жіночі хитрощі не вестися (щонайбільше телевізію
разом подивитись або картами заграти). А при заминанні коровайного тіста та
при чеканні, що «спечеться»,
снувалися спогади, як то комусь коровай так виріс, що
не могли його інакше вийняти, ніж піч розібравши. Та й,
звісно, була також надія на
швидку появу внуків, тим
певніша, що тепер «500+»
(то хутенько багатими стануть). Сценічний коровай
був, інакше-бо ж не можна,
спечений ще вдома й привезений вже пахучим та рум’яненьким, отже, обійшлося
без ускладнень, а його смак
могли спізнати також глядачі, з якими коровайниці своєю випічкою, також весільними «гусками», щедро поділились (порізати коровай
на таку кількість шматочків то, треба сказати, також
справжня майстерність). Як
говорилось, був на цьому весіллі також гість з України –
чоловічий квартет «Ясени» з
Корця у Рівненській області.
Отже, в суботу коровай
був спечений та, як легко
здогадатись, наймолодша з
доньок в неділю стала заміжньою й пішла з дому батьків. А мати сусідонькам-коровайницям вже встигла по-
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хвалитися, що тепер то буде
їй з чоловіком свобода, отже
почнуть на «вчаси» їздити
та життям насолоджуватися.
Тут, до речі, варто б згадати
про своєрідний «конфлікт
інтересів», бо доньку батьки завжди намагалися видати заміж осінню, щоб через
зиму «з комори не з’їдала», а
сина намагалися женити на
весну – щоб зимою «дармо
невістки не кормити», а вже
на теплу пору, щоб ще одного робітника вдома прибуло. Думаю, що варто б було
пошукати старших, а може
й молодших, людей, які б
вміли «по-свойому» цікаво
про колоритність колишнього життя-буття розказати. А
може ввести ще й елементи презентації літературних
творів авторів з Підляшшя –
в бібліотеці, яка у Черемсі в
цьому самому будинку, або
при філіжанці чаю чи кави,
адже й невеличка кав’ярня
тут також є.
Юрій ГАВРИЛЮК
Фото автора статті
«Джерела. Українські традиції і трансформації» були організовані Союзом українців
Підляшшя та Ґмінним осередком культури в Черемсі та відбулись завдяки дотації Міністра внутрішніх
справ і адміністрації (завдання «Festiwale kultury i tradycji
ukraińskich na Podlasiu»).

Як пȯ-нашȯму люде
дикǐ звǐрі називают

Закінчення з попереднього номера
Жбик:
Дикі кут може в лісǐ скочити на чоловіка, алі нė так грозьний як рись.
(Грузкая)
Жбік то такий кіт. Дȯ нас може два
літ тому скільсь приблукавсь жбік і
лȯмоче у гаражовǐ, пришов зкєлясь. Покрутився зо два дні наȯколо і пȯшов далій в ліс. (Клюкȯвичи)
Дикі куот в ліесǐ по хвоях скаче,
живиться, то пташку злапає. (Суховуольці)
Жубор:
Жубėр. (Добривода)
Зубор і зубриця то лисовиї воли.
(Грузкая)
Жубрі-жубр, зубр-зубрі.
(Клюкȯвичи)
Жубри живут у пущи. (Суховуольці)
Заїць:
Шарак то заїц. Вниками лапали
зайцǐ, куни, лиси, що попадеться і собаки попадалися. Петлі ставили на зайцǐ,
а часом і кіт влізе. Мій сусід мів голуби,
а мій кіт всьо лапав тиї голуби. То він
пȯставив петлі і кут попався, а сусідка бижит і кричит ,,Іди ратуй, бо твій
кут попався в петлю». (Добривода)
Заїць то шарак. Зайчук то малий
заїць, а зайчėня то малєнькє. На зайці ставилі петлі з дроту. Стежка є,
де ходят зайці, бо вони навǐт в житовǐ
мают витяти стежкі, де бігают. Літом нė лапалі, оно зимою, бо літом
з їх кепське м’ясо, бо худоє, а зимою
вони тлусти. То зимою бачат якійся корч, де вони об’їдают кору чи гулькі з’їдают, то там ставилі петлі, то
там де стежка, де вони бігают. Вун
бǐжит і попаде головою в тую пėтлю і
пудсунėться далій і друт затягнėться
і вже нė вилізе. М’ясо з зайця, зайчину,
тушилі і їлі, а скури продавалі. Муровав
я на Пėртувщинǐ, у Івана такого, печи.
На обід заїць, на вėчеру заїць, а я кажу
– а докіль тиї зайці будėш варити щодня. А вун ôдчинив комору, той Якімець
нėбощик, бо вун мисьлівим був, а там
на жердочці ще мусит зо штири штук
вісит. Зайчук то ще нėдорослий заїць,

уродився вėсною
в сною і на зиму ще нė
н є такій
вėликій. Зайчėня то малінькє. Зайчėня
то я сам в руках тримав. Орав я лубин,
приорував пуд жито. В нас три політкі
булі в Грузкуй – лятось лубин, на другі
рук жито, жито зожнем, де картохлі,
то картохлі, а там, де стерня, гречку
сіїмо, де гурши поля. Гречку зобралі, сіїмо лубин, а по картохліску сіїмо овес,
овес скосив, лубин приорав і знов жито.
Зимою заїць приходит на двур, сіно збирає їсць. (Грузкая)
Як зима, то зайці приходят дȯ сėла
яблині ȯб’їдати, сіно збирає як гȯспȯдар
натрусит нėсучи скȯтинǐ. На кȯгось кажут «Бȯязлівий як заїць». Зайці називалі тоже шараками. Кажут: «О, шараки пушлі». Зайчук по пудросток зайця, а зайчėня̂ малєньке. На зайці ставилі петлі, а по слідах на сніговǐ знати, де
вȯни є. (Клюкȯвичи)
Вникі на зайціе ставилі. Найбуольш
зімою, як сніег опаде, як понова, значиться, сніжок такій, упаде в лістопади, прикриє землю. Тогди сліди знати і тиї, що лапают, по зайчиних слідах ідут і бачат, де заєць біег. Ми по
поновǐ довėлі, хто мǐшкі покраў, бо сліди булі. Зайціе як не мают що їести, то
на подворок поприходят, сіено зберати
і дерва пооб’їдают в садковǐ. Колісь, не
раз, як муой чоловіек несе коровам чи
коньовǐ, насміетиться сіено, то не раз
на стежці бачимо – зайчик-о пришоў.
«Боїться як заєць» – бо заєць всього
боїться. Шарак то заєць, зайчук то
подросточок, а зайченя то малєнькє.
(Суховуольці)
Їж, йожик:
Миши нėма, як йожик у клуні. Нė би
їжа, бо він миши лапає. (Добривода)
Йожикі по садках ходят, треба
вельме заїдлого собаку, коб його взяў.
Їж, як почує, же щось грозьне до його
пудходит, то скрунеться клубком. Йожика нė можна зачипати, бо вун ниць
кепського нė робит. (Грузкая)
Їж кȯлющавий, алі то добрий звірок, бо миши лапає. Приказка на
люде і кȯта: «О, наїжився як їж».
(Клюкȯвичи)
Їежа люде хвалят, що вуон добрий.
Кажут: «Куот наїежився». (Суховуольці)
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Кȯза (дикǐǐ кози), кȯзьол:
кȯ
Самець козьол, а самиця коза. Лапалі їх і билі на м’ясо, алі знаїте, нė
варто єї забивати, з того світа збавляти з-за того м’яса; а кулько там
того м’яса. Дівчину козою називалі, бо
вона як коза, а ще як такая шпіцонога – тонкі ноги і хутко бігає як коза.
«Полохліва як коза» – бо кози бояться всього. Дикі кози булі двох пород
– тонши і грубши, а в козла рогі. На
Олексіюках на пėтлю злапалі ланю, то
наробилі слоїкув, що на ціле літо було
що їсти. (Грузкая)
Мисьліви дикǐ кози і кȯзли лапалі на
мня̂со. На дівку казалі: «О, дурная як
кȯза», а кȯза дурная, бо дається злапати. (Клюкȯвичи)
Коза і козьол то по-пуольську сарни.
Про діевчину кажут: «Пошла як коза»,
«Скаче як коза», «Боїться як коза»,
«Пȯлохліва як кȯза». (Суховуольці)
Куна:
Куну лапали шлопами. Був такий,
що шкурки знимав. (Добривода)
Куна подобна до кота. Мисліви ходилі по ліси, кунув лапалі на шкурки.
Одьон мисьлівий з Суховульцюв розказоваў мні, вже давно на тум світǐ:
«Пуйду до ліса, бачу гнǐздо, але нė
знаю чи там є куна» – як би то бачив,
же куна побігла на тоє дерво. «То я
по хвої стукну – як вона є, зара голову висадит, дивиться, хто там є. А я
добре вже намірився... Бах! – і забив.
Забив, оно нė впала як часом, а то зависла. То я ще раз стрилів – гнǐздо
пėрėвėрнулосьо і з гнǐздом на землю
упала». Трудно єї злапати в полапку і собака єї нė злапає – она раз-два
на хлів, по стині і вже на хвої далєко,
зара на ліс. Має гнізда на хвоях, мисьліви їх билі. За шкури добре платилі.
(Грузкая)
На куну ставилі полапку. Куна кури
душит, за ȯдну ніч задушит кілька. Тілько голови пȯȯб’їдає, а куриці
ціли ліжат. Куна то пȯдушит, а тхір
пȯвитягає з курника. (Клюкȯвичи)
Куна кури душит. (Кліщелі)
Буў у нас в селіе такій, що лапав колісь куни і скурку здирав і продавав.
Куна душит кури. (Суховуольці)
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Ласȯчка:
Ласочка як нė такого кольору як
бидло, то коровам молоко забирає. Для
конǐ гриви в коси сплітає і тогди допіро, як одросте, то одрізовали. Ласочка, бувало, так угонит вночі кобилу, що
рано аж мокра. (Добривода)
Як ласочка біла і цяточкі по юй чирвоняви-рижи, чи чорна, то такого кольору добитку шукай, бо вона має природу до твого животного. То буде шиховати добиток тобі. Ласочка є потрібна, як є у клуні, бо она миши лапає
і з миші скурув викладає гнǐздо для своїх дити. Оно пильновати, бо найбарзо
ласочку коти душат. Я жито мів возити, всю солому викідав з клуні, то ще
в Грузкуй я жив, і при конці сподиско
було у мене виробляне, з яловцю поклав,
і в кутковǐ, дивлюся, нǐби-то клубок
сіна, а там малєнькі ласочкі нėживиї,
бо кут ласочку злапав і нюс у зубах, оно
я нė знав, чию вун злапав; кут нė муй
був – чужий, бо коти по клунях ходилі,
миши лапалі, а вони голодни булі і поздихалі з голоду. Кажут, що ласочка
коням гриви спліте, а я кажу, що то нė
ласочка, оно чорт. Ласочка то до коня
і до корови – якого цвіту маїш, такого коб міти добиток. Вже якого маїш
кольору, то вже нėхай буде, алі як хоч
заживати, то купляй якая ласочка, то
буде здорове і хороше бидло. (Грузкая)
Миш злапає, а шкуру здėре, коб єїни
діти нė їлі зи шкурою, а зи шкурув викладає для їх гнǐздо. Ласочка найбульш
живе у клуні, там де збуже, бо там
миши лапає і з їхніх шкурок гнǐздо робит своїм малим. Якого цвіту маїш ласочку, то такого коня міти – то буде
шиховати. Єжелі годує чоловік коня чи
корову і зобачит якого кольору ласочка в хліві і такій сами кольор має тая
ласочка, то тримає тую скотину, то
буде шиховати. (Грузкая)
Ласочка то такій малий зьвірок невелічкі. Якого цьвіту маїш корову, то
такого буде ласочка. Як будеш міти
ласочку в хліві, то буде тобі вестисє
корова. Ласочка коням гриви заплітала
і так скошкає тую гриву, що не можна
розтрėпати. Бо єст брунзови, в латкі,
і сіви. Не можна єї забівати. (Кліщелі)
Казалі так, що конǐ шикуют, де
ласȯчка є. Ласȯчка була такого цвіту
як кінь, алє що ласȯчка нė злюбит кȯня̂.
Кȯлісь мій батько купив кȯбилу в Токарах, як вже зачâв гȯспȯдарити, а до
того часу то нė мів свого куня̂, оно наймав і ôдроблював. А вже потом купив
кȯбилу чорну хȯрошу, а ласȯчка інакша
була, то мучила кȯня̂, гриву сплітала.
То казалі люстерко у хліві ставити, бо
кажут, що як вȯна сėбе в люстерковǐ
зȯбачит, то ôдийде ôд кȯня̂ і нė буде

мучити, вийде з хліва. Якого цвіту
маїш ласȯчку, такого заводь куня̂. Казалі, же як мȯлȯка то десь пȯменьшає,
то вже ласȯчка у хліві була, кȯрови
спиває. Кȯньом гриви сплітає, як інакшого цвіту ласȯчка як кінь. Кажут, що
і кȯрȯви мают ласȯчки. Шанувалі єї, бо
вȯна миши їсць – то нė шкідник. Коб
ласȯчка кȯньови гриви нė сплітала, то
як спліталі косу кȯньовǐ, то впліталі
щось чėрвоне – лєнтȯчку чи нитку, мій
батько сплітав, помню. (Клюкȯвичи)
Ласочка коровам гриви заплітає,
добра, бо миши лапає, якого цвіту
маєш коня, такого буде в тебе ласочка. (Суховуольці)
Лис:
Лис і лиса. Хітрий лис то чоловік, а
хітра баба то лисица. Лис кури крав.
(Добривода)
Ліс живе по норах. Лісиці то самиці.
Ліси лапалі і шкури продавалі на кȯмǐрі.
У нас ліс, тėпер виораний, був Дубина
(кȯсеньского попа зėмля – ôд того називалі Поповина), то бачив, була розкопана нора лісова, то видно хтось лапав. Лісова нора довга і покручана, попуд пėньками. (Грузкая)
«Хітрий як ліс» – то на чȯлȯвіка, а
«Хітра лисіца» – то на бабу кажут.
Ліс кури крав. Мисліви їх лапалі, з ліса
кȯмнярі модни булі бабам, купля̂лі.
(Клюкȯвичи)
«Хітрий як ліс» – то чоловіек, а баба
то, кажут, «Хітра як лісиця». Ліс хітрий, бо кури краде. Ліси білі на шкури.
(Суховуольці)
Лось:
Лось і ланя подобни до корови, оно
роги має пласкати, а вже в зубра, єліня чи кози то високі. Хвуст короткій, а
з-заду клєщи сиви. Клєщи то задні ногі
– біляви, сиви. (Грузкая)
Лось і кȯрова. Лось роги скидає, а у
верėсні. (Клюкȯвичи)
Лосі то дикі корови. (Суховуольці)
Ланя:
Баба як ланя. Як тлуста тьолка чи корова, то кажут: «О, ланя».
(Добривода)
На гиньчу бабу і корову кажут: «Хороша як ланя» – то значит тлуста, хороша, бо лані тлусти, хороши, гладкі.
(Суховуольці)
Казалі: «Хȯроша як ланя» – чи то
баба, чи кȯрова, то так прирумня̂лі.
(Клюкȯвичи)
Миши:
Миш сива і рижа. Сидит як миш пуд
митлою. (Добривода)
Миш сива і миш рижа, а чорний
пасочок по плєчох то польовиї миши.
(Грузкая)
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Кȯлісь баби вельме шкодовалі хліба, бо і на хліб було тяжко. То в комори
трималі, а миши виїдят дирку, то баби
будут казати для дити: «Діткі – їжте
той хліб, де миши поїлі, то зуби нė будут боліти». (Грузкая)
Сіви миши, рудиї миши. (Кліщелі)
Миши є хатні і пȯлювиї. Миши лапалі кȯти, кіт на нуч приходив дȯ хати,
нȯчував в хати. Приказувалі: «Сидит
як миш пуд митлою». Руда, рижа – то
миш пȯльȯвая. (Клюкȯвичи)
Як хтось боїться і тихо сидит, то
приказуют на його: «Седит, як миш
пуд метлою». Рудая, польовая миш –
рижа і пасочкі по юой, домовая, хатня миш – сивенька. Од миши трималі два-три коти, коти з їми справляліся, коти в хатǐ трималі. (Суховуольці)
Мėдвідь:
Мėдвідь то нėповоротній чоловік.
(Добривода)
Казали: «Спит як мėдвідь», «Дужий
як мėдвідь». Кожуха вивȯрȯчâлі дȯгȯри
вовною, пėрėбираліся за мėдвėдя̂ на гоготуху і там приговорувалі, а тогди,
де кубаса стȯїт, чи що – то вкрадут.
(Клюкȯвичи)
Приказка: «Велікій як медвіедь»,
«Спиш як медвіедь». Казалі колісь, же
медвіедь усьо в уліях міед виїдаў, переверне улья, хто там пщоли тримаў.
(Суховуольці)
Кожан – літуча миш:
Літучая миш. (Добривода)
Миш літучая то кожан. (Грузкая)
Кожан у вȯлоссє упльонтаїться.
(Клюкȯвичи)
Літучи миши они в ночіе бачат, оно
в ночіе лєтают, кажут, що як убронтаїться у волоси, то вже не вибронтаєш єї. (Суховуольці)
Норка:
Норка то миш, бо миши є пород
мнуго. Є миш сива, рижа і чорнява на
лонці. (Грузкая)
То такій звірок. (Суховуольці)
Олінь:
Олені. Олень. (Добривода)
Єлєнь то самець, а ланя то самиця. З єлєнюв рогі продавалі, бо єлєні
рогі що пару літ скідают. На Олексіюках на пėтлю злапалі ланю, то наробилі слоїкув, що на ціле літо було що їсти.
(Грузкая)
А у верėсні то саме риковіско єлєні.
Єлєнь склікає самиці, а як самці начнут
боротися, то нė раз роги зôб’ют. Єлєні
мисліви билі на мня̂со. (Клюкȯвичи)

Піжмак:
Пижмак то водяний щур. (Добривода)
Водяниї щурі то пижмакі, мисьліви билі їх на шкурі. Щурі водяниї мают
хвуст пласкатий. (Грузкая)
Бижмакі на скуркі лапалі і билі, бо
дȯрȯгиї скури платиліся. (Клюкȯвичи)
Пижмак то водяний щур. (Суховуольці)
Повх – крот:
Од повхів банки ставили і полапки,
коб нė рили. Одни казали крот, а други
– повх. (Добривода)
Поўх то крет, земльоройкі. Там,
де они риют, встромити жердочку,
а зверху наложи бутильку, на бутельці прив’яжи дрȯтув з десėть і, де нори
є, повсаджуй бутельку і друт конечно
в бутельку пусту, коб баращало. Як вітьор, то баращат і вже там кроти нė
ідут. (Грузкая)
Кроти в горудцю найбарзо риют,
то робилі їм так – посėредини встромляют тичку, на тичці заволочат друт
тонкі, по метрув штири-п’ять, і там,
де вун риє, всаджуют бутилку дном у
землю, а наверха шийка, а конець дроту зогнут і в бутилку всадят, і як вітьор... а ще в’ятрачок зроб’ят, і як вітьор крутит, то по дротовǐ щим іде
і баращит по бутилці, і крот боїться
барзо, утикає, нė риє так. (Грузкая)
Бėрезину свячону тикают, коб повх
нė рив. Ставлялі жėлізни шпіні в копець
і чеплялі щось, жеб бразкотало, того
звуку бояться. Прут жėлізний уб’ют
і баньок на дротах пȯначеплюют і
винėсуться повхи. Приказка: «Риє як
повх». (Клюкȯвичи)
Коб не риў поўх, то руозно робилі,
води лілі в яму. (Суховуольці)
Рись:
Рись подобний до кота, оно в ухах
має довгу шерсть, то кепській звірик тиї рисі. Они всьо на дервовǐ сидят і нападают на людину. Вун нė кусає, оно нападе чи на людину, чи на скотину і вун нė рве на м’ясо, но сяде на
йому і вип’є кров, зробит рану на горлі і смокче кров і тая звǐрина упаде, зомліє. (Грузкая)
Рися билі, бо казалі, що ципėня̂та
приде пȯдушит. (Клюкȯвичи)
Рись вміеє драпати як коти, страшно його споткати. Казалі, що колісь на
пуольськіх могілках рисі вигреблі яму,
до труни догребліся. (Суховуольці)
Собуль:
Соболь то дикі звір. (Грузкая)
Собуль, щось там про його казалі.
(Клюкȯвичи)

Сусȯл:
Сусьлік подобний до ласочкі. Сусьлікі то такії сами як ласочкі. (Кліщелі)
Всьо гȯвȯрилі: «Спит як сусȯл». То
якійся спящий звірок. (Клюкȯвичи)
Говорилі: «Заснуў як суслік». (Суховуольці)
Тхір:
Тхір кури подушит і кров виссе, і на
купу поскладає, а ні, то голови пооб’їдає. Тхір то трусливий чоловік. Скуру
з тхȯр’я̂ виправляли. Казали, сміючись,
що як кури високо на сǐдаловǐ сидят,
то тхур нė влізе, оно набздит і кури поспадают – почâдіют. (Добривода)
Тхур то кури душит, кулько кури в
курниковǐ, то всі подушит і покладе
на купи. Як ще ми в Грузкуй жилі, то
там Марко був такій і в його купа дров
була посėрединǐ подвурка, і булі ціпінята і всьо гінулі. Алі послі його жунка
примітила, Марчиха, що тхур в дрова
вбіг. То Марко по сėлі ходив і спросив
дужох хлопці і казав «Прийдǐте, хлопці, поможите тхурі вибити». Каждий мів кія і ми тиї дрова обточилі і
одкидалі з купи, ще із боку такії булі,
що пільновалі. Алє вже осталося немнуго тих дров. Бачимо побіг туди
сюди, нė мів де дǐватися і зара забилі
його і тхурėнята побралі, а там пір’я
кулько було, що вун наносив, як кормив. (Грузкая)
На кȯгось кажут «Труслівий як
тхір». Тхȯрâ лапалі в полапку. Тхір кури
душит. (Клюкȯвичи)
Тхуор то барзо смердючий, булі такії в селіе, що лапалі їх і на скури виправлялі, продавалі, дорогая шкурка
була. (Суховуольці)
Хомик:
Приказувалі: «Хомику – їж як хомик». (Добривода)
Хомик то такій звǐрок по норах,
вун тлустий, має вėліку голову і за
щокі, найбарзо як є горох, то понапихає, то послі цілій тиждėнь там їсць.
(Грузкая)
Казалі на кȯгось: «Хітрий як хомик».
(Клюкȯвичи)
Хто дужо їесць, то називают хомиком. (Суховуольці)
Щір:
Щурі лапали в полапку. (Добривода)
Щурâ лапалі в полапку і билі.
(Клюкȯвичи)
Лапалі їх у полапкі. Найбуольш як
гнуой виберают до самого дна, то у
гнойовǐ – в роговǐ пуд куонськім жолобом – вони живут і жив’яться. (Суховуольці)
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Заїць всього боїться
Кажут на когось «Боїться як заїць»
і такая приказка була. Заїць боїться
всього і сказав: А шо я жити буду?
Нėма мні життя, всього я боюся, собакі боюся, навǐть кут іде і боюся, чоловіка боюся, і ворони вėлікії боюся,
пуйду втоплюся. Пуйшов до рикі топитися, а жаби на берėгу сиділі; а як
вун пудийшов блізко топитися, тиї
жаби повскакувалі в воду. І вун дивиться, що булі тут і повтǐкалі і так
думає: І то ще є такоє, що і мене боїться – нė буду топитися! (Грузкая)
Назовницьство диких звǐрів сėла Клюкȯвичи і ȯколіці Кліщель (Ж – Щ)
Жбик, жбік, дикǐ/дикі кїт, кіт, кут,
куот – żbik.
Зубр, зубор, жубėр, жубор – żubr.
Заїць, заїц, заїець, заєць, шарак –
zając, szarak.
Зайчук, зайчик – zajączek
(mały zając).
Зайчėня, зайчėня̂, зайченя – zajączek
(dziecko zajaca).
Їж, їеж – jeż.
Коза, кȯза, дика коза – sarna.
Козьол, кȯзьол, дикǐ/дикі козьол –
jelonek.
Куна – kuna.
Ласочка, ласȯчка – łasiczka.
Ліс, лис – lis.
Лісиця, лисиця, лисица, лісіца, ліса –
lisica.
Лось, бик – łoś.
Ланя, корова, кȯрова – łania.
Миш, миш польовая/пȯльȯвая,
руда, рудая, рижа – mysz polna.
Миш, миш домовая/дȯмȯвая, хатня,
сіва, сива – mysz domowa.
Мėдвідь, медвіедь, вėдмідь –
niedźwiedź.
Кожан, літуча/летуча/літучая/
ліетуча миш – nietoperz.
Норка – norka
Олінь, олень, олень, єлінь, єлень –
jeleń.
Піжмак, біжмак, водяний щур –
piżmak.
Повх, полх, крот, крет – kret.
Рись – ryś.
Соболь, собуль – soból.
Суслік, сусол, сусȯл – suseł.
Тхір, тхур, тхуор, тхір – tchórz.
Хомик, хомик – chomik.
Щур, щір, щуор – szczur.
Лука БАРТОШУК
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Od Mozarta do …Mettalicy
B

(O popularności ukraińskiego repertuaru ludowego)

ogaty folklor muzyczny narodu
ukraińskiego odegrał ogromną
rolę w kulturze nie tylko ukraińskiej.
Sięgali po niego polscy pisarze, wyraźnie wpłynął na białoruską twórczość
ludową, jego motywy wykorzystywali wybitni kompozytorzy, ale także autorzy piosenek rozrywkowych na całym świecie. Inspirację, często bardzo
czytelną, ukraińskimi pieśniami ludowymi, także tymi śpiewanymi na Podlasiu, znajdziemy w kompozycjach Mozarta czy Beethovena, amerykańskich
przebojach czy… polskich pieśniach
patriotycznych. Największą popularność na świecie zdobyły zwłaszcza:
„Oj, ne chody, Hryciu”, „Jichaw kozak
za Dunaj” czy „Sczedryk” Mykoły Łeontowycza.

Historia jednej śpiewaczki
i jej piosenki
„Oj, ne chody, Hryciu” to jeden z najpopularniejszych utworów ukraińskich.
Znany jest on także na Podlasiu – zarówno w wersji ukraińskojęzycznej, śpiewanej m.in. w Dobrowodzie i Orzeszkowie, jak i białoruskojęzycznej – zapisanej
chociażby we wsi Michnówka w gm. Narewka („Niwa” z 24.12.1972 oraz „Pieśni Biełastoczczyny” Mikoły Hajduka,
Mińsk 1997). Autorstwo tej pieśni często
jest przypisywane na wpół legendarnej
śpiewaczce Marusi Czuraj (1625-1653),
której historia życia jest nieodłącznie
związana z tematem utworu.
Jedna z popularniejszych ukraińskich
poetek ludowych przyszła na świat w
rodzinie sotnika kozackiego Hordija. Po
śmierci ojca, który po powstaniu Ostranicy został spalony na stosie jako buntownik, mieszkała z matką w Połtawie.
Miała wielu wielbicieli, jednak miłością
jej życia był Hryć Bobrenko (według innej wersji Hryć Ostapenko), syn chorążego Pułku Połtawskiego, z którym potajemnie się zaręczyła. W 1648 r. Hryć
przyłączył się do powstania Chmielnickiego. Dziewczyna czekała na niego
cztery lata, jednak po powrocie ukochany nie zwracał już na nią uwagi i zamierzał ożenić się z inną – Hannusią,
dziewczyną z zamożnej połtawskiej rodziny. Zdradzona Marusia postanowi-

ła się otruć, jednak truciznę przypadkowo wypił Hryć. Latem 1652 r. sąd w
Połtawie skazał Marusię na śmierć, ale
został ona ułaskawiona przez Bohdana Chmielnickiego „za zasługi jej ojca i
słodkie pieśni”. Umarła w wieku 28 lat z
powodu nieszczęśliwej miłości, czy też
– według innej wersji – na gruźlicę. Są
też przekazy mówiące o tym, że została mniszką jednego z ukraińskich monasterów.
Według niektórych badaczy Marusia
Czuraj była jedną z najlepszych śpiewaczek swego czasu oraz autorką kilku pieśni, które są najczęściej związane z jej
życiem osobistym. Najpopularniejszą z
nich jest „Oj, ne chody, Hryciu”, która
opowiada o otruciu niewiernego kochanka. Oprócz tego przypisuje się jej autorstwo takich utworów, jak: „Wijut’ witry”,
„Hryciu, Hryciu, do roboty”, „Sydyt’ hołub na berezi”, „Zaswystały kozaczeńky”, „Kotyłysia wozy z hory” etc. Według niektórych badaczy nie ma żadnych
dowodów na to, że Marusia Czuraj w
ogóle istniała i proponują, aby traktować
ją jako pewien obraz poetycki, podobnie
jak Natałkę Połtawkę czy Tarasa Bulbę, a
nie realnie żyjącą pieśniarkę.
Wokół Marusi Czuraj zrodziło się wiele narracji mitycznych. Została ona bohaterką licznych utworów poetyckich, powieści i dramatów, a motyw z pieśni „Oj,
ne chody, Hryciu” stał się osnową około dziesięciu powieści, kilku dramatów
i poematów. Wielokrotnie do tej pieśni
odwoływał się w swoich utworach Taras
Szewczenko, który motyw otrucia chłopaka przez zakochaną dziewczynę wykorzystał m.in. w wierszu „Koło haju w
czystim poli”. Ponadto często wspominał balladę o Hryciu w takich utworach,
jak: „Perebendia”, „Kateryna”, „Hajdamaky”, „Do Osnowjanenka”, „Marjana-czernycia” etc.
Do pieśni „Oj, ne chody, Hryciu” nawiązywali też w swoich utworach inni
wybitni twórcy ukraińscy, m.in. Olha
Kobylanśka, Stepan Rudanśkyj, Mychajło Staryćkyj, Wołodymyr Samijłenko, Lina Kostenko. Sztukę M. Staryckiego „Oj, ne chody, Hryciu” wystawiał
chociażby ukraiński zespół teatralny z
Kleszczel pod kierownictwem Aleksandra Szczerbania. Podczas eliminacji do
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Wszechzwiązkowego Przeglądu Amatorskich Zespołów Teatralnych w Brześciu w 1941 r. Podlasianie zajęli z nią I
miejsce.

Folklor ukraiński a światowa
muzyka klasyczna
Melodia pieśni „Oj, ne chody, Hryciu”
nawiązuje do innego popularnego utworu ukraińskiego – „Jichaw kozak za Dunaj”, napisanego przez Semena Kłymowskiego, kozaka Pułku Charkowskiego,
który żył na przełomie XVII i XVIII w.
Po raz pierwszy pojawiła się ona w operze „Kozak stichotworiec” z 1812 r., do
której muzykę skomponował Cetterino
Cavos (1777-1840), wybitny włoski i rosyjski kompozytor. Ponieważ melodia
„Oj, ne chody, Hryciu” nie była wcześniej znana, istnieją przypuszczenia, że
to właśnie Cavos jest jej autorem.
Tekst pieśni Marusi Czuraj został po
raz pierwszy opublikowany w tłumaczeniu angielskim w Londynie w 1816 r. Tłumaczenie na język polski pojawiło się w
1822 r. we Lwowie, a tłumaczenie niemieckie – w 1848 r. Następnie piosenka
traﬁła do Francji, Belgii, Węgier. Istnieją
dowody na jej popularność także w Czechach, Słowacji i Stanach Zjednoczonych.
Motywy pieśni „Oj, ne chody, Hryciu”
(podobnie zresztą jak innych utworów
ukraińskich „Oj, u poli mohyła”, czy też
„Wijut’ witry”) wykorzystywał w swoich symfoniach i koncertach Wolfgang
Amadeusz Mozart (1756-1791). Z kolei
do innej popularnej pieśni ukraińskiej
„Jichaw kozak za Dunaj” w co najmniej
trzech swoich utworach odwołał się Ludwig van Beethoven (1770-1827). W Petersburskiej Bibliotece Publicznej jest
przechowywany unikatowy zeszyt niemieckiego kompozytora, w którym znajdują się własnoręczne zapisy nutowe z
1816 r., w tym pieśni „Jichaw kozak za
Dunaj”. Utwór ten traﬁł do Niemiec być
może razem z żołnierzami armii rosyjskiej. Najbardziej jednak prawdopodobne, że Beethoven usłyszał go w Wiedniu,
gdzie poznał syna ostatniego hetmana
ukraińskiego Kyryła Razumowskiego
– Andrija. Oprócz wspomnianej pieśni,
kompozytor niemiecki wykorzystywał
też melodie utworów kozackich, a w jed-

nej ze swoich sonat odwołał
śni, w których zastosowasię do pieśni „Odna hora wyno część zwrotek z „Marsz,
sokaja” (zapisanej na Podlamarsz Polonia”, а także niesiu m.in. w Trześciance).
które strofy z „Mazurka DąPieśni ukraińskie upobrowskiego”. W Ameryce w
wszechniały się na Zachodzie
1918 r. powstał „Marsz strzeldzięki przyjacielskim stoców amerykańskich”, związasunkom między kompozytony z tworzącą się tam Armią
rami, pisarzami i działaczaPolską pod nazwą Legion Komi społecznymi. Ważne było
ściuszki, która miała włączyć
także to, że część terytorium
się do walki о niepodległą
ukraińskiego należała przez
Polskę. Natomiast we Francji
dłuższy czas do Austro-Wępowstawała samodzielna Argier. To właśnie austriacki
mia Polska pod dowództwem
kompozytor Johann Nepogenerała Józefa Hallera. I tu
muk Hummel (1778-1837),
śpiewano „Marsz Hallerczyuczeń Mozarta, zrobił w 1818
ków”. Marsz amerykański i
r. przepiękne opracowanie
marsz francuski, mimo zapopieśni „Jichaw kozak za Dużyczeń tekstowych z „Marsz,
naj” na fortepian, wiolonczemarsz Polonia”, miały jednak
lę i ﬂet. Z kolei w 1839 r. niedwie zupełnie inne melodie i
miecki kompozytor Friedrich
w niczym nie przypominały
Schneider (1786-1853) opratej pieśni.
cował ją dla chóru męskieOstateczny, znany do dziś
go. W rezultacie różne chókształt „Marsz, marsz Polory i zespoły, których było w
nia” ustalił się w latach 20.
Niemczech bardzo dużo, spoХХ w. W okresie międzywopularyzowali ten utwór w ca- Українська пісня без козака, як... «Троянсько-римські» козаки – ілюстрація jennym pieśń ta była bardzo
łej Europie. Warto dodać, że
popularna wśród młodzieГеоргія Нарбута до «Енеїди» Івана Котляревського (1919 р.)
pieśń ta została także przetłuży w kraju, а Polonia za gramaczona na język francuski, włoski, cze- Inicjatorami jej powstania byli żołnie- nicą przyjęła ją jako swój nieoﬁcjalny
ski i angielski. Nie należy też zapominać rze pochodzący z Galicji, о czym świad- hymn. Z utworem tym łączy się powstao jej ogromnej popularności w Imperium czy zarówno dobór melodii, jak i jedna nie słowa „Polonia” na określenie PolaRosyjskim.
ków stale zamieszkujących poza granize zwrotek tekstu:
Pieśni ukraińskie były wykorzystycami kraju.
wane przez wybitnych kompozytorów
W czasie II wojny światowej „Marsz,
Łączmy ramię do ramienia
wielokrotnie. „Oj, ne chody, Hryciu” stamarsz Polonia” pełnił rolę jednej z główBracia Galicjanie,
ła się inspiracją chociażby dla komponych hymnicznych pieśni patriotyczGdy uderzym wszyscy razem –
zytora i pianisty Ferenca Liszta (1811nych. Po 1945 r. nie był w Polsce publiPolska zmartwychwstanie!
-1886), który pod jej wpływem napisał
kowany przez blisko рół wieku, jednak
„Ballade d’Ukraine”. Węgierski twórNie wiadomo, kto jest autorem tek- przetrwał dzięki tradycji ustnego przeca wykorzystywał w swoich poematach stu, ale wiadomo, że melodia została za- kazu z pokolenia na pokolenie. Dziś ten
symfonicznych także motywy z innych czerpnięta z dumki ukraińskiej „Oj, ne utwór, śpiewany na melodię ukraińskiej
utworów ukraińskich, m.in. „Wijut’ wi- chody, Hryciu”, o której urodzony na Po- pieśni ludowej, towarzyszy uroczystotry”. Wpływ liryki ukraińskiej badacze dolu polski pianista i kompozytor Woj- ściom patriotycznym i polonijnym za
dostrzegają także w nokturnach Fryde- ciech Sowiński (1805-1880) w „Krótkim granicą oraz uroczystościom polonijnym
ryka Szopena.
rysie historyi muzyki w Polsce”, umiesz- w kraju.
czonym we wstępie wydanego w Paryżu
Światowa popularność
Polskie pieśni patriotyczne –
„Słownika muzyków polskich” (1874),
„Kolędy dzwonów”
pisał w rozdziale „Dumy, dumki”, że na
na ukraińską nutę?
Wołyniu, Podolu, Galicji, w Маłеj PolWpływy folkloru ukraińskiego znaj- sce i Ukrainie często słychać ро wsiach
Innym utworem ukraińskim, któdziemy również w polskim repertuarze głosy młodych dziewcząt powtarzają- ry zdobył światową sławę, jest „Szczepatriotycznym, np. dumka „Oj, ne cho- cych na wieczornicach ową dumkę о dryk”, skomponowany przez Mykody, Hryciu” stała się inspiracją dla pol- Hryciu.
łę Łeontowycza (1877-1921), wybitnego
skiej pieśni żołnierskiej „Marsz, marsz
W okresie I wojny światowej anoni- kompozytora ukraińskiego, folkloryPolonia”, będącej dziś nieoﬁcjalnym mowi autorzy dopisali następne zwrot- stę, dyrygenta i pedagoga, który zginął
hymnem Polonii na świecie.
ki tej pieśni. Rozpowszechniła się ona tragicznie w wieku 43 lat, zastrzelony
Pieśń ta jest dziełem kilku nieznanych w różnych odmianach, zdobywając naj- przez czekistę w domu swoich rodziców
autorów. W wersji pierwotnej śpiewana większą popularność w Legionach Pol- w Markówce jako jeden z niebezpieczbyła w okresie powstania styczniowe- skich, w armii Józefa Hallera. W tym nych dla bolszewików nosicieli ukraińgo 1863 r. jako „Marsz Czachowskiego”. czasie powstały również dwie inne pie- skiego odrodzenia.
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Mykoła Łeontowycz (ukr. Микола Леонтович; ur. 13 grudnia 1877 we wsi Monastyrek
na Podolu, zm. 23 stycznia 1921 we wsi
Markówka koło Teplika) – ukraiński kompozytor, dyrygent, pedagog.
Syn księdza prawosławnego, w latach 1892-1898 studiował w Seminarium Teologicznym
w Kamieńcu Podolskim. W latach 1903-1904
uczęszczał również na lekcje muzyki przy carskiej kapeli chóralnej w Petersburgu, gdzie
zdał egzamin na dyrygenta chóralnego.
Od 1898 roku uczył muzyki, zakładał i prowadził chóry i zespoły instrumentalne w miastach
Podola, obwodów kijowskiego i katerynsławskiego. W 1901 wydał pierwszy zbiór pieśni
ukraińskich.
Od 1919 roku pracował w Kijowie. Wykładał w
Muzyczno-Dramatycznej Szkole Łysenki, był
jednym z organizatorów Ukraińskiego Państwowego Chóru i Państwowej Orkiestry Symfonicznej.
Zginął tragicznie, zastrzelony przez agenta
Czeka w domu swoich rodziców w Markówce.
Łeontowycz jest autorem opracowań ponad
150 ludowych pieśni na chór, które można
określić jako oryginalne kompozycje chóralne
na podstawie melodii ludowych. Najpopularniejsze jego dzieła to opracowania pieśni
ludowych – „Szczedryk” (Щедрик), „Dudaryk” (Дударик), „Zaszumiła liszczynońka”
(Зашуміла ліщинонька), dzieła oryginalne –
„Lodołom” (Льодолом), „Litni tony” (Літні
тони). Łeontowycz jest autorem Liturgii Jana
Złotoustego (Chryzostoma), a także niedokończonej opery „Na Wielkanoc rusałki” (На
русалчин великдень).

Nad kompozycją „Szczedryk”, jednym
ze swoich najbardziej znanych utworów,
Łeontowycz pracował niemalże całe życie
– pierwszą redakcję stworzył na początku XX w., druga powstała w latach 1906-1908, trzecia – w 1914 r., czwarta – w
1916 r. i ostateczna, piąta – w 1919 r. Inspiracją dla utworu były zimowe ukraińskie
pieśni obrzędowe – szczedriwki. Łeontowycz znalazł po prostu tekst starodawnej,
mającej jeszcze przedchrześcijańskie pochodzenie, zimowej kolędy życzącej i napisał do niego muzykę.

Pierwsza prezentacja „Szczedryka”
przed publicznością zachodnią miała
miejsce 5 października 1921 r. podczas
koncertu Ukraińskiego Chóru Republikańskiego w najbardziej prestiżowej
sali koncertowej na świecie, nowojorskiej Carnegie Hall. W 1936 r. Amerykanin ukraińskiego pochodzenia Peter J.
Wilhousky, dyrygent, nauczyciel muzyki, pracujący dla Radia NBC, napisał do
melodii Łeontowycza angielskie słowa,
dzięki czemu stała się ona popularną w
Stanach Zjednoczonych kolędą pod nazwą „Carol of the Bells” („Kolęda dzwonów”). Do tej pory chóry amerykańskie
śpiewają ten utwór jako kolędę bożonarodzeniową.
Utwór Łeontowycza na trwałe wszedł
do kultury masowej – jest on wykorzystywany w reklamach, pojawia się także w licznych ﬁlmach amerykańskich.
Jego humorystyczne wersje wykorzystano chociażby w popularnych serialach,
takich jak „Miasteczko South Park” czy
„Simpsonowie”, pojawia się także w dobrze znanych w Polsce ﬁlmach „Rodzina
Adamsów”, „Szklana pułapka 2”, „Harry Potter”, „Kevin sam w domu” czy
„Kevin sam w Nowym Jorku”. „Carol of
the Bells” można usłyszeć w różnorodnym wykonaniu – od klasyki do rocka.
Jako przykład jednego ze współcześniejszych wykonań można podać wersję nagraną przez zespół …Mettalica.

Pieśni ukraińskie
za Oceanem
Ukraińskie utwory ludowe traﬁały do
Stanów Zjednoczonych wraz z pierwszymi imigrantami z Ukrainy w latach
70. XIX w. W kulturze masowej zaczęły
one funkcjonować w okresie międzywojennym. Oprócz wspomnianego „Szczedryka”, który zdobył sławę nie tylko w
USA, ale na całym świecie, inspiracją
dla twórców amerykańskiej muzyki popularnej stały się chociażby takie pieśni
ludowe, jak „Jichaw kozak za Dunaj”,
„Oj, chodyt’ son koło wikon” czy „Oj, ne
chody, Hryciu”. Co ciekawe, po utwory
te sięgali głównie amerykańscy Żydzi,
których przodkowie przybyli do Stanów
z Ukrainy. Jednym z nich był George
Gershwin, właściwie Jacob Gershowitz
(1898-1937), amerykański kompozytor i
pianista, nazywany „królem jazzu”, który urodził się w rodzinie żydowskich
emigrantów z Ukrainy. Jak sam mówił,
już od dzieciństwa znał Ukraińców i ich
pieśni. To właśnie Gershwin razem z
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Herbertem Stothartem, autorem muzyki
do wielu hollywoodzkich produkcji, wykorzystał motywy z pieśni „Jichaw kozak za Dunaj” w utworze pod tytułem
„Cossack Love Song”, który znalazł się
w operetce z 1925 r. „Song of the Flame”.
Operetka ta cieszyła się tak ogromną popularnością, że na scenie Opery Nowojorskiej pokazano ją aż 219 razy z rzędu.
Dziesięć lat później, w 1935 r., George Gershwin wykorzystał motywy innej
pieśni ukraińskiej – kołysanki „Oj, chodyt’ son koło wikon”, którą usłyszał na
koncercie w Nowym Jorku w wykonaniu Ukraińskiego Chóru Narodowego.
Zapisana po raz pierwszy w 1837 r. w almanachu „Rusałka Dnistrowaja” ukraińska pieśń ludowa zrobiła na nim tak
duże wrażenie, że wykorzystał jej motywy w kompozycji „Summertime” – arii
do opery „Porgy and Bess”. „Summertime” niemal od dnia powstania zyskała
ogromną sławę. Obecnie istnieje aż 1852
wariantów tego utworu, z czego za najsłynniejsze uważa się wykonanie duetu
Ella Fitzgerald i Louis Armstrong.
Po ukraińskie utwory ludowe za Oceanem sięgał nie tylko George Gershwin.
W 1940 r. amerykański autor piosenek
Jack Lawrence (1912-2009) wykorzystał
motywy „Oj, ne chody, Hryciu” w utworze „Yes, My Darling Daughter”. Piosenka wykonywana na początku lat 40. XX
w. przez szalenie popularną wówczas
Dinah Shore z orkiestrą Glenna Millera stała się prawdziwym hitem w USA.
Zadebiutowała od razu na 10 miejscu listy Billboard, a co tydzień sprzedawano
aż 500 tys. jej kopii, co w tamtym czasie
było czymś nadzwyczajnym.
Skąd autor „Yes, My Darling Daughter” znał ukraińską piosenkę? Można
się domyślać, że z rodzinnego domu –
jego rodzice byli ukraińskimi Żydami,
którzy w 1904 r. przybyli z Białej Cerkwi do USA.

„Hryć” w Meksyku?
Okazuje się, że ukraińska pieśń ludowa „Oj, ne chody, Hryciu” zawędrowała także do Meksyku, gdzie wykorzystała ją Yuri – jedna z najważniejszych
piosenkarek meksykańskich ostatnich
trzech dekad. Jej piosenka „Sí mi hijita linda”, otwierająca płytę „Mi Hijita
Linda” z 2008 r., to nic innego jak popowa hiszpańska wersja dumki ukraińskiej, która do Meksyku traﬁła zapewne
dzięki jej amerykańskiej wersji „Yes, My
Darling Daughter”.
Zakończenie na str. 34

Wspomnienia chłopca z akcji „Wisła”
J

Tak zaczęła się moja historia
Kostomłoty. Mała, nadbużańska wiekowa wioska odległa około 15 km od
Brześcia. Kiedyś leżąca w obrębie Wielkiego Księstwa Litewskiego, którą w 1412
roku wielki książę litewski Witold podarował zakonowi augustianów osadzonemu w Brześciu. Następnie była własnością
między innymi Kościuszków, Sapiehów,
Łoskich, Smoleńskich.
W tej to wiosce, 28 października 1941
roku, w chałupce położonej około 150 metrów od Bugu dane mi było po raz pierwszy obejrzeć ten świat doczesny.
Moje drzewo genealogiczne, jak opowiadał ojciec, wywodzi się od ukraińskich (ruskich) chłopów pańszczyźnianych. Moja babcia (matka ojca)
Anastazja była jedną z ostatnich, którzy historię przekazywali nie na piśmie,
lecz w pieśniach, opowieściach i legendach. Dużo opowiadała o tym, jak „panowie Lachy” obchodzili się ze swymi
poddanymi, to znaczy chłopami. O tym,
jak ekonomowie kładli chłopa w stodole
na ławce, zaś służba dworska aż do krwi
biła harapami (nahajkami); czasami potraﬁli zatłuc na śmierć. Za to, że chłop
coś złego na pana powiedział, mógł się
spodziewać rozerwania ust – wkładano
palce w usta i ciągnięto aż pękły.
Z jaką radością witano zniesienie
pańszczyzny, mogą świadczyć chociażby
słowa pieśni, której fragmenty zapamiętałem:
Oj wi wtorok, oj wi wtorok
panszczyna propała.
Oj wi wtorok wsich Lachów
do lisu pohnała.

i bardzo trudne sytuacje, ale bez
zagrożenia życia – odpowiedziałem. Wtedy postanowiłem spisać
historię swego skromnego, ale w
miarę bogatego życiorysu. Życiorysu chłopca z akcji „Wisła”.
Takich jak ja było wielu. Wielu przeżywało traumę swoją i
swoich rodziców. Poznając po
drodze dobro i zło pochodzące
od nikogo innego, tylko od człowieka. To my, ludzie, jesteśmy
dobrem i złem tego świata...

Фото Л. Лабович

est 21 listopada 2013 roku...
Kiedyś trzeba było zacząć.
Sprowokowała do tego moja
wnuczka Natalia pytaniami:
Jak to było dziadku? Gdzie? Kiedy? Ostatnio zadała prowokujące pytanie: Dziadku, czy zdarzyła ci się w życiu sytuacja, że byłeś
na granicy życia i śmierci? Przeleciałem w pamięci swój 72-letni
życiorys. Nie, czegoś takiego nie
pamiętam, choć przeżyłem trudne

Spoczywaje nahajońka, szczo ludy
karała,
Ne odnoho popobyła, do zemli
wohnała.
Nie pamiętam środka pieśni (była bardzo długa), ale końcówka była błagalnym
życzeniem „panów Lachów”:
My ne wmijemo kosyty,
naszy żinki żaty,
Oj wernysia pańszczyno,
bo budiom propadaty.
Jak wynika z opowiadań, byliśmy na
tych ziemiach od wieków – tutejsi. Nie
dane mi było poznać dziadków ze strony matki ani dziadka ze strony ojca. Matka pochodziła z rodziny Jedinów. W czasie bieżeństwa rodzinę mamy wysiedlono
gdzieś pod Ural, w okolice Ufy. Wrócili
prawdopodobnie w 1920 roku. Brat matki
Gierasim był dwukrotnie żonaty. Z pierwszego małżeństwa miał dwie córki Nadzieję i Olgę (po mężu Szelest) oraz syna
Janka. Z drugiego małżeństwa – syna
Grzegorza (Ryśka) i córkę Marię (obecnie
po mężu Szprychel).
O rodowodzie ojca z nazwiska Stepaniuk (zmieniono mi nazwisko na Stefaniuk przy wyrabianiu dowodu osobistego)
i z przezwiska Iwancza też niewiele mi
wiadomo. Wprawdzie we wsi było kilka
rodzin o nazwisku Stepaniuk, Stefaniuk,
ale nie była to jakaś bliższa rodzina.
Matka ojca Anastazja pochodziła z
domu Niczyporowskich (ojciec Cyryl,
matka Paraskeda). Bliższych danych o rodzinie babci nie znam, wyjechała w okresie międzywojennym z Kostomłotów do
Rosji czy za Bug. Rodzeństwa ojca też nie
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znam. W czasie bieżeństwa również byli
wywiezieni gdzieś w głąb Rosji. Wrócili podobno jesienią 1920 roku, ale nie w
pełnym składzie. Ojciec ojca, czyli mój
dziadek, zmarł gdzieś po drodze, starsza siostra została gdzieś za Bugiem, tam
też wyszła za mąż. Do swojej wioski ojciec wrócił tylko z matką, młodszą siostrą
Anną i bratem Fiodorem. Niestety siostra zmarła na tyfus zaraz po powrocie.
Brata Fiodora też nie poznałem. W czasie
II wojny światowej za to, że przechowywał rosyjskiego jeńca, który uciekł z niemieckiej niewoli, został zesłany do obozu, skąd już nie wrócił.
Losy powracających z bieżeństwa
były nie do pozazdroszczenia. W wyniku działań wojennych (I wojna światowa i
wojna polsko-bolszewicka) wieś była prawie doszczętnie spalona (wiadomo, domy
drewniane, o ciasnej zabudowie, kryte
strzechą). Komu udało się wrócić wiosną,
mógł coś niecoś posadzić, posiać. Tych
zaś, którzy wrócili bliżej jesieni, czekał
głód. Nie było gdzie mieszkać. By przetrwać zimę, kopano ziemianki. Jedzenie?
Oszukiwano żołądek czymkolwiek, można by powiedzieć korzonkami. Zbierano
lebiodę, nasiona traw. Dobrze, jak do wyżebranych obierek ziemniaczanych dostało się od Żyda trochę „laku” (woda po
śledziach). Chleb. Normalny żytni chleb
był praktycznie nie do zdobycia. Jeśli już
udało się zdobyć choćby otrąb lub pośladów, to było święto – mieszało się je z nasionami lebiody lub innych roślin i z tego
pieczono placki.
– Udawałem niemowę – opowiadał
ojciec. – Chodziłem po prośbie do dalszych wiosek, skąd nie wywozili lub ludzie wcześniej wrócili. Wchodzę czasami
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do domu, czuję zapach świeżo pieczonego chleba, pokazuję gestem, że jestem
głodny. Niestety, często był odprawiany
z kwitkiem, wręcz wypychany za drzwi.
Minęła zima. Wiosną można było radzić lepiej. Nadmienić trzeba, że oprócz
matki na utrzymaniu była jeszcze siostra
i młodszy brat. Ojciec najmował się więc
do pasienia krów, później do prac przy
budowie. Nauczył się prac ciesielskich,
bo po powrocie z bieżeństwa dużo się
budowało i to z drewna, później traczki.
Tartaków wtedy było raczej niewiele. Wszystko obywało się ręcznie. Żeby
z kloca zrobić bale lub deski, trzeba było
przepiłować go wzdłuż według wyznaczonej linii. W tym celu przygotowany
na ziemi kloc obciosywano, następnie
wciągano na kozły. Jeden pilarz (prowadzący) wchodził na górę – jego zadaniem było odpowiednie prowadzenie
piły, by rzaz szedł według wyznaczonej
linii – podnosił piłę do góry, potem puszczał, pilnując linii, na dole dwóch ciągnęło piłę w dół. Tracz był wtedy wziętym fachowcem.
Tak więc ojciec, chodząc od wsi do
wsi, zarabiał.
Ożenił się, pobudował jako taką chałupkę i tu znów przyszła bieda. Siostra,
która została za Bugiem, po wyjściu za
mąż zażądała spłaty należnej jej części gospodarstwa. Sprzedał więc tylko
co pobudowany dom i wszystko trzeba
było zaczynać od początku. Było ciężko, zwłaszcza że rodzina się powiększała: 11 lutego 1932 roku przyszedł na
świat pierworodny syn, któremu nadano imię Jan. Następnie urodził się drugi syn Aleksy, którego niestety nie dane
mi było poznać, bo zmarł przed moim
narodzeniem.
W 1938 roku po przeprowadzonej komasacji gruntów rodzice budują się na kolonii nad Bugiem – tam, gdzie dziś stoi
nasz domek. Ojciec był bardzo gościnny i towarzyski, bardzo lubiący przyrodę.
Działkę na kolonii wybrał może ze względu na to, że była najuboższa (ziemia była
nie najlepsza i Bug wylewał, a bogaty nie
był), ale malowniczo położona.
Obok nas swoją kolonię wybrał, też
niezbyt bogaty, Mikołaj Potapczuk –
psałomszczyk w cerkwi prawosławnej.
Nadmienić tu trzeba, że w okresie międzywojennym w Kostomłotach były
dwie paraﬁe: unicka i prawosławna (od
2003 r. znów są dwie paraﬁe). Moi rodzice byli prawosławni, nie wrócili do unii.
Po kasacji unii w 1875 r. moja babcia
Anastazja prawdopodobnie jako pierwsza była chrzczona w cerkwi prawosław-

Kamień z wyrytym napisem 1941 – to tu stało łóżko, na którym przyszedłem
na świat. Obok siedzi wnuczka mego brata Magda

Kawałek pękniętego młyńskiego koła – to co zostało po wiatraku
wujka Harasyma Jedina
nej. Mnie ochrzcił ostatni proboszcz cerkwi prawosławnej ks. Mikołaj Szczur. W
1945 roku decyzją władz paraﬁa prawosławna została zlikwidowana.
Wybuch wojny poczynił wiele zmian.
Układem Ribbentrop – Mołotow Bug
stał się rzeką graniczną. Brześć i twierdza brzeska znalazły się po drugiej stronie Bugu, czyli na terenie ZSRR.
Był piękny letni wieczór 1941 roku (ja
jeszcze się nie narodziłem) – jak opowiadał ojciec – zza Bugu słychać było
muzykę i śpiewy. Oﬁcerowie radzieccy bawili się z zaproszonymi oﬁcerami niemieckimi. Aż tu nagle o północy
ciszę przerwał huk dział, jazgot samolotów i detonacja bomb. Zaczęła się inwazja Niemców na Związek Radziecki.
Garnizon Twierdzy Brzeskiej uśpiony,
bez dowództwa, nie miał szans na obronę. Po opuszczeniu twierdzy przez woj-
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ska wielu ludzi z okolic jak hieny szło
szabrować to co tam jeszcze zostało:
bieliznę, pościel, mundury. Ojciec zastanawiał się: Może bym poszedł, lecz
mama odpowiadała: Nie! Nie można bogacić się na cudzym nieszczęściu.
Tak mniej więcej przedstawiała się
sytuacja mojej rodziny na tle historii w
niezbyt obﬁtym drzewie genealogicznym. Trwała wojna, ja rosłem w nieświadomości. Pierwszym zarejestrowanym w
mojej pamięci zdarzeniem było kopanie
schronu.
Lato 1944 roku. Front zbliżał się do
Bugu, jak się później okazało – granicy.
Niemcy gonili miejscową ludność do kopania okopów. Wzdłuż Bugu szykowali linie oporu. Rodzice też starali się jakoś zabezpieczyć – uciekać z dobytkiem
nie ma jak – postanowili więc wspólnie
z sąsiadem Potapczukiem wykopać pro-

wizoryczny schron. Taką zwykłą dziurę, obłożoną z wierzchu żerdziami i ziemią, z niewielkim włazem, tak by się
zmieściło osiem osób: babcia, matka,
ojciec, brat, ja, no i nasz sąsiad Potapczuk z żoną i córką Tamarą. Właz zasłaniano poduszkami.
Pamiętam, jak w tym dniu, gdy skończono kopać schron, wieczorem też siadłem na piasku i z patyków coś tam próbowałem budować. Samego pobytu w
schronie nie pamiętam. Z opowieści matki wiem, że byłem bardzo krzykliwy, ponieważ chciałem koniecznie wyjść na zewnątrz się bawić.
Nadszedł jednak dzień krytyczny.
Zbliżała się ofensywa. Żołnierze niemieccy kazali przenieść się jak najdalej od rzeki, ponieważ tam miała być linia obronna.
Miało być bardzo niebezpiecznie. Mieliśmy się przenieść trochę dalej. Ostatecznie
my się przenieśliśmy do Kuladycziw, a Potapczukowie do Fidoruków. Było to nocą.
Jak opowiadała matka – złapała mnie pod
pachę i osłaniając poduszką biegła przez
zboża. Szczęśliwie dotarli wszyscy.
Drugie, co zapamiętałem z tego okresu, to łączkę, która była niedaleko schronu
u Kuladycziw. Rano ktoś doniósł, że kogoś zabito. Wszyscy poszli oglądać, pobiegłem i ja. Na łączce stało kilku niemieckich żołnierzy, na trawie leżał chłopak z
roztrzaskaną głową – jak się później dowiedziałem od bratowej, która się jeszcze
wtedy nie urodziła, był to jej brat.
Tyle tylko zapamiętałem z wojny. Zapowiadanych wielkich działań obronnych nie było. Linia frontu została przerwana z jednej strony w okolicy Kodnia,
z drugiej zaś w okolicach Krzyczewa.
Niemcy szykujący się do obrony w okolicy Terespola, Kostomłotów zostali otoczeni – wzięci w kocioł – musieli
szybko się wycofać, zostawiając wioski
w spokoju, nie czyniąc zniszczeń. Dla
nas i naszej wsi wojna się skończyła.
Jednak Bug już nie był tą rzeką, co
przed wojną, albowiem stał się rzeką graniczną. Mieszkaliśmy około 150 m od
brzegu, czyli od granicy. Zagroda była niewielka: stodoła, obórka i jako takie mieszkanie. Dom niewielki, trzyizbowy – sień,
kuchnia, pokój. Do mieszkania wchodziło się z sieni. Sień była jednocześnie komorą. W komorze trzymało się podręczne rzeczy: narzędzia, bodnie z solonym
mięsem, mąkę, chleb, który piekło się raz
w tygodniu itp. Z sieni szło się do kuchni
i dalej do pokoju. Całe życie dzienne toczyło się w kuchni. W kuchni był ogromny piec z zapieckiem, który służył nie tylko do gotowania i pieczenia chleba, ale też

do spania i jeszcze przez ściankę grzewczą zimą – po odsunięciu odpowiedniego
luftu – ogrzewał pokój.
Bardzo lubiłem siedzieć na piecu,
szczególnie zimą, ponieważ było tam ciepło. W kuchni na zapiecku spała babcia,
pozostali w pokoju. Niewiele było w tym
mieszkaniu przestrzeni. Toteż jak tylko ustabilizowało się życie po zawierusze wojennej, rodzice zaczęli myśleć o gospodarowaniu, a nie tylko o przetrwaniu.
Kupiono kierat, maszynę do młócenia –
wprawdzie targankę, ale owies, jęczmień,
grykę, a nawet pszenicę można było młócić. Żyto młócono cepami, ponieważ była
potrzebna prosta słoma do krycia dachów,
no i na sieczkę. Sieczka to taka bardzo
krótko (długości 2-3 cm) pocięta słoma,
którą podawało się jako karmę dla koni i
krów. Do cięcia słomy służyła sieczkarka
napędzana ręcznie albo kieratem.
W końcu trzeba było też pomyśleć o
lepszym lokum dla nas, o postawieniu nowego większego domu. Takiego domu, jak
to wtedy mówiono, na dwie połówki, czyli dwurodzinnego, tak by każdy z nas – to
znaczy brat i ja – miał swoją część. Wtedy
myślano kategoriami rodzin wielopokoleniowych.
Moje wspomnienia byłyby niekompletne, gdybym nie włączył w nie naszego sąsiada Mikołaja Potapczuka, powszechnie znanego jako diaczok. Był to
człowiek niewielkiego wzrostu, bardzo
pobożny – wielki ortodoksa i obrońca
prawosławia. W cerkwi pełnił funkcję
psalmisty – diaka. W 1938 roku, gdy na
Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu niszczono cerkwie prawosławne, w
Kostomłotach też była cerkiew prawosławna w zaadaptowanym domu. Gdy
przyszła kolej na nią, a urzędnicy wysłani przez starostę zaczęli łamać ikonostas, płakał. Bronił jej można by powiedzieć całym swoim mizernym ciałem.
Po wysiedlaniu w ramach akcji „Wisła”
przyjął święcenia kapłańskie. Ostatnie
lata po śmierci swojej matuszki posługiwał na Świętej Górze Grabarce. Odszedł
13 grudnia 2001 roku. W roku Jego śmierci, będąc na Św. Górze Grabarce w czasie święta Przemienienia Pańskiego, odwiedziłem Go – rozpoznał mnie, choć z
trudem, przytulił i pobłogosławił. To było
moje ostatnie z Nim spotkanie.
Mieszkanie Potapczuków było oddalone od naszego o jakieś 100 metrów. Jako
mały chłopiec byłem tam częstym gościem. Goniłem bezpośrednio z podwórka i właziłem za stół, oczywiście w czapce. U nich w każdym pomieszczeniu było
bardzo dużo ikon, toteż diad’ko Kola (tak
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go nazywałem) ciągle mówił, zwracając
mi uwagę: Tolik, ty żyd. – A czoho ja żyd?
– pytałem. Bo ty w szapci pered swjatymy ikonamy – odpowiadał. Taki dialog powtarzał się bardzo często.
Lubiłem tam biegać. Zresztą nie miałem gdzie. Mój brat, dziewięć lat starszy, nie był kolegą do zabawy, co najwyżej mógł skarcić. Czasami bardziej się
bałem brata niż rodziców – i to do późnych lat. Koleżanek w pobliżu nie miała
też Tamarka, córka Potapczuków, starsza ode mnie, ale młodsza od mego brata
i jako dziewczynka zawsze dla mnie trochę czasu znalazła.
Kolejnym sąsiadem był Pietryk, przez
kilka kadencji sołtys Kostomłotów. Tam
mój brat miał kolegę – mego imiennika
Anatola (Tolka). Nieco dalej mieszkali
Fidorukowie, po przezwisku Iwańczyk,
kuzyni ze strony babci. Ich kolonia sąsiadowała wprawdzie z naszą, ale mieszkali od nas gdzieś w odległości około kilometra w prostej linii.
Z Fidorukami wiąże mnie dość ciekawe wspomnienie, nie tylko wynikające z pokrewieństwa. Otóż ich najstarsza
córka Anna (Handzia) trochę zajmowała
się krawiectwem, było więc u niej co nie
miara, jak mi się wtedy wydawało, różnych szpulek od nici, ścinków krawieckich i innych drobiazgów. Były to dla
mnie najwspanialsze zabawki, no i Handzia była moją największą miłością. Toteż wielokrotnie oświadczałem się jej,
rozkładając ręce wzdłuż stołu i mówiąc:
Pamiętaj, nie żeń się z nikim, zobacz, jakie mam długie ręce – już niedługo będą
tak długie, że będę mógł się z tobą ożenić.
Byłem o nią zazdrosny do tego stopnia,
że jak wychodziła za mąż za Krala, uciekłem z płaczem z wesela. Zazdrość potęgował fakt, że pan Kral był frontowcem
i często przychodził do niej w mundurze
obwieszonym medalami.
Często swoją złość i niepowodzenia
wyładowywałem w drodze od Handzi do
domu. Dochodziłem wówczas do jabłoni, rosnącej jakieś 50 metrów od podwórka, siadałem, opierałem się o pień i zaczynałem wrzeszczeć: Mama nechaj zabere,
mama, mama nechaj zabere… I tak w
kółko. Przychodził ojciec, brat, babcia.
Wezmą, podniosą mnie pod dom na podwórko, ja wracałem z powrotem pod jabłonkę i od początku: Mama nechaj mene
zabere. Darłem się tak długo, aż w końcu przychodziła mama i zabierała mnie
spod jabłonki. O dziwo, nigdy nie dostałem żadnego klapsa.
Tak zapamiętałem moje kostomłockie lata...
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Akcja Wisła

Skaży nam Uczytiel koły toje bude?
Koły Ty sudyty mir pryjdesz?
Poczujte wojny i słuchi wojenny,
Powstane narod na narod.
I budut’ honienia i hołod, i chołod,
I braćkaja krow potecze.
Umenczyt’sia wira, pohibne nadija,
W serciach prochołone lubow,
tohdy ludy skażut’
Pokryjte nas hory (Łk. 23,30),
No hory na nich ne spadut’…

ko?! Trudno sobie teraz wyobrazić tę rozpacz. Pytano, co można ze sobą zabrać?
Nic? Kuferek z ubraniami. A co z dobytkiem? Jak się później okazało, można było
zabrać inwentarz.
Moi rodzice zabezpieczyli co było
możliwe, w nadziei, że kiedyś wrócą.
Kierat, młocarnię, a nawet zegar ścienny wywieziono do Pucera, kuzyna ze
strony matki, mieszkającego w Murawcu. On jako inwalida wojenny nie podlegał wysiedleniu. Mieli też dobrego
sołtysa i do tego wieś była przeważnie
katolicka, toteż nikt we wsi nie znalazł
się na liście do wysiedlenia.
Nadszedł jednak ten sądny dzień, 12
lipca 1947 roku – według kalendarza juliańskiego święto Piotra i Pawła. Początek
żniw. Trzeba było wszystko zostawić. Zostawić cały dorobek swego życia. Bo cóż
można było zabrać na kolejniaczok – żeliźniak? Kartoﬂi jeszcze nie wykopano, zboża nie zżęto. Wszystko zostawało.
Tę tragedię najlepiej obrazuje pieśń
śpiewana w pierwszych latach na wygnaniu:

Słowa te odzwierciedlały ich uczucia:
grozy i jednocześnie słabości. Niedawno
przecież skończyła się wojna. Uwolnieni
od kontyngentów i innych wojennych restrykcji ludzie zaczęli normalnie żyć, dorabiać się. Ojciec, tak jak wspomniałem,
przygotowywał drewno na nowy dom, kupił kierat, maszynę do młócenia. Pola były
obsiane, obsadzone. Zostawić to wszyst-

W naszij Lubelszczyzni,
Smutny dni nastały,
Koły naszy ludy seła opuskały.
Opuskały seła, ta j te ne z radosty,
Pryszow taki rozkaz od pana starosty.
W nydilu rano, szcze sonko ne wstało
Do naszoho seła wijśko pryjichało.
Wijśko pryjichało, taki rozkaz dało,
Szczob za try hodyny wse syło zobrałoś.

Wiosną 1947 roku sielankowy – można powiedzieć – spokój, jaki zapanował po
wojnie, zakłóciła wieść o wysiedleniach.
Po sełach poszła trywoha – panika opanowała ludność. Można sobie wyobrazić
przerażenie, jakie ogarnęło mieszkańców
naszych okolic. Ludzie, którzy przeżyli
bieżeństwo, głód, choroby, II wojnę światową zaczęli postrzegać w tym zbliżającą
się apokalipsę – „Koniec Świata”. Wśród
zbierających się ludzi często było słychać
pobożną pieśń modlitewną:

Od Mozarta do …Mettalicy

Zakończenie ze str. 30
* * *
W ciągu ostatnich stuleci ukraińskie
pieśni ludowe przekraczały granice i upowszechniały się na całym świecie, czego
najlepszym przykładem jest popularność
w wielu krajach świata dumki „Oj, ne chody, Hryciu”, pieśni „Jichaw kozak za Dunaj”, czy też opracowania Łeontowycza.
Motywy z pieśni ukraińskich pojawiają się w różnych gatunkach muzycznych:
od disco-polo (wystarczy spojrzeć chociażby na popularność podlaskich zespołów białoruskich, wykonujących w tym
stylu ukraińskie piosenki ludowe, niekiedy w tłumaczeniu na język białoruski), poprzez muzykę pop, folk-rock, blues, jazz,
aż po muzykę klasyczną. Pieśni ukraińskie wykorzystano także jako podstawę repertuaru patriotycznego. Niektóre z
tych utworów zdobyły sławę międzynarodową. To chociażby „Summertime”, opar-

ty na motywach pieśni „Oj,
Oj, chodyt’ son
koło wikon”, który jest uznawany za jeden
z najgenialniejszych i najbardziej znanych
utworów jazzowych w świecie, czy też
„Szczedryk”, który w wersji anglojęzycznej jest dziś jedną z najpopularniejszych na
świecie pieśni bożonarodzeniowych. Dlatego też warto czasami, gdy już znudzi się
tradycyjne wykonanie ukraińskiego repertuaru ludowego, zajrzeć na youtube.com i
odnaleźć tam klasyczne utwory „Ballade
d’Ukraine” Liszta czy „Schöne Minka, ich
muß scheiden” Beethovena, amerykańskie
„Yes, My Darling Daughter”, „Summertime”, „Cossack Love Song”, meksykańskie
„Sí mi hijita linda” czy nawet polski marsz
patriotyczny „Masz, marsz Polonia”, by
się przekonać, że ukraińska muzyka ludowa może brzmieć ciekawie w każdym gatunku, w każdym języku i w każdym wykonaniu.
Ludmiła ŁABOWICZ
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Ludy wychodyły, stały sumowaty,
A tut kapral kryczyt’: pora odjiżdżaty.
Do perszoji stacji wezły nas wozamy,
A tam dalej każut’ budium pojizdamy.
A jak my jichały, bydy my ne znały,
Bo nam po dorozi repetu dawały.
Repetu dawały i tak nam kazały,
Że tam na zachodi budem lipsze mały.
Jak my zajichały, Boże ty mij Boże.
Pola ne horane, żyto ne sijane,
Tylko odni mury, szcze j porozwalane.
Seła, naszy seła syrotamy stały,
Bo naszymy lud’my zachid zaselały.
Seła, naszy seła, my was ne zabudym,
My was ne zabudym, puki żyty budym.
Niewiele z tego pamiętam, jak długo
moi rodzice pakowali swój dobytek. Prawdopodobnie biegali jeszcze do wsi do jakiegoś komendanta, by sprawdzić – może
pomyłka, może można by było skreślić.
Nic z tego.
Późnym popołudniem karawana załadowanych wozów ruszyła do punktu
zbiorczego w Chotyłowie. Brat gonił krowy, a mnie posadzili na sam wierzch załadowanego wózka. Ze łzami w oczach i
z bólem serca opuszczali swoje nadbużańskie gniazdo, które zaczęli wić niespełna
dziesięć lat temu. Drzemałem prawdopodobnie, kiedy zahaczyła o mnie jakaś gałąź z przydrożnego drzewa. Spadłem z
furmanki.
O jakiej porze dojechaliśmy do Chotyłowa, nie pamiętam. Gdy się obudziłem,
zobaczyłem pełno furmanek. Ludzie palili ogniska, przygotowując posiłki. Mama
gotowała kompot z wiśni, których narwano gdzieś po drodze. Zaczęło się oczekiwanie. Niektórzy jeździli jeszcze do starostwa w Białej Podlaskiej, licząc na cud.
Niestety cudów nie było. Po dwóch czy
trzech dniach i przeglądzie lekarskim –
pamiętam z mamą chodziliśmy do jakiegoś pomieszczenia, w którym to pan w
białym fartuchu o coś pytał i obsłuchiwał
– zaczęto nas ładować do towarowych wagonów. Ruszyliśmy w nieznane.
Trwały żniwa. Z wagonów z bólem
serca oglądaliśmy żniwujących. Czasami,
gdy pociąg się zatrzymywał, ktoś wyskakiwał, by podkraść snopek lub trochę siana dla krów, konika – trzeba było czymś
karmić. Tak jechaliśmy do wyznaczonego
nie przez nas celu. W naszym przypadku
stacją docelową było Szczytno.
Cdn.
Anatol STEFANIUK (STEPANIUK)
Tekst jest wyborem z obszerniejszych wspomnień, przekazanych przez Autora Redakcji
„Над Бугом і Нарвою”.

«Пушов діед по гриби, баба по опенькі…»
Ц

(Назви грибів у говірках між Бугом та Нарвою)

ьогорічна дощова осінь особливо добра, щоб вибратися з кошиком на гриби до одного з наших
підляських лісів. Який гриб їстівний та який отруйний – досконало знає кожен досвідчений збирач грибів. Однак, як який гриб зветься «по-нашому», – відає
вже щораз менше людей. Звичайно, навіть молодші
користувачі підляських говірок ще пам’ятають – що
гриб та що бетка, що таке красноголовець або гноявка.
Однак спитати: А ви вискочня або жидуовську бетку
бачилі? А пудберуознік то тоє саме што козляк? Можливо й мало хто на це відповість, ну хіба що старіші
збирачі грибів.
Ось і чергове питання, яке постає перед нами – шанувальниками нашої старовинної мови – зберегти від
забуття колишні назви грибів.
Аа
Абетка лісу
Абетка лісу – ось вона,
Від літер аж рябить.
Береза, вільха, дуб, сосна,
Та спершу – це гриби.
Дзвенить весела дітлашня –
Аж стих пташиний спів:
Отак вивчаємо щодня
Абетку грибників!
Бб
Білий гриб, боровик
На галяві між дубів
Білий Гриб велично сів.
На півлісу забілів
Отаман усіх грибів.
Так і каже: я значний!
Так і каже: я смачний!
І ляга тепло, як пух,
На брунатний капелюх.
І радіє наш грибник,
Адже знає,
Що самотнім Боровик
Не зростає…
Вв
Вовнянка і Валуй
Весела Вовнянка
і млявий Валуй
Зустрілися раз під сосною.
І каже Валуй:
«Нумо приятелюй,
Маленька Вовнянко,
зі мною!»
Вовнянка сміється:
«Я згодна, Валую.
Лиш тільки парфуми
тобі подарую!»

Назви грибів у говірках Підляшшя між Бугом та Нарвою
були вже досліджувані. Деякі з них знайшлися в публікаціях: B. Bartnicka-Dąbkowska, Polskie ludowe nazwy grzybów,
Wrocław 1964 (подані там назви м.інш. з Райська і Витова), а
також: Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny, t. I,
Wrocław 1980 (в анкеті VII – Świat roślinny), в якому поміщено різні говіркові варіанти назв 11-тьох грибів.
Детально назви грибів опрацював Єжи Кузм’юк (Jerzy
Kuźmiuk, Nazwy grzybów w języku potocznym okolic Bielska
Podlaskiego, w: Białostocczyzna, 4/1989; Jerzy Kuźmiuk, Nazwy niektórych grzybów w gwarach między Bugiem a Narwią na
Białostocczyźnie, w: Badania dialektów i onomastyki na pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim, Białystok 1995). У 19881989 роках він зібрав 128 різних назв на означення 27 ґатунків грибів. Це лексеми аж зі 66-ти сіл між Бугом та Нарвою,
в яких населення користується українськими, білоруськи-

Абетка маленького грибника
Сергій Пантюк

Ее
Енокітаке
(Лубинка Зимова)
Якби я був японцем
З далекої Осаки,
Вставав би вдвох із сонцем
Й шукав Енокітаке.
Але я українець,
Під Києвом живу
Й збираю в грудні-січні
Лубинку Зимову.
А щоб раділа мати
І щоб пишався татко,
Я вчуся вимовляти
Оте «енокітаке»!
Єє
Що є, коли грибів немає?

Гг
Гливи
– Любі гливи, милі гливи,
Ви сховались? Дe ж це ви?
– Ми дрімаємо, щасливі,
Угорі на дереві.
Мов прилипли між гілок,
Тож пригод не станеться.
Бо не кожен грибничок
Аж сюди дотягнеться…
Ґґ
Літера без гриба
На галявині сіли
Та й вигадують друзі:
– А чи є десь у світі
Гриб, що схожий
на … ґудзик?

– А такий, як мій ножик?
– А такий, як мій кошик?
– А щоб весь був зелений?
– А щоб більший од мене?
Ґелґотали, як гуси,
Шелестіли, мов книги,
Сумували без друзів
Ґудзуваті ґирлиґи…

Євгенка промовляє
У колі хлопчаків:
– Буває, що немає
У лісі ще грибів.
Хай це із пантелику
Вас, друзі, не зіб’є.
Є ж лікарські рослинки
І ягідки вже є.
Хтось квітів назбирає,
Сережок із беріз…
Гостинно всіх приймає
Господар Зелен Ліс!

Дд
Дощовик (Порхавка)
Дощ гуде, вода вирує,
Аж вгинаються гілки.
Жж
Попри стежку марширують
Жовчний гриб
Молоді дощовики.
Я Жовчний, гіркий,
Дощовик у дощ радіє,
але все ж таки Гриб!
І міцніє, і твердіє,
А як спека знов настане – А ви мене, дітки,
почути змогли б?
Просто Порхавкою стане!
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ми та польськими говірками, при чому
дослідник не розмежовує окремих діалектів, радше вживає окреслень «проста мова», «польські і східнослов’янські
говірки».
Назви, які вдалося мені записати,
з більшості згідні з тими, що їх зібрав
Єжи Кузм’юк, проте обстежую місцевості, у яких не побував білостоцький
дослідник – Збуч в ґм. Чижі, а також
Стебки (присілок села Пасічники Великі) в ґм. Гайнівка. До списку ввійшли
й деякі назви вживані в Чижах і Шостакові в ґм. Чижі. Удалося записати там
назви, не згадувані в раніших публікаціях. Для порівняння подаю деякі назви грибів, записані в білоруськомовному селі Студзянки у ґм. Васильків.
***
Загальною назвою на окреслення їстівних і неїстівних грибів на Підляшші між Бугом та Нарвою є слово бетка
(множина беткі). Функціонує воно також у білоруських говірках Підляського воєводства. Проте, не знайдемо його
в українській літературній мові, найближче воно формі bedłka, що в польських говірках позначає гриба взагалі.
Слово бетка в українських говірках
Підляшшя доволі поширене (пушов по
беткі, назбірав беток, наїевся беток),

Абетка
Живу я під дубом.
Поважно стою,
Та всі зневажають
поставу мою.
Ні заєць, ні жаба, ні білка
й ні дрізд,
Ні, навіть, черв’як нас,
красивих, не їсть.
Щоправда, бувають такі
грибники,
Що нашим братам
роздають копняки,
Тож пре гіркота з мене,
сіється жовч,
Бо хочеться раз хоч
потрапити в борщ!

при чому окреслюється ним усі гриби за винятком боровика. Функціонує
воно також у метафоричному значенні
– хтось як бетка – скажуть на Підляшші про надто спокійну людину.
Гриби підляшуки варили, смажили,
сушили, готовлячи з них страви хоча
б на Коляду, тобто Святвечір, найпопулярнішими з яких по сьогоднішній
день є борщ з грибамі (грибами), тобто
суп із сушених грибів, чи варенікі з грибамі (вареникі з грибами).
А ось найпопулярніші гриби, назви
яких удалося мені записати. Спершу
подаю (за алфавітом) польську назву,
згодом загальноукраїнську (при деяких назвах у дужках – українські місцеві, говіркові або застарілі форми) та на
кінці – регіональні, підляські, вживані жителями обстежуваних сіл. Погрубленим шрифтом позначаю наголос. Це
лише невелика частина з багатства підляської лексики, пов’язаної з грибами.
1. Borowik ponury – дубовик – сіняк
Це умовно їстівний гриб, з приємним смаком і запахом. Його підляська
назва сіняк (множина сінякі, сінячкі) від
того, що коли його розрізати на повітрі, він синіє. Сирий – отруйний, окрім
того замість нього іноді помилково збирають небезпечний чортів гриб. Сінякі

ма ленького
Ии
Просто літера
Хоч крути, а хоч верти,
З цілим лісом будь на «ти»
Чи з повагою – на «Ви»,
Не знайдеш гриба на «и»…

Іі
Іудине Вухо
Інна примчала
до діда Івана,
Висне на руку, весела,
рум’яна:
– Це ж неймовірно!
– тріщить щебетуха, –
Просто на дереві
виросли… вуха!
–
Зветься,
Іудине Вухо
Зз
цей
гриб.
Зморшок їстівний
Бачиш, до стовбура
(Сморж)
міцно прилип.
Я – перший гриб весни,
Рідкісний, дивний
Я – Зморшок їстівний,
і трохи смішний,
Пропах торішнім листям,
Та лікувальний
Повітрям теплим, чистим…
і досить смачний!
У кущиках ховаюсь,
– А глянь-но, дідусю,
В травичці й колючках,
скільки тих вух,
Ледь чутно озиваюсь
Аж забиває від захвату дух!
Звідтіль до грибничка:
Швидко потрібно
– Чом зморщився,
усі позбирати
як Сморж?
Знайдеш мене? Отож!
І вас із бабусею полікувати!
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то билі точ у точ як гриб. Чом їх тепер
нема? Не бачив, а колісь, за старої ще
Пуольщи [1920-1930-ті роки – ЛЛ] тут
у прогулку ліпіна била густа, корчие,
і там билі сінякі. Кольор би подобни,
алє вони не такії як правдіви гриб. Ми
їелі. Як перекроїш, то сіні. Мнуого ліет
не бачив їх нігде. Як за старої Пуольщи
билі в прогулку, то тепер нема. Куолько
ліет прожив, то не бачив (Василь Максим’юк, Збуч).
У білоруській говірці села Студзянки цей гриб звуть також сіняк.
2. Borowik szlachetny – білий гриб, боровик (гриб справжній, правдивий,
правдивець, дубрівник, щирак, білас,
біляк) – гриб, правдіви гриб, правдзівок
Назва гриб (множина гриби) в говірках Підляшшя позначає не гриба взагалі, але боровика, званого також білим
грибом. Це найсмачніший та найбільш
охоче збираний гриб. Словами грибок,
грибочок, грибчик окреслюють на Підляшші також гарну дитину: На малоє
дітя говорилі – такоє хороше, як молодий грибок; як глянеш десь, о, хорошуткі такій, гладенькі як грибок (Василь Максим’юк, Збуч).
Слід згадати, що загальнопоширена назва гриб в українській мові трапляється в пам’ятках лише з ХVІІ ст.

грибника

Її
Їжачок (Їжовик)
Їжачок-їжовичок
Без колючих голочок.
Що за дивний їжачок?
Звичайнісінький грибок!
Ще й дивується, дивак:
– Хто ж назвав мене отак?
Їжака приплів не в лад?
Я ж лисички рідний брат!

Отак балакаючи, йшли,
Минули вже й діброву,
І хоч грибів не нагребли,
Та підівчили мову…

Кк
Козар (Підберезник)
Розбрелися грибники
Поміж деревцят:
Козарі, мов козаки,
У траві стоять.
«Козарі-козарики,
Йй
У рівненький стрій!» –
Гриба нема,
Чотарі-чотарики
лише пригода
Кличуть їх у бій –
Ішли дібровою утрьох
Проти жовтяків
Сергійко, Йосип, Майя
Й інших гірчаків.
І говорили: «Кожен йог
Я найменшого козарика
Любити йогурт має…»
відшукав.
– Таких кумедій є мільйон!
Одягнув йому кептарика
– Мільйон? А не замало?
і сказав:
– Хтось знає, що таке салон?
«Виростай-но великий
Там продається сало!
та й взувай черевики!»
Слова ці – дивні двійники,
А він:
Знайти їх можна всюди.
«Черевики? Га-га!
– На грип хворіють
У мене ж – одна нога!
грибники!
Та й діда мого старезного
– На вербах сплять
Звуть усі Підберезником.
верблюди!
Ага!»
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До цього часу функцію загальної назви грибів виконувала архаїчна лексема
губа (губка), яка в цьому значенні відома різним слов’янським мовам, а також
українським говіркам, наприклад лемківським.
До речі, слово гриб позначає білого
гриба не лише в українських, але також
у польських, чеських, словацьких і частині російських діалектів.
Замість гриба в Збучі та Стебках
уживається також назви правдзівок
(множина правдзівкі), яка є полонізмом
у мові підляшан.
3. Czubajka kania – гриб-парасолька
великий, строкатий (окружок, ковпак
високий) – каня
Дуже смачним грибом, проте не усіма збираним, є гриб-парасолька великий, тобто підляська каня: Кажут,
што то барзо смакота, оно його треба в булці і у їцьові виваляті, то як котлєт смакує (Людмила Юзвіюк, Чижі).
У білоруській говірці Студзянок
звуть того гриба курка.
4. Gąska zielonka – рядовка зелена, зеленушка, зеленка, зельонка (голубінка зеленувата, зелінка, зеленавка, зеленушка, зельонка, зелениця) – зелюонка

Абетка
Лл
Лисички
Лисички-лісовички,
тугенькі, невеличкі,
відверті, не завбачливі,
яскраво-помаранчеві,
мов квіти, запашні,
зустрілися мені.
Красуні неземні,
з-під листя підморгнули,
й – не вірите? – самі
у кошик застрибнули!

Смачною, популярною серед підляшан беткою, яка росте у хвойних лісах, на піщаних ґрунтах, є рядовка зелена (звана й зеленушкою), тобто підляська зелюонка (2, 3, 4 зелюонкі, множина зельонкі, зелюнкі). Хоч донедавна
її вважали добрим їстівним грибом, то
з 2000-х років повідомляють про отруєння, що ймовірно спричинене забрудненням довколишнього середовища. В
Європі описані випадки зустрічаються, в основному, у Франції, натомість у
Східній Європі, Америці та Азії випадків отруєння не зафіксовано.
5. Gąska niekształtna – рядовка темносіра – пудзелюонка
Часто разом із зелюонкою росте пудзелюонка (2, 3, 4 пудзелюонкі, множина
пудзелюнкі), тобто рядовка темно-сіра.
Це добрий, популярний їстівний гриб,
збираний на Підляшші.
6. Gołąbek wyborny – сироїжка їстівна
(підпенька, голубінка) – сер’яшка, сєрвяшка
Сироїжку їстівну в підляських говірках зветься м.інш. сер’яшка (множина сер’яшкі), сєрвяшка (множина сєрвяшкі): Чирвоненька такая, як веліка
опенька (Марія Максим’юк, уродженка
села Стебки).

ма ленького
Ледь на гіллі тремтить,
А мале пташенятко
Про світанок дзвенить…

Оо
Опеньки
Ось пеньок, а на пеньку
ходить гарно у танку
біля батька-опенька
опеньчиха-ненька.
А за ними в ряд
двадцять опенят:
опеньок маленький,
Мм
опеньок товстенький,
Мухомори
опеньок рябенький
Ми – отруйні Мухомори,
і трохи жовтенький.
На хворобу і на горе.
А інші – у мами й тата –
Тут – червоні, там – пантерні, просто опеньки-близнята.
Зверху цяточки химерні.
Кажу їм:
Ти нас, друже, не збирай «Годі танцювати!
І ногами не збивай!
Краще ходім
Плюсик маємо один –
у наш дім
Ми лікуємо тварин!
зимувати!»
Нн
На світанку
Пп
На галявині порожньо –
Поганка Бліда
Ні дітей, ні грибів,
Я – Поганка, ще й бліда,
Лиш туман, наче борошно, Й цим пишаюсь іменем.
Між дерев засвітлів.
Та очікує біда
Вітерець-янголятко
Кожного, хто з’їсть мене!

У білоруськомовних Студзянках це
галубка (множина галубкі) або сираєжка (множина сираєжкі).
7. Huba – губка – губка, губавка
Плодове тіло гриба-трутовика, що
виростає на стовбурах або корінні дерев і уражає їх – це на Підляшші губка (множина губкі) або губавка (множина губавка). Це неїстівний гриб, якого в
давнину використовували як засіб для
добування вогню. Згадує про це Василь
Максим’юк зі Збуча – його дідусь, народжений десь у середині 1880-тих рр.,
розповідав, що колись губку варили,
сушили та використовували при кресанні вогню кресалом.
8. Koźlarz babka – підберезовик, березовик, козарик (бабка) – пудберуознік
Дуже популярною беткою є на Підляшші пудберуознік (множина пудберуознікі), тобто підберезовик. Він росте
виключно під березами, звідси й його
назва. Дуже схожий на грабовика, підляського козяка.
У білоруській говірці Студзянок це
падасовік.
9. Koźlarz czerwony – підосиковик
(підосичник, осиковик, бабка червона, червоний козар, червоняк, черво-

грибника

У мені страшна отрута.
Ми ж сир не їмо, то пожива
Будь уважним – не бери,
для мишки.
Й з Печерицею не сплутай – Й самі, як сирі, не смачні
З нею ми – як дві сестри!
анітрішки…
Роздивись, запам’ятай
Але сироїжки? Та вже,
І далеко оминай!
сироїжки!
Рр
Рижики
Серед хвої в сосняку
Звівся Рижик на горбку
І промовив: «Люди!
Взагалі, я – Рудик!
Бо рудий, мов сонце літнє,
Теплий, лагідний, привітний
І з маленьким грибничком
Поділюся молочком…»
Сс
Сироїжки
– А хто сироїжки?
– Ось ми сироїжки!
Короткі й м’язисті
ми маємо ніжки.
Шапчини – зелені, червоні,
брунатні.
Не завше у листі сховатися
здатні.
Чому так зовуть нас? –
дивуємось нишком,
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Тт
Трюфель
(Земляне Серце)
Твердий і майже круглий,
Я гриб на ймення Трюфель
Чи Серце Земляне.
Шукайте всі мене!
Глибоко під землею
Ростуть мої брати,
І тільки зі свинею
Їх можна там знайти!
Уу
Усмішка грибницька
Устим на узліссі
Під дубом усівся
На свіжу траву
І гукає «Ау!»
Чекає від ранку
Сашка і Улянку,
Пішли і пропали.
Невже заблукали?
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нюх, красноголовець, краснюк, трепетник) – красоголуовець, краснюк
Смачним їстівним грибом є красоголуовець (множина красноголуовці,
красноголовці), краснюк, тобто підосиковик. Свою назву він завдячує
темно-червоній або оранжево-червоній шапці. В українській мові функціонує багато назв на окреслення цього
гриба, у тому числі споріднені з підляськими красноголовець і краснюк.
10. Koźlarz grabowy – грабовик – козляк, козяк
Цього популярного гриба звуть на
Підляшші козляк (множина козлякі)
або козяк (множина козякі). Це їстівний
смачний гриб, що утворює мікоризу в
основному з грабом. Схожий на пудберуозніка, проте він з темнішою шапкою. Молодші збирачі грибів часто не
розрізнюють пудберуозніка і козляка –
обидва види грибів звуть найчастіше
козлякі (козякі).
У білоруській говірці Студзянок це
казак.

Абетка

11. Krowiak podwinięty – свинуха тонка, корбан бурий, свиняк – вульхуовка
Підляська вульхуовка (вульхувкі),
тобто свинуха тонка, довгий час вважалася умовно-їстівним грибом, проте зараз доведено її отруйність. Марія
Максим’юк, народжена в Стебках, підкреслює, що хоч її збирали та варили з
неї борщ, це був не надто добрий, кислий на смак гриб.

14. Muchomor – мухомор – мухомора,
мухомор, мухомуор

12. Maślak zwyczajny – маслюк звичайний (козляк, козар) – маслюк
Серед їстівних грибів, що їх охоче
збирають у підляських лісах, є маслюк,
маслючок (множина маслюкі, маслючкі). Він характерний своєю клейкою
шапкою. Такій як маслюк – говорили
часом підляшани про роззяву.
13. Mleczaj rydz, rydz – рижик смачний (ридз, рижок) – ридз
Смачним, хоча в обстежуваних місцевостях рідше збираним грибом, є рижик смачний. Єжи Кузм’юк записав на
Підляшші різні його назви, м.інш. рижик, рижок. Мої інформанти вжива-

З-посеред отруйних грибів не збереглося на Підляшші багато назв,
можливо тому, що в колі уваги лю-

ма ленького

Цц
Цвіль (Пеніцилін)
Це теж потрібно знати
Й про це погомоніти.
Цікавинок багато
В грибному дивосвіті.
Фф
От ви, малята любі,
Фіолетова Рядовка
Повірити змогли б,
– Я феєрична, гожа, файна, –
Що Цвіль, яка на хлібі, –
Така про мене тут промовка.
Також звичайний гриб?
Я фантастична, надзвичайна,
Чи
краще незвичайний,
Я – Фіолетова Рядовка.
Бо
чудодійний
він:
Рядовок різних є багато,
Лікує
й
захищає
На них уваги не звертайте,
Усіх Пеніцилін.
Бо тільки я –
маленьке свято,
Чч
Червоноголовці
Тому до мене завітайте!
(Підосичники)
– Оце ж чудні плетe слова!
Куди
не гляну я, знов ці
Зареготали раптом діти, –
Чарівні
Червоноголовці.
Та ти не тільки Фіолетова,
Горять
у
траві, наче жар,
Ти ще й – Рядовка
Я
трішечки
полежав,
Хвальковита!
Розмовляючи з ними –
Такими незвичними.
Хх
Надули губи:
Хрящі (Грузді)
«Ми – Підосичники!
Хрящики, хрящики –
Бо ростемо лише
Хоч складай у ящики!
між тоненьких осик!»
Он великі, ось малі –
А я вас Червоноголовцями
Щойно вилізли з землі.
звати звик…
Братик каже: «Хрустики!»
Та ні, повертаються
Ще й усміхаються:
– Ходімо у хащі,
Гриби там найкращі!

А бабуся: «Груздики…»
Всі ви добре кажете, –
Так собі я думаю.
Ввечері насмажите,
Я найбільше схрумаю!

ють лише полонізму ридз (множина ридзи), можливо тому, що це не був надто
популярний гриб.
Від назви цього їстівного гриба походить підляське прізвище Рижик.

Шш
Шишкогриб Лускатий
Я – мов сажею облип,
Сірий, волохатий.
Дуже рідкісний я гриб –
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грибника

Шишкогриб Лускатий.
Я з сім’ї боровиків,
Під лускою білий.
Та лякаю грибників,
Щоб мене не їли.
Як хапатимуть усі,
Може статись лихо –
Помандрую із лісів
У… Червону книгу…
Щщ
Щастя грибника
Щедрий ліс сьогодні –
Кошики тріщать.
Втомлені й голодні
Хлопченята мчать.
«Щиро вас вітаю!» Вітер їм гука.
Отаким буває
Щастя грибника!
Ьь
М’який знак
(не гриб, а літера)
Відганяю лінЬ
І у ліс біжу.
Поруч тільки тінЬ
Та джмелів «жу-жу!»
Я анітеленЬ,
Аж на мить закляк:
Розпочався денЬ
М’яко, наче знак…
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Юю
Юшка грибна
Юшка грибна
Завше смачна.
Юшка з грибів –
Хто ще не з’їв?
Юля, Юхим,
Юрко і Вадим –
Їли, хвалили,
Додачі просили!
Яя
Яєчник (Моховик)
Яєчник серед моху –
Цей князь моховиків –
Дрімав собі потроху
І ніжкою товстів.
Жовтячився здалека,
Немов гарбузик.
Потріскав геть від спеки
Його картузик.
Як бачив грибника чи двох,
Вклонявся ґречно.
Довкола нього сяяв мох
Жовтояєчно…
Сергій Пантюк (нар. 1966 р.
у Хмельницькій області)
– письменник, журналіст,
громадський діяч і видавець. Його хобі – збирання
грибів, риболовля, колекціонування фрагментів текстів-автографів.

дей знаходилися передусім їстівні
гриби. Про отруйні говорилося найчастіше кєпські беткі.
Інформанти згадують передусім
один найпопулярніший отруйний
гриб – це мухомора, мухомор або
мухомуор (множина мухомори), при
чому чи не найчастіше вживаною зпосеред усіх назв була перша – мухомора. Форми мухомор, мухомуор –
ймовірно полонізм.
Смертельно отруйний – мухомор
зелений. Мухомор червоний на Підляшші використовували для знищення мух: Колісь пеклі його, чирвоного, трошку цукром посипалі і клалі. То мухі барзо здихалі (Марія Максим’юк).
15. Opieńka miodowa – опеньок осінній справжній (підопеньок, козир) –
опенька
Підляська опенька (множина
опенькі) це дуже популярна бетка,
яка росте в листяних і хвойних лісах,
садах, на пеньках, стовбурах, корінні
дерев та чагарників великими, тісними групами. Згадується її в популярній підляській дитячій пісні: Пушов
діед по гриби, баба по опенькі.
У білоруськомовних Студзянках
це апєнька (множина апєнькі).
16. Pieczarka – печериця – гноявка,
гноянка
На Підляшші збирали також печерицю, яку з огляду на місце, де росла,
звали, між іншими, в Шостакові гноянка (множина гноянкі) та в Збучі і Чижах гноявка (2, 3, 4 гноявкі, множина
гноявкі): Вони преч на поплаві ростут,
де корови ходят і сцят, на гнойові ростут (Василь Максим’юк, Збуч).
17. Pieprznik jadalny – лисичка
справжня, лисичка звичайна (лисиця, півник, сплоєнь) – пліска, курка,
жидуовська бетка
Приємний, смачний гриб, який
зростає найчастіше сім’ями, це лисичка справжня, звана на Підляшші в обстежуваних селах передусім
пліска (2, 3, 4 пліскі, множина пліскі), або курка (множина куркі). Його
інша назва – жидуовська бетка – від
того, що це був гриб, якого охоче збирали і їли підляські євреї.
Це один із найпопулярніших грибів у підляських лісах. На білоруськомовній території, у тому числі в
Студзянках, він найчастіше відомий
як лісічка.

18. Podgrzybek brunatny – польський гриб (пісочник) – подґжибек,
пудґжибок
Польський гриб росте у хвойних і
мішаних (з сосною) лісах, переважно
на піщаному ґрунті. Цей гарний їстівний гриб був збираним тільки деякими підляшанами, тому й навіть найстаріші інформанти, яким уже понад 90 років, не знають його місцевих назв. Найчастіше його звуть, використовуючи полонізми подґжибек, пудґжибок (множина пудґжибкі), хоча Єжи Кузм’юк записав також
більш підляські форми – подгрибок,
пудгрибок тощо.
19. Podgrzybek zajączek – моховик зелений (козак, сухогриб повстистий, решітка, заячий боровик) – зайчи гриб
Моховик зелений, званий в деяких
українських регіонах також заячим боровиком, на Підляшші відомий під назвою зайчи гриб (множина зайчи гриби). Це добрий їстівний гриб.
20. Purchawka chropowata – дощовик
їстівний (курявка, порхавка, морюха,
бздюха) – пуорхватка
Дощовик їстівний, в різних регіонах
України – порхавка, бздюха, – це дуже
добрий їстівний гриб у молодому стані, поки м’якуш білий. Проте на Підляшші його не збирали. Між іншим, у
Збучі і Чижах його звуть пуорхватка
(пуорхваткі).
У білоруськомовних Студзянках це
бзьдзюх.
21. Twardzioszek przydrożny – опеньок
луговий – вискочень
Опеньок луговий це один із найсмачніших їстівних грибів (їстівна
лише шапка), який містить лікарські
речовини, однак він маловідомий та
рідко збираний жителями підляських сіл. Єжи Кузм’юк подає три його
назви, зафіксовані лише в кількох селах Підляшшя: варушкі, посерушкі і
подорожнікі. Мені вдалося записати ще одну, вживану в Стебках, присілку села Пасічники Великі – вискочень (множина вискочні): Тато ходілі і вже принесут. Я кажу: «Тату,
то то кєпські беткі», а вони кажут,
што то вискочні. Тиї беткі біелєнькі,
тоненькі, так би опенька, но бридши,
бо опенька гладка, а то з зубчикамі.
Я все казала, што вони кєпські, а як
тато насмажат, то солодкі, добри
билі (Марія Максим’юк, уродженка
Стебок).
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***
Як видно на прикладі наведених деяких говіркових назв грибів, в
основному з двох сіл Підляшшя між
Бугом та Нарвою – Збуча і Стебок,
збереглося тут доволі багато своєрідних, дуже цікавих назв, які нерідко
відрізняються від літературних. Загалом вдалося мені записати понад
30 назв на окреслення 21 гриба. Більшість із них знають також молодші
носії говірки – збирачі грибів, хоча
деяких із них уже й не почується (як
от вискочень, бо й мало хто цей гриб
збирає). На окреслення кількох грибів функціонують полонізми.
Серед зафіксованих назв грибів,
можна виділити (за: Р. С. Омельковець, Мікологічна лексика західнополіських говірок):
1. Назви, похідні від виду дерева, з
коренями якого співіснує грибниця:
пудберуознік (росте під березами),
вульхуовка (росте під вільхами).
2. Назви, похідні від місця зростання: опенька, гноявка, гноянка.
3. Назви, похідні від кольору плодового тіла чи його частин: красноголуовець, зелюонка.
4. Назви, похідні від назв тварин:
курка, пліска, зайчи гриб.
5. Назви, похідні від властивостей
плодового тіла: маслюк (назва зумовлена тим, що шапинки цих грибів покриті маслянистою шкіркою), пуорхватка (за здатність плодового тіла
при дотику викидати спори у вигляді
пилу «порхати»), сіняк (синіє на зламі та при натисканні), мухомора (від
«муха» і «морити»).
6. Назви, похідні від назви іншого виду гриба: подґжибек, пудзелюонка.
Назви записані на україномовній
території подекуди відомі в білоруськомовній частині регіону, проте загалом вони відрізняються від тих, що
записані в Студзянках, при чому не
лише вимовою. Тема ця вимагала б
детальнішого вивчення, оскільки на
білоруськомовній території функціонує багато цікавих назв грибів, невідомих на наших селах (вишаркі,
смаршкє, гориш тощо). Проте, в колі
мого зацікавлення є передусім назви,
що збереглися на україномовному
Підляшші між Бугом та Нарвою.
Людмила ЛАБОВИЧ
Фото авторки статті

НАД БУГОМ І НАРВОЮ – № 5/2017

З циклу «Сільський іконостас»
Соняшник

Надія

Крив’ятичі

Спомин

При батьківській хаті,
В затишші,
Соняшник –
З обличчям
Проминаючого літа!..
Пильно придивляюся
На горобця...
Ядра
Сьогоднішнього дня
Не буде завтра,
А сірий горобець?..
Врізався
В пам’ять!..

Надія
Весняна моя
В любові
В жданні
Виросла цвітом
Батьківського саду
Дай доле
Дождатись добра
Хай лукава невдача
Не кружля
Терном колючим
Над рідним дахом.

Прочнувся ранок
В зеленій музиці
Березового гаю,
Співають півні,
Заржали коні
На широкому вигоні,
Цвіркочуть хором горобці
Йде жниво і спека
До села з далека.
Спаса –
Утренній церковний
передзвін
На ангела
Білому крилі
Летить через сади,
Псалми –
Про славу сонця і води
Виспівують дрозди.

Забрали спокій
Спомину кроки.
Йдемо в осінь,
Час білим птахом
Над рідним дахом,
Летить
У тиху далечінь.
За ним спішить
Услід
Зажурена любов,
Далеких
Молодецьких літ,
Пливе у пам’яті
Неначе лебідь по воді,
З хустиною розлуки
На крилі.

Зруб
Зруб
Вознесений предками
Стоїть
На межі непоборній,
Однак
Тотожність розп’ята
Тупиком
перепостриноженим
Поміж ідеями,
Поміж правим
Та лівим
Крилом самостійності

Ранок
Йде світанок
В білому серпанку
Промайнула
Навскоси зоря
Під синього
Неба ґанком
В очеретах
В сріблистій імлі
Курличуть
Пісні весни
Брати журавлі
Зеленими
Широкими
Полями
Йде достойно
Надія молодості
Рідне Підляшшя
Просить у гості.

Ярина
Браму
Високого неба
Не надаремно
Розкрили журавлі,
Тополиний пух
Мов сполоханий іній
Притуливсь до землі.
По весняних полях
Гуляє
Ярина,
Грає вітер
Смичком зеленим
На вершечку клена,
Клен усміхнувся
До серця
І до мене.

Життя
Заграй мені
Танець
В ритмі болеро,
Щоб наша пісня
Кружляла вічно,
Мов ясна,
Золота
Венера,
Щоб від коріння
До високого верху,
Життя зеленіло,
Щоб душу
Частувала спокоєм
Ікона
Андрія Рубльова
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Воля
Братові Петрові на згадку
Закувай раненько
Сиза зозуленько,
Передай вітрам
Нашу пісню,
Щоб кружляла
Над селом рідненьким,
Хай вона
Дзвенить в захваті
На весіллях,
Хай співом молодецьким
В гриви заплететься
Коням без уздечки.

Празник Іллі
Сяє безмежне
Недосяжне небо
В день
Пророка Іллі
Розкрутило літо
Веретена серпня
Днями
Що до осені біжать
В ранковій імлі
Відцвіли лілеї
В очеретах
Золотиться жниво
В полях
Селянський
Важкий труд
Поволі
Дозріва в хлібах.
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Сільський
іконостас
Сільський іконостас
Пахне
Зеленим споришем,
Сільський іконостас
Сотворений
Серед полів,
Там де пшеничні загони
Пишуть ікони,
Руської долі.
Сільський іконостас
Тихим розспівом
Придорожніх ясенів,
Гомонить
Для Підляшшя синів
У неба висотах
Суть
Закодовану
В Давидових псалмах!

Мережка
Перемололось
Життя,
Перемінилось.
Прийшло – промайнуло!
Сподіване краще
В надіях
Посивіло.
Нині –
Осіннє, бабине літо
Начало в’язати
Мережку Підляшшя,
Старовини
Пісень
Крилатих

Сон

Груша

Спокій

Стою
Серед загонів рідного поля
Серцем чую
Твій голос
Дідусю Лук’яне
Ти тепер там
У високому
Небі
Спокійний
Щасливий
Без воєнних ран
Без журби
Без житейських драм
Випроси
У Чудотворця Миколи
Хай угостить
Нам поле
Весняним дощем
Хай тихесенько
В хмарах
Через коротеньку мить
Ілля погримить.

Росла кучерява
Дідова груша
У великій шані
В саду
Кожного року
Вітала
Рожевим цвітом
Весну
Будила у вуликах
Працьовиті бджоли
Зі сну
Природа і ми
По дорозі життя
Разом йшли
Сповняючи
Неписані закони
Бабуся
В осінню пору
Сушені грушки
Клала в комори.

Над загонами
Уквітчаної конюшини
Дикий голуб
Крильми
Привітав голубку
Йду доріжкою
Вона в’ється
Поміж полями
Лозовими кущами
Спокій літа
П’ю з червоного
Келиха маку
За односельчан
Що у вічність
Відійшли...
Жалі молитвою
В грудях присплю.

Іван КИРИЗЮК
Крив’ятичі, 29–30 серпня 2017 р.

Пишемо й читаємо по-українському – то значит по-нашому
Pyszemo j czytajemo po-ukrajinśkomu – to znaczyt po-naszomu

Фото Л. Лабович

Розказане римами про себе
і про своє житє
Rozkazane rymamy pro sebe
i swoje żytie

Poczatok u poperedniomu
nomerowy

Початок у попередньому
номерови

Nema jak swoje matuszka seło
Szczo Paszkuwszczyna zwet’sia
De ne szlawsia po swity
A tut najweselij żywet’sia

Нeмa як своє мaтушкa сeлo
Щo Пaшкуовщинa звeться
Дe нe шлявся пo свiети
A тут нaйвeсeліей живeться

Pryroda tut chorosza
Wyszniuwka na wydoci
Ne dorumniaty horodśkoho
U Bilśku czy u Biłostoci

Прирoдa тут хoрoшa
Вишнюовкa нa видoцi
Нe дoрумняти гoрoдськoгo
У Бiельську чи у Бiлoстoцi

Żawronok wesnu nam nese
Czuty spiw na poli
Zawsiehda wun tuta buw
Na zabuw nekoli

Жaврoнoк вeсну нaм нeсe
Чути спiев нa пoлі
Зaвсєгдa вуон тутa був
Нa зaбув нeкoлі

Welika podiaka wsim paszkuwciam
Toż tulki lit żyłosia
Wjadomo – bez dobroho
i kiepśkoho
To ne obyjszłosia

Вeлікa пoдякa всiем пaшкувцям
Тoж туолькi ліет жилoся
В’ядoмo – бeз дoбрoгo
i кєпськoгo
Тo нe oбийшлoся

Pometaju chatu, kłuniu, de stojała
Szczo my z tatom rozbyrali
Toje wsio buło za nimcia –
Do seła zhaniali

Пoмeтaю хaту, клуню, дe стoялa
Щo ми з тaтoм рoзбирaлі
Тоє всьо булo зa нiемця –
Дo сeлa згaнялі

Na Kornyłowum stojała
Nimci ne spalili
Hołow buło de schowaty
I wyhodu mili

Нa Кoрнилoвум стoялa
Нiемцi нe спaлілі
Гoлoв булo дe схoвaти
I вигoду мiелі

Do Arkaszki busioł pryletyt
Pryletyt do Aloszy
Krasota tut pryroda
I klimat choroszy

Dwadcet’ siomy lipca 1944-ty
Дo Aркaшкi бусьол прилєтит
Weczur nimci w seło wjiżdżajut
Прилєтит дo Aльоши
Idut pud każdu chatu
Крaсoтa тут прирoдa
Wichti w rukach majut
I клімaт хoрoши

Diakuju teszczy za doczku
Żunci, szczo pożdała
I tak pijisiat odion ruk
Zo mnoju została

Дякую тeщи зa дoчку
Жуонцi, щo пoждaлa
I тaк пiїсят oдьoн руок
Зo мнoю зoстaлa

Horyt Paszkuwszczyna seło
Łuna na neby stała
Szczo sołomoju nakryte
Żadna chata ne ostała
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Двaдцeть сьоми ліпцa 1944-ти
Вeчур нiемцi в сeлo в’їжджaют
Iдут пуд кaжду хaту
Вiехтi в рукaх мaют
Гoрит Пaшкуовщинa сeлo
Лунa нa нeби стaлa
Щo сoлoмoю нaкритe
Жaднa хaтa нe oстaлa
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Pożarysko nedosmałki
Hołowki ne buło de schowaty
Takij los ludy paszkuwśkich
Muh spotkaty

Пoжaрискo нeдoсмaлкi
Гoлoвкi нe булo дe схoвaти
Тaкiй льос люди пaшкуовськiх
Муог спoткaти

Wezut sino żelizniakom
Rublom prypynali
A do toho nawkruha
Werowkoju obtiahali

Вeзут сiенo жeлізнякoм
Рубльом припинaлі
A дo тoгo нaвкругa
Вeрoвкoю oбтягaлі

Nedostatki i pieczal
U ludy ostało
W hodach sorok sztyry – pijisiat
Tak to wyhledało

Нeдoстaткi i пєчaль
У люди oстaлo
В гoдaх сoрoк штири – пiїсят
Тaк тo виглєдaлo

Topczykaleć iszow z kosoju
Żarko kosyty
Ide dodomu – brosna na hubach
Jak to tiażko buło żyty

Тoпчикaлєць iшoв з кoсoю
Жaркo кoсити
Iдe дoдoму – брoснa нa губaх
Як тo тяжкo булo жити

Ja iz schrona wyhledaw
Jak busły nad połudiom letali
A maleńki jichni dity
Napewno ne ostali

Я iз схрoнa виглєдaв
Як бусли нaд пoлудьoм лєтaлі
A мaлєнькi їхнi дiети
Нaпeвнo нe oстaлі

Diś dożdalisia wyhody
Usi staryji lude
Odion znak zapytania
Czy tak dowho bude?

Дiсь дoждaліся вигoди
Усiе стaриї людe
Oдьон знaк зaпитaня
Чи тaк дoвгo будe?

Najstrasznijszy deń mojoho żytia
Z mamoju z seła wtykali
A nad naszymy hołowamy
Snarady proletali

Нaйстрaшнiейши дeнь мoйoгo житя
З мaмoю з сeлa втикaлі
A нaд нaшими гoлoвaми
Снaрaди прoлєтaлі

Z usim technika pryjszła
Jakaja wyhoda
Zawezut tebe do chaty
Siadaj w samochoda

З усiем тeхнiкa прийшлa
Якaя вигoдa
Зaвeзут тeбe дo хaти
Сядaй в сaмoхoдa

Front iszow, my z didom szlaliś
Nam tielehu uworowali
U Iwana Charytonowoho w kłuni
Joho schowali

Фрoнт iшoв, ми з дiедoм шлялісь
Нaм тєлєгу увoрoвaлі
У Iвaнa Хaритoнoвoгo в клунi
Йoгo схoвaлі

Soroczka ne kusaje
Ne z sweji roboty
Tulko liniuchi – ono sydity
Ne do czoho nema ochoty

Сoрoчкa нe кусaє
Нe з свeї рoбoти
Туолькo лінюхi – oнo сидiети
Нe дo чoгo нeмa oхoти

Do naczalnika harnizona dobraliś
Wsio jomu rozkazali
Szczo podległy jomu sołdaty
Tielehu uworowali

Дo нaчaльнiкa гaрнiзoнa дoбрaлісь
Всьо йoму рoзкaзaлі
Щo пoдлєґли йoму сoлдaти
Тєлєгу увoрoвaлі

– Stupajtie, siejczas budu
Na koniu do Iwana prymczawsia
I na sołdatuw
Welmy matiukawsia

– Ступaйтє, сєйчaс буду
Нa кoню дo Iвaнa примчaвся
I нa сoлдaтув
Вeльми мaтюкaвся

85 ludy w Paszkuwszczyny
ono ostało
Na seło to barzo mało
A 214 wże ne majem
Uże na mohiełkach jich pomynajem

85 люди в Пaшкуовщини
oнo oстaлo
Нa сeлo тo бaрзo мaлo
A 214 вжe нe мaєм
Ужe нa мoгєлкaх їх пoминaєм

Z druhiji wujny i powojennych
czasuw
Sporo w pamety ostało
Chocz projszło od toho czasu
Uże lit nemało

З другiї вуйни i пoвоєнних
чaсув
Спoрo в пaмeти oстaлo
Хoч прoйшлo oд тoгo чaсу
Ужe ліет нeмaлo

Każdy czerez żytie
swoje projszow
Did – baba, bat’ko – maty
Mene toje ne mynuło
Diś powspomynaty

Кaжди чeрeз житє
своє прoйшoв
Дiед – бaбa, бaтькo – мaти
Мeнe тоє нe минулo
Дiсь пoвспoминaти

Zmistyłoś wsio u mojich litioch
Kotory wże maju
Ja pro toje, szczo projszło
Wse ne zabuwaju

Змiстилoсь всьо у мoїх ліетьoх
Кoтoри вжe мaю
Я прo тоє, щo прoйшлo
Всe нe зaбувaю

I tak od woła do konia
A my na trachtor sili
Welikieji polohki dożdali
A czom koliś tak ne umili

I тaк oд вoлa дo кoня
A ми нa трaхтoр сiелі
Вeлікєї пoльогкi дoждaлі
A чoм кoлісь тaк нe умiелі

Buwało – wesna budyt’sia do żytia
Ptastwo wsio zletiłoś
Diś inaczej wyhledaje
Usio tut zmynyłoś

Бувaлo – вeснa будиться дo житя
Птaствo всьо злєтiелoсь
Дiсь iнaчeй виглєдaє
Усьо тут зминилoсь

Wsio zmynyłosia od dida
Diła wse nowy
Do toho w seli dojszło
Ne obaczysz konia, korowy

Всьо зминилoся oд дiедa
Дiлa всe нoви
Дo тoгo в сeліе дoйшлo
Нe oбaчиш кoня, кoрoви

Za płuhom rataj ne ide
Ne graczat worony
Ne obaczysz wże nehde
Kob szli u płuzi kony

Зa плугoм рaтaй нe iдe
Нe ґрaчaт вoрoни
Нe oбaчиш вжe нeгдe
Кoб шлі у плузi кoни

Z usim technika poszła
Ne tak jak za dida
Ono chlib ne padaje hotowy
Hospodaram obyda

З усiем тeхнiкa пoшлa
Нe тaк як зa дiедa
Oнo хліеб нe пaдaє гoтoви
Гoспoдaрaм oбидa

Pamet’ kryje szcze wsioho
Ono jak zaczaty
Złożyty wsio do kupy
Dobre napysaty

Пaмeть криє щe всьогo
Oнo як зaчaти
Злoжити всьо дo купи
Дoбрe нaписaти

Do welikieji mudrosti dojszli
Na miseć letity
Ale kob natysnuw na guzik
Chlib, kowbasku mity

Дo вeлікєї мудрoстi дoйшлі
Нa мiесeць лєтiети
Aлє кoб нaтиснув нa ґузiк
Хліеб, кoвбaску мiети

Zarostaje nawkruha
Odna dycz zwyryna
Takaja na polach paszkuwśkich
Zajszła peremina

Зaрoстaє нaвкругa
Oднa дич звиринa
Тaкaя нa пoлях пaшкуовськiх
Зaйшлa пeрeмiенa

Szara masa buła i bude
Na seli bude sydity
Pokul wony budut
Chlib budemo mity

Шaрa мaсa булa i будe
Нa сeліе будe сидiети
Пoкуоль вoни будут
Хліеб будeмo мiети

Buwało pohun korow żenut
Pastuchi kolijnyki idut
Wyhaniali oweczki, swyny
Ne to szczo tut, a w ciłuj gmyny

Бувaлo пoгуон кoрoв жeнут
Пaстухi кoліейникi iдут
Вигaнялі oвeчкi, свини
Нe тo щo тут, a в цiелуй ґмини

Kołosok ostawś na poli
Wsio u snopok wjazali
Wże teper toho nema
A koliś tak dbali

Кoлoсoк oстaвсь нa пoлі
Всьо у снoпoк в’язaлі
Вжe тeпeр тoгo нeмa
A кoлісь тaк дбaлі

Prodowżennia bude

Продовження буде
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Wołodymyr SOSNA

Володимир СОСНА

З хроніки подій на Підляшші
Молодь Сумщини
на Підляшші
15-26 липня в рамках проекту «Польська пригода
з рукоділлям» перебувала у Вуорлі група української молоді з клубу «Юні
фермери Сумщини». Польським партнером проекту
був Сільськогосподарський
гурток у Вуорлі.
Фото з Підляшшя
на виставці в Києві
17 липня у Національному
заповіднику «Софія Київська» в Києві відбувся вернісаж виставки «Кольори православ’я. Польща». Показано на ній понад сто фотографій, які розповідають про історію і сьогодення православ’я в Польщі. Це авторські знімки найвідоміших
православних церков та монастирів, а також маловідомих місцин православного
життя у Польщі. Авторами
проекту є професійні фотографи та аматори, що об’єдналися на сайті «OrthPhoto».
Серед презентованих світлин знайшлася також фотографія авторства підляшанина Юрія Гаврилюка.
Виставку
приготували
Польський Інститут у Києві, Національний заповідник
«Софія Київська» та «OrthPhoto». Можна було її дивитися до 31 серпня.
Свято народної культури
в Черемсі
21-23 липня у Черемсі проходили головні заходи Фестивалю багатьох культур
і народів «З сільського подвір’я». У його програмі знайшлися музичні концерти
зірок фольк-сцени, майстеркласи рукоділля і співу, презентації фільмів та книжок,
виставки, ярмарок, конференція тощо. З українським
репертуаром виступили господарі заходу – «Черемшина» з Черемхи, а також відо-

мий фольклорний гурт «Горина» з Рівного, який заспівав не лише на головній фестивальній сцені, але також
у місцевій церкві, де виконав українські паралітургійні пісні. У рамках заходу в
Ґмінному осередку культури
підляський український колектив «Родина» з Дуб’яжина показав обряд хрестин, а
вже після головних фестивальних днів – 24-26 липня – відбулися майстер-класи традиційного українського співу, які повела Людмила
Вострікова, керівник фольклорного ансамблю «Горина» з Рівного.

Топорок, Добриводи, Вуорлі та дівчата з білостоцької
«Добрини». Захід закінчив
спільний обжинковий обід.
Зірки українського фольклору на «Підляській
октаві культур»

22 липня на Бульварах ім.
Віктора Волкова у Супраслі відбувся концерт групи «З
лісу». Показала вона театралізоване дійство «Olmany Interludium», сперте на традиційні пісні Полісся. Концерт
відбувся в рамках заходу
«Podlasie SlowFest».

26-30 липня в Білостоці та
головних місцевостях Підляського воєводства проходили концерти ювілейного
Х Фестивалю музики, мистецтва і фольклору «Підляська октава культур». Цього року серед виступаючих
знайшлися найкращі виконавці українського фольклору: Національний заслужений академічний український народний хор України ім. Григорія Верьовки,
Київський академічний ансамбль української музики
«Дніпро», Народний хореографічний ансамбль «Пролісок» з Кропивницького, а також «Козачата» з Майкопу в
Адигеї (Росія) та «Станиця»
з Краснодару (Росія).

«Горина» у Кліщелях

«Вертеп»

Поліські пісні у Супраслі

22 липня у Міському осередку культури, спорту і рекреації в Кліщелях відбувся вернісаж фотовиставки
«Православні храми у давній Варшаві». З концертом
українських пісень виступив фольклорний ансамбль
«Горина» з Рівного.
«Перепелиця» в Топорках
23 липня в Топорках у ґм.
Кліщелі відтворено колишні жнивні традиції. Місцеві жителі та запрошені співаки показали, як в давнину починали та закінчували жнива на Підляшші. Присутні представники різних
поколінь могли побачити, як
колись косили серпом та косою, в’язали т.з. «перев’ясло» та ставляли і прикрашували «перепелицю». Колишні жнивні пісні виконували співаки з Красного-Села,

28-30 липня, 3-6 серпня, а
також 12-13 серпня у містечках і селах Підляського
воєводства відбувався Міжнародний театральний фестиваль «Вертеп». Це була
дев’ята едиція заходу, яка
проходила в дев’ятьох місцевостях протягом дев’яти днів. Під час нього жителям Старого Двору, Нарви,
Більська, Поличної, ДубичЦерковних, Вуорлі, Гайнівки, Кліщель та Біловежі презентовано цікаві театральні
вистави у виконанні артистів з Польщі, Франції, Росії,
України та Нової Зеландії.
Черговий раз на фестивалі
виступив Львівський театр
«Воскресіння». 6 серпня перед Гайнівським будинком
культури показав він виставу «Чайка» на основі відомої
драми Антона Чехова.
«Вертеп» це не тільки презентація театральних п’єс поза більшими осе-
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редками, але також концерти та різні культурні проекти, які презентують мультикультурність та мультинаціональність регіону. Одним
із них була зустріч у Поличній, присвячена продовженню спадщини і традиції Підляшшя, яка пройшла 3 серпня під гаслом «Довгий стіл»,
а також презентована в цьому селі виставка «Історії виткані з ниток – старе рукоділля для майбутності».
Захід провело культурне
товариство «Листівка» з Поличної коло Кліщель.
«Черемош» у Біловежі
29 липня у рамках 15-их Біловезьких артистичних інтеграцій «Переточе 2017»
виступив український ансамбль народного танцю
«Черемош» з Венгожева.
Святого Володимира
в Козликах
29 липня Товариство друзів
скансену в Козликах запросило членів і симпатиків Загороди на святкування дня
св. Володимира. Захід почала молитва до ікони св. Володимира біля стовпової каплички, спорудженої в честь
святого. Під час концерту з
українськими церковними і
світськими піснями виступили учасниці майстер-класів «Канікули зі співом», що
їх провела Православна парафія Народження св. Івана
Хрестителя в Гайнівці. Доповідь про ікону рівноапостольного Володимира Великого Хрестителя Русі виголосив іконописець Ігор Вереміюк. Захід закінчив почастунок при музиці. Заграв
і заспівав підляський акордеоніст Ярослав Антипович.
«Давні пісні – молоді
голоси»
30 липня у Ваневі над Нарвою відбувся ХІ конкурс
«Давні пісні – молоді голоси», спрямований до моло-
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дих виконавців фольклору з
Підляшшя, Мазовії, Сувальщини та Курпії. Його переможцем став український ансамбль «Ранок» з Більська.
Центральні православні
відзначення роковин
акції «Вісла»
30 липня – 1 серпня у Яблочині, Волошках і Костомолотах на Південному Підляшші проходили центральні відзначення 70-их роковин акції «Вісла» Польської
автокефальної православної
церкви. Брали в них участь
колишні нащадки акції «Вісла» з різних регіонів Польщі, а також представники
молодших поколінь з Польщі, Білорусі та України.
Урочистості
почалися в православному СвятоОнуфріївському монастирі
в Яблочині урочистим молебнем. Богослужіння очолив архієпископ Люблинський і Холмський Авель
у співслужінні намісника
Яблочинського
чоловічого монастиря архімандрита
Афанасія та численного духовенства. На завершення
богослужіння, під час хресного ходу, освячено пропам’ятний хрест, споруджений, щоб нагадати 70-ті роковини акції «Вісла». Це вже
другий знак у пам’ять акції
«Вісла» на території монастиря – перший з’явився 20
років раніше – у 1997 р.
Черговим пунктом програми стала конференція,
присвячена акції «Вісла». З
доповідями виступили історик д-р Григорій Купріянович та о. Ярослав Щур, родом із сусіднього села Лішна, згодом про акцію «Вісла» розповідали свідки масових переселень українців
та їхні нащадки. Завершенням конференції та яблочинської інавгурації стало
відкриття виставки «Сумні
дні настали... Акція „Вісла”
(1947) та її наслідки для Православної церкви».
31 липня врочистості
продовжувалися у Волошках біля Копитова – виселе-

ному в 1947 р. селі, до якого
ніхто не повернувся. У 70-ті
роковини операції «Вісла» в
місцю колишнього села було
освячено пам’ятний камінь.
Викарбовано на ньому хрест,
перші рядки пісні «В нашій
Любельщині сумні дні настали, коли наші люде на захід їхали...», а також напис
польською мовою: «W 70.
rocznicę tragicznej akcji „Wisła”. Pamięci mieszkańców wsi
Wołoszki, która przestała istnieć w jej rezultacie».
Після Волошок урочистості продовжувалися
1 серпня у православному
чоловічому монастирі св. Серафіма Саровського в Костомолотах. На місце головних
православних відзначень обрано це село рішенням Священного собору єпископів
Польської
автокефальної
православної церкви ще в
березні поточного року.
Найважливішою
подією урочистостей у Костомолотах стала святочна Божественна Літургія. Узяли в
ній участь ієрархи, духовенство і вірні з усіх територій,
охоплених акцією «Вісла», а
також з земель, на які депортували українців. Урочисту літургію совершав майже весь єпископат Польської
автокефальної православної церкви. З огляду на стан
здоров’я не зміг прибути митрополит Варшавський і всієї Польщі Сава, єдиний свідок акції «Вісла» серед православних ієрархів у Польщі. Святкові богослужіння
правилися церковнослов’янською мовою у двох традиціях: як з російською, так і
з українською вимовою. Літургія закінчилася хресним
ходом довкола церкви, під
час якого був освячений камінь у пам’ять 70-х роковин
операції «Вісла». На дошці
поміщено слова пісні про акцію «Вісла» та напис українською мовою: «В 70-і роковини трагічної акції „Вісла”.
Всім постраждалим». На завершення зі словом до зібраних звернувся архієпископ
Люблинський і Холмський
Авель, який очолював уро-
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чистості. Підкреслив він
значення трагедії з-перед 70ти років, зауважив також, що
це вже один із останніх ювілеїв, у якому можуть брати
участь жертви акції «Вісла».
На урочистостях був
присутній головний редактор часопису «Przegląd
Prawosławny» Євген Чиквин,
який на руки Галини Бродкевич з Лігниці, холмщачки виселеної в рамках акції
«Вісла», вручив нагороду ім.
князя Костянтина Острозького. Цього року серед нагороджених знайшлися жертви акції «Вісла».
Відзначення 70-х роковин операції «Вісла» в Костомолотах були найчисленнішими
відзначеннями пам’яті цієї акції. Взяла
в них участь понад тисяча
осіб. Їх організаторами були
Люблинсько-Холмська православна єпархія, Українське товариство, Братство
православної молоді Люблинсько-Холмської єпархії
та Люблинський інститут
православної культури.
Рейд «Підляшшя»
4-6 серпня проходив ювілейний Х рейд «Підляшшя».
Почався він у Загороді в Козликах зустріччю в клуні, під
час якої презентовано показ
слайдів, які підсумовували десятирічну історію молодіжних туристично-краєзнавчих заходів.
Від кількох років рейд
«Підляшшя» відбувається
у формі байдаркового сплаву. Його формула нав’язує,
однак, до традиції піших
мандрівок міжріччям Нарви та Бугу, які придумало
та з 1982 р. проводило перше покоління національно
свідомої української молоді
з Підляшшя. У 1990-тих роках окрім піших мандрівок
з’явилися також велосипедні рейди. Нове покоління,
окрім байдаркових сплавів,
проводило також піші мандрівки та стаціонарні табори
в осередку Товариства Спадщина Підляшшя в Пухлах та
в Загороді в Козликах.
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Цього року байдарковий
сплав річкою Нарвою відбувся 5-6 серпня. Узяла в
ньому участь постійна група
підляських молодих українців, хоча не забракло також
нових осіб – прихильників
відпочинку в мальовничій
долині Верхньої Нарви.
Рейд провела молодіжна ланка Союзу українців
Підляшшя.
«Йорий Клоц» у Мельнику
5-6 серпня у Мельнику пройшли Загальнопольські презентації культур національних і етнічних меншин «Музичні діалоги над Бугом».
Виступили на них місцеві
колективи «Новина» з Мощони-Королівської, «Вереси» з Вилінова, «Мельничани» з Мельника та «Криниця» з Радивилівки, а також
запрошені гості – виконавці
білоруської, української, циганської, російської музики
тощо. Українським учасником заходу був фольк-роковий ансамбль «Йорий Клоц»
зі Львова.
Черговий візит молоді
з Сумщини
9-19 серпня, на запрошення місцевого українського
активіста Марка Хмелевського, перебувала у Вуорлі
велика група дітей та їхніх
опікунів з Буринської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №1 Буринської міської ради Сумської області.
Українські гості знайомилися з Підляшшям – відвідали Біловезьку пущу, Білосток, побували на водосховищі в Дубичах-Церковних,
у Ріпчичах тощо. Поїздка
відбулася в рамках проекту
«Польсько-українська велосипедна поїздка до Країни
відкритих віконниць», реалізованого місцевим гуртком Польського рибальського об’єднання. Це вже
був черговий захід Марка
Хмелевського, який постійно на канікулах запрошує
на Підляшшя молодь з різних місцевостей Сумщини.

Підляський науковий
інститут
17 серпня у Більську відбулися засновницькі збори
Підляського наукового інституту – української підляської структури наукового, навчального, культурного та популяризаторського
характеру (на фото). Ініціатором його створення був
історик д-р Григорій Купріянович з Люблина, більщанин за походженням, між іншими, голова Українського
товариства та член Спільної
комісії уряду на національних і етнічних меншин.
Під час зустрічі обговорено головні завдання нової організації. Це ведення досліджень у різних галузях науки, таких як: історія, фольклористика, культурологія,
мовознавство, також економіка, географія тощо, видавницька і популяризаторська
діяльність, окрім того документація сучасного життя українського підляського середовища. Говорилося
також про найближчі плани
нової структури – проведення у жовтні разом з Союзом
українців Підляшшя першої наукової конференції та
в наступних роках – організацію циклічних, щорічних
підляських конференцій, видавання підляського наукового часопису та книжок.
Під час засновницьких
зборів обрано керівництво
Підляського наукового інституту: д-р Григорій Купріянович (голова), Юрій Гаврилюк (заступник голови),
Людмила Лабович (секретар), д-р Андрій Єкатеринчук (скарбник); ревізійна комісія: д-р Микола Рощенко
(голова), Єлизавета Томчук,
д-р Андрій Артем’юк.

«Палітра культур
Підляшшя»
18-20 серпня у Супраслі
проходив захід «Палітра
культур Підляшшя». Це
проект, метою якого є презентація танцю, співу, обрядів, кухні та рукоділля регіону. На триденному заході не забракло українських
акцентів. Першого дня виступив з концертом відомий
польсько-український гурт
«Еней» з Ольштина, наступного дня на сцені презентувалися підляські фольклорні групи «Ранок» з Більська
і «Родина» з Дуб’яжина. Ансамбль «Родина» показав весільний підляський обряд, з
черги «Ранок» заспівав традиційні українські пісні.
Того дня танцювальна група
«Ранку» повела також майстер-класи українських танців. 20 серпня українським
елементом заходу була презентація української кухні.
Про акцію «Вісла»
на Грабарці
19 серпня на Святій Горі
Грабарці відбулися великомасштабні врочистості з нагоди празника Преображення Господнього, званого в
народі Спасом. Цього року
вони мали особливий характер, оскільки саме 2017 р. виповнюється 70 років Православному жіночому монастирю св. Марти і Магдалини. Інші важливі роковини,
про які згадано під час урочистостей, це 70-річчя сумнозвісної акції «Вісла», внаслідок якої українські жителі Південного Підляшшя, Холмщини, Надсяння та
Лемківщини опинилися на
т.з. Повернутих землях.

Цього року на Святій
Горі Грабарці особливо молилися за православні жертви операції «Вісла». У зв’язку з цією річницею, Святий
собор єпископів Польської
автокефальної православної церкви скерував вірним
послання-лист, у якому згадано, між іншими, про героїзм тих переселенців, які
не залишили православної віри, культури та мови
предків.
Як і в минулих роках до
найбільш відомого православного храму в Польщі
прибули численні прочани, у тому числі з Варшави, Білостока, Яблочина чи
Гданська. Цього року вони
могли поклонитися мощам
великомученика св. Пантелеймона та св. Матрони
Московської.
Урочистості
очолили
митрополит Варшавський
і Всієї Польщі Сава та митрополит Бельгії Атенаґорас. Саме в Бельгії минулого року виникла православна парафія з думкою про
емігрантів з Польщі. Багатьох з них – це православні
жителі Сім’ятичів та Сім’ятицького повіту. На цьогорічне свято прибула 60-особова група сім’ятицьких вірних, які перебувають у
Бельгії.
Традиційно під час свята
посвячено фрукти. Це народна традиція, повсюдна
на україномовних підляських селах.
«Ранок» на Мазурах
20 серпня в Банях Мазурських відбулася сьома едиція заходу «Барви української культури». Виступило на ньому 11 колективів,
які виконували українські,
польські та литовські пісні
і танці. Показано також виставку старих вишиванок та
сільського знаряддя, привезеного на Мазури українцями під час акції «Вісла»
у 1947 р.
Серед виступаючих на
заході знайшовся Український ансамбль пісні і танцю «Ранок» з Більська.
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Майстер-класи «Ранкових»
танцюристів
20-22 серпня у Більському
будинку культури відбувалися майстер-класи танцювальних груп українського
колективу «Ранок» з Більська. Повів їх хореограф
групи, Борис Бунь. Молоді танцюристи розучували
нові танці перед осінніми
концертами.
Паломництво в Україну
21-26 серпня група православної молоді з Гайнівки
та околичних сіл побувала на прощі в Україні. Молоді прочани відвідали дві
найважливіші українські
лаври – Почаївську та Києво-Печерську. Паломництво профінансувало Міське управління в Гайнівці в
рамках організації відпочинку для дітей і молоді
на канікулах «Акція Літо
2017».
«Меандри – школа традиційної музики»
29 серпня – 3 вересня у Загороді в Козликах над Нарвою проходили «Меандри
– школа традиційної музики». Це нова ініціатива Воєводського осередку анімації культури в Білостоці, проводжена разом з Товариством друзів скансену в Козликах, метою якої
є презентація різних форм
народної культури. У її
програмі знайшлися майстер-класи, концерти, лекції та презентації фільмів.
Багато місця було присвячено українській музичній
спадщині.
Перш за все, у рамках заходу відбувалися майстеркласи українського традиційного співу, які вели фахівці з рівненської «Горини» – Юрій Ковальчук та
Ірина Сливчук. Взяло в них
участь коло 20 осіб. У двох
групах (початківці та заавансовані) вчилися вони
поліських пісень.
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Окрім
майстер-класів
кожного дня проходили різні супровідні заходи. Це
були: концерт традиційних підляських пісень у виконанні гурту «Подляшанки» з Городіска, презентація фільмів Яґни Кніттель
про народну поліську культуру як по українському, так
і білоруському боках кордону, доповідь д-ра Мирослава
Степанюка, голови Товариства Спадщина Підляшшя,
про Долину Верхньої Нарви та її вплив на Біловезьку
пущу, далі – концерт гурту
«Баламути», виступ українського фольклорного колективу «Добрина» з Білостока та останнього дня – концерт дуету Юрій Ковальчук
та Ірина Сливчук, виступ
учасників майстер-класів, а
також жінок з народного колективу з Добриводи.
«Добрина» отримала
дотацію на платівку
31 серпня Міністерство
внутрішніх справ і адміністрації РП подало до відома інформацію про розподіл третього траншу дотацій на проекти національних меншин у 2017 р. Підтримку отримали три українські проекти: «Пізнайте нас» Об’єднання українців у Польщі, «ХолмськоПідляські історичні студії»
Українського товариства та
видання платівки з нагоди
5-річного ювілею ансамблю «Добрина» з Білостока
– проект Союзу українців
Підляшшя.

Українські акценти
«Іншого виміру»
31 серпня – 3 вересня у Білостоці проходили заходи
фестивалю «Схід культури
– інший вимір». Це великий
мультикультурний проект,
який від кількох років відбувається у трьох містах Східної Польщі – Ряшеві, Люблині і Білостоці. У його рамках
проводиться багато різноманітних проектів, спрямованих до людей, які зацікавлені різними жанрами мистецтва. Це концерти, вистави,
фільми, виставки, артистичні дії для цілих сімей та покази моди. Кожного року на
заході присутнє українське
мистецтво.
2 вересня в будинку колишньої електростанції відкрито виставку «Увага – кордон». Вернісаж почав концерт українського артиста
Анатолія Бєлова та перформанс незалежної київської
перформанс-групи «TanzLaboratorium».
На виставку склалися роботи понад 30 митців, між
іншими, з Польщі, Туреччини, Угорщини, Руму-
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нії, Росії, Білорусі і України
(на фото). Серед них були
праці Любомира Тимківа зі Львова, художника та
солдата, який служив на
сході України. У Білостоці
презентовано його експресивні колажі, які показують лихоліття війни. Митець творив їх просто на
картонах від ящиків з-під
патронів, фрагментах знайдених малюнків та посилав дружині та адресу фікційного Мейл Арт-Музею.
Виставку ««Увага – кордон» можна було дивитися
до 10 жовтня.
Того ж 2 вересня на
Міському стадіоні в Білостоці пройшов концерт
«Taste The East 2017», у
якому взяли участь артисти музики техно з Грузії,
України, Білорусі, Литви і
Польщі.
3 вересня в галереї «Арсенал» відбувся вернісаж
іншої виставки «З огляду на обставини», на яку
склалися праці українського мистецького колективу «Open Group». Основа
групи – це п’ятеро українських митців, однак об’єд-
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нує вона близько 500 осіб.
На виставці в Білостоці показано праці, які підсумовували п’ять років діяльності групи. Це була перша її презентація в Польщі. Виставку можна було
дивитися до 6 жовтня.
Останнім елементом заходу став показ «Інший вимір моди», на якому можна
було подивитися колекцію,
приготовану молодими дизайнерами одягу з Польщі
і України.
Ювілей православної
школи
5 вересня у Драматичному театрі в Білостоці Громадська початкова школа ім. св. Кирила і Методія відзначала 10-річний
ювілей свого існування
(на фото внизу). На заході були спогади, подарунки та подяки, відбувся також концерт у виконанні
учнів та випускників школи. Українські пісні заспівали «Стебло» з Білостока
та шкільний хор.
Зустріч з репертуаром
з Дашів
8-10 вересня у Дашах відбулися майстер-класи співу «Там за горою». Це була
третя зустріч у рамках проекту «Підляшшя: північ –
південь», співфінансованого в рамках програми
Інституту музики і танцю
«Школа майстрів традиції». Раніше такі майстеркласи пройшли в селі Длу-

ґоленка в ґм. Крипно (польські пісні) та Раковичі в ґм.
Ліпськ (білоруські пісні).
Третя зустріч мала на меті
вивчення українського старовинного репертуару.
Проект провело Товариство Спадщина Підляшшя.
Концерт у Білостоці
9 вересня у пабі «6-Ścian»
у Білостоці виступили з
концертом українські ансамблі «Хорея Козацька»,
Капела Сергія Охрімчука
та «Крайка».
«Хорея Козацька» виконує музику Русі-України
різних епох – від середньовіччя по твори ХХ ст., демонструючи різні пам’ятки української культури.
Ансамбль має у своєму репертуарі дуже різноманітні
твори: думи, історичні, героїчні та повстанські пісні,
гімни, псалми, канти, духовні концерти. Особливої
уваги в «Хореї» надають
давній епічній традиції.
Капела Сергія Охрімчука це смичковий квартет
під керівництвом віртуоза-

скрипаля і реконструктора
фольклору Сергія Охрімчука, учасника гуртів
«Древо», «Хорея Козацька», «Чоботи з бугая», «Katya Chilly Group» і т.д.
«Крайка» це ансамбль
традиційного співу з Перемишля. Вона виконує
не лише традиційні українські пісні Полісся, Поділля, Наддніпрянщини, але
також твори українських
етнічних територій у межах сьогоднішньої Польщі. Дебютна платівка гурту
«Крайка в гостях. Від Сяну
до Дону» з 2015 р. отримала III нагороду у конкурсі
«Фонограма джерел», організованому Другою програмою Польського радіо.
Другий диск «Крайка. Вдома» отримала відзнаку цього ж конкурсу в 2017 р.
Українські колективи з
України і Польщі виступили в рамках більшого концертного туру польськими
містами. Окрім Білостока
концерти відбулися в Люблині, Гіжицьку, Ельблонзі, Гданську, Варшаві та
Перемишлі.

Черемуська «Гілочка» у Львові

Виконавці з Підляшшя
поїдуть до Казимежа

Кияни з піснями гурту
«Metallica» в Білостоці

10 вересня в Білостоцькому музею села відбувся захід «Підляське пахуче травами». У його програмі знайшовся, між іншими, огляд капел та народних співаків Підляського воєводства, метою якого був підбір виконавців на
престижний Загальнопольський фестиваль капел та
народних співаків у Казимежі над Віслою. Взяло в
ньому участь 18 груп та солістів. У категорії «співочі ансамблі» першими місцями нагороджено чотири
колективи, серед них: «Новину» з Мощони-Королівської та «Вереси» з Вилінова. У категорії «фольклорпродовження» перші місця зайняли два білостоцькі гурти: «Добрина» та «Баламути». У категорії солістів співаків одну з двох перших нагород отримала Віра
Ничипорук з Малинник. На
52-ий Загальнопольський
фестиваль капел та народних співаків у Казимежі комісія кваліфікувала, між іншими, пані Віру Ничипорук
з Малинник та ансамбль
«Баламути» з Білостока.
Запропонувала також, щоб
у цьому фестивалі, з огляду на мультиетнічність традиції, взяв участь співочий
ансамбль «Новина» з Мощони-Королівської.

15 вересня в пабі «Зміна клімату» в Білостоці виступив з
концертом «SCREAM INC.»
з Києва, перший офіційний
триб’ют гурту «Metallica»
в Україні. Команда була заснована в 2008 р. і до весни
2013-го називалася «Y-axis».
Саме під цією назвою вона
прославилася як кращий
триб’ют-бенд гурту «Metallica» в Україні – у 2013 р.
вона отримала статус офіційного «Metallica» триб'ют
бенду з правом виконання,
а також використання пісень
світового виконавця.
«SCREAM INC.» це
справжні послідовники банди, які зуміли домогтися
успіху і поваги як серед фанів гурту «Metallica», так і
серед шанувальників рокн-ролу в цілому. За час свого існування вони провели
понад 400 концертів в країнах Східної Європи, а також
брали участь у безлічі фестивалів. Під час концертної
траси в Польщі вони виступили, між іншими, в Білостоці, Познані, Щецині, Лодзі, Кракові, Вроцлаві, Ольштині, Люблині.

Підляські співаки вчили
свого репертуару

25 липня старша група ансамблю «Гілочка» поїхала
до Львова. Раніше, у червні,
в рамках шкільної поїздки у
Львові була частина молодшої групи «Гілочки». Ми
відвідали Личаківське кладовище, стару частину міста
навколо Ринку, ратушу. Бачили історичні будівлі, палаци, церкви та резиденції
в різних архітектурних сти-

лях (готика, ренесанс, бароко, класика). Побували у
Львівському оперному театрі, а навіть у «Копальні
кави». На мистецькому риночку купили українські сувеніри – вишивані сорочки,
крайки, рушники тощо. Тур
був дуже вдалим. Щасливі й
задоволені ми 28 липня повернулись додому.
Гілчани

13-14 вересня Амбасада
традиційної музики і Дім
танцю у Варшаві провели
майстер-класи співу з підляськими народними співачками, учасницями гурту «Малинки», Вірою Ничипорук з Малинник та Валентиною Троц з Більська.
У програмі зустрічі знайшлося вивчення весільних, хрестинних, жнивних,
весняних і ліричних пісень.
Зустріч повела підляська
фольклористка Улита Харитонюк.
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Концерт у Черемсі
16 вересня у Ґмінному осередку культури в Черемсі
відбулися «Джерела – українські традиції і трансформації». У програмі заходу
знайшлися виступи колективів з Підляшшя, у тому числі фольклорних ансамблів з
ґміни, а також запрошених
гостей з України – гуртів
«Ясени» і «Серпанок». Підляський обряд короваю показали на заході «Новина» з
Мощони-Королівської і «Незабудки» з Нурця-Станції.
Концерт провів Союз
українців Підляшшя та
Ґмінний осередок культури
в Черемсі дякуючи дотації
Міністра внутрішніх справ
і адміністрації, а також підтримці Ґмінного управління в Черемсі та Маршалківського управління Підляського воєводства.
Людмила ЛАБОВИЧ
Фото авторки статті
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Союз українців Підляшшя
та редакція Українського часопису Підляшшя
«Над Бугом і Нарвою»
вітають

д-ра Миколу Рощенка

з ювілеєм 75-річчя від дня народження.
Уродженець Кліщель, дослідник історії,
культури і мови рідного Підляшшя, перший
головний редактор «Над Бугом і Нарвою», один
з піонерів українського відродження на
Північному Підляшші – записався в історії
рідного регіону та української науки.
Бажаємо Ювілярові доброго здоров’я, багатьох
сил для праці на благо рідного Підляшшя і
всього українського народу.
Многая літа!

Відомий український історик та філолог родом
з Північного Підляшшя, заслужений
організатор і лідер українського життя
в Люблині, почесний член Українського
Товариства та голова Люблинського відділу УТ

д-р Микола Рощенко

27 жовтня 2017 р.
відзначає знаменитий ювілей 75-річчя.
З цієї нагоду бажаємо Ювілярові чергових
наукових звершень, кріпкого здоров’я,
родинного щастя та Многая і благая літа!

Związek Ukraińców Podlasia w 2017 roku dzięki
doﬁnansowaniu ze środków dotacji Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji realizuje
następujące zadania:

Головна управа
Українського Товариства

– 25-lecie Związku Ukraińców Podlasia
– Warsztaty kultury ukraińskiej dla dzieci
i młodzieży „U źródeł”
– Spotkania z podlaskim folklorem, tradycją
i poezją ukraińską
– Zimowisko integracyjne dla dzieci i młodzieży
– Festiwale kultury i tradycji ukraińskich na Podlasiu
– Działalność amatorskich zespołów artystycznych
– Audycje radiowe w języku ukraińskim
„Ukraińskie słowo”
– Wydawanie ukraińskiego pisma Podlasia
„Nad Buhom i Narwoju”
– Wydanie płyty CD z okazji jubileuszu
zespołu „Dobryna”
– Działalność Związku Ukraińców Podlasia
Книжка про бартошицьку кузню культурноосвітніх кадрів
Дорогі Друзі,
Ви маєте змогу придбати унікальну книгу: Стефан Лашин, Педагогічний ліцей № 2 в Бартошицях, українські
класи. Вид. «Tyrsa» 2017.
Публікація складається з трьох частин: обширна книжка, DVD (близько 3000 фотографій) і брошура з переліком спонсорів.
Українські класи Бартошицького педліцею упродовж 14 років були потужною кузнею культурно-освітніх кадрів. Їхні випускники записали прекрасну сторінку в діяльності на користь української спільноти
не тільки в Польщі, але й у багатьох країнах Європи,
США та Канаді.
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Авторам вдалося наблизити до Читача боротьбу української спільноти з комуністичними властями в справі відкриття, утримання і розвитку українських шкіл.
Згадано також чимало осіб, заслужених у минулому для
українського шкільництва. У книжці є чимало раритетних персональних і групових фотографій великої архівної цінності.
Думки, висвітлені в тексті, старанно задокументовані,
наведені навіть численні джерельні матеріали з підступної діяльності Служби безпеки.
Читання книжки й оглядання фотографій принесе велике задоволення.
Книга вийде в світ двома мовами – українською та
польською. Українську версію створив проф. М. Лесюк з
Прикарпатського національного університету ім В. Стефаника в Івано-Франківську.
Попередньо встановлена ціна 1 примірника становитиме 60 польських злотиx. Замовлення упродовж 2 тижнів,
від часу ознайомлення з цим оголошенням, просимо слати
на подану нижче адресу. Просимо не висилати наперед грошей, тільки післяплатою при отриманні книжки. Замовляючи книгу просимо подати: ім’я та прізвище, поштова адреса,
мовна версія, число примірників, телефон для контакту.
Наклад комплекту обмежений, вирішує черговість замовлень!
Поштова адреса для замовлень: Helena Kostyszyn,
ul. Augustowska 34 m. 13, 10-683 Olsztyn
Адреса e-mail: helenakost44@gmail.com
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Заступник голови Редакційної колегії
Ліда Лойкo
(Асуни)
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