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ЗІ СКРИНІ ЗАБУТИХ ПРЕДКІВ
ZE SKRZYNI ZAPOMNIANYCH
PRZODKÓW

1.
IWAN
Rozpłynąć się w muzyce, przeminąć w pieśni
między konarami buków i gałęziami jodeł,
gdzie Mariczka zbiera jagody,
a ja pasę jelenie i moją miłość,
która nie spełni się nigdy
i rozproszy się w marzeniach jak porywy wiatru.
Rozprysnąć się błyskawicami po skałach,
przypaść ustami do źródła Czeremoszu,
i na skrzydłach sokolich wzlecieć do Boga!
Pozwól mi, Panie, upaść deszczem na pole,
aby rodziły się kukurydza i żyto,
pozwól skropić się rosą na niwę,
aby czterolistna koniczyna rozkwitła.
A jak wyniosą z cerkwi chorągwie
z Archaniołem Michałem i Świętą Katarzyną,
może wyjdzie śladem za nimi
moja dusza w czerwonych kapczurach ,
z fłojerą za zdobnym gwoźdźmi czeresem.
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1.
ІВАН
Розчинитися в музиці, минутися піснею
між конарами буків і гіллям смерек,
де Марічка збирає ягоди,
а я пасу оленів і своє кохання,
що ніколи не стане явою
й розвіється в мрії, як легіт.
Розкинутись блискавками по скелях,
пригубитися до джерела Черемошу,
і на крилах білозора піднестися до Бога!
Дозволь мені, Господи, впасти дощем на
поле,
щоб родилися жито й кукурудза,
дозволь скропитись росою на ниву,
щоб цвіла конюшина чотирилиста.
А як винесуть з церкви на хоругвах
Архангела Михаїла і Святу Катерину,
може, вийде слідком за ними
в червоних капчурах моя душа,
з флоярою за цвяхованим чересом.
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2.
NIEDŹWIEDŹ
Na otoczakach Czeremoszu siedzi Iwan,
zamyślony przebiera wypłukane kamienie.
Sam siebie pyta, co z tego piękna
darować Mariczce na zabawkę.
A z wąwozu, czy może z bazaru w Kosowie,
w kapeluszu na bakier, z toporkiem,
sunie ogromny niedźwiedź. Na plecach
nowy kontrabas...
Nie wierzycie, spójrzcie na talerz
z pracowni garncarskiej majstra Cwiłyka!
A Iwan tak tęskni. Bo gdzie jest Mariczka?
Czy jak Mawka teraz sama lasem brodzi?
czy z Perełesnykiem niecnotą,
zupełnie zapomniała piosenki Iwana?
Struna pękła. Nie pocieszy
niedźwiedzia kołomyjka.
I sypią się na ziemię kolorowe kamyki.

8

2.
ВЕДМІДЬ
На рікометі Черемошу сидить Іван,
задумано перебирає різнобарвну рінь.
Питає сам себе, що з того красного добра
на ігранку Марічці дарувати.
А з байрака, чи з косівського базару,
з крисанею набакир, з топірцем,
суне ведмідь дебелий. На спині
новенький контрабас...
Не вірите? Погляньте на тарілку
з гончарні майстра Цвілика!
Іванові так банно. Де Марічка?
Чи Мавкою тепер по лісу сама гуляє,
чи з Перелесником-гультяєм,
і вже забула Йванові пісні?
Байор урвася. Не потішить
ведмежа коломийка.
І сиплеться на землю краса рінь.
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3.
PAŁAHNA
Zapomnij o swoich nawykach, Iwanie!
o swoich połoninach, czaharach, fłojerze...
Masz Pałahnę, prawdziwą gazdynię,
w jej rękach furkocze wrzeciono,
ona piecze dla ciebie chleb i małaj
na liściu kapusty,
i twoja chata – kosmacka pisanka,
obrus i pościel na słońcu bielone.
Po co te wszystkie sny i przewidzenia
co pieśnią z oddali się iskrzą?
Ukój, uspokój niepokorne serce
i bądź szczęśliwy w swoim obejściu!
Pałahna jak na szkle malowana
różowolica Święta Barbara
jedzie na odpust, fudula pawica,
od zgard i barasul gnie się jej szyja
pod chustką w róże!
A ty tęsknisz za tamtą
zagubioną pieśnią „siedem razy na godzinę”,
co drży w duszy pajęczyną rozdartą...
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3.
ПАЛАГНА
Забудь свої абищиці, Іване!
свої полонини, чагарі, флояру...
В тебе – Палагна, справжня ґаздиня,
в її руках фуркотить веретено,
вона пече тобі хліб і малай
на капустяному листі,
а твоя хата – космацька писанка,
обрус і постіль на сонці білені.
Навіщо всі ті привиди й сновиддя,
що піснею з далі іскрують?
Заколиш, приборкай несмирне серце
і будь на своїм обійсті щасний!
Палагна мов на склі мальована
рожеволиця Свята Варвара
їде на празник, фудульна пава,
із зґард і барасуль її шия гнеться
під хусткою в ружах!
А ти бануєш за тією
загубленою піснею про «сім раз на годину»,
що в душі дрижить розірваним павутинням...
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4.
TRZY CEKIEWKI
Przyszły do Iwana trzy cerkiewki
jak zasuszone krzywe pieczarki,
z Kosmacza, Krzywrówni i Sokołówki.
- Przyszłyśmy się z tobą posmucić,
zobacz, jakie jesteśmy obdarte
z ikonostasów, świeczników, ewangelij,
krzyży i szat liturgicznych,
zupełnie jak i ty z twojej miłości,
z twoich snów nierozumnych.
Siądźmy tutaj razem na murawie,
zmówmy litanię do Matki Bożej:
„Za wszystkich modlącej się Patronki”,
niech pokój w naszych duszach przebywa.
A potem zagrasz nam na fłojerze,
jak długo milczą trombity w tych górach
o naszej niedoli. Bo piosenka
zawsze smutnych pocieszy.
Na czeremoszowym błoniu,
czy na murawie koło Tudiowa,
Iwan się modlił i smucił
z trzema starymi cerkiewkami:
z Kosmacza, Krzywrówni i Sokołówki.
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4.
ТРИ ЦЕРКОВЦІ
Прийшли до Йвана три церковці
наче засушені, криві печериці,
з Космача, Криворівні й Соколівки.
– Ми прийшли з тобою побанувати,
дивися, які ми обідрані
з іконостасів, свічників, євангелій,
хрестів і церковних риз,
зовсім, як ти з твого кохання,
з твоїх нерозумних мрій.
Сядьмо тут у купі на моріжку,
змовмо молебень до Богородиці:
«За всіх молишися, Благая»
хай мир у наших душах вітає.
А потім заграєш нам на флоярі,
як довго трембіти мовчать цим горам
про нашу недолю. Бо пісня
завжди сумних потішить.
На Черемошевім оболонню,
чи на моріжку біля Тюдева,
Іван банував і молився
з трьома старими церковцями:
з Космача, Криворівні та Соколівки.
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5
FŁOJERA
Brodzi fłojera w świerkowym lesie,
bezszelestnie skrada się na czacie:
- Gdzieś tutaj moja dola zbierała jagody,
gdzie ona teraz wędruje?
Pyta borsuka, wiewiórki, lisicy,
dzięcioła i dzikiej gołębicy
ale nikt tej doli nigdzie nie widział,
chyba lata innymi światami...
Fłojera rozpacza, tu jej dola chodziła
gdzie ta kręta ścieżyna,
tam na wzniesieniu widniał jej zamek,
czy po prostu biedna chatyna...
Nawołuje dolę. Tylko bezdola
odpowiada chichotem.
Fłojera milknie. Noc zapada.
Każda godzina się zmienia.
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5.
ФЛОЯРА
Бродить флояра смерековим лісом,
безшелесно йде по чатинні:
– Десь тут моя доля збирала ожини,
де вона нині блукає?
Розпитує в борсука, білки, лисиці,
дятла й дикої горлиці,
але ніхто тієї долі не стрінув,
мабуть, мандрує світами...
Флояра сумує, тут її доля ходила
по цій кучерявій стежині,
там на бугрі стояв її замок,
чи тільки благенька хижа...
Волає долю. Тільки бездолля
реготом відповідає.
Флояра німіє. Ніч западає.
Міняється кожна година.
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6.
GAZDA
Przyszli kot i pies domownicy
prosić u Iwana o łaskę :
- Wróć, Iwanku, jesteś nam potrzebny,
jedzenie co prawda podaje nam gazdyni,
ale jesteśmy twojej dłoni spragnieni,
że plecy zwierzakom pogłaszcze.
W zagrodzie owce beczą i proszą:
- Wracaj do domu, gazdo!
My radzi z tobą na połoninie
szukać lubczyku w trawach.
Wrócił Iwan do chaty, bo gazda
o swoje obejście troskliwy.
- Wypij moje serce lubczyku na zapomnienie,
niech Mawka sobie po debrzach szaleje
i mnie przy tym zapomni,
lub niech wypłacze nową rzekę,
gdy wyschnie Czeremosz!
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6.
ҐАЗДА
Прийшли домашні кіт і собака
ласки в Івана просити:
– Вернися, Іванку, нам тебе треба,
за їдло, вправді, ґаздиня подбає,
але ми голодні твоєї долоні,
що спину звірині погладить.
В кошарі вівці блеють і просять:
– Вернись до хати, ґаздо!
Ми раді з тобою на полонині
чар-зілля в травах шукати.
Вернувся Іван до хати, бо ґазда
за обійстя своє дбає.
– Випий чар-зілля на забуття, моє серце,
хай Мавка собі по дебрах гуляє
і також мене забуде,
або хай виплаче нову річку,
коли Черемош усохне!
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7.
HUCUŁ
Pasłem cudze owce za przełęczą,
mogłem tam się ożenić,
lecz nie chciałem wdówki węgierki
za jej lusterko i piórko pawie.
Ja - Hucuł!
Nie chciałem zostać butnym watażką
i być świetlkiem biedocie,
nie szukałem szmaragdów
i do śmierci będę pił huślankę, nie warenuchę.
Jedno wiem: wietrzysko
jak za wędzidło konia mnie ciągnie
na tej ziemi kamienistej, by ją zasiewać,
ponieważ tutaj, tylko tu rośnie i kwitnie
moje bizderko.
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7.
ГУЦУЛ
Я пас чужі вівці за перевалом,
міг там одружитися,
та не хотів удовиці венґерки
за її дзеркальце й перо павине.
Я – гуцул!
Не хотів стати бучним ватажком
босоті за будило,
не шукав ізумрудів,
і довіку питиму гуслянку, не варенуху.
Одне я знаю: вітило,
як за вудилу коня, мене тягне
по цій землі каменистій, щоб її засівати,
бо тут, тільки тут росте й розцвітає
моє біждерце.
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8.
CZUHAJSTER
Gdzieś biją w bębny, słychać kotły,
szalony Czuhajster przy ognisku skacze,
a ja rozmawiam fłojerą z ilmami
i patrzę na chmurki baranków na niebie.
Tak płyną nasze lata...
Meteoryty z niebios spadają,
lodowce topnieją, giną narody,
co znaczy ludzkie nieszczęście?
Co tam nasza hrażda, obejście,
piękno, moc i chwała?
Czeremosz onegdaj bawołem był,
I nawet on wysycha.
Zostanie taniec Czuhajstra przy watrze,
językiem ognia w powietrzu zapisany,
zostanie pieśń, co drży na liściach.
Co boskie – będzie na wieki.

20

8.
ЧУГАЙСТЕР
Десь гудуть бубни, лунають літаври,
шалений Чугайстер при ватрі стрибає,
а я розмовляю флоярою з ільмами
й дивлюсь за плавбою баранчиків неба.
Так плинуть наші літа...
Злітають з небес метеори,
ледівці тонуть, гинуть народи,
що там це людське, єдине горе?
Що там наша ґражда, хазяйство,
краса, потуга і слава?
Черемош колись буйволом був,
І навіть він висихає.
Залишиться танець Чугайстра при ватрі,
язиком вогню в повітрі записаний,
залишиться пісня, що в листі дрижить.
Що боже – во віки буде.
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9.
CZARNOKSIĘŻNIK
Ten czarnoksiężnik trzyma błyskawice w rękach
i gradowe chmury rozgania!
Jest dostojnym kochankiem Pałahny
połoniny księciem potężnym,
godnym bałwochwalstwa.
Tylko dla nas Mariczko,
pozostanie las ze swoimi strachami,
bajki i opowieści, szukanie w gęstwinach,
niepewne kroki, nieznane mary,
szepty w liściach, krzyki z otchłani,
duchy w ciemnościach.
My zawsze w duszach bezdomni, bezbronni
zawsze jakoś obdarci...
Tylko fłojera nas uszczęśliwia,
tylko ona dla nas najbliższa.
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9.
ЧОРНОКНИЖНИК
Той чорнокнижник держить блискавиці в
руках
і розганяє градові хмари!
Він – достойний любас Палагни,
він, могутній князь верховин,
ідолопоклонства гідний.
Нам обом, Марічко,
залишиться ліс зі своїми страхіттями,
казки й повір’я, шукання в гущах,
непевні кроки, невідані мари,
шепоти в листі, крики з безодні,
привиди в мряці.
Ми завжди в душах бездомні, беззбройні
завжди якось обіднені...
Тільки флояра нас потішає,
тільки вона нам рідна.
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10.
DIABŁY
Aridnyk łasy na naszą bryndzę,
na nasze owce, nasze połoniny...
Nadojadło jemu jego gospodarstwo
wśród mchu i suchych badyli.
Zwąchał się z wiedźmą co chodzi do stajni
ssać potajemnie krowie wymiona.
Po co im dwom gospodarzyć w domu,
kiedy za płotem wszystko już gotowe?
Trzeba przypiąć do wejścia stajni
święcone ziele od wszelkiego biesa.
Modlę się o opiekę Świętej Barbary,
by nas ocaliła od biedy gradu,
i Świętego ojczulka Mikołaja
z brodą białą jak śmietana,
aby nas chronił od zgryzoty i smutku.
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10.
БІСИ
Арідник ласий на нашу бриндзю,
на наші вівці, наші полонини...
Надоїло йому своє господарство
серед сухого бадилля і моху.
Знюхався з відьмою, що лазить до стайні
потайки ссати коров’яче вим’я.
Навіщо їм двом господарити дома,
коли за воринею все вже готове?
Треба припняти до дверей стаї
свячене зілля від усякого біса.
Молюсь за опіку Святої Варвари,
щоб нас берегла від безгод градобою,
і до Святого вітця Миколая
з бородою білою наче сметана,
щоб нас хоронив від грижі й докуки.
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11.
NOWY ROK
Zima pokrywa ziemię peleryną
aż po cerkiewną kopułę,
a w Nowy Rok na jodły
spadają z nieba gwiazdy,
i Bóg boso idzie po śniegu
rozmawiać ze stadem w zagrodzie,
a w lesie z sarnami i głuszcami,
bo wszelkie stworzenie jest mu bliskie.
Ziemia się iskrzy jak diamenty,
w jej wnętrzu się budzą
pędy młode do nowego poranka,
kiedy z gór popłyną roztajałe śniegi
znów zarechoczą skalne wodospady.
Naszym przeznaczeniem jest dbałość, Iwanku!
Między brzegami zawsze płynie
roślinne, zwierzęce i ludzkie istnienie.
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11.
НОВИЙ РІК
Зима огортає землю ґуґлею
аж по церковну баню,
а на Новий Рік на смереки
падають з неба зорі,
і Бог босоніж іде по снігу
розмовляти з отарою в стаї,
а в лісі зі сарнами й глуханами,
бо дороге йому всяке створіння.
Земля променіє, наче іскриш,
а в нутрощах прокидаються
молоді парості до нового світанку,
коли з гір потечуть розтаяні шерехи
і знов зарегочуть скальні водоспади.
Наша доля є дбати, Йване!
В одному руслі пливе завжди
рослинне, тваринне й людське життя.
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12.
MARICZKA
Mijamy się, Iwanku!
Ja już odpłynęłam z szumem Czeremosza,
i ty pójdziesz śladem. Jak woskowa gromnica
będziesz leżał na ławie,
i tak, jak na gołe skały wpełzają
liszaje mchów, po twoim ciele
ciemne chmury będą chodziły.
Pałahna będzie nad nimi rozpaczać,
z obejścia będą chlipały trombity,
beczały owce i pies będzie skowyczał.
Co pozostanie dalej na świecie?
Pozostaną góry owinięte chmurami,
zazielenią się połoniny na wiosnę,
będą rosły w gałęzie jodły i sosny,
kochać się będą chłopcy i dziewczyny,
urodzą się dzieci, ukocą się jagnięta...
Spełnią się wesela, bazary, wieczorki,
święta, chrzciny i pogrzeby.
Wszystko wydarzy się jak przed wiekami...
Świat dalej potoczy się krągłym jabłkiem.
Nie rozpaczaj, Iwanku!
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12.
МАРІЧКА
Минаємося, Іванку!
Я відплила вже з шумом Черемошу,
і ти підеш услід. Восковою грімницею
лежатимеш на лаві,
і так, як голими скелями повзуть
лишаї мохів, по твоїм тілі
ходитимуть тіні хмар.
Палагна буде над ним голосити,
з обійстя хлипатимуть трембіти,
блеяти вівці й скавуліти собака.
Що зостанеться далі на світі?
Залишаться гори, закутані в хмари,
зеленітимуть знов полонини весною,
галузитись будуть ялиці й смереки,
кохатимуться леґіні й дівчата,
родитися діти, ягнята плодитись...
Будуть весілля, базарі, вечерниці,
празники, христини й тризни.
Буде все, як від віку було...
Світ далі покотися круглим яблучком.
Не бануй, Іванку!
2013
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ПОЯСНЕННЯ ДЕЯКИХ СЛІВ ДО «ЗІ СКРИНІ
ЗАБУТИХ ПРЕДКІВ»

1. Іван
- білозір – сокіл
- капчур – груба, вовняна шкарпетка до
постола
- флояра – український народний інструмент
у Карпатах, рід флейти
- черес – широкий шкіряний пояс

2. Ведмідь
- крисаня – солом’яний капелюх
- банно – тужно
- Перелесник – лісовий дух у виді молодого
спокусника
- гультяй – легковажний хлопець
- байор – басова струна
- коломийка – весела танцювальна пісенька
(співанка)

3. Палагна
- абищиця – звичка
- фудульна – горда, зарозуміла
- зґарда - нашийник з мосяжних хрестиків
- барасуля – скляна, квітиста намистина
34

- банувати – сумувати
- «Сім раз на годину» – ідеться про пісню
Марічки:
«Ізгадай мні мій миленький
Два рази на днину,
А я тебе ізгадаю
Сім раз на годину»

4. Три церковці
- побанувати – потужити
- «За всіх молишися, Благая» – молебень до
Богородиці

5. Флояра
- бугор – горб, гірське узнесіння

6.Ґазда
- кошара – овеча стайня в горах
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7. Гуцул
- бутний – гордий
- босота – бідолахи
- блудило – світляк
- ізумруд – ізмарагд
- гуслянка – овече квасне молоко
- варенуха – приправлена прянощами гаряча
горілка
- біждерце (біждерко) – дерево життя

8. Чугайстер
- Чугайстер – лісовий дух, великий танцюрист
- ґражда – гуцульська хата, стайня й стодола з
подвір’ям обгородженими високим
парканом з брамою

9. Чорнокнижник
- Ідеться про чорнокнижника Юру, заклинача
хмар, коханця Палагни
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10. Біси
- Арідник – гуцульський чорт
- вориня (вориння) – загорожа з довгих
жердин, прибитих до стовпців
- грижа – гризота
- докука – смуток

11. Новий Рік
- ґуґля – довга біла вовняна пелерина
- глухан – ґотур, дикий індик

12. Марічка
- леґінь – парубо
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OBJAŚNIENIA DO UTWORU „ZE SKRZYNI
ZAPOMNIANYCH PRZODKÓW”
1.
- biłozir (білозір) – sokół
- kapczur (капчур) – gruba wełniana skarpetka z
kolorowym wzorem
- fłojera (флояра) – ukraiński ludowy instrument
muzyczny
- czeres (черес) – szeroki skórzany bogato
zdobiony pas

2. Niedźwiedź
- krysania (крисаня) – słomiany kapelusz
- banno (банно) – tęsknie
- Perełesnyk (Перелесник) – duch lasu, młody
kusiciel dziewcząt
- hultaj (гультяй) – zawadiaka
- bajor (байор) – struna basowa
- kołomyjka (коломийка) – huculski taniec,
wesoła pieśń
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3. Pałahna
- Pałahna – imię żeńskie
- fudulny (фудульнa) – zarozumiały
- zgarda (зґарда) – naszyjnik z mosiężnych
krzyżyków
- barasuli (барасулi) – wielokolorowy sznur
korali ze szkła (XIX w.)
- «siedem razy na godzinę» – mowa o pieśni
Mariczki:
«Wspomnij mnie mój mileńki
Choć dwa razy dziennie
A ja ciebie wspomnę
Siedem razy na godzinę»)

4. Trzy cerkiewki
- pobanuwaty (побанувати) – zatęsknić, tęsknić
- Za wszystkich módl się, Patronko! («За всіх
молишися, Благая») – litania do Matki Bożej

5. Fłojera
- dola (доля) – dobry los
- niedola – nieszczęście
- buhor (бугор) – garb, górskie wzniesienie6. 6.
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6. Gazda
- koszara (кошара) – stajnia dla owiec w górach

7. Hucuł
- butny (бутний) – odważny, niezależny
- bosota (босота) – biedota
- huślanka (гуслянка) – nazwa kefiru z owczego
mleka
- warenucha (варенуха) – domowa grzana
wódka przyprawiona imbirem

8. Czuhajster
- Czuhajster (Чугайстер) – duch lasu, tancerz
- hrażda (ґражда) – archaiczna huculska
zagroda składająca się z domu mieszkalnego,
komory, stajni, obory, z wysokim parkanem i
bramą
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9. Czarnoksiężnik
- mowa o czarnoksiężniku Jurze, zaklinaczu
chmur, kochanku Pałahny

10. Biesy
- Aridnyk (Арідник) – w mitologii huculskiej diabeł
- worynіa (вориня, вориння) – ogrodzenia z
długich żerdzi i słupów
- hryża (грижа) – zgryzota
- dokuka (докука) – smutek

11. Nowy Rok
- hłuchan (глухан) – głuszc zwyczajny

12. Mariczka
- łegiń (леґінь) - młody chłopiec
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