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Тото, што ся нам здає чудне, свідчыт о тым, што маме 
приняте як норму. Адже, чудне нам ся здає, же хтоси – мо- 
лодый Шлезак, Варфоломій Ванот – рішыл перевести на 
шлезскій язык лемківску поезию, і зробил тото. Мало того, 
хтоси – проф. Юстина Олько з Варшавского Університету 
– рішыла, же тота робота повинна быти опубликувана, 
і зробила тото. Чом нас тото чудує? Здає ся, зато, што нас 
навчыли, же сут великы і малы языкы і не лем в значыню 
чысла хоснуватели, але тіж в значыню вартости. А преці, 
як гварит автор перекладу, коли бесідує ся о тлумачыню 
на шлезскій язык цінных текстів світовой літературы, чом 
не мали бы то быти вынятковы і знамениты вершы Петра 
Мурянкы?

В тій ситуациі возникат основне звіданя о трансля- 
цию – што шлезскій чытатель вычытат з переведеных на 
його рідный «малый» язык верши Мурянкы, выспіваных 
в його рідным «малым» языку? Ци може лемківска «болюча 
душа» порушыти уяву і емоциі так позірні далекых од єй 
світа Шлезаків? Преці зелены верхы Лемковины, деревяны 
теплы хыжкы, черкітливы потокы не найдут паралелі во 
высоко промысловым Шлезску, де роботу выконує ся не 
в спеці сонця на полянах і ролях, лем глубоко під земльом 
в майнах, де дітиньство проводит ся на высыпаных з про- 
мысловых одпадів галдах, де панує близка німецкому 
порядкови дисципліна і єрархія.

Єднак позірні так одлеглы світы мают в глубокій своій 
сути вельо спільного і єднакого і то тота суть выражена 
в Мурянковій поезиі зімана остала і приближена Шлезакам 
в іх маминым, рідным языку през вражливого тлумача. 
Маме адже до діла зо своєрідным феноменом реляциі 
і перениканя ся змарґіналізуваных през центр світів, для 
ся одкрываных і пережываных. На таку реляцию од якісого  

To, co zdowo nům śe dźiwne, godo uo tym, co můmy przi- 
jynte za norma. Tůż zdowo nům śe dźiwne, iże ftośi – mody 
Ślůnzok Bartłůmjej Wanot – postanowjůł przełożyć na ślůnsko 
godka łymkowsko poezyjo i to zrobjůł. Co wjyncyj, ftośi – prof. 
Justyna Olko ze Warszawskigo Uńiwersytetu – postanowjůła, 
iże ta robota winna być uopublikowano, i to zrobjůła. Czamu 
nos to dźiwuje? Zdo mi śe, iże skirz tego, co ftośi nos nauczůł, 
że sům sroge a małe godki – i to ńy yno podug nůmery jejich 
używaczůw, nale tyż podug tego, wjela sům werte. Jak ale prze-
ca pado autůr przekładu, kej godo śe uo wydowańu po ślůnsku 
cynnych tekstůw śwjatowyj literatury, czamu ńy mjały by to być 
wyjůntkowe, wybitne wjyrsze uod Petra Murjanki?

W tyj sytuacyji przichodźi grůntowne pytańy translacyje 
– co ślůnski czytocz wyczyto ze przełożůnych na jego rodńo 
«mało» godka wjyrszůw uod Murjanki, wyśpjywanych w uůne-
go rodńij «małyj» godce? Może łymkowsko «bolawo duszyczka» 
poruszyć forsztelůnek i ymocyje tak – zdowało by śe – dalekich 
uod jeji śwjata Ślůnzokůw? Dyć źelůne wjyrchy Łymkowyny, 
drzewjanne chałpy, bystre strůmyki ńy znůńdům paralele na 
industryjalnym Ślůnsku, kaj geld zarobjo śe ńy we hicy na polu 
i roli, yno na grubje, głymboko pod źymjům; kaj bajtlostwo 
spyndzo śe na hołdach, kaj panujům bliske do ńymjeckigo
ordnůngu dyscyplina i hjerarchijo?

Te ale na pozůr daleke uod śebje śwjaty mjyszczům głym-
boko w śebje spůlno i jednako istota. Gynau ta wyrażůno we 
Murjankowyj poezyji istota bůła przejynto a przibliżůno Ślůn-
zokům we jejich rodńij godce uod wrażliwego przekłodocza. 
Můmy dyć sam uosobliwy fynůmyn relacyje i przeńikańo śe 
zmarginalizowanych (uod cyntrum) śwjatůw, dlo śebje uod-
krywanych i przeżywanych. Na tako relacyjo uod jakigoś cza-
su żech czekała. Kej zdefińowałaʼch myńszośćowy dyskurs jak 
«specyficzny charakter wypowjadańo śe, co wyńiko we srogim 
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часу єм ждала. Коли бо окрислила єм меншыновый дис- 
курс як «специфічный характер выповіданя ся, выника- 
ючый в высокій ступени з підрядной позициі, яка осно- 
вні детермінує цілістне розумліня себе в окружаючій соспі- 
льній реальности», надіяла єм ся на стрічу двох такых світів, 
якы контекстово можут ся барз ріжнити, а чытаючы себе, 
нараз одчуют, же выражают себе в такій сам спосіб. І як раз, 
довершат ся тото в сесій збірці. Ванот выбрал і перевюл 
такы вершы Мурянкы, якы хотіл удоступнити, вказати 
своім соплемінникам, якы знал, же іх порушат.

В загальным выборі нашли ся два основны тыпы вер- 
ши: 1. Такы, што контрастуют і заміняют полюсы того 
што мале в однесіню до того, што великє; 2. Такы, што 
выражают стремліня, жажду, неустанне вандруваня до 
ціли, яком є «ново народжена моя Лемковина». То тоты 
вершы діют найвысшом формом емоцийного напятя, якє 
експлодує больом. Біль – емоцийна домінанта Мурянковой 
поезиі – родит ся з прагніня видіти «рід мій свобідным» 
при проятливій свідомости «конаня» Лемковины. Треба 
зазначыти, же більшіст Мурянковых верши выбраных 
през Ванота возникла перед тым, як Лемкам формальні 
признано статус етнічной меншыны (в 2005 р.). Адже 
ситуация Лемків была товды паралельна до теперішньой 
ситуациі Шлезаків. Емоциі з поезиі Мурянкы трафили на 
сильно напяты борбом о узнаня етнічного статусу Шлезаків 
емоциі Варфоломія. І так возникла тота синерґійна збірка 
перекладів. Здає ся, же тлумач не має вантпливости, што 
лемківскій біль, туга, жажда на Шлезску найде сильне спі- 
лодчуваня. Бо ци Шлезак не одчує траґізму ситуациі, 
коли деси далеко в світі достоменніст Лемка нияк не єст 
розпознавальна, мают го за Украінця:

stopńu ze podporzůndkowanyj pozycyje», mjała żech nadźe-
ja na tref dwůch takich śwjatůw, kere kůntekstowo mogům 
śe fest růżńić, nale kej bydům śe czytać, uoroz uodczujům, 
że wyrożajům śe w jednaki spusůb. I gynau to dokůnuje śe 
w tym tůmiku. Wanot uobroł i przełożůł take wjyrsze Murjanki, 
kere chćoł udostympńić, pokozać swojim rodakům. Wjyrsze, 
uo kerych wjedźoł, iże jich poruszům.

Uobrane uostały dwa podstawowe typy wjyrszůw: 1. Take, 
kere kůntrastujům i zamjyńajům bjeguny tego, co małe, we 
relacyji do tego, co sroge; 2. Take, kere wyrożajům praga, 
wjyczny wander, důnżyńy do celu, kerym je «nowo narodzů-
no moja Łymkowyna». To te wjyrsze uoperujům nojwyższům 
formům ymocjůnalnego napjyńćo, kere eksploduje bůlym. 
Bůl – ymocjůnalno důminanta Murjankowyj poezyje – rodźi 
śe ze pragńyńo widźeć «můj růd swobodnym» przi utramynt-
nyj śwjedůmośći «kůnańo» Łymkowyny. Trzeja zaznaczyć, że 
wjynkszość uobranych uod Wanota wjyrszůw bůła napisano 
przed tym, jak Łymki uotrzimali formalny status etńicznyj 
myńszośći (we 2005. roku), tůż sytuacyjo Łymkůw bůła wtyn-
czos paralelno do teroźńij sytuacyje Ślůnzokůw. Ymocyje ze 
poezyje uod Murjanki trefjůły na fest napjynte – skirz wal-
ki uo uznańy etńicznego statusu swojij nacyje – ymocyje uod 
Bartłůmjeja. Tak zrodźůł śe tyn synergiczny tům przekładůw. 
Mům gyfil, co przekłodocz ńy mo wůntpliwośći, iże łymkowski 
bůl, teschnota, praga znojdům we Ślůnsku śylne spůłuodczu-
wańy. Bo ńy uodczuje Ślůnzok tragizmu sytuacyje, kej kajś da-
leko we śwjeće tůżsamość Łymka ganc ńyma rozpoznowano, 
yno bjerům go za Ukrajińoka?
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Не знати
ци тото молчаня
моя маленькіст

ци іх незнаня
...

душу підгрызат

Ци не зрозуміє «маленького краю», де 

надіі
не мают дивізий

Та до цна подібні [як в великых краях - ОДФ]
жыют

і вмерают

Ци не вычытат бунту проти офіцийній єрархіі 
в «Другым лемківскым святым»?

Ци не вычує гіркой іроніі в однесіню до «Великой 
книгы Humanitas», в якій заказано «нам»/ нашым се- 
рцям бити любовю до Бескіда?

Ци не заболит го траґізм лемківского роздертого 
на стрямбы креста, што уж призабыл завітны, святы, 
рідны слова вызначаючы основну орєнтацию в світі?

Не подаст ся разом з Лемками в іх вічне «Пілі- 
гримство» до краю, якого уж неє?

Хто інчый, як не Шлезак зрозуміє душу Лемка, 
якому забрано отчызну, заселено єй людми, што єй не 
розуміют, не знают, не чуют?

А іщы, хоц як бы не чудным може ся тото здавати, 
завдякы зближыню, поставліню попри собі двох в зага- 
льным пониманю далекых собі «малых» языків, одкры- 
ваме, же в своій корінній лексиці мают гідні спільных 
слів: шыф – szif (спільна пожычка); по басах смыком
- po basach smyczkym; бодай не трісло/ пукло - bodej 
ńy pukńe; стратил – straćůł; велкым рідным словом - 
wjelgim rodńim słowym; на тебе зашмарю/ на тя облечу  

Ćynżko pedźeć
eli te milczyńy
to moja małość

abo jejich ńywjedza
....

duszyczka podgryzo

Ńy zrozumje uůn «malyńkigo hajmatu», kaj

nadźeje
ńy majům dywizyjůw

ganc podańy [na sroge kraje – ODF]
żyjům

a půmjyrajům

Ńy wyczyto buntu proćiw uoficjalnyj hjerarchije we 
«Drugim łymkowskim śwjyntym»?

Ńy wyczuje gorzkij irůńije we uodńeśyńu do «Wjel-
gij kśyngi Humanitas», w keryj zakozano «nům»/ naszym 
sercům bić przůńym do Beskidu?

Ńy zaboli go tragizm łymowskigo podartego na strzy- 
mpy krziża, kery już przepůmńoł śwjynte, rodńe słowa, 
co wyznoczajům podstawowo uorjyntacyjo we śwjeće?

Ńy puśći śe cuzamyn z Łymkami w jejich wjyczny 
«půńć» do landu, kerego już ńyma?

Fto inkszy, jeźli ńy Ślůnzok, spokopi duszyczka uod 
Łymka, kerymu zabrali hajmat a zafolowali go ludźmi, co 
hajmatu ńy rozumjům, ńy znajům, ńy czujům?

Dodům jeszcze, że jak dźiwne by śe to ńy zdowało, 
dźynki zbliżyńu a postawjyńu wele śebje dwůch dojś da- 
lekich uod śebje «małych» godkůw uodkrywůmy, że ma- 
jům uůne moc spůlnych elymyntůw we swojij leksyce: 
шыф – szif (spůlny borg); по басах смыком - po basach 
smyczkym; бодай не трісло/ пукло - bodej ńy pukńe; 
стратил – straćůł; велкым рідным словом – wjelgim ro- 
dńim słowym; на тебе зашмарю/ на тя облечу - na ća 
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- na ća uoblyka; більшый – bolszy; дыхал – dychoł; хмары 
женут – chmary żynům; вчас – wczas.

Колиси Мурянка написал, же «вшыткы великы 
языкы за малы сут, жебы нима оддати, выповісти 
лемківскій біль, тугу і вшытко інче». А ци годен тото 
осягнути інчый «малый язык»? Тото оцінит чытатель, 
думам, же і шлезскій і лемківскій, бо тот переклад буде 
важный для хоснуватели обох языків.

Знам, же Петро Мурянка барз тішыт ся з того пе- 
рекладу і його публикациі на Варшавскым Універ- 
ситеті. Думам, же з подібном радістю чытал буде тото 
выняткове выданя чытатель і шлезскій і лемківскій 
і інчый.

Олена Дуць-Файфер 
Лемковина, жолтен 2021

uoblyka; більшый – bolszy; дыхал – dychoł; хмары женут 
– chmary żynům; вчас – wczas.

Murjanka napisoł kejśik, iże «wszyjske sroge godki 
za małe sům, coby uoddać ńimi, wypedźeć łymkowski bůl, 
teschnota i wszyjsko inksze». Może ale to uośůngnůńć ink- 
szo «mało godka»? To uocyńi sům czytocz. Myśla, że i ślůn-
ski, i łymkowski, bo tyn przekłod bydźe wożny dlo uży-
waczům uobuch godkůw.

Wjym, co Petro Murjanka fest je rod skirz tego prze-
kładu a jego publikacyje na Warszawskim Uńiwersyteće. 
Myśla, że z jednakům radośćům bydźe czytoł te wyjůnt-
kowe wydańy uodbjorca i ślůnski, i łymkowski, i kożdy 
inkszy.

Olena Duć-Fajfer 
Łymkowyna, paźdźyrńik 2021

przeł. Bartłůmjej Wanot


