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SŁOWNIK UKRAINIZMÓW.
INTERPRETUJĄ POLSCY I UKRAIŃSCY ILUSTRATORZY

„Słownik ukrainizmów. Interpretują polscy i ukraińscy ilustratorzy” – to artystyczno-edukacyjne przedsięwzięcie, będące efektem współpracy Miejskiej Galerii Sztuki
w Łodzi i Łódź Design Festival. Osią, wokół której powstało, są ukrainizmy, czyli
słowa funkcjonujące w języku polskim, a wywodzące się z języka ukraińskiego.
„Pisany” za pomocą obrazów tegoroczny „Słownik” daje wyraz przenikaniu się
dwóch języków, a tym samym dwóch kultur: polskiej i ukraińskiej. Wybór 12 haseł
na wystawę w Galerii Re:Medium ma charakter subiektywny. Do wykonania
ilustracji zaprosiliśmy autorów polskich i ukraińskich. Są to: Art Studio Agrafka,
Bovska, Oleg Gryshchenko, Gosia Herba, Jan Kallwejt, Mari Kinovych, Hania
Kmieć, Ola Niepsuj, Dawid Ryski, Vadym Solowski, Sophia Suliy oraz Paweł
Szlotawa. Wszystkich twórców charakteryzuje doskonałe opanowanie warsztatu
artystycznego, różnorodność stylistyczna, pomysłowość, pozbawiona dosłowności
lapidarność wypowiedzi. Autorzy prac pozostawiają też przestrzeń dla wyobraźni
odbiorcy, jego wrażliwości na język wizualny.
Ciekawym i oryginalnym elementem wystawy są dekoracje wykonane przez
Bovską, zawierające abstrakcyjne, florystyczne motywy w barwach flagi ukraińskiej, symbolizujące niebo, pokój i wolność (niebieski) oraz zboże, urodzaj i obfitość (żółty), jako że Ukraina zwana jest powszechnie spichlerzem Europy.
Wśród zilustrowanych pojęć znalazły się te ogólnie znane z tekstów czy współczesnego języka mówionego, jak np. wataha, bohomaz, mereżka, step, ohyda,
majdan, chmara, ale są i takie, których znaczenie nie jest już takie oczywiste dla
każdego. Kto wie, cóż to takiego bandura, kureń, hopak? Czy powszechna jest
wiedza o tym, że szarawary były w dawnych czasach elementem ludowego stroju
ukraińskiego i umundurowania wojsk kozackich, albo że koromysło to drewniane
nosidło do dźwigania na barkach ciężarów, zwykle wiader z wodą? Powyższe
przykłady dowodzą, że zapożyczenia, powstałe w wyniku wielu przemian kulturowych, historycznych i obyczajowych, wzbogacają i ożywiają język, poszerzają
jego możliwości jako narzędzia komunikacji, ekspresji i społecznej identyfikacji.
Są także oznaką i potwierdzeniem istnienia kontaktów kulturowych ponad granicami krajów i języków. Należy zwrócić uwagę na wyjątkowy charakter tej edycji
„Słownika”, który wynika z faktu, iż prezentowane na wystawie prace są dziełem
grafików i ilustratorów pochodzących zarówno z Polski, jak i z Ukrainy. Ważne
w tym projekcie jest także odwoływanie się artystów zarówno do doświadczania

tych emocji, które towarzyszą każdemu człowiekowi w sytuacji zagrożenia,
jak i tych, których doznajemy, gdy ogląda się przejawy okrutnej rzeczywistości
z oddalenia.
Niektóre pojęcia, słowa, które artyści interpretowali plastycznie, są nacechowane bardzo emocjonalnie. Na przykład słowo „step” kojarzy się nam zazwyczaj
z rozległymi trawiastymi obszarami, pozbawionymi drzew, gdzie rzadko występują krzewy. Właściwie można by rzec, że słowo to posiada zabarwienie neutralne, ale Oleg Gryshchenko podkreśla, że dla niego i jego rodaków to jeden
z symboli Ukrainy, gdzie przeplata się tysiącletnia historia tej ziemi. „Symbioza
różnych warstw kulturowych stworzyła mentalny obraz mocno osadzony na
swojej ziemi – to starożytny Scytyjczyk, Sarmata, Kozak zaporoski, współczesny
Ukrainiec. Historia zna wiele tragicznych kart, teraz przeżywamy jedną z nich, ale
wierzymy, że wytrzymamy i napiszemy nowe legendy dla przyszłych pokoleń”
– zauważa artysta. Plemię Scytów zamieszkiwało Krym w pierwszym tysiącleciu
p.n.e. Kozacy z kolei żyli na Zaporożu, w dolnym biegu Dniepru. Była to społeczność zorganizowana na sposób wojskowy, a jej początki sięgają XV wieku.
Warto też przyjrzeć się nieco bliżej słowu „majdan”, którego potocznie używa
się do określenia czyichś rzeczy lub bagażu. To, że dawniej oznaczało plac we
wsi, w obozie wojskowym lub w warowni, nie było raczej wiedzą powszechną.
Obecnie kojarzy się ono przede wszystkim z Placem Niepodległości w Kijowie
i protestami przeciwko władzy, które miały tam miejsce. W tym przypadku słowo
pisane jest oczywiście wielką literą.
Jak widać, wiele pojęć ze „Słownika ukrainizmów” ma bogatą treść, w której
zawarta jest interesująca historia. Dlatego wystawa adresowana jest do szerokiego grona odbiorców, którzy pragną poszerzyć swoją dotychczasową wiedzę na
temat języka, kultury, tradycji i historii Ukrainy. W obecnej, niezwykle dramatycznej sytuacji za naszą wschodnią granicą ekspozycja może stanowić pretekst do
podejmowania rozmów na trudne tematy, dotyczące otaczającej nas rzeczywistości, świata, w którym mają miejsce tak okrutne wydarzenia, jak wojna. Może także
zmusi nas do zadawania sobie częściej pytań, na ile wartości takie, jak niepodległość i suwerenność − nie tylko naszego kraju − są dla nas istotne. Bo siłą rzeczy
„Słownik ukrainizmów” komentuje również aktualne wydarzenia, na tle których
zarówno pewne słowa, jak i przekaz artystyczny nabierają szczególnej wymowy.
Adriana Usarek
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СЛОВНИК УКРАЇНІЗМІВ.
ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПОЛЬСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ ІЛЮСТРАТОРІВ

„Словник українізмів. Інтерпретація польських та українських ілюстраторів”
– це художньо-освітній проект, який повстав внаслідок співпраці Міської
Галереї Мистецтв у Лодзі та Łódź Design Festival. Його головною темою
є українізми, тобто слова, які функціонують у польській мові, але походять
з української мови. «Написаний» за допомогою малюнків цьогорічний
«Словник» виражає взаємопроникнення двох мов, а отже і двох культур:
польської та української. 12 робіт на виставці в Галереї Re:Medium відібрано
шляхом суб’єктивної оцінки. Для створення ілюстрацій ми запросили
польських та українських авторів, а це: Художня студія Аґрафка, Бовська,
Олег Грищенко, Гося Герба, Ян Каллвейт, Марі Кінович, Ханя Кмієч, Ола
Нєпсуй, Давід Риський, Вадим Соловський, Софія Сулій та Павло Шлотава.
Характерною для всіх артистів ознакою є досконале володіння художньою
технікою, стилістичне розмаїття, винахідливість та позбавлена буквального
вираження сенсу, лаконічність. Автори робіт залишають місце для уяви та
чутливості глядача до візуальної мови.
Цікавим і оригінальним елементом виставки є декорації Бовської, що
містять абстрактні, флористичні мотиви в кольорах українського прапора.
Вони є символом неба, миру і свободи (блакитний), а також зерна,
родючості і достатку (жовтий), тому що Україну зазвичай називають
житницею всієї Європи.
Серед проілюстрованих слів знайшлися ті, відомі всім з літератури
і сучасної розмовної мови, такі як ватага, богомаз, мережка, степ, огида,
майдан, хмара, а також слова, значення яких не для всіх є очевидним.
Хто ж у Польщі знає що таке бандура, курінь чи гопак? Чи всім відомо те,
що в давнину шаровари були частиною українського народного костюма
та уніформою козацького війська, а коромисло це дерев’яні носилки для
перенесення на плечах вантажів, якими зазвичай були відра з водою?
Наведені вище приклади доводять, що польські запозичення з української
мови виникли внаслідок багатьох культурних, історичних та соціальних змін.
Вони збагачують і оживляють мову, розширюючи її можливості не тільки як
інструменту спілкування, але також як засобу самовираження та соціальної
ідентифікації. Запозичення підтверджують існування культурних зв’язків, які
поширюються за межами країн і мов. Це видання «Словника» є унікальним
тому, що авторами представлених на виставці робіт є графічні дизайнери
та ілюстратори як з Польщі, так і з України. Важливим в даному проекті є те,
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що артисти звертають увагу на емоції, які відчувають люди заходжуючись
безпосередньо в стані загрози, а також наголошують на пережитих почуттях
тих, хто спостерігав страшну життєву реальність здалека.
Художні інтерпретації деяких слів та виразів відзначаються особливим
рівнем емоційності артистів. На приклад слово «степ» для більшості з нас
асоціюється з широкою трав’яною ділянкою, де немає дерев і лише зрідка
з’являються кущі. Можна сказати, що це слово має нейтральне значення,
але Олег Грищенко підкреслює, що для нього і його співвітчизників це один
з символів України, в якому переплітається тисячолітня історія української
землі. «Симбіоз різноманітних культурних верств створив ментальний
образ, що міцно закоренився на своїй землі – це старожитній скіф, сармат,
запорозький козак, сучасний українець. Історія пам’ятає безліч трагічних
сторінок, одну з яких українці переживають зараз, але ми віримо, що
витримаємо і напишемо нову історію для майбутніх поколінь» - наголошує
артист. Скіфське плем’я населяло Крим у першому тисячолітті до нашої ери.
Козаки, у свою чергу, жили на Запоріжжі, у пониззі Дніпра і становили
військово-організовану громаду починаючи з XV століття. Також варто
придивитися до слова «майдан», яким у польській поточній мові зазвичай
називають чиїсь речі чи багаж. Те, що в минулому воно означало площу
в селі, у військовому таборі чи в тверди́ні, навряд чи є загальновідомим
фактом. Нині його пов’язують насамперед з Майданом Незалежності у Києві
та з протестами проти тодішньої влади, які там відбувалися. У цьому випадку
слово це, звичайно, пишеться з великої літери.
Як бачимо, багато термінів зі «Словника українізмів» мають багатий зміст
із цікавою історією. Тому виставка ця орієнтована на широку аудиторію,
що бажає розширити свої знання про мову, культуру, традиції та історію
України. У теперішній, надзвичайно драматичній ситуації за польським
східним кордоном ця експозиція може стати приводом для дискусії на
складні теми, що стосуються реальності, яка нас оточує, та світу, в якому
відбувається жорстока війна. Можливо, це змусить нас частіше задавати
собі питання, наскільки важливими є для нас такі цінності, як незалежність
і суверенітет не тільки у межах однієї країни. «Словник українізмів» коментує
актуальні події, на тлі яких окремі слова та їх художній зміст набувають
особливого значення.
Adriana Usarek
tłumaczenie / переклад: Olena Dubchak
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MEREŻKA / МЕРЕ́ЖКА

ART STUDIO AGRAFKA

Mereżka – technika haftu ażurowego, polegająca na wysnuwaniu się nitki z tkaniny zawsze w jednym kierunku. Przed wycięciem
nitek należy dokładnie obrębić brzegi z obu stron okrętką. Brzegi
mereżki, tam gdzie nitki nie będą wycinane, obszywa się różnymi
ściegami powodującymi podzielenie nitek na pęczki.
Мере́жка – техніка ажурної вишивки, де нитка виступає
з тканини завжди в одному напрямку. Перед тим, як обрізати
нитки, слід делікатно підшити краї з двох сторін вертлюжком.
Ті краї мережки, де нитки не будуть обрізані, зшиваються
різними стібками, завдяки чому нитки розбиваються на пучки.

МАРШИРУЮТЬ НАШІ ДОБРОВОЛЬЦІ
У К Р И В А В И Й ТА Н
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CHMARA / ХМА́РА

BOVSKA

Chmara – wielka liczba kogoś lub czegoś. Może odnosić się np.
do stada jeleni, łosi, żubrów lub danieli. W języku ukraińskim
oznacza chmurę.
Хма́ра – у польській мові велика кількість кого-, чого-небудь.
Слово може описувати, наприклад, стадо оленів, лосів, бізонів
або ланей.

Płótna wykonane na wystawę, akryl, pastel suchy na płótnie bawełnianym, 2x 110 × 400 cm
Полотна виконані для виставки, акрил, суха пастель на бавовняному полотні, 2x 110 × 400 см
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STEP / СТÉП

OLEG GRYSHCHENKO
12

Step – formacja roślinna, zwykle wielogatunkowa, pozbawiona
drzew. Stepy, których roślinność w większości składa się z traw
i roślin zielnych, kształtują się na obszarach będących pod wpływem klimatu kontynentalnego – z gorącym i suchym latem oraz
mroźną i wietrzną zimą. Jest to także jeden z symboli Ukrainy.
Стéп – позбавлене дерев утворення багатовидових
рослин. Степи, рослинність яких здебільшого складається
з трав’янистих рослин і зілля, формуються на ділянках під
впливом континентального клімату – з жарким, сухим літом
і холодною, вітряною зимою. Степ вважається одним із
символів України.
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BOHOMAZ / БОГОМА́З

GOSIA HERBA
14

Bohomaz – obraz lub rysunek bez wartości artystycznej, który
został namalowany nieudolnie i krytycznie oceniony. W języku
ukraińskim oznacza malarza „piszącego” ikony.
Богома́з – у польській мові картина або малюнок, що не
має художньої цінності, невміло намальований і критично
оцінений.
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WATAHA / ВАТА́ГА

JAN KALLWEJT
16

Wataha – grupa wilków lub dzików działająca razem, w szerszym znaczeniu termin odnoszący się również do stada psów,
likaonów lub jenotów. Wataha ma określoną hierarchię wewnętrzną. Jest to zwykle grupa rodzinna zwierząt składająca się z pary
rodzicielskiej i młodych z jednego lub kilku miotów. W języku
ukraińskim oznaczająca także grupę ludzi, np. wojskowych.
Вата́га – у польській мові група вовків або кабанів, а у ширшому
сенсі цей термін відноситься також до стада собак, гієн або
єнотів. Ватага має добре скоординовану внутрішню ієрархію.
Зазвичай це сімейна група тварин, що складається з батьківської
пари та молодих звірів одного або кількох потомств.
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MAJDAN / МАЙДА́Н

MARI KINOVYCH

Majdan – słowo to stanowi przede wszystkim określenie placu
we wsi, a także w obozie wojskowym, w warowni, w grodzie lub
na podgrodziu. Plac taki miał znaczenie gospodarcze – jako
miejsce handlu lub składowania różnych towarów, pakunków.
Na Kresach majdanem nazywano wykarczowane miejsce w lesie,
służące do obróbki drewna lub wypalania węgla drzewnego.
Obecnie słowo to kojarzy się z głównym placem w Kijowie i protestami przeciwko władzy, które się tam odbywały. W polskim
języku potocznym oznacza duży bagaż, czyjeś rzeczy, toboły,
jak również podwórze lub dziedziniec.
Майда́н – проте головне його значення в першу чергу
описує площу у селі або у військовому таборі чи тверди́ні.
Такий майдан був важливий як місце торгівлі чи зберігання
різноманітних товарів. На Кресах «майданом» називали
вирубане місце в лісі, де обробляли дрова чи випалювали
деревне вугілля. Зараз це слово асоціюється з головною
площею Києва та протестами проти влади, які там відбувалися.
У польській розмовній мові означає великий багаж, чиїсь речі,
а також двір або подвір’я.
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KUREŃ / KУРÍНЬ

HANIA KMIEĆ

Kureń (z ukr. курінь – „krąg, obozowisko”) ma kilka znaczeń.
W dawnej Ukrainie oznaczał przede wszystkim wielki drewniany budynek mieszkalny, czyli tzw. kurną chatę (inaczej chatę
dymną). To chata bez komina, bez przewodów dymowych. Palenisko (ognisko) znajdowało się najczęściej w środkowej części
pomieszczenia, a dym uchodził poprzez otwór w centralnym,
najwyższym punkcie dachu. Inne znaczenie kurenia to ukraiński
pododdział wojskowy, odpowiadający wielkością samodzielnemu
batalionowi.
Kурíнь (з укр. коло, табір) – слово має кілька значень,
у стародавній Україні означало насамперед велику дерев’яну
житлову будівлю, так звану курну, димну хату. Це хатина без
димаря і димових труб, де піч найчастіше розташовувалась
в центральній частині приміщення, а дим виходив через отвір
у центральній, найвищій точці даху. Інше значення куреня –
це українська військова частина, що відповідає чисельності
окремого батальйону.
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HOPAK / ГОПА́К

OLA NIEPSUJ

Hopak – narodowy taniec ukraiński, który powstał na Siczy
Zaporoskiej, mający metrum ²/₄, bardzo żywy, popisowy, pełny
podskoków, wymachów nogami, przysiadów, nawiązywał do
elementów sztuki walki, np. kopnięć, podcięć, a w wersji z szablą – do walki tą bronią. Występuje najczęściej jako samodzielny
taniec wykonywany przez amatorskie i profesjonalne ukraińskie
zespoły taneczne. Nazwa hopak pochodzi od czasownika hopaty, co oznacza „skakać”, a także wykrzyknik! (ukraiński: гоп),
który można wypowiedzieć podczas skoku jako wyraz zaskoczenia lub zdziwienia.
Гопа́к – національний український танець, створений на
Запорозькій Січі, маючий розмір ²/₄. Живий, видовищний,
сповнений стрибків, махами ногами і присіданнями,
відноситься до елементів бойового мистецтва, наприклад
до ударів і порізів, а в версії з шаблею, до поєдинку з цією
зброєю. На сьогодні найчастіше цей танець виконують
професійні та аматорські українські танцювальні колективи.
Назва гопак походить від дієслова «гопати», що означає
«стрибати», а також від оклику «гоп!», який можна вимовити
під час стрибка щоб вразити чи здивувати.
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KOROMYSŁO / КОРОМИ́СЛО

DAWID RYSKI

Koromysło – drewniane nosidło, przyrząd ułatwiający przenoszenie na barkach ciężarów. Stosowany głównie w gospodarstwie
wiejskim, gdzie służy do noszenia wiader z wodą z rzeki lub
ze studni. Ma kształt nakładanej na ramiona, pałąkowatej belki
z wycięciem na szyję. Dwa pojemniki o zbliżonej wadze zawieszane są na hakach po obu końcach pałąka, dzięki czemu przy
dźwiganiu zachowana zostaje równowaga.
Короми́сло – це дерев’яні носилки, пристрій, що полегшує
перенесення вантажів на плечах. Загалом використовується
у сільському господарстві, де вживається для транспорту відер
річкової або колодязної води. Має форму зігненої палиці
з вирізом на шию. З обох його кінців підвішують на гаках
відра однакової ваги, завдяки чому зберігається рівновага
при підйомі.
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BANDURA / БАНДУ́РА

VADYM SOLOWSKI

Bandura (prawdopodobnie z gr. pandóra – wszystko dająca),
ukraiński instrument muzyczny, w którym struny szarpie się palcami
lub plektronem. Instrument wywodzi się z Grecji, pierwsze wzmianki o nim pochodzą z VI w. n.e., a jego pierwowzorem była lutnia
lub kobza. Pierwsza wzmianka o ukraińskiej bandurze pochodzi
z XV wieku i jest kojarzona z Kozakami. Na początku XX wieku
instrument przeżył renesans jako symbol Ukrainy, pieśniarze często
wykonywali na nim dumki. W latach stalinowskich zakazano gry na
bandurze, kojarzonej z ukraińskim „nacjonalizmem”, bandurzyści
byli prześladowani. Po odzyskaniu przez kraj niepodległości popularność instrumentu została przywrócona.
Банду́ра (можливо з гр. pandóra - та, що все дає) –
український музичний інструмент, у якому струни защипують
пальцями або медіатором. Інструмент походить з Греції,
перші згадки про нього з’являються в VI столітті н.е., а його
прототипом була лютня або кобза. Перший раз згадується про
бандуру в XV столітті, пов’язуючи її з українським козацтвом.
На початку XX століття інструмент пережив ренесанс як
символ України, співаки часто виконували на ньому свої
ду́мки. У сталінські роки грати на бандурі заборонялося,
а бандуристів переслідували, пов’язуючи їх із українським
«націоналізмом». Після здобуття незалежності України,
популярність інструменту була відновлена.
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OHYDA / ОГИ́ДА

SOPHIA SULIY

Ohyda – słowo piszemy przez samo h, bo to zapożyczenie
z języka ukraińskiego. Słowo ohyda, od którego już na gruncie
polskim powstał przymiotnik ohydny, a także czasowniki ohydzić
i zohydzić (w XVII w. również hydzić), zawdzięczamy Mikołajowi
Rejowi i Łukaszowi Górnickiemu; to oni rozpowszechnili to słowo
w polszczyźnie literackiej. Pięćset lat temu wyraźnie odróżniano w wymowie dźwięczne [h] (do tej pory zachowane już tylko
w gwarach wschodnich) od bezdźwięcznego [ch], dlatego też
twardo i dźwięcznie wymawiany ukraiński wyraz od razu pojawił
się w polskich tekstach w postaci ohyda. Od XVI do XVIII w. słowo
to pojawiało się również w innych wersjach graficznych, takich
jak „ohida” czy „ochida”.
Оги́да – польське запозичення з української мови, пишемо
через [h], тобто ohyda, а не ochyda. Слово «огида», від якого
виник прикметник «огидний» (ohydny), а також дієслово
огидити (ohydzić) і згидити (zohydzić), а в XVII ст. також
гидити (hydzić), поляки завдячують Миколаю Рею та Лукашу
Гурницькому; саме вони поширили це слово у польській
мові. П’ятсот років тому вимова дзвінкого [h] (на сьогодні
збережена лише у східних діалектах) чітко відрізнялася
від глухого [ch], тому тверда і дзвінка вимова українського
слова одразу з’явилася в польських текстах у формі ohyda.
З шістнадцятого до вісімнадцятого століття це слово з’являлося
також в інших графічних версіях, таких як ohida або ochida.
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SZARAWARY / ШАРОВА́РИ

PAWEŁ SZLOTAWA
30

Szarawary (ukr. шаровáри, węg. salavári, tur. salvar, od pers.
Szalwār spodnie) – szerokie, długie, bufiaste spodnie z miękkiej,
lejącej tkaniny noszone na Bałkanach, w krajach Orientu oraz
Polsce w XVI-XVIII w. W potocznym określeniu oznaczają
szerokie spodnie.
Шарова́ри (пол. szarawary, угор. угор. salavári, тур. salvar, від
перс. Szalwār штани) – широкі, довгі, мішкуваті штани з м’якої
тканини, які носили на Балканах, у країнах Сходута в Польщі
в XVI-XVIII століттях. У поточній мові означає широкі штани.
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