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Мурянчыско



4
На знимкцi Іван Міклош. 
Фот. Томаш Бенедiковiч, джерелo: SME.

Шеф порадців Гройсмана:

Русины існують.
Мам русиньске коріня

І
ван Міклош, вызначный словацькый економ, бывшый 
словацькый міністер і підпредседа влады русиньского 
походжіня ся у новій владі Володиміра Гройсмана став 
шефом порадців премєра. Як порадця на Міністерстві 
фінанцій Україны робив вже довшый час. У новій владі 

му было понукнуто і кресло міністра фінанцій, но условії, же 
міністер мусить мати україньске гражданство, Міклош не быв 
способный сповнити.

Петро Медвідь
petro@lem.fm

Приятьом україньского гражданства 
бы стратив тото словацьке, што Мі-
клош і про словацькы медії веце раз 
повів, же бере за основный проблем 
того, жебы досправды став ся міні-
стром на Україні, кідьже словацьке 
гражданство брав за свою пріоріту 
і не хотів о нього прийти. Перша вла-
да Роберта Фіца в роках 2006–2010 
зачала одоберати гражданство тым, 
котры здобыли гражданство іншой 
державы. Была то словацька остра 
реакція на мадярьску леґіслатіву, 
котра уможнила роздавати граждан-
ство загранічным Мадярям.

Міклош але і так продовжує свою 
роботу на Україні, де є вже веце 
як місяць шефом пордаців премєра 
Гройсмана. Із той нагоды з ним укра-
їньскый портал НВ Бізнес зробив 
інтервю, в котрім ся редактор Іван 
Верстюк опросив і на Міклошово 
походжіня.

Верстюк ся Міклоша опросив ці 
є правда, што ся пише у Вікіпедії, 
же має україньске коріня. Міклош 
оправив редактора, кідь повів:

«Кідь мам быти точным, маю ру-
синьске коріня. На Україні є приято 
думати, же окремый русиньскый ет-
нос не існує, но в реалности він існує. 

Я єм ся народив на северовыходній 
Словакії, де як раз і жыють Ру-
сины. Комуністічна Чехословакія не 
вызнавала Русинів як етнос, зато ся 
вшыткы Русины брали за Українців. 
У документах моїх родічів было 
зазначено, же суть Українці. У тім 
вопросі є іщі єден аспект – релі-
ґійный. Мої родічі были ґрекока-
толиками, але комуністы заказали 
Ґрекокатолицьку церьков, офіціално 
дозволили лем російске православя. 
На початку 1990-тых років люди 
наконець дістали право вырішовати 
– ці суть Русины ці Українці, ґрекока-
толици або православны. Векшына 
навернула ся до свойой русиньской 
ідентічности і ґрекокатолицькой 
віры. У тій векшыні і мої родічі», 
поясньовав у інтервю Міклош.

Припоминаме, же Іван Міклош 
у 2011-ім році коло перепису населіня 
записав собі русиньску народность. 
В кампані перед переписом дав своє 
выголошіня русиньскым орґанізаціям 
о своїм русиньскім походжіню і о тім, 
жебы ся люди голосили ку своїй 
народности. Тото выголошіня было 
выдруковано на плаґатах, котры ся 
дістрібуовали міджі людей. ●
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Севериян Косовскій 
seweryjan@lem.fm

В четвер, 12. мая т.р., во Вроцлаві проходили шторічны 
студентскы ювеналиі. Того рока лемківскы студенты, 
для котрых Вроцлав остал містом періоду іх студий, 
зорґанізували спільне празднуваня того найбільшого 
студентского свята. В столици Нижнього Шлеска студиює 
вельох молодых Лемків, головні походячых з другых 
місцевости на чужыні, але Вроцлав притігат тіж люди 
з Лемковины, котры рішыли розвивати ся гын, лишаючы 
другій академіцкій центр, якым в Малопольщы являт 
ся Краків.

В рамках Лемконалий, лемківска команда рішыла 
переоблечы ся за піратів, хоц пропозиций было вельо, 
м.ін. смерфы, або преісторичны люде, жыючы в печерах. 
Подія зачала ся спільным походом од. 11.00 год. спід 
будинків Вроцлавской Політехнікы, котра містит ся на 
Ґрунвальдскым Пляци. Одтамале пару тисячів вроцлав-
скых студентів з ріжных університетів міста перешло 
шумным походом на тзв. віттіґово, т.є. студентскє мі-
сточко, де положены сут академіцкы бурсы. Лемківска 
команда зрыхтувала специяльні на тоту нагоду транспа-
рент, писаний в лемківскым та польскым языках. При 
тій нагоді орґанізаторы акциі зорґанізували кошелькы, 
котры навязуют до популярного сериялю Game of Тhrones, 
а тіж наклийкы.

Фінальном подійом, котра товаришыла походови, 
был спільний ґріль. Місцьом стрічы был беріг Одры 
коло тшебніцкых мостів, де молодіж, окрем смакуваня 
ґрільового ідла, бавила ся шумні при лемківскым співі. 
Авторами знимок сут Александра Кулик, Яков Бубернак 
та Марта Кузяк. ●

Лемконалиі 2016
во Вроцлаві
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Памятна 
табла 
Пєщакови 
в його роднім 
Великім 
Липнику

У
 неділю – 15-го мая того року одбыв ся у селі Великый Лип-
ник Старолюбовняньского окресу святочный акт одкрытя па-
мятной таблы, яка є присвячена вызначному родакови села 
Проф. ЮДр. Янови Пєщакови, др. н., котрый ся вызначнов міров 
заслужыв о розвиток села.

Головно тым, же Великый 
Липник ся став централным 
селом і про навколишніх 
пять сел. Ту быв выбудо-
ваный здравотный центер, 
основна школа, де ходять 
діти із навколишніх сел, 
але і іншы потрібны скле-
пы, службы, дружство і т.д. 
Памятна табла была од-
крыта на будинку Сельско-
го уряду за участи доктора 
Михала Пєщака, наймо-
лодшого брата Яна Пєща-
ка, котрый жыє в Кошы-
цях, ПгДр. Олґы Ґлосіковой, 

ДрСц., директоркы Сло-
вацького народного музея 
– Музея русиньской кул-
туры в Пряшові, Інґ. Петра 
Сокола, посланця Пря-
шівского самосправного 
краю, Інґ. Петра Лабанта, 
старосты села Великый 
Липник, посланців Сельс-
кого заступительства, ве-
ликой родины Пєщаковых 
і жытелів села Великый 
Липник. Святочну подію 
своїм културным проґра-
мом обогатила домашня 
співацька ґрупа Вородай.

Ян Пєщак народив ся 
10-го фебруара 1925-го 
року у селі Великый Лип-
ник. Штудовав на Руській 
ґімназії в Пряшові, потім 

на Правницькій факулті 
Універзіты Коменьского 
в Братіславі (1950). Робив 
на Ґенералній прокура-
турі Чеськословеньской 
републікы (1950–1960), 
од 1960-го року на Прав-
ницькій факулті Карловой 
універзіты в Празі як ве-
дучій катедры і Інштітуту 
кріміналістікы (1967–1974). 
Быв намістником міністра 
внутрішніх діл ЧССР (од 
1970 р.), ректором Вы-
сокой школы, міністром 
справедливости і ґене-
ралным прокуратором 
ЧССР. Выдав многы на-
учны фаховы публікації 
з области кріміналістікы.

Ян Пєщак, як вірный 
Русин, знав історію русинь-
ского народа, барз добрі 
памятав на традіції сво-
го родного села Великый 
Липник, а то нелем на 
світьскы, але і церьковны. 

Быв великым сімпатізантом 
русиньского руху, котрый 
ся наповно зачав розвива-
ти зачатком 90-ых років 
минулого столітя. О тім 
свідчіли і його інтересны 
статі, котры были опублі-
кованы в часописі Русин 
під псевдонімом Янко Лип-
ничан. Кідь приходив із 
Прагы на Словакію, окрем 
свого родного села, любив 
навщівити і нашу редакцію 
Русина. Хоць Ян Пєщак 
за свого актівного жывота 
робив на высокых постах, 
быв скромным чоловіком, 
котрый не забывав на своє 
русиньске коріня і на по-
міч своїм родакам. Умер 
Ян Пєщак як 90-річный 
– 16-го мая у 2015-ім році 
в Празі. ●

Одкрытя таблы Я. Пєщакови, фот. Анна Кузмякова.

Анна Кузмякова
kuzmiakovaanna@gmail.com
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лемківска 
 яблін

Стара

квитне

Туристична аґро-ґаздівка в Липів-
ци – Ґуткова Колиба – на Східній 
Лемковині опубликувала в інтерне-
ті реляцию – надзвычайной красы 
фільм, в котрым головным актором 
єст стара лемківска яблін.

В звуковій стежці выступуют 
в образі іщы співаючы птахы і го-
лосно бренкаючы пчолы, котры 
зберают солодкій нектар з кві-
тя. Фiльм найдете пiд адресом: 
www.youtube.com/watch?v=el1_Xsi1Rgc

Липовец то выселене і знищене по 
акциі Вісла лемківскє село, недалеко 
Яслиск, малого місточка, положе-
ного на східній Лемковині. До вой-
ны, в 1936 році в Липівци і сусідній 
Черемсі жыло 532 грекокатоликів 
і 650 православных. В селі были дві 
церкви, стара – св. Миколая Чудо-
товорця, побудувана в 1640 р. і нова, 
недокінчена, побудувана в 1931 р. 
В другій половині ХІХ ст., коли па-
рохом в Липівци был о. Миколай 
Волошынович, народил ся в селі 
Александер Волошинович, вызна-
чний русиньскій діяч, приятель До-
бряньского, уйко Антонича.

За історичныма джерелами, село 
Липовец мало бы основати в ХVІ ст. 
12 вандрівных ґаздів з Волощыны. 
Назва села мала ся взяти од ли-
пового ліса, котрий порастал горы 
кругом села. Земля разом з ліса-
ми належала до перемышльскых 
латиньскых єпископів. По знесіню 
панщыны Липівчане трудили ся ганд-
льом мазю – головно на Пряшівскій 
Руси і на Мадярах. Прото прозывали 
іх «мазярами».

Вчас Великой Войны през село пе-
реходил фронт. Третя част села была 
товды спалена Мадярами. На яр 1929 
р. векшына жытелів села перешла на 
православя. Причынили са ґу тому 
економічны обставины – коштовна 
будова новой грекокатолицкой цер-
кви, подіі в сусідній Тыляві і аґітация 
вертаючых з Америкы робітників 
з Липівця. ●

СТОРОНА 11КУЛЬТУРА

Богдан Ґамбаль
gambal@lem.fm
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М
олодый штудент Універзіты 
Томаша Баті в Зліні Іво Реп-
чік, котрого коріня сягать до 
Лабірьской долины, наточів 
в селі Габура в окресі Міджі-

лабірці часть філму «Пашованый товар». Тему, 
як говорить, має в голові вже од часів, коли 
слухав оповіданя о пашованю почас першой 
републікы од стрыка і тетох на выході Слова-
кії. Інформацію принесла словацька державна 
пресова аґентура TASR.

Подля слов Репчіка за Першой чехословацькой репу-
блікы пашовали жены, хлопы і діти без різніці віку. «Быв 
то властно вымінный бізніс з товаром, котрый в даній 
области не было дістати» повів молодый філмарь з тым, 
же почас тотых пашовань через граніці выникло много 
страшных і гуморных історій.

Інтересный способ натачаня

Репчік говорить, же філм буде образово інтересный тым, 
же є точеный камераманом Філіпом Кноллом, котрый 
вказує вольность свого професійного рукопису і свій 
властный погляд на даный реґіон.

Із технічного боку є філм інтересный тым, же часто 
хоснує ся погляд головного героя, такзваный Point od 
View. Значіть у філмi будуть образы, котры буде мож 
публіка видіти як бы зо свого погляду – як бы была сама 
головноым геройом філму. Тота метода має за словами 
Репчіка «погласкати» автентічность тутешнього погляду 
людей.

Твор є прімарно выдуманый на основі звуковой дра-
матурґії. В многых моментах як раз звук пояснює позе-
рательови сітуацію або роскрывать почутя акторів.

Філм по русиньскы грають Габурчаны

«Пашованый товар» буде лем чісто в русиньскім языку. 
«Тот язык є красный. Стрічам ся з ним од маленька 
і прийде мі природным про тамтешнє оточіня,» повів 
про аґентуру TASR Репчік. Габуру, в котрій ся натачало, 
хотів подля своїх слов захопити в іщі непоскверненім 
штадію, кідьже сам видить, же русиньскый язык ся 
в многых селах помалы вытрачать. Хоць часть філму, 
котра ся робила в Габурі, є вже зроблена, філмарі ся до 
ньой вернуть іщі восени.

Жытелі Габуры ся до натачаня філму актвіно залучіли. 
Грають головны і меншы ролі. Обсадив їх там Репчік. «Іде 
о аматерів, котры ня барз приємно несподівали свойов 
валушностьов односно тых справ. Обсадив єм їх із ту-
гов по досягнутю автентічности резултату і русиньской 
бісіды,» додав молодый філмарь. ●

Выникать
філм
о пашованю

за першой републікы.
По русиньскы

Петро Медвідь
petro@lem.fm

На знимці Іво Репчік, фот. Матей Піньос, джерело: фб-профіль артисты.
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ІХ Бієнале Лемківской/   Русиньской 
Культуры в Креници

Бiєнале Бiєнале Бiєнале 

Коли одбывала ся перша едиция Бі-
єнале Лемківской/ Русиньской Куль-
туры в Креници в 2000 році, одраз 
было оно задумане на подію, котра, 
як выходит з назвы, буде проходила 
што два рокы. Порожні рокы кре-
ницкой імпрезы мали выполняти по-
дібны стрічы на полудньовым боці 
Карпат – в плянах был найблизший 
Бардиів, пак Пряшів. Хоц з тых пля-
нів нич не вышло, креницкє бієнале 
буде мало неодолга свою уж девяту 
едицию.

Од самого початку Бієнале Лем-
ківской/ Русиньской Культуры мало 
мультіжанровий характер. Каждий 
рік мож на ним видіти не лем музыч-
ны выступы. До сценічных концертів 
доходят выставы русиньскых творців, 
дискусийны панелі, науковы сесиі, 
а орґанізаторы (Стоваришыня Лем-
ків і Світова Рада Русинів враз з все 
підпорюючым імпрезу Містецкым 
Урядом в Креници) не забывают тіж 
о театральных пєсах та інчых видах 
русиньской культуры.

Не інакше буде того рока. Двод-
ньову подію, на котрій выступлят 
ансамблі з Польщы, Словациі, Мадяр, 
Украіны, Румуніі, Сербіі і Хорвациі, 
дополнит одкрытя выставы творців, 
выступ єдиного во світі професийо-
нального русиньского театру – Театру 
Александра Духновича в Пряшові 
з пєсом «О двох ґенералах», літера-
турний вечер, та популярно-наукова 
сесия о сучасній русиньскій культурі.

Крениця (поль. Krynica-Zdrój) сла-
вит ся своіма мінеральныма водами. 
До того курорту уж понад пілтора 
столітя приходят люде зо вшыткых 
кутиків світа, жебы оддыхнути сві-
жым повітрьом і покріпити своє здо-

ровля. То тіж місце нерозлучно звязане з Лемками, котры до 1947 р., 
т.є. до неславной Акциі «Вісла», заселяли околиці Крениці, а в самым 
місточку, в полудньовій його части -смотрячы на етнічний состав жыте-
лів – до выгнаня были більшістю.

Находят ся ту три лемківскы церкви, дві забытковы і єдна сучасна. 
Стары церкви то мурувана, положена в части званій Крениця-Село, 
грекокатолицка церков свв. Петра і Павла, збудувана в роках 1872–75 
і грекокатолицка деревяна церков Покровы Пресвятой Богородиці 
(днес римокатолицкій костел), збудувана в роках 1887–88 в Солотвинах 
(колиси было то оддільне од Крениці село) та новий православний 
храм св. Владиміра, збудуваний в роках 1983–1996.

Днес Крениця єст важным пунктом на мапі сучасного русиньства. Од 
початку 80. рр. ХХ ст. жыє ту, творит і працує Петро Мурянка-Троха-
новскій, выдатний лемківскій-русиньскій поета, писатель, композитор, 
учытель, редактор двомісячника «Бесіда», автор вельох важных для 
русиньской достоменности творів, соспільний діяч та дяк і дириґент 
місцевой православной парафіі св. Владиміра, в котрій, як єдній з не-
вельох в Польщы, деякы части богослужынь (Апостол, Євангелия) 
чытаны сут в лемківскым языку. В притворі церкви находит ся таблиця, 
написана по русиньскы.

Ту тіж діял Методий Трохановскій (1885–1948), єден з основателів 
Лемко-Союза, переслідуваний польскыма властями за прихыльніст 
Рускій Народній Республиці Лемків, а потім НКВД, автор першых 
в меджевоєнным періоді учебників до наукы лемківского языка і іні-
циятор введіня лемківского языка як предмету до систему основного 
шкільництва в 30  рр.  ХХ столітя. Крениця была тіж містом, в котрым 
жыли выдатны русиньскы персоны – о. Гавриіл Гнатишак (1850-1916), 
Талергофец (вмер в віденьскій тюрмі) та його сын, правник – др Орест 
Гнатишак (вбитий гітлерівцями в Аушвіц), і другы члены родины, пере-
слідуваны вчас австрисйкого террору І Світовой Войны, поневолены 
в Талергофі, або вчас ІІ СВ в Аушвіц..

В Креници вродили ся знаны Русины, м.ін. митрополита Йосиф 
Сембратович (1821–1900), барз шануваний посеред Лемків владыка гре-
кокатолицкой перемышльской єпархіі і Епифан Дровняк (знаний шырше 
як Никыфор Креницкій, 1895–1968), выдатний лемківскій представник 
наівной штукы, знаний в цілым світі маляр-примітивіста. В Креници 
находит ся Музей Никыфора, його памятник з лемківскым підписом 
і гріб на старым цмонтері. Не забывают о ним і орґанізаторы, понеже 
– што являт ся уж традицийом креницкого бієнале – першы пункты 
ІХ Бієнале Лемківской/ Русиньской Культуры зачнут ся од панихіды 
над гробом Никыфора, а од посвяченого йому памятника, по зложыню 
квітя, запрошены ансамблі перейдут в хороводі до креницкой пияльні, 
де одбудут ся музычны концерты. ●

Демко Трохановскiй
demko@lem.fm
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«Дівчатко 
і жебрак»

Богдан Ґамбаль
gambal@lem.fm

Музей 
Русиньской 

Культуры
на Русиньскым Фестівали

IV Русиньскiй Фестiваль

В рамках Русиньского Фестівалю во Свиднику, в віторок 24. мая, о 9.00 год. 
організаторы щыро просят до місцевого Дому Культуры позерати на теа-
тральний спектакль про діти пн. «Дівчатко і жебрак».

Сценарий пєсы написала Людмила Шандальова, спектакль режысерує 
Даріна Маркова, а акторами будут школярі Основной Артистичной Школы 
во Свиднику. Як пише авторка – ідея дітячой театральной гры выходит 
зо стародавной народной приповідкы, а єй головным заміром є вказати, 
же пыха, як єдна з людскых властивости, є в каждым часі джерелом зла, 
а наконец і людского нещестя.

Приповідка ся зачынат в ґаздівскій хыжы, де пілсирота, молоде дівча – 
Ганичка – є выставлена на неперестанне поневераня од мачохы. Каждоденна 
критика і тяжка робота єй преслідує, но она, выхована в послуху, принимат 
свою долю покірні аж до часу, коли мачоха докаже такой злости і без-
душности, же сироту выжене з дому. Нещестна Ганичка заблудит до ліса, 
а тот ся єй стане новым домом і даст єй новий смысел жывота. Напомічны 
будут лісны звірятка, котры єй принимают за свою, зжыє ся з лісом і найде 
внутрішній спокій. Але на другій страні покій не находит мачоха. Тоту же, 
пыха і інтриґы доведут до траґічных подій. Вкінци, мачоха з мужом, як 
жебракы, намагают ся найти одпущыня за своі поступкы і пыху. Як ся іх 
дорогы зас пeресічут і стрітят ся з Ганичком, мачоха буде выставлена тяж-
кій пробі покаяня. Пыха є міцно поражена, а любов, як найбільше людскє 
богатство, переможе.

Сердечні Вас запрашаме в імени авторів і акторів на премєру русиньского 
театру про діти в спектакли «Дівчатко і жебрак», якій одбуде ся в рамках 
Русиньского фестівалю 2016 во Свиднику. ●

Русиньскій Фестіваль во Свиднику то не лем подіі, звязаны з музычныма 
концертами, котры проходят на сцені свидницкого амфітеатру. Цілий 
тыжден в ріжных місцях Свидника проходят і другы подіі, котры што рока 
прикрашают тот бодай найбільший русиньскій фестіваль на світі. Першом 
з них, будучом тіж одкрытьом тогорічного фестівалю, буде презентация 
о активностях, акциях, подіях і вшыткым, што ся діє в Словацкым Народ-
ным  Музею – Музею Русиньской Культуры в Пряшові. Початок і одкрытя 
фестівалю одбуде ся 23. мая 2016 р. о 15.30 год. в Піддукляньскій Бібліотеці 
во Свиднику.

Музей Русиньской Культуры в Пряшові, котрий єст одділіньом Словацкого 
Народного Музею, як головны задачы має статутово записаны: досліджа-
ня, громаджыня, забезпечаня, консервацию і удоступняня для публикы 
проявів материяльной, соспільной і по части духовой культуры Русинів. 
Днес активніст пряшівскых музейників зосереджат ся на документуваню 
русиньского ремесла, штукы і культурных памяток на Словациі, хоц де-
кляруют они заінтересуваня пошырюваньом музейного збіркового фонду 
о артефакты і памяткы з інчых держав, котры заселяют Русины. Музей 
Русиньской Культуры в Пряшові то єдна з професийональных інституций, 
плекаючых русиньску культуру на Словациі. ●

Демко Трохановскiй
demko@lem.fm
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«Фантазія»
Театер Александра Духновіча

Петро Медвідь
petro@lem.fm

Театер Александра Духновіча в Пряшові – єдиный на світі професіоналный 
русиньскый театер, як свою другу премєру у своїй юбілейній 70-ій сезоні 
приготовив твор Фантазія Козьмы Пруткова. Режії песы в тлумачіню Валерія 
Купкы ся тот раз в театрі хопив Светозар Спрушаньскый, котрый з театром 
співпрацовав вже на дакілько пєсах. Фантазія теперь прийде і на фестівал 
до Свідника. 

Пруткова Фантазія є легоньков комедійов зо співанками. Публіка ся 
буде коло позераня на ню файно забавляти. А нелем тото! Козьма Прутков 
(леґенда, но вєдно з тым выдумка і фікція) – в реалности Алексей Толстой 
і Алексей Жемчужников, написали „vaudeville“ Фантазія із ясным заміром: 
пародованьом того жанру высміяти ся туньому смаку втогдышньой сполоч-
ности. Криве дзеркало того твору і днешній публіці вказує то, што денно 
конзумує. Річі і творы, котры єй вже ани не бавлять або бы єй бавити не 
мали. Бо іде о бесцінну забаву і ґіч. Пєса такы творы нелем зосмішнює, але 
ся односно них і крітічно вставлять. Кладе вопросы: У якім світі то днесь 
жыєме? У світі досправдовых вартостей або повсякденной поверьхности? 
Існує іщі уменя або лем його карікатура? Обколесує нас ґіч – в чінах і ду-
маню? На чім ся іщі (або вже лем?!) в театрі докажеме забавляти? І о тім 
є кекешна, делікатно себепародічна, но все іронічна театрална комедія із 
пера російского класіка.

Премєра Фантазії в Театрі Александра Духновіча в Пряшові одбыла ся 
дня 11-го децембра 2015 р. В рамках Фестівалу културы Русинів Словень-
ска пєсу можете видіти у віторок 24-го мая 2016-го року о 19.00 год. На 
сцені свідньцкого Дому културы буде мож видіти Євґенія Либезнюка, Ла-
діслава Ладомиряка, Міріяму Ґайдошову, Людмилу Лукачікову, Светлану 
Шковранову, Зузану Ковалчікову, Даніелу Либезнюк, Ярославу Сисакову 
і Любоміра Міндоша. ●

IV Русиньскiй Фестiваль



В рамках проґраму 3. Ру-
синьского фестівалу в Свід-
нику в середу 25. мая 2016 
ся одбуде презентація Ін-
штітуту русиньского языка 
і културы Центра языків 
і култур народностных 
меншын Пряшівской уні-
верзіты у Пряшові. 

ПгДр. Кветослава Копо-
рова, ПгД., одборна асіс-
тентка інштітуту, штуден-
там свідницькых середнїх 
школ у просторах Серед-
нёй здравотной школы 
у Свіднику представить 
акредітованы бакаларь-
скый, маґістерьскый і док-
торьскый штудійны про-
ґрамы – русинькый язык 
і література. 

Мґр. Зденка Цітрякова 
і Мґр. Михал Павліч, ін-
терны докторанды ІРЯК 
ПУ, представлять далшы 
можности познаня, котры 
будучіх штудентів чека-
ють в рамках штудій уве-
дженых штудійных про-

Презентація

ІРЯК ПУ
у Свіднику

В четвер –

Здружыня 
Інтеліґенциі 
Русинів 
Словациі

ґрамів. Міджі нима ай семестралны перебываня 
на партнерьскых універзітах в рамках Европской 
унії і таксамо в мімоевропскім контекстї. Інштітут 
має до того часу підписаный договор з Карловов 
унівезітов у Празї, Універзітов у Новім Садї в Сербії, 
причім в лїтнїм семестрї того академічного року уж 
проходять першы вымінны перебываня штудентів 
обидвох універзіт, Універзітов A. Міцкіевіча у По-
знанї і Педаґоґічнов універзітов у Кракові в Польщі, 
Універзітов Фрідріха Шіллера в Єнї і Фрайбурґсков 
універзітов у Нїмецьку. Уведжены універзіты мають 
інштітуты, котры ся занимають і карпаторусиністі-
ков або подобным проґрамом в рамках выходных 
славяньскых языків і можуть прияти на єден се-
местер штудентів в рамках штудентьскых мобіліт 
европского проґраму ЕРАЗМУС ПЛУС. Даный про-
ґрам того року вывжыють штуденты ІРЯК ПУ ай 
в часї лїтнїх вакацій – двоє штуденты підуть на два 
місяцї (юл – авґуст) до Польщі, де будуть здобывати 
практічны скушености з роботы в народностных 
медіях – конкретно в інтернетовім лемківскім радію 
ЛЕМ.фм в Ґорліцях. 

Окрем того, Пряшівска універзіта має підпи-
саны білатералны договоры з Высшов духовнов 
школов Ф. Ґала в Сеґедї в Мадярьску і Торонть-
сков універзітов в Канадї, шпеціално заміряны на 
карпаторусиністічны штудії, на основі якых можуть 
вєдно реалізовати едукачны, научны і едіторьскы 
проєкты. ●

В четвер, в рамках Русиньского Фестівалю, свою 
презентацию буде мало Здружыня Інтеліґенциі 
Русинів Словациі. Од 15.30 год. в Піддукляньскій 
Бібліотеці во Свиднику Люба Кральова – знана 
орґанізаторка вечерніх шкіл русиньского языка 
і выдавця, а по професиі социйолоґ – даст выклад 
пн. «Русины загорожены асиміляцийом», а по ним 
запросит до дискусиі. Вчас той стрічы Люба Кра-
льова буде презентувала ефекты своіх тереновых 
досліджынь, в котрых зобрала такой 400 анкєт, ко-
тры робила при реалізациі задачы пн. «Детекция ав-
торефлексийных барєр в самоідентифікации Русинів 
на Словациі і іх спілзалежніст з (не)дотримуваньом 
ґварантуваных людскых прав на Словациі в 2015 р.». 
На основі тых досліджынь ЗІРС зрыхтувал рапорт 
на тему актуальной нацийональной ідентифікациі 
Русинів на Словациі і чысленных асиміляцийных 
загорожынь той меншыны. ●

Інформация передана п. доц. др Анном Плішко-
вом, директорком Інституту Русиньского Языка 
і Культуры Пряшівского Університету в Пря-
шові. Дякуєме.

Богдан Ґамбаль
gambal@lem.fm
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Свидницка
сцена на богато

Другій ден музычных выступів 
во свидницкым амфітеатрі зач-
не ся о 15.00 год., коли гостів 
привитат Дітячий Фольклорний 
Ансамбль Вінок. По них, на сцену 
выйде барз добрі знана Русинам 
в Польщы, наша Терочка – моло-
діжний ансамбль Руской Бурсы 
з Ґорлиц. Ансамбль, як раз, на-
грыват тепер свою першу сту-
дийну платню, зато мож ся спо-
дівати, же і во Свиднику будут 
запрезентуваны творы, котры пак 
будеме мати змогу чути уж на вы-
даным альбомі. Выступ Терочкы 
то добра нагода на стрічу і при-
мір культуральной выміны Руси-
нів з Пряшівщыны і Лемковины. 
Выступліня потвердит своєрідну 
нероздільніст єдного народу, ко-
трий не знат державных границ.

По выступі ансамблю з Лемковины, приде час 
на Фольклорний Ансамбль Вігорлят та Дітя-
чий Фольклорний Ансамбль Маковичка, котрий 
наштоден фунґує при більшій Маковици. По 
них на сцену свидницкого амфітеатру войде 
Фольклорний Ансамбль Рутенія з Братиславы. 
То молодіжна ґрупа, котра є офіцияльным репре-
зентацийным ансамбльом орґанізациі Молоды.
Русины. Рутенія была основана кінцьом 2010 р., 
вчас 6. Русиньской забавы в Братиславі (того рока 
успішні концертувала в Полудньовій Америці). 
В дальшій части суботніх выступів буде мож 
взріти два добрі знаны русиньскы ансамблі: Фоль-
клорний Ансамбль Маковиця та Піддукляньскій 
Умелецкій Народний Ансамбль (PUL'S), котрий 
кінцьом 2015 рока празднувал 60. річницю свого 
основаня. ПУНА до днес являт ся єдиным профе-
сийональным русиньскым ансамбльом во світі, 
діючым як інституция культуры.

По фольклорній части, котра скін-
чыт ся близко 20.30 год., на сцені 
вкаже ся Ігор Куцер враз з Emotion 
Group. Куцер презентує ся з пе-
респіваныма і зааранжуваныма 
ним народныма русиньскыма 
піснями, котры колиси співала 
мама Едні Варголя – Юлия. То 
ориґінальне получыня оперового 
співу зо стильом world music, з ко-
трым Ігор Куцер обдыл уж неєд-
но турне (в тым недавне в ЗША). 
Посліднім концертом суботнього 
вечера буде выступ музыка ро-
дом з Гуменного, Марияна Че-
ковского, зо свойом ґрупом, котра 
выспіват русиньскій репертуар.
Неділя, 29. мая, то уж послідній ден свид-
ницкого Русиньского Фестівалю 2016. Зачне 
ся він пополудньом од 14.00 год. выступами 
ґрупы Выходнярскы Шарканиці, а по них 
придут на сцену жены з ансамблю Свид-
ничанка. Потім запрезентуют ся співачкы 
з Росы та ґрупа Волянка. До Свидника при-
де тіж ґрупа з Камюнкы – ведена актуаль-
ным шефом Русиньской Оброды, Мартіном 
Карашом, ансамбль Барвінок. По концер-
ті камюнчан во Свиднику другій раз буде 
мож видіти Маковичку і старшу Маковицю. 
Завершыньом ІV Русиньского Фестівалю 
в Свиднику буде ґальовий концерт знаных 
Кандрачовців, котры мали змогу одвидіти 
Свидник в попередніх едициях фестівалю. 
Ансамбль был оснований Андрийом Кан-
драчом в 2004 році і од самого початку 
явил ся як народна музычна капеля. Кандра-
човці то штырьох вызначных гудаків, котры 
окрем словацкого репертуару, выконуют 
і русиньскы пісні. Во Сиднку напевно запре-
зентуют ся з істо русиньскым проґрамом. ●
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Понедільок, 23. мая 2016 р. – то початкова 
дата найбільшого фестівалю Русинів Сло-
вациі, ІV Русиньского Фестівалю, котрий 
проходит цілий тыжден, аж до неділі 29. мая. 
По стрічах з представниками Музею Ру-
синьской Культуры в Пряшові, театральных 
пєсах, презентациі Інституту Русиньского 
Языка і Культуры ПУ і дискусийным панели, 
орґанізуваным Здружыньом Інтеліґенциі 
Русинів Словациі, в пятницю, як кульміна-
цийний пункт тогорічной подіі, фестіваль 
перенесе ся до свидницкого амфітеатру.

Од пятниці, 27. мая, місцевий 
амфітеатр выполнит ся не лем 
публиком, але і богатым чыслом 
выконавців, котры прикрашат то-
горічне свято. Сценічний проґрам 
зачне ся од 18.00 год. выступами 
школярів основных шкіл, котры 
в фольклорным виді запрезен-
туют русиньску культуру. Дале 
останеме в народно-фольклорній 
части, і на сцені запрезентує ся 
Дітячий Фольклорний Ансамбль 
Команичка. Пак, на закінчыня того 
бльоку, сцену прикрасит іщы Тан-
цувальний Клюб Мариі Сопковой.

20.00 год. то такой зачаток ве-
черніх выступів модерных со-
лістів та ґруп. Насамперед на 
сцену свидницкого амфітеатру 
выйде добрі знана цілій Словациі 
Крістіна, котра як раз народила ся 
во Свиднику. Співачка в 2010 році 
репрезентувала Словацку Респу-
блику на 55. Конкурсі Евровізиі, 
што пак дало ій славу поповой 
співачкы не лем на домашнім 
музычным рынку, але і за грани-
цями Словациі. Крістіна одвиділа 
Русиньскій Фестіваль уж влони, 
але, на жаль, не заспівала ани єд-
ной співанкы в русиньскым языку.
Завершыньом пятниці буде выступ од 
21.30 год. ансамблю Rusín Čendeš Orchestra. 
То модерна русиньска ґрупа, котра хос-
нує головні такы музычны жанры як етно, 
фольк та world music. В своім репертуарі 
мают народны русиньскы співанкы, котры 
переаранжували і переспівали на свій ори-
ґінальний спосіб. На ансамбль складат ся 
6 осіб, котры, окрем чудового співу, грают 
на цимбалах, гушлях, басах, ґітарі та пер-
кусиі. Навязуваня до народной русиньской 
музыкы, котра є мила для уха, то єдно; 
при звуках ґрупы мож сміло і погуляти.

IV Русиньскiй Фестiваль

Севериян Косовскій 
seweryjan@lem.fm
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Пьотр Буссольд – вродил ся в 1964 році. Абсольвент Академіі Католицкой Теолоґіі в Вар-
шаві (теперішній Університет ім. кард. Ст. Вышыньского). Од 1997 рока працівник державной 
інституциі культуры Народовой Театр в Варшаві. Ініциятор і артистичний директор Театраль-
ных Стріч Інновіца, циклічні орґанізуваных од 2008 рока при спілпрацы зо Стоваришыньом 
Приятелів Новиці як тіж Братством Грекокатолицкой Молодежы в селі Новиця в Низкым 
Бескіді (9 едиций). Од 2009 рока координатор концертів джезовой і імпровізуваной музыкы 
в селі Новиця, орґанізуваных в рамках Медженародного Джезового Фестівалю «Джеж Без» 
через Артистичне Стоваришыня «Дзиґа» во Львові. В роках 1980-1985 публикувал власны 
літерацкы творы в часописах «Радар», «Новы Медик» і «На Пшелай». В 2013 році опубли-
кувал поетицку збірку «В танцбудзє душы» в Выдавництві Найдена Музыка, котре занимат 
ся популяризуваньом польской традицийной музыкы як тіж «Протоплястикон». В 2015 році 
стипендиста Міністра Культуры і Народовой Спадковины в ділині «Анімация і культуральна 
едукация». Ініциятор нового варштатово-артистычного проєкту, реалізуваного од 2015 рока 
Стоваришыньом Приятелів Новиці – «Новиця – другє одкрытя»

Інновiца 
2016

Наштоден жыєте в Варша-
ві. Як сте нашли закуток 
Новиця, котрий декотры 
называют кінцьом світа? 
Чым очарувало Вас тото 
місце і як зродила ся думка, 
жебы лісы, лукы, потокы 
остали фоном і сценом 
для культурально-артис-
тичных подій?

До Новиці трафил єм праві 
25 років тому. Приіхал єм 
з приятелями на маівку. Од 
самого початку залюбил єм 
ся в тым місци, в маґіі той 
долины, в окружыню по-
лонин, але предовшыткым 
в людях, котры гын меш-
кают, роблят, жыют. Жытя 
так барз досвідчыло іх істо-
ричном і воєнном задуявом, 
але хоц перешли через ве-
льо особистых, тяжкых пе-
режыть, для каждого мают 
одкрыте серце, усміх, добре 
слово. В великых містах не 
годен стрітити такых «лю-
ди-серця».

Артистичны традициі Новиці сігают уж ме-
джевоєнного періоду. Вродил ся гев выдатний 
украіньскій поета, дочыста пересякнений духом 
Лемковины – Богдан Ігор Антонич, называний 
декотрыма першым «еколоґічным поетом». 

Новиця остала зас артистычні одкрыта – кєд 
мож дати таку тезу – Влодзімєжом Станєвскым, 
котрий на початку 80. років разом з ґрупом 
приятелів з Театру Ґардзєніце переходил краі 
східньой і полудньовой Польщы, глядаючы 
місця, котры захоронили свою культуровіст – не 
діткнены і занечыщены цивілізацийом – черпа-
ючы з них інспірацию. В тій ґрупі было вельох 
выдатных днес і важных для польской культуры 
люди м.ін. Кжыштоф Чыжевскій – основатель 
Осередка Культур Штук і Народів Погранича 
в Сейнах, Томаш Родовіч і Дорота Поровска 
з Тетрального Стоваришыня Хореа, Вальдемар 
Чеховскій – фільмовец документалиста і Ядвіґа 
Родовіч. Особливе місце в Новици мают Вацлав 
і Ермудте Собашек з Театру Венґайды, котры 
приізджают гев од вельох років зо своіма Ал-
лилуйками. 

А ціла справа з Театральныма Стрічами Інно-
віца зродила ся спонтанно. В лемківскій хыжы 
під чыслом 9 жыл єден з остатніх гудаків – Йоан 
Шымчык. Мриял, жебы по його смерти в тій 
хыжы все звучала музыка, жебы была хыжом 
стріч артистів. Так і ся стало. Тоту традицию 

ведут доднес музыкы ґрупы Но-
виця 9, котры предше называли 
ся Забжаньска Оркєстра Рокова 
з Новиці. Они же орґанізували 
гев нішовы Стрічы Артистів, на 
котры люде приходили стрітити 
ся та сотворити свобідну і не зобо-
вязуючу обшыр творчой роботы. 
Але соспільны і економічны пере-
міны в державі были причыном, 
же і они мусіли утримати своі 
родины і приходили штораз рідше. 
В 2007 році, будучы на вакацийях 
в Новици, брал єм участ в Фесті-
вали Етнічных Меншын, котрий 
орґанізувал лемківскій ансамбль 
Під Кычером. Заінспіруваний том 
подійом, духом Стріч Артистів 
Новиці 9, традициями Ґардзєніц 
і Венґайт, своім професийным жы-
тьом в Народовым Театр, подумал 
єм – чом бы зас не спрібувати 
воскресити того духа? В Новици 
фунґувало Стоваришыня Прияте-
лів Новиці, зосерджаючых ґрупу 
пасийонатів села, котре возникло 
в ціли ратуваня основной школы 
в Новици. Вернувшы до Варшавы, 
задзвонил єм до колеґів, жебы 

Монiка Тылявска
nastka@lem.fm

Театр ім. Леся Курбаса (Украіна) «Формулы екстазы» подля Б. І. Антонича, Інновіця 2010, фот. Вацалв Буґно, джерело: фб-профіль Фестівалю.

Tеатральна Iнновiца 2016
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оповісти о тій димці. Почул 
єм – «очывидно, входиме 
в тото». Написал єм до парох 
театральных ґруп, котры 
были прихыльны мойому 
запрошыню. Но і ся зачало...

Новиця то місце, де – 
здає ся мі – люде ховают 
ся перед цивілізацийом, 
втічут од земных доброт, 
бесідуют НІ для того, што 
сучасне. Як думате, што 
має в собі тото місце, же 
гын, де привидно нич уж 
не може ся подіяти, объєд-
нує особы, котры своіма 
барвныма душами были 
бы в силі обділити тисячы 
місц і люди?

То барз інетересуюче зві-
даня. Про тото споминал 
єм уж перше. Стрічал єм 
ся з таком констатацийом, 
тыкаючом фестівалю, она 
може і добрі описує Новицю 
– то місце, котре є поза по-
зом. Ту нихто никого не удає 
– є такым, якым є направ-
ду. Кажда нещыріст одраз 
выходит. Вшыткы підходят 
до себе з серцьом на доло-
ни. Така атмосфера притігат 
люди до себе і зближат. До 
Новиці приізджают вражли-
вці, творчы особовости – вті-
каючы перед циґаньством, 
нещырістю, зо спрагом ав-
тентичной стрічы з другым 
чловеком. Великы аґломе-
рациі не причыняют ся до 
возниканя такых поведінь 
– все є дашто до вкрытя, до 
закомбінуваня, до зафаль-
шуваня. 

Кым сут артисты, котры 
принимают запрошыня на 
Інновіцу, або котры самы 
выражают охоту высту-
пити в тых нештоденных 
сценічных обставинах?

Стараме ся запарашати ар-
тистів, котры знали Нови-
цю перше, і тых, котрых 
творчіст видиме уявляме 
сой в контексті Інновиці. 
Не хочеме презентувати яр-
мачной, кричучой, комер-
цийной штукы. Хочеме вка-
зувати подіі, котры бесідуют 
про дашто важне, передают 
універсальны вартости, не-

єднозначні – лишают в головах обзераюучых 
звіданя і рефлексиі. Такых же артистів гляда-
ме, коли робиме проґрам наступных едиций. 
Добра слава фестівалю розносит ся по державі 
і заграницьом од уха до уха і барз часто то самы 
артисты выходят до нас з ініциятивом. 

Для якого обзерача є тот фестіваль?

Проґрам фестівалю є творений так, жебы каж-
дий нашол в ним дашто своє – зачынаючы од 
наймолодшых по сеньорів. В тым місци мушу 
спомнути о феноменальным явиску - реакциі 
наймолодшых на барз поважны представліня, 
в котрых берут участ іх родиче. Они часто не 
розуміют змісту, але одберают іх барз інтуіцийні 
– часом барже спонтанно як родиче. 

Якє значыня для фестівалю має пересікаюча 
ся, в особливий в тым місци спосіб, лемківска 
і польска культура? Ци старате ся в вынят-
ковий спосіб оддати єй чест і зазначыти єй 
присутніст?

Тот елемент є для нас барз важний. Жытелів 
Новиці, Лемковину трактуєме барз поважні – все 
з пошаном локальной культуры. То сут нашы 
Ґаздове, котрым належыт ся пошана і чест. Не 
все на каждым фестівали є лемківскій акцент, 
але тото не являт ся результатом іґноранциі, 
а барже з незнаня і браку достаточной інфор-
мациі о культуральній діяльности в лемківскых 
середовисках. Роблячы на штоден в місті, не 
доходят до нас інформациі о інтересуючых 
ансамблях, граючых напр. традицийну лем-
ківску музыку. З полным шапо ба; запросити 
ансамбль ЛемОн, котрого платні мож купити 
в каждым склепі, обізрити в телевізиі, або найти 
в інтернеті – то не філософія. Нас інтересує пре-
зентация лемківской культуры в єй найбарже 
автентичным, традицийным вымірі. Нашыма 
гістми были м.ін. ревеляцийний ансамбль Міцне 
Зіля, гостили сме зо Словациі Театр Александра 
Духновича, котрий є бодай єдиным на світі, 
котрий грат в русиньскым языку, презентували 
сме музычно-літерацкій спектакль «Антонич 
в хыжы», влони нашым гостьом был молодий 
словацкій писменник Марош Крайняк, котрий 
в своіх творах тыкат русиньского світа. Надію 
ся, же тото короткє інтервю причынит ся в дея-
кій мірі, жебы писати до нас (майльовий адрес 
найти мож на офіцийнум сайті фестівалю www.
innowica.pl) і поінформувати о інтересуючых 
явисках в лемківскій культурі, а мы в на міру 
своіх можности будеме старати ся постепенно 
іх вказувати на фестівали. 

Чым ріжнят ся од себе поєдны фестівалі? Ци 
атмосфера, специфіка, зміст змінили ся на 
просторі років?

Стараме ся заховати репертуарову стабільніст. 
На просторі років фестіваль выробил сой вірну 
публику, котрой што рока є веце і як на ню при-
стало сут тото люде, котры в тым часі перебыва-
ют в Новици, старают ся не каламутити спокій 

і нормальний триб жытя жытелям 
села. Фестіваль фурт остає свобідным 
– вступ на вшыты подіі є дармо – хоц 
мам вражыня, же одбыват ся тото зо 
шкодом для одбераня штукы.

Чым для Вас особисто є Інновіца?

Одповім кус жартібливо. Інновіца то 
моя дітина. Быват барз нестерпна, 
дораз вымагат більшого фінансового 
вкладу і увагы. Знат вытиснути слезы, 
є причыном пригнобліня, злости, але 
барз єй люблю. 

Якє місце в великым світі занимат 
Інновіца? Ци напр. Варшава знат 
Інновіцу?

В артистичным середовиску о Новици 
чуло вельо осіб. Часом єст і так, же 
коли дзвониме до даякого театрально-
го ансамблю, або артисты, чую слова: 
«Витай, як файно – ждал єм на Ваш 
телефон і запрошыня». Фестіваль ста-
рали сме ся не наголосняти медияльні, 
жебы не причынити ся до чысленного 
походу на тото маґічне село. Того рока 
дішли сме з колеґами до внеску, же 
капинка реклямы не пошкодит, бо по-
дорож в тоты реґіоны вымагат вельох 
выречынь – не є тіж властивой інфра-
структуры, жебы приняти більше осіб, 
прото залива нам не горозит. В квітни/
апріли, в варшавскым клюбі одбыл ся 
бенефітовий концерт для фестівалю, 
в котрым доброчынні заграло вельо 
ансамблів з кругу альтернативной 
культуры.

Чого можеме ся сподівати того рока? 
В якій спосіб заохотили бы сте нашых 
чытачів, жебы взяли участ в подіі і, 
предовшыткым, ци Лемкы почуют 
лемківскій дух на тогорічній імпрезі?

З причыны ограниченых фінансовых 
можности, проґрам текучой едициі 
є скромнійший, што не значыт, же 
меньше інтересуючий. Будеме мочы 
обізрити артистів, котры были уж 
гістми Інновіцы і котры чуют єй ат-
мосферу м.ін. Театр Бюро Подорожы, 
Театр Клініка Ляльок, Театр Сінема. 
Того рока не буде може спектакуляр-
ного лемківского елементу, але тіж не 
забываме о тым – будеме гостити Ан-
тония Крога, вызначного писменника 
з обшыри карпатской культуры, авто-
ра «Склепу культуральных потреб», 
«Лемковины» выданой выдавництвом 
Бош. Представит він фраґменты сво-
йой найновшой, посвяченой Лемкам, 
книжкы. ●
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З IСТОРИI

ТЕОФІЛЬ КУРИЛЛО
Дневник Лемка з Талергофу
(Лемківскій Річник 2004, з великоруского языка 
перевюл Петро Трохановскій)

23 МАЯ. — Перший ден Русаль. Баракы 
прикрашены зеліню. Во вшыткых 
бараках священникы одправляют 

утреню. 
 

Зголошам дохторьови, же подавана нам 
зупа до ничого, на што він одсылат мя 

з тым до полковника. На полуденок 
отримуєме рыж, а на вечерю зас тоту 

зупу, котру выливаме до выходка.  
 

Дипльоматичны зносины Австриі 
і Німеччыны з Італийом зорваны. Хор 

Терезинців під дириґентуром Галушкы 
співат прекрасні. Днеска не видно 

взлетів аероплянів. Проходячы попри 
луках, чуєме музыку свірщыків і спів 

шковранків, вдыхаме ожывлююче тхніня, 
што несе го вітер од Альп.  

 
По бараках завело ся, окрем обычных 

і повсякмістных блых і уш, дуже нового 
хробача, мурянок

24 МАЯ. — На полуденок дают 
«незамінену», зненавиджену ріпу, а на 
вечерю посліднього сорту фізолу. 
Зато же свята, ґазет не отримуєме. 
По полуденку дідусь Ч., здонявшы 
боканчы і загортку, лежыт на постели 
і розповідат тым, што хцут го слухати, 
як він в молодости прекрасні в церкви 
чытал «Апостола» і як го за тото гостил 
сам декан. Тоты телепканя прерыват 
о. Владимір М-ій, бо не давали му 
спати; векшына уж спит, деякы грают 
в «дурака», інчы молят ся, або пишут 
домів листы, в тихости поплакуючы, 
похлипуючы.  
 
Свара Богдана Км. з Добійом. Богданови 
Км. роблят ревізию і карают го арештом. 
На другій ден, преслуханий через Тимчу 
і узнаний за невинного, остає з арешту 
звільнений.

25 і 26 МАЯ. — Слідчы власти 
преслухуют декотрых. Отримуєме 
днеска на полуденок комперяну зупу 
і рыж. В лаґрі мало хліба, мы го не лем 
не отримали, але і за пінязі не годны мы 
го дістати. Пришол розказ, жебы тоты 
з Поляків, што не были на преслуханю, 
явили ся при лаґровій брамі о першій 
годині полудня, на тото же преслуханя. 
До того часу всяку кореспонденцию 
передавали мы Уєйскому, Мандльови, 
Папарі і двом варташам, і часто нашы 
листы не доходили до адресата; тераз 
мечеме кореспонденцию до почтовой 
скринкы. Єдного чловека, котрий по 
долгым перебываню в єдноособовій 
ізолятці зышол з розума, одослали до 
дохторя в Ґрацу. 50 люди з Терезина 
выіхало до Ґрацу. Кварантанну наложену 
на терезиньскій одділ одкликано.

27 МАЯ. — Перша моя візита 
в Романа і Євстахія Макарів, 
котры прибыли з Терезина. 

Хор, ведений через Галушку, 
співат чудово. Виджу ту отців 

Феленчака, Пірога і інчых. 
 

Част люди з кварантаннового 
бараку выізджат на власний 

рахунок домів, в тым 
чыслі Штефан Криницкій. 
Священникам выплачают 
пенсию. Прошу дохторя, 
жебы казал давати єден 

хліб на четверо люди, бо не 
старчат. Дає мі одповід, же 

то неможливе, бо і цивільне 
населіня імпериі не отримує 

більше. Дістаю на цілий барак 
три кавальчыкы мыдла і пару 

інчых дрібниц.

101 років тому 
в Талергофі…

29 МАЯ. — Дают нам два дни наперед 
гіркій хліб. Цілу ніч ішол дощ. З нашого 
бараку преносят до 19. девятеро люди, 
в тым чыслі Сеньку Брунарского 
і Червіньского. Чужынців (громадян 
інчой державы – ПТ) Круля і Вуйціка 
преносят до 10. бараку. Тых, котры были 
під кварантанном, заміст выпустити іх 
на свободу, зас – без поясніня причыны 
– поміщают до бараків, стримавшы іх 
звільніня на час неограничений (Befehl 
ist Befehl!). Отримуєме за три короны 
часопис «Universum». При кантині 
урядили фонтанну. З ґазет маме: «Neue 
Freie Prese», «Gratzer Tageblatt» і «Курьєр 
Вінскій» (віденьскій – ПТ).

28 МАЯ. — Отримуєме хліб, вміщаючий 
в собі попри муці різовины і всякы 

інчы неспожывны примішкы. По тым 
хлібі болит нас жолудок і голова. 

Ґенерал приізджат ревідувати лаґєр. Він 
милостиво принимат вшыткы скаргы. 

Баракы білят вапном. Гвоздевскій 
вказує ґенералови хліб. Штырия обнята 

воєнным станом. Хліб подорожал о 4 
гелеры. В бараках заведено варты 

пожаровой стражы.
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Шторік ся в рамках проґраму Уряду 
влады Словацькой републікы під наз-
вов Култура народностных меншын 
і міджі Русинів розділять тісячі і тісячі 
евр. Як уж із назвы проґраму вычітать 
і школярь пятой класы – грошы бы 
мали іти на културу народностной 
меншыны. Єм пересвідченый о тім, же 
до културы даного народа належыть 
і язык. Без языка бы єм повів, же іде 
скоріше о народностный сканзен, кон-
зерву лем не о културу.

Напрік тому, же ся каждый рік 
зробить много подій, котры суть під-
порены із Културы народностных 
меншын, докінця барз много добрых 
і хосенных, коло векшыны вшыткых 
зробленых подій, і тых добрых, і тых, 
коло котрых ся чоловік їмать за голо-
ву, ся стрічам із єдным і тым самым 
проблемом. Не мам то пораховано, но 
єм пересвідченый, же одгадом аж коло 
80 процент вшыткых подій, котры 
мають робити Русины про Русинів, за 

грошы выділены на русиньску култу-
ру, не має на своїх пропаґачных ма-
теріалах ани єдной «руськой» буквы 
і вшытко є одкомуніковано в рамках 
пропаґації лем по словацькы.

Хоць розоберати быв єм ту міг 
досправды якбач хоцькотру із одга-
дованых 80-ох процент із ґрантів під-
пореных подій, і вірьте тому, же кідь 
є мій одгад планый, так скоріше в тім, 
же єм дав іщі мале чісло, як в тім, 
жебы єм то пересадив, замірям ся на 
подію, котра бы мала быти нашов 
«першов ліґов», і котрій єм ся коло 
їй выникнутя барз тішыв.

Вже од понеділька нас у Свідни-
ку чекать тыждньовый Фестівал 
културы Русинів Словеньска. Кідь ся 
у 2013-ім році орґанізовав першыраз, 
досправды єм быв радый. Фестівал 
дістав і моралну підпору од Округло-
го стола Русинів Словеньска (ОСРС), 
докінця ся там зробило святочне засі-
даня русиньской платформы. Фестівал 

« Єм пересвідченый 
о тім, же до 
културы даного 
народа належыть 
і язык. Без языка 
бы єм повів, 
же іде скоріше 
о народностный 
сканзен, конзерву 
лем не о културу »

Сканзен

Петро Медвідь
petro@lem.fm

єм брав, і нелем я, а і цілый ОСРС, як 
добру думку, жебы зробити конкурен-
цію українізачному фестівалу у Свід-
нику, котрый ся там орґанізує уж 
веце як шість десяток років, і котрый 
доднесь баламутить Русинів. Хоць до-
теперь не стало ся то, же кідь зачнуть 
Русины робити властный фестівал, 
Українці ся возьмуть і скінчать, як собі 
то наівно думали дакотры з нас, і так 
єм пересвідченый, же наш фестівал 
у Свіднику днесь має своє місце, же 
є з рока на рік якостнішый, же з рока 
на рік є то досправды все проґрамово 
веце і веце русиньске, нарозділ од 
омногых іншых фестівалів, де мож 
чути і видіти вшытко, лем не Русинів. 
Но з чім не можу быти спокійный, 
то є ціла комунікація і пропаґація 
фестівалу.

Фейсбуковый фанпейдж свідниць-
кого фестівалу комунікує чісто по 
словацькы. То уж ани не є, же по 
русиньскы латиніков, бо не знаме 
писати азбуков, але чісто по словаць-
кы. Інтернетовый сайт правда має 
і русиньску верзію, но по русиньскы ся 
там дочітате лем основны інформації, 
котры ся з рока на рік не мінять – не 
треба їх наново тлумачіти. Із акту-
алных інформацій тогорічного про-
ґраму ся там чоловік по русиньскы не 
дочітать нич, окрім днів окремых по-
дій. Кідь ся потім чоловік посмотрить 
на проґрам і видить, же там має мати 
почас тыждня Здружіня інтеліґенції 
Русинів Словеньска лекцію і бісіду на 
тему Русины в огрожіню асімілації, 
тисне ся до рота вопрос, ці є лекція 
іншпірована чісто словацьков орґа-

нізаціов і пропаґаціов фестівалу.
Уж ани не знам, ці найвекшым faux 

pas, або найвешков слабоумностьов, 
котра гранічіть із ображіньом, было 
про мене публікованя холем основ-
ного плаґату з проґрамом. Кідь ся 
чоловік потішыв, же «конечні холем 
дашто» были орґанізаторы валуш-
ны зробити по русиньскы, немило 
чоловіку выбило очі, же є то «Про-
грама протягом тижня». Гей, точно 
так. На русиньскім плаґаті писано по 
україньскы. Значіть, свій «бой» проти 
українізачного фестівалу орґанізаторы 
того русиньского якбач дістали до 
фазы «воюй їх збройов». Хотіло бы ся 
сміяти, кібы то не было так смутне.

Досправды не мам нич проти того, 
жебы фестівал у Свіднику быв. Докін-
ця му жычу успіх. І як єм спомянув 
высше, тото не є проблем лем того 
фестівалу. Лемже покля фестівал має 
быти тым «топом» в русиньскій кул-
турі на Словакії, покля то докінця 
є фінанцовано із грошей на русиньску 
културу, пак бы і комунікація фестіва-
лу мала быти по русиньскы. Не хочу ся 
мішати до того кілько фестівал дістав, 
є то здібность орґанізаторів і рішаня 
комісії, котру орґанізаторы своїм ґран-
том пересвідчіли. І є то в порядку. Но 
з тых грошей бы ся могло дати пару 
евр дакому, хто ся о русиньску кому-
нікацію постарать. Без языка то не 
буде фестівал русиньской културы, але 
сканзен, де ся прийдеме посмотрити 
на дашто хоць шумне, але мертве. І ку 
тій смерти такым способом помагать 
і фестівал. ●

На фотоґрафії: Вказаня записаня 
тексту в старій сістемі записованя

і рахованя Інків – Кіпа.
Жрідло: Вiкiпедия.
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В НАЙБЛИЗШЫМ ТЫЖНИ

Подіі в найблизшым 
тыжни:

23.05.2016

Русиньскій Фестіваль во Свиднику
Презентация Музею Русиньской 
Культуры в Пряшові
Піддукляньска Бібліотека,
Свидник, 15.30

24.05.2016

Русиньскій Фестіваль во Свиднику
«Дівчатко і жебрак» – пєса

Дім Культуры, Свидник, 09.00 год.

24.05.2016

Русиньскій Фестіваль во Свиднику
«Фантазія» – пєса Театру Александра Духновича
Дім Культуры, Свидник, 19.00 год.

25.05.2016

Русиньскій Фестіваль 
во Свиднику

Презентация Інститу-
ту Русиньского Языка 

і Культуры ПУ
Середня Здоровотна 

Школа, Свидник,
11.00 год.

25.05.2016

«Корчма під зеленым стромом 
(Словацька рапсодія по русиньскы)» 

– друга премєра в ТАД
Театр Александра Духновича,

Пряшів, 19.00 год.

28.05.2016

Церкви – ровером через Лемковину 
вернісаж выставы

Церков свв. Космы і Даміана,
Бортне, 16.00 год.

В лемківскій церкви свв. Космы і Да-
міана в Бортным, яка тепер являт ся 
одділом Музею Дворы Карвациянів 

і Ґладышів в Ґорлицях, буде проходил 
вернісаж выставы знимок пн. Церкви 

– ровером через Лемковину. Автором 
знимок єст Каміль Палюшек. Выстава 
потырват до 30. червця/ юнія 2016 р. 

Вступне дармо.

27.-29.05.2016

Русиньскій Фестіваль 
во Свиднику
Ґальовы концерты
Амфітеатр, Свидник

28.05.2016

ІХ Бієнале Лемківской/
Русиньской Культуры
Другій ден подіі
Крениця

1
24.05.2016

Матуры 2016
Матуральний еґзамін 
з лемківского языка

2

3
5

6

11

10

7 8

9

4

27.05.2016

ІХ Бієнале Лемківской/ Русиньской 
Культуры
Перший ден подіі
Крениця

26.05.2016

Русиньскій Фестіваль
во Свиднику
Презентация Здружы-
ня Інтеліґенциі Русинів 
Словациі
Піддукляньска Бібліотека, 
Свидник, 15.30
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Скоропис

Демко Трохановскiй
demko@lem.fm

Но і вышло, же нас порядні чытате. В посліднім номері 
тыжденника ЛЕМ.фм+ поминули сме «Скоропис», але не 
треба было долго ждати на звіданя – а де він ся стратил? 
Посліднім часом ани неє як ся в голову пошкрябати – 
тілько ся діє. Але само тото, же дотерли сте аж до того 
місця, мож назвати героічным чыном, бо тот номер 
тыжденника толстий (і так не вшытко повело ся змі-
стити). Написал бы-м «Слава Вам, героі», але не напишу, 
бо тот заклик тямит ся мі лем з героізмом украіньсых 
нацийоналистів, котры жебы пацифікувати Русинів на 
Лемковині, братали ся з Гітлером вчас ІІ Світовой Войны, 
а такы поставы сут загорожены каром за пропаґуваня 
фашыстовской ідеолоґіі.

•••
О грубости того чысла тыжденника уж єм писал, але 
треба додати, же то не лем наступний номер, а десятий 
запоряд номер! Маме малий ювілей, хоц його треба было 
ся скоро сподівати, кєд взяли сме сой таку форму пред-
ставляня інформаций о Русинах во світі. Почествувати, 
єм ся почествувал. Але вартат подякувати вшыткым 
працівникам, спілпрацівникам, чытачам і прихыльникам 
тыжденника ЛЕМ.фм+, бо то Вы творите фінальний вид 
нашой ґазеты. Напишу лем тілько: в імени редакциі – 
барз Вам дякую!

•••
Чудачний тот десятий номер тыжденника. По правді, 
«Скоропис» являт ся ту покус вступным словом, котрым 
переважно зачынам кажде чысло. До стандардовой 
формы іщы буде нагода вернути, але тепер – інакше. 
Най Вас не чудує окладинка і «зміст-заміст» вступняка, 
бо о пацятині іщы неодолга напишеме. О браку жур-
налистичной ретельности героів писал єм в попереднім 
номері, а – як видно – до пацятины од ней недалеко. Буде 
іщы континуация пацятины, зато почекаме і напишеме.

•••
Тілько бы было до писаня, кєд бы то был вступняк… 
О матурі з лемківского языка і тогорічній єдиній мату-
рантці певно напишеме о тыжден. Пришла мі до головы 
єдна істотна справа. В части «Погляды» прочытате комен-

тар Петра Медвідя (так – і по росийскы, і по украіньскы, 
і по русиньскы, така єст форма другого одмінка єднины 
назвиска нашого редактора – то таємне знаня для деякых 
украіньскых журналистів), в котрым автор жаліє над тым, 
же Русиньскій Фестіваль во Свиднику не мат порядных 
описів по русиньскы. Зато од того мате панрусинській 
тыжденник ЛЕМ.фм+ – о вшыткых фестівалях, котры 
проходят в тым тыжни, прочытате лем по русиньскы. 
Свидник, Бієнале в Креници, ачий Інновіца, хоц має 
мало нашых акцентів. І то вшытко в языку, о котрым 
пацятина – взором комуністів – бесідує, же го неє. Такій 
то парадокс.

•••
Ага, іщы єдно. Не зато розписуєме ся о тых вшыткых 
фестівалях, жебы зазначыти, же будут. Будеме на них 
і мы (жебы сме лем мали змогу на вшыткы акциі до-
терти), але і Вас сердечно на них просиме. Знам, же 
в Польщы товды долгій вікенд і може заплянували сте 
уж ґрілюваня, але ґрілювати мож і на Лемковині, і на 
Пряшівскій Руси. Рекомендуєме куряче, або коровяче 
мясо, бо пацяче уж ся планно тямит.

Смутний няньо

ФАФРИНДЯ І СКОНФІСКУВАНЕ

Богдан Ґамбаль
gambal@lem.fm

«ЛЕМКО» – ґазета для народа – ч. 7 за 1912 р., 
дає доказ того, же не кажда забава быват весела. 
Трафляют ся такы забавы, што декотрым приносят 
смуток. Очывидна правда лем така - тот ся тішыт, 
хто ся тішыт на кінци.




