
Ватры 
і ватрочкы!

6
Выдавничы новости

16
Добродитель Руси-
нів ся народив перед 
175-ма роками

10
Ватра – по русиньскы

ЛЕМ.фм
ПАНРУСИНЬСКІЙ ТЫЖДЕННИК но. 18 18.07–24.07.2016 ISSN 2451–246X  WWW.LEM.FM



Змiст

14
70 років од підписа-
ня оптацій міджі ЧСР 
і СССР

10-го юла 1946-року быв піп-
дисаный Договор міджі владов 
Чехословацькой републікы 
(ЧСР) і Союзом совітьскых 
соціалістічных републік (СССР) 
о переселіню жытелів українь-
ской, російской і білоросійской... 

Рекомендуєме /    /    

4
На міністерстві выникла 
робоча ґрупа про русинь-
ске школство

16
Добродитель Русинів ся 
народив перед 175-ма 
роками

24
В найблизшым тыжни

6
Выдавничы новости

18
Подібны до Греків

26
Скоропис

27
Фафринда і сконфіскува-
не

контакт з редакцийом: 
tyzdennyk@lem.fm

8
На бывшім боїску в Госто-
вицях є нова дзвоніця

10
Ватра – по русиньскы

20
Детайл

22
101 років тому в Талер-
гофі…

Редакция:
Шефредактор: 
Демко Трохановскiй, 
технiчний редактор: 
Наталiя Малецка-Новак, 
члены редакциi: 
Богдан Ґамбаль, 
Севериян Косовскій, 
Петро Медвідь, 
Павел Малецкiй. 

Зреалiзувано завдякы дотациi 
Мiнiстра Внутрiшнiх Справ 
i Адмиiнстрациi

Выдавця: 
Стоваришыня «Руска Бурса» 
ул. Сєнкєвiча 28 
38–300 Ґорлицi

Редакция

шефредактор

К
ажде приближаюче ся літо барз часто тямит ся нам з урльопом, 
свобідным часом, на котрий ждеме цілий рік. Шпаруєме грошы, 
жебы го провести як найліпше, жебы не думати о штоденности, 
жебы забыти о проблемах, котры носиме, або приносиме домів, 
ци до роботы. Лем же каждий, хто мат малы діты, добрі знат, же 

з нима тяжко оддыхнути, а батериі треба даяк наладувати, жебы конечні не 
дрылити ся на замлю як кролик в єдній реклямі з батериями.

Зберал єм ся до Малого Липника на VII Русинь-
ску Ватру уж давно, але, враз з приближаючым 
ся терміном подіі, штоси нове выходило, што 
не барз дозваляло мі вірити, же вкінци перший 
раз там приду. Наконец, хвиля мала быти так 
планна, же декотры специялисты бесідували 
ачий о выливах, або інчых бідах. Затиснул єм 
зубы, сіл в авто і пішол єм. Най ся діє, што 
ся мат діяти. Не лем я не завюл ся погодом, 
котра може в суботу не была вымрияна, але 
вытримала. Потішыл єм ся барз, коли взріл 
єм своіх старых камаратів з Пряшівской Руси, 
што єм іх не виділ долгій час, познал єм вельо 
новых, а тіж, по правді, позитивно зачудувал 
єм ся сполненыма заповідями добрых знаємых, 
котры до Малого Липника пришли аж з заходу 
Польщы.

Повісте – вельо такых ватр ся тепер орґані-
зує. Мож переберати. Дахто повіст, же проґрам 
всяди тот сам, а печену кобаску мож і дома 
зробити. Гей, кєд іде о такы справы, можеме 
прібувати находити даякы спільны акценты, 
але не все розходит ся о сам проґрам і кава-
лец мяса, котрий можеме купити за двараз 
дорожше як в склепі коло нас і не мусіти го 
істи з плястіковых танірів. Душу ватры видно 
не лем зверха. Єй ся чує, будучы участником, 
ходячы помедже людми, бесідуючы з нима 
ачий о ничым, але в приємній атмосфері.

Ту не летят за вами орды золотых краса-
виц, жебы продати вам шмуґлюваний через 
границю, схований в торбі ваґон циґаретлів 
з украіньском акцизом, або найпланнійшу 
палюнку, котру ани за східньом границьом не 
барз хотят пити, а кєд не хочете купити, то 
значыт, же няньо і мама не ховали вас в духу 
патріотизму. Ту нихто не бесідує вам, же біле 
єст чорне. Ту, наконец, не мусите ся бояти, же 
найдете розвішены оуноупівскы чорно-червены 
прапоры, до котрых молят ся сторонникы аль-

тернативного підходу ґу істориі не лем карпатскых русиньскых 
земель.

Ніт, то не така ватра. Она о вельо меньша, родинна, приятель-
ска, словом – файна. Орґанізуют єй молоды люде, котры часто 
вертают до русиньскости, бо родиче не навчыли іх бесідувати 
по русиньскы. Нам, т.є. тым по пілнічній стороні Карпат, здає ся, 
же наша Акция «Вісла» то найбільша з бід і вшыткы, што ся не 
засимілювали, то лемківскы нацийональны героі. Не буду ся в тым 
місци о тым розписувал, бо то цікава тема на осібний текст, але 
не все треба мати выгнаня, жебы загорозы сучасного світа (чытай: 
тоталітаризмы, асиміляция, ґлобалізация і інчы чорты) тыкали 
Русинів, не дозваляючы ся ім нормально розвивати.

І іщы єдно, што ня обняло особисто. Жебы розпалити ватру – ґу 
огньови, котрий мат притігати, єднати, зберати докупы, підышли 
зо штырьох сторін світа Русины Пряшівской Руси, Підкарпатской 
Руси, Чешской Республикы, а мі вручыли походню, жебы-м і в іме-
ни Лемковины підпалил пілнічну сторону липницкой ватры. Почул 
єм ся, як не я. Пристанул єм на момент, двараз дыхнул і пішол 
враз з інчыма Русинами класти оген, котрий здавал мі ся світлом 
несеным з Олимпу. Ізджу кус по світі, виджу ся з людми, але 
давно мя дашто так не зворушыло. Вказали мі ся перед очами 
лемківскы ватры в Чарній (хоц іх, по правді, найменьше памятам), 
Ганчовій і Бортным, де выбраний ватрянами Лемко Рока мал чест 
розпалити зъєднуючий оген.

Уж кінчу, лем іщы посліднє «єдно» на конец. Но-ле пізрийте на 
проґрамы так званых інчых ватр, котры являют ся од деякого часу 
на фейсбуках. Такой в каждым найдете проблем давно здефіні-
юваний писменником Павлом Ксеничом в творі «Петро і Ватра»: 
«...купєте си карту вступу на [...] фестіваль анґлицкой культуры, 
а они вам през два дни Бразилийчыків вказуют». В Липнику не 
было того проблему. Коли выступували Литовці, заповіли іх як 
Литовців, коли Русины – як Русинів. Але ворог не спит, зато ідучы 
на так званы ватры, чытайте добрі проґрам, жебы знати, за што 
платите грошы, купуючы білет. Кєд не мате де ладувати батерий, 
ідте на Липник – я ся там шумні підладувал.  ●
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Цільом робочой ґрупы 
є выпрацованя Кон-
цепції розвитку навча-
ня русиньского языка 
і културы в матерь-
скых школах, основных 

школах і середніх школах в Словацькій ре-
публіці. «По тій стрічі будуть слідовати 
іщі далшы дві. На першій стрічі сьме 
членам презентовали тринадцять тем, 
котры бы мали быти рішены. Так само 
было спомянуто, же бы ся мала міджі 
русиньскыма педаґоґами вытворити да-
яка орґанізація по взорі Союзу мадярьскых 

педаґоґів на Словакії», повів про нашу ре-
дакцію штатный тайомник міністерства 
школства Петро Крайняк.
 
Членове говорили о основных проблемах

На першій стрічі членове робочой ґрупы 
присвячали ся головно сполочному де-
фінованю основных проблемів в области 
навчаня русиньского языка, котрыма 
суть наприклад політіка учебників, брак 
школярів, співпраца зо зряджователями 
школ, мотівація і інформованость шко-
лярів ку навчаню русиньского языка. 

На міністерстві выникла робоча 
ґрупа про русиньске школство

Я
к інформовав офіціалный 
сайт Міністерства шко-
лства, наукы, досліджіня 
і шпорту Словацькой ре-
публікы, 11-го юла 2016-

го року была в повязаню із повніньом 
Проґрамового выголошіня влады на 
2016-ый рік сотворена на міністерстві 
робоча ґрупа, котра буде під веджіньом 
штатного тайомника Петра Крайняка 
робити в области політікы народно-
стных меншын. Першу стрічу одкрыв 
міністер школства Петер Плавчан.

« Концепції на навчаня русиньского языка суть 
зроблены, акурат ся не реалізовали. Хыбыть 

орґан, котрый бы із боку державы контрольовав 
реалізацію той концепції, і котрый бы 

санкціоновав і напрямовав тоту роботу »

Говорило ся так само о можливостях 
рекваліфікації учітелів російского або 
україньского языків на навчаня русинь-
ского языка, доповнив Крайняк.

Председом робочой ґрупы ся став 
Мґр. Марек Ґай, далшыма челнами 
суть – Доц. Анна Плішкова, Пгд. (Пря-
шівска універзіта), ПгДр. Люба Кральова 
(ОЗ Колысочка), Мґр. Мілош Стрончек 
(Церьковна ОШ св. Юрія у Свіднику), 
ПаедДр. Марцела Рунянінова (ОШ Кал-
на Розтока), Мґр. Моніка Сірікова (ОШ 
Чабины), Мґр. Івета Мелнічакова (ОШ 
Коменьского в Міджілабірцях), ПгДр. 
Кветослава Копорова (Пряшівска Уні-
верзіта), Мґр. Анна Кузмякова (Русиньска 
оброда на Словеньску), Мґр. Владиміра 
Палфійова і ПгДр. Анна Бемерова (Одді-
ліня школства Пряшівского самосправ-
ного краю).

«Люди до робочой ґрупы были по-
кликаны прямо міністерством. Суть то 
люди, котры ся даякым способом ак-
тівізують в русиньскім школстві. Суть 
то або учітелі, котры учать русиньскый 
язык довгодобо, або суть то люди як 
я або пані Копорова, котры правда ро-
биме у высокім школстві, но даякым 
способом сьме од зачатків были коло 
того школства, або ся актівізовали і про 
комунікацію зо школами, зряджовате-
лями школ і знаємє, якы суть основны 
проблемы нашых школ. Так само суть 
в ґрупі і представителі Пряшівского са-
мопсравного краю,» повіла про редакцію 
Анна Плішкова, директорка Інштітуту 
русиньского языка і културы Пряшівской 
універзіты в Пряшові, котра є так само 
у нововыникнутій робочій ґрупі.

Концепція є вже давно

«На стрічу єм принесла концепції, ко-
тры вже были приготовлены і схвалены 
в році 1996,» доповнила Анна Плішкова. 
Втогды была концепція так само схва-
лена на міністерстві школства.

«Концепції на навчаня русиньского 
языка суть зроблены, акурат ся не ре-
алізовали. Хыбыть орґан, котрый бы із 
боку державы контрольовав реалізацію 
той концепції, і котрый бы санкціоновав 
і напрямовав тоту роботу. О пробле-
матіці бракованя такого контрольного 
орґану єм мала і реферат на посліднім 
языковім конґресі під назвов Русиньскый 
язык в школстві в контексті Европской 
харты на охрану рeґіоналных або меншы-
новых языків. Так само комітет експертів 
в каждій періодічній справі бракованя 
такого контрольного орґану крітікує 
односно Словацькой републікы. Покля 
не буде ініціатіва од державы, жебы 
сам властно дозерав над повніньом той 
концепції, так концепція знова буде лем 
даякый список, котрый ся заложыть до 
архіву,» продовжовала Плішкова.

Слідуюча стріча робочой ґрупы є на-
планована на другу половину септембра. 
Стріча бы мала проходити в Пряшові.  ●

Жрідло фотоґрафії:
www.minedu.sk

Петро Медвідь
petro@lem.fm
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В остатніх днях свою премєру мали 
два періодикы, тыкаючы шырокопо-
нятой карпатской темы. Што більше, 
в публикациях «Альманах Мушыны» 
і «Плай» часто являют ся дописы про 
Лемків, іх історию, культуру та вше-
леякы інчы особливости повязаны 
з цілом Лемковином.

Што рока на переломі черв-
ця/   юнія і липця/   юлия печатаний 
єст «Альманах Мушыны». Тогорічна 
презентация специяльного 26. тому 
«Альманаху» одбыла ся в неділю 
3. липця/   юлия в Мушыні. Зміст того 
специяльного выданя то бібліоґрафія 
25 печатаных в роках 1991–2015 томів, 
опрацувана через Луцию Буковску. 
Однотуваных в бібліоґрафіі єст коло 
1400 позиций і близко 400 авторів. 
Окрем того, в тым выданю нашло 
ся опрацуваня пн. Альманах Мушыны 
для Малой Вітчызны 1991–2015, якє 

Выдавничы 
новости

омавлят головны ініциятивы редак-
циі та Стоваришыня Приятелів Му-
шыны. Дополніньом публикациі сут 
іщы дедикуваны для него тексты 
проф. Болеслава Фарона, Вітольда 
Каліньского, дра Тадеуша Лопаткє-
вича, проф. Тадеуша Трайдоса та 
Анджея Вєльохы і Збіґнєва Воляніна. 
Публикацию печатано в традицийній 
формі і на диску ЦД.

Другым періодиком, якій в остатнім 
часі был одданий в рукы чытачів, єст 
зачынаючий другу пятдесятку «Плай», 
номер 51. Выдавництво зачынат ся до-
писом польского етноґрафа Антония 
Крога про зорґанізувану ним, з рамени 
Округового Музею в Новым Санчы, во 
спілпрацы з Петром Трохановскым, 
выставу в новосандецкій ґалериі Ста-
ра Синаґоґа в 1984 році пн. Łemkowie– 

« На выставі вказано минуле Лемків, 
але, што важнійше, тіж іх сучасніст. 
Представлено континуум медже 
прошлым а будучым, вказуюче, же Лемкы 
не піддали ся асиміляциі »

–Лемкы. Была то выняткова выстава 
і нештоденна подія в сучасній істориі 
Лемків. Зорґанізувано першу велику 
выставу про Лемків, коли нихто од-
крыто о них не бесідувал. На выставі 
вказано минуле Лемків, але, што важ-
нійше, тіж іх сучасніст. Представлено 
континуум медже прошлым а буду-
чым, вказуюче, же Лемкы не піддали 
ся асиміляциі. Експонаты удоступ-
нило вельо державных інституций, 
головні музеів, але тіж Православна 
Парохія в Креници і приватны особы, 
м. ін. Ярослав і Петро Трохановскы, 
Павел Стефановскій, Теодор Ґоч, Зе-
новія Чергоняк ци Володислав Ґрабан. 
Допис Антония Крога ілюструваний 
єст фотоґрафіями проф. С. Лещыцко-
го, якы презентуваны были на реченій 
выставі.

Другій текст односячий ся до об-
шыри Лемковины, то статя Мацєя 
Сьлівы про вельолітній процес гля-
даня локалізациі табору барскых 
конфедератів над Высовом, якы 
злі записали ся в памяти місцевых 
жытелів.

51. номер «Плаю» єст дост обшыр-
ний – на 208 сторонах поміщено 
іщы аж 12 інчых дописів, тыкаючых 
карпатскых тем.  ●

На знимці перша страна окладинкы каталоґу 
выставы пн. Łemkowie–Лемкы з 1984 р.
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«Унікатный проєкт дзовніці на боїску І. світовой 
войны ся ближыть до фінале», інформує на своїм 
фейсбуковім фанпейджі Клуб воєньской історії 
Бескиды (Klub vojenskej histórie Beskydy), котрый 
інціовав роботы в русиньскім селі Гостовиці, на те-
ріторії історічных боїв Карпатьской фронты в роках 
1914/    1915.

Почас І. світовой войны коло села Гостовиці про-
ходили тяжкы бої. Головно в апрілю 1915-го року 
почас Великодньой битвы в Карпатах на берегах над 
селом проходили бої, котры собі выжадали тісячі 
мертвых і далшы тісячі раненых людей. Проти собі 
в тім просторі войовали австро-угорьска і російска 
армады. В австро-угорьскій армаді были тых боїх 
участны і реґіменты, котры реґрутовали вояків із те-
ріторії днешньой Словакії. Бої над Гостовицями собі 
так выжадали і жывоты нашых предків, інформовує 
далше Клуб воєньской історії Бескиды.

Думка збудовати дзвоніцю выникла у 2015-ім 
році. Втогды клуб орґанізовав турістічный поход на 
місця тых боїв. Почас походу выникла думка збудо-
вати на боїску дзвоніцю, котра буде припоминати 
смерть множества вояків, котры там загынули. Про-
єкт за інформаціями клубу міг быти зреалізованый 
дякуючі ентузіазму дакілько фундаторів і завдякы 

На бывшім 
боїску 
в Гостовицях 
є нова дзвоніця

добровольникам, котры пома-
гали з роботами. В суботу 9-го 
юла 2016-го року была дзвоні-
ця змонтована на своїм місці. 
Цілый проєкт збудованя дзвоні-
ці мав стояти коло 10 тісяч евр.

«Чекать на іщі управліня під-
ставця і околіці. В літі 2016-го 
року плануєме святочне од-
крытя. Ку дзвоніці поведе на-
учна стежка, котра буде при-
свячена як раз темі насаджіня 
вояків із теріторії днешньой 
Словакії на Карпатьскій фронті 
1914/    1915,» закінчує інформацію 
Клуб воєньской історії Бескиды.

Клубу ся у тім селі вже пода-
рило обновити войновый цін-
терь. Свої роботы клуб фінанцує 
головно з різных дарів, сістема-
тічно жадають дотації формов 
ґрантів. Великов помочов про 
клуб суть і фінанції здобыты 
асіґнаціов двох процент з дани.

Добровольницькы міджіна-
родны таборы, в рамках котрых 
ся зачало робити і на дзвоніці 
в Гостовицях, орґанізує Клуб 
воєньской історії Бескиды уж 
од 2011-го року. На них бра-
ло участь уж дакілько десяток 

людей із Словакії, Мадярьска, 
Польщі, Чеськой републікы, 
Румунії і Словіньска, котры 
одробили тісячкы годин, бо їх 
інтересує історія. У тім році мать 
клуб напланованы штири такы 
таборы.

«В рамках того сьме зачали 
і з обновляньом войнового цін-
теря з І. світовой войны у Вель-
кропі (в окресі Стропков, позн. 
редакції), котрый оправляме 
уж дакілько років. Є то тяжке, 
бо іде о найвекшый цінтерь із 
І. світовой войны на Словакії,» 
увів недавно про словацьку дер-
жавну пресову аґентуру TASR 
председа клубу Мартін Дробняк 
з тым, же там є поховано 8 662 
вояків.

Клуб воєньской історії Бе-
скиды ся заподівать дісліджо-
ваньом подій І. Світовой войны 
і ініціовав основаня вышеградь-
ской робочой ґрупы про ста-
ростливость о войновы цінте-
рі, котра соєдинять обчаньскы 
здружіня із середньой  Eвро-
пы, котры присвячуть свій час 
старостливости о тоты пєтны 
місця.  ●

« Почас походу выникла думка 
збудовати на боїску дзвоніцю, 
котра буде припоминати смерть 
множества вояків, котры там 
загынули »

Петро Медвідь
petro@lem.fm

Жрідло фотоґрафії: фб-профiль Klub vojenskej histórie Beskydy.
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На Малым Липнику в минулу субо-
ту, 16. липця/   юлия, уж семий раз 
розгоріла Русиньска Ватра. То подія, 
котру рікрічні рыхтуют Молоды.Ру-
сины, орґанізация основана Петром 
Штефаняком, а днес ведена Петром 
Ярінчіком. Посеред інчых подій того 
рода, котрых єдным з пунктів єст ва-
тра, єй розпаліня, смотріня як горит, 
Русиньска Ватра на Малым Липнику 
єст выняткова. Молоды.Русины од 
самочо початку прикладают вельо 
увагы до проґраму, котрий пре-
зентуваний єст на сцені. Так зо 
стороны культуры, котра мат быти 
вказана прибывшым на тоту акцию, 
як і на мультіжанровий характер той 
імпрезы. То, наконец, подія, котра 
зыскала уж вельо прихыльників не 
лем в любовняньскым реґіоні, не лем 
на полудньовым боку русиньскых 
Карпат, але і дальше – далеко поза 
границями Словациі, притігаючы 
до себе участників з Лемковины, 
західніх земель Польщы, Украіны, 
та другых держав.

Як при вшыткых того рода акци-
ях, орґанізаторы найбарже бояли ся 
о хвилю. То она влият на фреквенцию 
та загальний погляд і постеріганя 
того, што ся там діяло, а деякы пунк-

ты проґраму заплянуваны были не 
під дахом, лем на дворі. Проґнозы, 
хоц давали надію, же не буде дощу, 
не были так очывидны, бо на ден 
перед іщы дакус поливало, але уж 
в суботнє передполудне перестало 
ляти. Орґанізаторы, здає ся, вымоли-
ли погоду – окрем короткых момен-
тів, коли дакус росило, свобідні мож 
было ся переміщати по ватряным 
обєкті, не нарікаючы на промочене 
облечыня. Нич пришол початок ім-
презы, присутны на липницкій ватрі 
могли ся погостити при палатках, 
зісти ґуляш, кобасу, або ґрілюване 
мясо, купити русиньскы книжковы, 
або музычны выданя, ачий придбати 
сой кошелькы з русиньскыма напи-
сами. В другым шатрі зорґанізуване 
было кіно, в котрым презентуваны 
были фільмы з русиньском темати-
ком, а орґанізаторы наливали чай, 
або каву.

VII Русиньску Ватру на Малым 
Липнику зачали знаны і популярны 
серед Русинів модераторы – Ма-
риянна Железна і Владимір Чема, 
котры попросили на сцену ініциято-
ра ватры, шефа русиньского радия 
Русин фм, ведучого тіж ансамбль 
Рутенія – Петра Штефаняка, про-

Ватра – по 
русиньскы

« Молоды.Русины 
од самочо початку 

прикладают вельо увагы 
до проґраму, котрий 

презентуваний єст на 
сцені. Так зо стороны 

культуры, котра мат быти 
вказана прибывшым 

на тоту акцию, як і на 
мультіжанровий характер 

той імпрезы »

жываючого наштоден в Братиславі, 
родом з Малого Липника. В імени 
вшыткых орґанізаторів офіцияльно 
одкрыл він ватру, а модераторы, ко-
тры наперед привитали присутных, 
запросили на сцену першы ансамблі.

Найперше выступили гості з Лит-
вы, презентуючы свою народну 
культуру, даруючы орґанізаторам 
традицийне литовскє кісто – ша-
котіс (лит. šakotis), найбарже знане 
на Литві і пілнічно-східній Польщы. 
На липницкій сцені в першій части 
заграли, заспівали і загуляли іщы: 
женьскій вокальний ансамбль По-
ляна з Орябины, Горнад з Кошыц, 
Тарка з Бардийова, заспівала в со-
льовым выступі Мариянна Железна, 
выступили дівчата з Малого Липника, 
Вородай з Великого Липника, тріо 
Кантар з Прагы, Петро Матій і Фа-

Демко Трохановскiй
demko@lem.fm

На знимках по правій: горi – Мариянна Железна 
і Владимір Чема – модераторы ватры,

долов: ватряне в Малым Липнику.

Гостюючий ансамбль з Литвы.
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тьовы з Підкарпатской Руси, і ікона 
русиньской народной співанкы – Ган-
ка Сервіцка. На тым скінчыла ся 
перша част VII Русиньской Ватры на 
Малым Липнику.

По пілгодинній павзі, модера-
торы запросили на концерт названий 
Вечер русиньскых голосів. То част, 
в котрій презентувана єст русинь-
ска культура в модерным выданю, 
а зачал єй Ладислав Ладомиряк, 
актор Театру Александра Духно-
вича, співаючы авторску творчіст, 
русиньскы співанкы, ачий польскє 
Hej, sokoły по русиньскы в цікавій 
обробці з акомпаніяментом ґітары. 
По ним, на конец концертовой части 
проґраму, мож было іщы слухати 
русиньскы пісні в клясичным выко-
наню, зааранжуваны на смыковий 

ансамбль, зложений з двоіх гушлярів 
і віольончелисты.

Коли культурна част подіі ішла 
ґу кінцьови, ватряне зачали ся по-
малы зберати на поблизкій луці, де 
зрыхтувана была до підпаліня ватра. 
Высокa на бодай три метры дере-
вяна конструкция робила вражыня 
іщы за дня, коли видно єй было 
з дорогы, спід сцены, а цікавы єй 
розмірів гості приходили зробити 
сой попри ній памяткову знимку. 
Традицийом Русиньской Ватры на 
Малым Липнику єст тото, же розпа-
ліня проходит аж по змерку. Товды 
же ефект горіючого триметрового 
столпа огня єст найбільший, што 
участникы мали досвідчыти уж оне-
долга. Нич ся тото довершыло, єден 
з орґанізаторів, Йосиф Гучко, роз-

даючы горіючы походні, попросил 
штырьох представників русиньскых 
реґіонів о розпаліня ватры – і тото 
являт ся уж прекрасном традицийом 
липницкой подіі. До ватры підышли 
репрезентанты: од заходу – Чешской 
Республикы, од пілночы – Лемко-
вины, од сходу – Підкарпатской 
Руси, а од полудня – Пряшівщыны, 
розпаляючы оген.

Небо над Малым Липником, хоц 
уж ся доцяп змеркло, світило не 
лем од горіючого огниска. Розблис-
нуло іщы на пару минут з причыны 
фаєрверків, котры ефектовно при-
красили VII Русиньску Ватру. Тепер 
остало ся лем бавити при музыці 
ансамблю Екстрем з Чырча, котрий 
до білого рана грал забаву, і нетер-
пеливо ждати на наступну едицию 
ватры – уж о рік.  ●

« Нич ся тото довершыло, 
єден з орґанізаторів, 
Йосиф Гучко, роздаючы 
горіючы походні, попросил 
штырьох представників 
русиньскых реґіонів 
о розпаліня ватры – і тото 
являт ся уж прекрасном 
традицийом липницкой 
подіі »

На знимках по лівій: горi – Ансамбль Поляна 
з Орябины, долов: гості з Литвы, по правій: 
чытальня Молодых.Русинів, кіно з фільмами 
о русиньскій тематиці, горіюча ватра на фоні 
фаєрверків. Фот. Демко Трохановскій.
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Нова політіка державы

По Другій світовій войні змінила ся народностна 
політіка ЧСР. Покля 1-ша Чехословацька републіка 
будовала свій образ на народностній розмаїтости, 
повойнова Чехословакія мала быти подля заміру 
влады презідента Едварда Бенеша без народност-
ных меншын. Насилно выселены были судетьскы 
Німці, но і словацькы Мадярі. Схосновала ся при них 
колектівна вина за колаборацію почас войны. Вєдно 
з тым чехословацька влада рішыла можливости, як 
сповнити жаданя волиньскых Чехів, жебы ся могли 
навернути до свойой отцюзнины.

І так зачатком юла 1946-го року дішло ку підпи-
саню договору о оптаціях. Майже 33 тісяч волинь-
скых Чехів ся дякуючі договору могло вернути до 
Чехословакії, но Чехословакія мала так само СССР 
наградити людей, о котрых Москва пришла. В дого-
ворі ся офіціално писало о оптації чехословацькых 
жытелів україньской, російской і білоросійской на-
родностей. Но реално такы народностны меншыны 
в ЧСР не были. Оптації ся так дотулили головно 
Русинів, котрых у майже 12-тісячовій кількости 
переселеных была переважна векшына.

Не была то «Вісла»

Хоць замір чехословацькой влады быв ясный – ді-
стати до ЧСР волиньскых Чехів і збыти ся Русинів, 
Чехословакія выбрала іншу стратеґію, як Польща. 
Покля в тім самім часі одбыла ся «Акіця Вісла», 
в рамках котрой Польща насилно выселила з дня 
на день русиньскых жытелів на свої западны тері-
торії по Німцях і до Совітьского союзу (Совітьской 
Україны), в Чехословакії мало іти о «добровольне 
переселіня».

По русиньскых селах од літа 1946-го року зачали 
ходити оптачны комісарі, котры реґрутовали людей, 
жебы ся голосити на переселіня. Робочов методов 
была головно лож. Комісарі реґрутовали людей на 
то, же підуть на теріторії де є высоко уроджайна 
земля, де будуть годны ґаздовати омного ліпше, 
як дома. Так само хосновали і натисковы методы. 
Тоты самы комісарі ходили і по словацькых селах, 
де бунтовали словацькых жытелів проти Русинів 
і роздавали їм пропаґачны матеріалы напрямены 
проти Русинів, котры собі  потім русиньске жытель-
ство нашло выліплены у своїх селах. Хосновали 
ся гесла як «Keď si ruský, choď do Ruska!» (Кідь єсь 

70 років од 
підписаня оптацій 
міджі ЧСР і СССР

руськый, ідь до Росії!), або ся хосновали гесла, же 
Русины суть бандерівці, што у Русинів выкликава-
ло страх перед ненавистьов майоріты і так само 
підписало ся то під рішаня многых людей одыйти 
з державы, в котрій їх «не хотять».

Скламаня такой за граніцьов

По піврочній аґітації оптації офіціално зачали 28-го 
януара 1947-го року і тырвали до 15-го децембра 
того самого року. Як вже было спомянуто, за тот 
час было переселеных майже 12 тісяч жытелів.

Кідьже люди вірили неправдивій пропаґанді 
о тім, як будуть на новім місці успішно господа-
рити, ішли з цілым своїм ґаздівством – брали свої 
коні, возы, худобу. Были про них приготовлены 
шпеціалны влакы. Одходили цілы родины. Но вже 
по перекрочіню граніці пришло скламаня. Збачіли 
бідну, войнов і голодом збідачену землю. Зачали 
їх перекладати до совітьскых влаків, одняли їм їх 
маєток. Хоць векшына собі такой усвідомльовала, 
же увірили лжі, путь назад про них не єствовала. 
Дізнали ся, же перекрочіньом граніці стратили 
гражданство Чехословакії. Так само їм пропав 
вшыток їх маєток – домы, земли, з котрых одышли.

Чехословацькы Русины были переселены на 
теріторії по волиньскых Чехах. Домашнім жытель-
ством, в уж і так про них траґічных моментах, не 
были позітівно приниманы. Єствують документы 
о тім, як проти них бунтовали домашні Українці, як 
їх діти не хотіли взяти до містных школ ітд.

Офіціално Сталін хотів таку саму кількость 
жытелів із Чехословакії, кілько было із СССР до 
Чехословакії переселеных волиньскых Чехів. Но 
то ся совітьскым і чехословацькым властям не по-
дарило. Кідьже люди, котры одходили, раховали 
з тым, же в писемній корешпонденції може быти 
цензура, многы собі доїднали міджі собов шіфры. 
Были доїднаны, же кідь буде на новім місці добрі, 
будуть писати, же є плано. Кідь буде на новім місці 
злі, будуть писати, же є добрі, жебы то перешло 
через контролю. Домів ходили писма, же є «барз, 
барз добрі». І так напрік далшым намаганям чехо-

словацькых властей, не подарило ся вже здобыти 
далшых людей, котры бы «добровольно» хотіли 
оптовати. По смерти Сталіна тема оптацій утихла.

Іншы як з Лемковины

Кідьже Русины із Чехословакії были в іншій позіції 
як Русины з Лемковины, были добровольно пересе-
лены на властну жадость, а не насилно выселены, 
з кривдов, котра ся їм стала, ся на розділ од Лемків 
нияк не хотіли змірити і так од першых днів робили 
вшытко, жебы ся могли вернути назад до Чехосло-
вакії і здобыти своє гражданство, котре їм пропало.

Перша неорґанізована етапа навертаня родаків 
до Чехословакії проходила на зачатку 60-ых років 
20-го столітя. Перше орґанізоване навернутя было 
в році 1962 і найвецей людей вернуло ся в роках 
1967 – 1968. Остатня етапа навертаня ся проходила 
по гаварії в Чорнобыли. Втогды вже словацька влада 
незалжной Словакії доїднала, же ся з Україны могло 
вернути в роках 1993 – 1999 1212 людей.

Цілково ся назад вернуло 7500 переселнців, но 
в тім чіслі зо женами і дітми тых, котры як свободны 
одышли в рамках оптацій.

Йосиф і його братя

Тема оптацій была в Чехословакії довгый час табуі-
зована. Аж в остатніх роках о оптаціях мож найти 
все веце інформацій. Темі ся довгодобо на Словакії 
науково присвячать доц. ПгДР. Михал Шміґель, Пгд. 
із Філозофічной факулты Універзіты Матея Бела 
в Баньскій Быстріці. Сам є сыном оптантів, котрым 
ся подарило вернути назад.

Дакілько років назад выникнув і філм режі-
серкы Анны Главачовой під назвов Йосиф і його 
братя (Jozef a jeho bratia), котрый быв зробленый 
у співпраці Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска 
і Інштітуту памяти народа (Ústav pamäti národa). 
Філм є жывотнов історійов Йосифа Бобалика із 
Лукова, котрый у філмі говорить лем єдну із тіся-
чів траґічных жывотных історій русиньскых людей 
переселных до СССР.  ●

10-го юла 1946-року быв піпдисаный Договор міджі владов Чехо-
словацькой републікы (ЧСР) і Союзом совітьскых соціалістіч-
ных републік (СССР) о переселіню жытелів україньской, ро-
сійской і білоросійской народностей із теріторії ЧСР до СССР. 
Переселных было майже 12 тісяч людей, векшынов Русинів.

Петро Медвідь
petro@lem.fm
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РІЧНИЦІ

Хоць Едмунд Еґан не мав русиньске похо-
джіня, до історії Русинів і Підкарпатя запи-
сав ся великыма буквами. Русины му дали 
збудовати і памятник. Минать 175 років 
од народжіня того, котрый зреформовав 
господарьство на Підкарпатю і забеспечів 
так його розвиток.

Народив ся Єдмунд Еґан (Egán Ede) 13-го 
юла 1841-го року в Чакторні, втогды Угорьске 
кральовство. Быв мадярьскым економом 
шкотьского походжіня. Матуровав на ґімназії 
в Сомбатеї, потім абсолвовав Высшу еконо-
мічну школу в Галле в Німецьку. Аґрарьне 
право штудовав у Відню. По закінчіню штудій 
робив на Чехах, в Німецьку, Італії і у Вели-
кобрітанії. Веце як десять років працовав на 
міністерстві сельского господарьства Угорь-
ска як референт вопросів выробы молочной 
продукції. Написав серію науковых прац 
о економічных проблемах і історії сельского 
господарьства Угорьска.

В історії Подкарпатьской Руси мено 
Едмунда Еґана появило ся роком 1897, коли 
быв менованый за ведучого робочой ґрупы, 
котра мала за задачу реалізацію плану реко-
нштруцкії господаріня русиньскых комітатів. 
Тот план є знамый під назвов Верховиньска 
акція(Hegyvidéki akció), так само ся до історії 
записала як Акція Еґана.

Такой по своїм менованю одышов на 
Підкарпатя, де докладно досліджав до-
справдову господарьску сітуацію, головно 
у Бережскім комітаті. Еґанів план рахо-
вав зо звышіньом земледілской выробы 
в областях рівнины путьов модернізації, 
росшыріньом теріторій орной земли, ме-
ліораційов і рекултіваційов на полонинах, 
основаньом дружств на селах, освітов селя-
нинів в напрямі модерного господаріня. Про 
Верховину Еґан предпокладав заведжіня 
новых форм годовлі худобы, раціоналного 
хоснованя полонин, поміч державы коло 
накупованя новых, продуктівнішых племен 
ходобы.

Найквекшым проблемом Верховины была 
за поглядом Едмунда Еґана лихва. Од дер-
жавы жадав вытворіня цівілізованой кре-
дітовой сістемы і далше хотів селянинам 
вернути із фінанчнов дотаційов державы 
холем часть земли, котру їм взяли лихва-
рі. Угорьскый сейм мав за його поглядом 
штоскоріше выпрацовати і схвалити серію 
законів, котры бы сперали далшой діалности 
лихварів. Остерігав угорьскы власти, же 
покы не буде за помочі державы зліпшена 
сітуація на Підкарпатю, він може точно 
встановити день, коли із того краю втече 
за океан остатній Русин.

Добродитель 
Русинів ся 
народив перед 
175-ма роками

Економ, публічный діятель, добродитель, фаховець 
в рамках орґанізації сельского господарьства.

Петро Медвідь
petro@lem.fm

Едмунд Еґан не забыв ани на політіч-
ный розмір Верховиньской акції. Підкрес-
льовав, же угорьска влада має тот раз 
унікатну шанцу здобыти собі приязни 
Русинів і раз і навсе їх змадярізовати. 
Угорьске міністерство земледілства зро-
зуміло остеріганя Еґана і зрядило в Му-
качові Експозітуру гірьскых комітатів під 
його веджіньом як деташоване одділіня 
міністерства про реалізацію Верховинь-
ской акції.

У 1898-ім році підписала Експозітура 
з ґрафом Шенборном, маїтельом найвек-
шого панства в краю, договор о арендова-
ню 3155 гектарів орной земли на 25 років. 
Тота земля была розділена на парцелы 
і дана до аренды окремым родинам без 
права проданя, далшого арендованя і да-
ваня до лихвы. У тім самім панстві было 
взятых до аренды много полонин.

За Еґановым планом бы ся могло в по-
лонинах при їх раціоналнім хоснованю 
в літній сезоні пасти 12 тісяч фалатків 
худобы (в тім часі было в цілім комітаті 
Береґ лем 3 аж 4 тісяч фалатків худобы). 
Із Тіролії было привезено 1200 коров, 
якы были із высокопродуктівного племя. 
Окремы фалаткы были даны селянинам. 
Пять років худоба зіставала у властництві 
державы, потім мала перейти бесплатно 
на селянина. Селянины мали заказано 
пасти на арендованых полонинах чуджу 
худобу вєдно із властнов (арендованов). 
Тот заказ мав заборонити знеужываню 
арендованых пасвиск лихварями.

У 1899-ім році были на полонинах 
Плай, Керніця, Грубішта, Рурицька збу-
дованы на втраты державы штири літні 
стайні про коровы, кажда про 120 фалат-
ків худобы. У 1901-ім році Експозітура на 
полонині Плай збудовала дві мурованы 
стайні про коровы, дві молочарні і хыжу. 
В тім самім році збудовала водовод. До 
року 1901 было закінчене будованя 80-ох 
км приступовых драг і 50-ох км горьскых 
стежок.

Діялность Едмунда Еґана выкликала 
неспокійность містных лихварів. 18-го 
септембра 1901-го року в Ужгороді быв 
на Еґана зробленый атентат, на наслід-
кы котрого карпатьскый реформатор 
20-го септембра вмер. Його похорону 
участнило ся майже 12 тісяч русиньскых 
селянинів із цілого Підкарпатя. На память 
свого добродителя, як го называли, зро-
били збірку. За вызбераны грошы быв 
на місці атентату на Еґана збудованый 
памятник – монументалный марморовый 
хрест. Комуністічны власти дали у 1960-
ім році тот памятник сторгнути. Русины, 
за помочі мадярьскых і русиньскых об-
ществ, обновили тот памятник у 1996-ім 
році.  ●
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ПОГЛЯДЫ

Три рокы тому в Люблині прошла ІІІ Меджена-
родова наукова конференция з циклю Наци-
йональны  і  етнічны  меншыны  в  Польщы 
на европейскым фоні під наголовком: Медиі 

меншын, меншыны в медиях. Была она спілорґанізувана 
Закладом  Людскых  Прав  і  Закладом  Журналистикы 
університету в Люблині, Украіньскым Товариством, як 
тіж Польскым Товариством Соспільной Комунікациі. 
На  конферениці  забезпечыли  участ  специялистів  од 
медияльной проблематикы з польскых університетів 
і повыбераных діячів меншыновых соспільных орґа-
нізаций,  котры мали  бы  гварити про  творены нима 
медиі  – журналы,  бюлетины  і  річникы,  або  авдициі, 
творены журналистами, або єдном з приватных фірм – 
выключно про публичны медиі. Лемківскых выдавців 
на реченій конференциі репрезентувал Петро Троха-
новскій, шефредактор журналу «Бесіда». Про меншы-
новы медиі пошырюваны інтернетом і як незалежны 
стациі высылаючы в ефірі в проґрамі конференциі не 
было нич. Про меншыновы штоденникы, котры вказуют 
ся в Польщы, або не чули, або не хотіли чути. Універ-
ситетскы  заклады,  украіньскє  товариство,  та  другы 
дослідникы соспільной комуніакциі, видно, находят ся 
надале в передінтернетовій ері, а обшыр досліджынь 
ограничают самы собі, як лем знают. Модерне творіня 
незалежных способів інформуваня не было в заінтере-
суваню ачий і чысленно репрезентуваных дослідників 
припустной «дискриминациі нацийоналных меншын 
в реляциях польскых медий».

Свобідне трактуваня придуманой темы меншыновых 
медий  і  пошыріня  спектрум  запрошеных  проявило 
ся,  коли же  в  першій  проблемовій  сесиі  – медиі на-
цийональных меншын в Польщы  –  запрезентуваний 
был реферат пн. «Сторонник діалоґу – значыня Ґали-
цийского Курєра». Лем же тот фиґєль мушу пояснити. 
«Ґалицийскій Курєр» то двотыжденник, котрий печа-
таний єст в Івано-Франківску, а выдаваний польском 
меншыном на Украіні. Не буду ани тепер роздумувал 
ци  то  Станіславів,  подля  орґанізаторів  конференциі, 
то  місто  надале  положенне  на  сході  Польщы,  ци  то 

Подібны до Греків з  Нідерляндів,  великой  телевізийной  стациі.  Жебы 
одраз вказати міру однесіня в можливым будуваню 
незалежности – треба єй даяк вырахувати в пінязях. 
Буджеты  згаданых  горі  медияльных  меншыновых 
редакций рахуваны сут в мілийонах евро передавных 
ім державных грошы. Лем одраз мож было послухати 
репрезентантів редакций, котрым приходит доказати 
журналистичний професийнализм, та сохраняти не-
залежніст без страты для рівня проєктів за непорівну-
вально меньшы грошы. Такы медияльны діяня могли 
запрезентувати заанґажуваны в творіня Радия Кашебе, 
шлезского журналу «Шлезска ластівка», секлерского 
радия Ерделі.фм з Семигороду і русиньского ЛЕМ.фм 
з Лемковины. 

Про  знане  і  Русинам непризнаваня  як нациі,  дис-
кримінацию  з  огляду  на  етнічне  походжыня,  в  тым 
зазнаваны  переслідуваня  вшыткых  нацийональных 
меншын в Грециі, розповідал Абдульгалим Деде з Тракіі, 
творця турецкоязычного порталю «Trakyanin Sesi». На 
фоні богатства єдных меншын планно было слухати про 
непризнаваня меншын ріжныма державами Евросоюза 
як Францийом, Німцями, ци уж – в крайні нацийона-
листичным припадку – Грециі, котра принципияльні 
не  признає  на  своій  териториі  жадной  меншыны, 
а роботу в меншыновых медиях не лем не підпорує, 
а протвині – карат фінансово. 

Прото  же  презентуваний  представником  радия 
ЛЕМ.фм проблем дискримінацийных діянь, системово 
веденых украіньскыма властями взглядом русиньской 
бездержавной меншыны, были добрі зрозумілы слуха-
чам. Може зато єден з них поспішно вышол товды зо 
салі. Не хотіл чути про справуваня ся представників його 
нациі як прояву ідеолоґічного проґраму «модерности» 
постулюваного ним самым і його політичном партийом.

Вчас єдного з засідань представників меншын 
з шефами радийовых і телевізийных осеред-
ків публичных польскых медий, котры мают, 
согласно  законам,  робити  і  проґрамы  для 

меншын, од представника вроцлавского радия почул єм 
передану не як жарт, а на серіо інформацию, што тото 
одділіня польского радия продукує і емітує проґрамы 
презначены медже інчыма для украіньской і лемківской 
меншыны. Як єдиний заінтересуваний деталями тых 
лемківскых проґрамів, был єм поінформуваний, што 
польскє радийо Вроцлав робит украіньско-лемківскій 
проґрам, де лемківскы темы сут «частю украіньскых 
тем». Присутны на стрічы председы украіньскых орґа-
нізаций Петро Тима і Григорий Куприянович, презес 
Украіньского  Товариства,  то  єст  спілорґанізатор  ме-
дияльной конференциі в Люблині, приняли до відома 
і без жалю тоту «свою страту», беручу ся з постійного 
зменшуваня антенового украіньского часу о лемківскій 
компонент. Не запротестували, як то мают в звыку, все 
коли достерігают дискримінацию свого народу. Пред-
ставник ЛЕМ.фм єднако не был нияк задоволений. Зас 
прібувал  зантоґонізувати  «згідных  понад  поділами», 
представляючы  лемківскій  пункт  пізріня.  Пояснил 
присутным директорам публичных медий, та вшыткым 
інчым, же Лемкы в Польщы сут вызнаном бездержав-
ном нацийом і мают свій кодифікуваний літературний 
язык, свою достоменніст і пребогату культуру, а до того 

польска меншына на Украіні єст постерігана як єдна 
меншын,  котры не  сут  вызнаны польскым  законом. 
Од роздумуваня над такым може лем голова розболі-
ти. Важне, же в четвертій проблемовій сесиі было про 
медиі  нацийональных  мешын  в  Европі.  За  три  дни 
тырваня сесиі, орґанізаторы присвятили дві годинкы 
на  запрезентуваня  вопросів,  тыкаючых  ся  вшыткых 
меншыновых медий в цілій Европі. І так добрі, же не 
забыли нияк про дослідниче експльоруваня незнаного, 
потребу попозераня по світі і зробліня порівнань, котры 
бы вказали ситуацию меншыновых медий в Польщы 
на фоні медий робленых меншынами даде інде. 

Штоденникы і высылаючы постійно 24 годины на 
добу меншыновы радия реляциі з той, гейбы, найваж-
нійшой конференциі про медиі меншын, не зробили. 
Чом? Бо ани про ню не знали. Самособом, не были на ню 
запрошены. Коли шефредактор радия ЛЕМ.фм обернул 
ся по факті за орґанізаторами з писмом, жадаючым по-
ясніня браку запрошыня, як одповід дістал оправданя. 
ЛЕМ.фм, котре як і Радийо Кашебе робит меншыновы 
медиі в Польщы, на найбільшу міру было незамірено 
незапрошене. Як оправдаючий арґумент орґанізаторы 
написали, што част меншыновых медий не была заін-
тересувана участю в конференциі. Науковом методом 
антиципациі і екстраполяциі, знаном з фільмовых ко-
медий, університетскы заклады і украіньскє товариство 
доказали, што лемківскє радийо єст незаінтересуване 
конференцийом. Принимам оправданя і ниґда ани єм 
не подумал, же могло быти інакше.

Незалежніст  медий  треба  дотримувати 
штоден,  спераючы  єй  на  двох  принципах. 
Першым єст принцип голошыня і подаваня 
правдивых  вісти,  другым  –  такє  выражаня 

опіній і поглядів, котры мают однесіня до правдивых, 
верифікувальных  інформаций.  Фактор,  котрий  єст 
лем напомічний при реалізациі медияльных задач, то 
достаточний рівен фінансуваня.

Вчас конференциі, котра проходила 13. липця/ юлия 
2016  р.  в  Вейгерові  на  Кашебах,  мож  было  дознати 
ся  про  ріжны  моделі  фунґуваня  меншын  в  медиях, 
представлены не теоретиками,  а  головно практика-
ми, то єст шефредакторами і творцями меншыновых 
медий. Про  свою журналистичну  роботу  і  діяльніст 
в просторі інформуваня, придуманых як діяльніст на 
хосен  своіх  ґруп,  розповідали  тоты,  што  сут  богато 
фінансуваны з державных фондів – Боян Брезіґар зо 
словеньскоязычного  «Приморского дневника»  з Трі-
єсту, Марк Кольомер Фльорес  – директор ACN, ката-
лоньской інформацийной аґенциі, ци Оно Фалькена 
з «Omrop Fryslân», высылаючой во фризийскым языку 

Богдан Ґамбаль
gambal@lem.fm

ани русиньскій язык, ани своі обычаі, ани достоменніст 
Лемкы  не  признают  як  част  украіньской  культуры. 
Мало того, екуменічны стремліня згідных украінізаторів 
потерпіли, бо голосно было повіджене, што порушуют 
закон про нацийональны меншыны,  а  головно його 
арт.  4  і  5.  Дирекотры  медий  і  предсідателі  украінь-
скых орґанізаций почули деклярацию, што Лемкы не 
желают  сой  быти нияком  і  ничыйом частином,  ани 
малом, ани великом, ани «субетносом», ци не мриют 
про насильне споіня з никотрыма чужынцями. Лем-
кы мают свій язык і голосно декляруют потребу його 
плеканя,  хоснуваня  і  розвитку,  та жадают  доступ  до 
публичных медий,  окремо,  і  незалежно.  Самостійно, 
а не як бонус до украіньскых проґрамів. Шак, согласно 
законам,  і  Лемкы мали  бы  мати  забезпечены  права 
доступу до медияльного переказу в рідным языку. По-
стулят Лемків панове презесы выслухали і лемківского 
проґраму надале в никотрых публичных державных 
медиях в Польщы неє. Подібно неє на нього грошы. Біда 
і руіна в краю не дозвалят важыти си законы. Другы 
меншыны мают  більше щестя,  своі  проґрамы мают. 
Кашебы  –  вызнаны  законом  як  меншына  плекаюча 
меншыновий язык – тіж. Три годины каждий тыжден 
радийовых реляций і десят минут на два тыжні в те-
левізиі.  В  державных медиях.  І  скаржат  ся же мало. 
З лемківской перспектывы той кашебской рахуванкы 
не годен єм зрозуміти.  

На доказуваня незалежности, окрем принципу го-
лошыня правды, в моій оціні, найміцнійше влият при-
нятий модель фінансуваня. В Польщы выдавці можут 
хоснувати  ґрантовы дотациі на продукцию  і  емісию 
проґрамів, презначеных для меншын. Принята єст тіж 
дефініция такого проґраму. Найважнійше значыня в тій 
дефініциі  приписує  ся  языкови  авдиций  – мусит  він 
быти в языку меншыны, до котрой такій проґрам єст 
адресуваний. Адже лемківскій меншыновий проґрам, 
выдавництво,  або  штоденникы  мусят  быти  конечні 
в лемківскым языку. Додам більше – в кодифікуваным 
лемківскым языку, не в псевдо-жарґоні недотримуючым 
ниякых принципів ґраматикы властивых никотрому 
новожытному языкови, як го видит векшына аспірантів 
лемківскых ґрантів. 

Творіня незалежных меншыновых медий то задача 
тяжка. В добі інтернету саму перемогу в ограничыню 
в  доступі  до  інформаций  і  переказу  в  рідным  языку 
робит ся найскорше і найлегше. Стараня про задбаная 
о  незалежніст  медияльного  переказу  робит  ся  долго 
і мозольні. Незалежніст доказує ся єднак найчастійше 
товды, коли треба оцінювати, пояснити,  скритикувати, 
або дати під осуд ріжны вопросы і діяня люди з рідной 
ґрупы, з котрыма нераз приходило вести спільны акциі. 
Вшыткым єдну міру, а не як бы хотіли цензоры – лем 
єдного папері під осуд. Два раз туньше і мілийоны разів 
ліпше. Бо ефектом журналистичной незалежности мало 
бы быти критичне позераня на світ і квестийонуваня 
застаных порядків, цілю недопустити людям вснути. 
Наражати Лемків принимати неправду, ґылтати мані-
пуляциі і не простестувати, коли не сут шануваны іх 
громадяньскы права, намітуваний чужий язык і несвоі 
культурны взірці. Асимілювати ся і доказувати ґрупове 
незнаня. Оставати зеленыма як трава на луці, удаючы-
ма Греків, авторитарныма ворогами демокрациі, або 
темным народом, як кашебска табака в розі.  ●
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Карьєра  Петра  Крайняка  у  функції 
державного  секретаря  Міністерства 
школства, наукы, досліджіня і шпорту 
Словацькой републікы є курта, но уж 
теперь мож повісти, же про Русинів 
доста  позітівна.  За  куртый  час  ся 
дякуючі партії Most-Híd, котрой є чле-
ном, подарило утримати малокласны 
школы, што є алфов і омеґов ку тому, 
жебы будьякы русиньскы школы на 
нашых малых селах могли існовати, 
но і теперь ся на міністерстві зряди-
ла  робоча  ґрупа,  котра має  зробити 
концепцію про розвиток русиньского 
школства.

Most-Híd протиснув, і вдяка Крайня-
кови,  до  проґрамового  выголошіня 
смілый  план.  Зробити  концепцію 
про  розвиток  навчаня  русиньского 
языка  і културы в матерьскых шко-

лах, освновных і середніх. Повіджено 
просто: в ідеалнім світі бы ся мав до-
сягнути такый стан, же бы русиньскы 
діти мали к  діспозіції  цілу школску 
сіть  –  од  матерьской  школы  аж  по 
універзітне штудіюм, котре вже існує 
давно і мали сьме го як перше.

Робоча  ґрупа,  котра  была  покли-
кана міністерством,  теперь на  своїх 
стрічах  обговорить  основны  темы, 
котры суть повязаны з проблематіков 
школства і буде робити на концепції. 
26 років по паді комуністічного режі-
му. 23 років по выникнутю назалеж-
ной Словакії. 21 років по кодіфікації 
русиньского  языка. Но  і  20 років по 
тім,  што  уж  єдна  концепція  была 
зроблена, і якбач запала порохом десь 
на  міністерьскій  поліці.  Думам,  же 
і далшы округлы і неокруглы юбілеї 

« Зато, без огляду 
на то, коли і яка 
концепція ся 
выпрацує, уж 
теперь рекомендую 
заінтересованым 
ословльовати 
насамперед нашых 
родічів, нашы діти 
і творити в них 
о нашы школы 
інтерес »

Детайл

Петро Медвідь
petro@lem.fm

бы сьме могли найти ку тому, же як 
раз аж теперь выникла ґрупа, котра 
іде робити на концепції.

Самособов, колись треба зачати, 
не  треба  быти  песімістом,  і  треба 
ся  надіяти,  же  тота  робоча  ґрупа 
досправды  зробить  добру  концеп-
цію, і же Петро Крайняк досправды 
досягне тото, жебы держава зачала 
дакус веце пропаґовати русиньске 
школство  і  зачала  помагати  його 
розвитку. Лемже як раз тото є най-
основніша концепція,  котра може 
порішыти абсолутно цілый проблем.

Намісто пописованя далшых мно-
гых сторінок теорій о тім, якы маєме 
проблемы  в  нашім  школстві  і  як 

бы  ся  то  дало  рішыти,  бы  просто 
требало  зачати  лем  ходити  міджі 
людей, пропаґовати їм і нукати то, 
же їх діти ся можуть учіти в мате-
риньскім  языку,  же  є  то  докінця 
їх  конштітучне  право,  і  же  тым 
нич бізовно не стратять – не будуть 
«глупшы»,  як  діти  зо  словацькых 
школ, як раз навспак, будуть знати 
дашто веце, што діти в словацькых 
школах знати не будуть. Покля тото 
не зачнуть робити русиньскы орґа-
нізації, але в першім шорі головно 
держава,  бо  она  має  обовязок  на 
основі  міджінародных  договорів 
старати ся о то, жебы пропаґовати 
і  вытворити  условії  про  навчаня 

в материньскім языку іщі скоріше, 
як то хтось і жадать – значіть по-
нука має быти перша, так робліня 
концепцій од зеленого стола, хоць 
з фаховацями односно русиньско-
го школства за столом, буде зясь 
лем копа мудрых, інтересных, але 
не знам ці і дашто значучіх слов 
і речінь.

Не хочу нияк підціньовати ро-
бочу ґрупу, котра выникла, і сам 
мам надію, же раз ся предці му-
сять рушыти леды, в котрых є за-
морожене  тото  наше  школство. 
То,  же  Петро  Крайняк  не  є  лем 
урядницьков фіґурков, котра собі 
пришла по престіж  і «добре міс-
це», але же є досправды акчным 
чоловіком,  котрый  хоче  робити 
окрім  іншого  і на благо Русинів, 

є барз позітівне діло, котре ся так 
часто не видить міджі політіками 
в Братіславі і має в тім мої великы 
сімпатії.  Но  є  ту  такый  малый 
детайл.

Членів робочой ґрупы є може 
веце, як дітей на Словакії, котры 
дотеперь абсолвовали русиньску 
освіту  в  класічных  державных 
школах. Но і то є по тых вшыткых 
роках дакус проблем. Зато, без ог-
ляду на то, коли і яка концепція ся 
выпрацує, уж теперь рекомендую 
заінтересованым  ословльовати 
насамперед нашых родічів, нашы 
діти і творити в них о нашы шко-
лы інтерес.  ●

На фотоґрафії: Руська 
(русиньска) школа із періоду 

1-ой Чехословацькой републікы 
в сканзені у Свіднику.
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ТЕОФІЛЬ КУРИЛЛО
Дневник Лемка з Талергофу
(Лемківскій Річник 2004, з великоруского языка
перевюл Петро Трохановскій)

18 ЛИПЦЯ. 
НЕДІЛЯ. — Посвячыня 

нашой грекокатолицкой 
церкви доконуют 

римокатолицкы 
священникы з Ґрацу. 
Барз торжественно, 

при участи войск, хору 
і войсковой музыкы. 
Задивляючий «такт» 

власти лагру акуратні 
в тым, же для посвячыня 
нашой церкви назначыли 

римокатолицкых ксєндзів, 
коли в лаґрі нашых 

священників рахує ся на 
соткы. Хор під ведіньом 

Петра Дуркота співат гымн 
«Боже буди покровитель 

цисарю, його краям...». 
Ціла церков і вшыткы при 

ній склепы прикрашены 
фанами союзных 

(центральных) держав 
і папского престола. 

 
Рускы плінны приносят 

кресла для представителів 
власти, по чым стают 

в ряды, за австрийскыма 
жолнірями. Прекрасний 

видок представляла парада 
тирольскых стрільців з іх 

капітаном. Трибуны заняты 
через дамы, ґенералів 

і офіцерів. З лівой страны 
трибун уставлений хор 

і оркєстра. 
 

При 19. і 20. бараку стояла 
велька бочка з водом. 

Публика, як все, цікава, 
напераючы єден на другого 
піпхнула передніх на бочку; 

вода выляла ся під ногы 
стоячых, котры, спасаючы 
ся, розбігли ся по бараках. 

Тото місце опустіло, 
мож было свобідні 

смотріти на параду войск 
і проходяче торжество. 

Фінал посвячыня церкви 
был, вшытко єдно, 

дост комічний. Велька 
злива змусила вшыткых 

розбічы ся по бараках; 
остали лем воякы 

і кількох священників, 
але і тоты, промокнены 

як куры, поспішыли за 
«дезертерами».

24. ЛИПЦЯ. — Днеска не повело ся мі выйти з бараку, бо вартовий 
был пильний в своіх повинностях. Отец приносит мі масло і білизну. 
Звільнены отримуют до підписаня документы на подорож.

101 років тому 
в Талергофі…

20 ЛИПЦЯ. — Рускы воєнноплінны трясут 
сіно – превертачком. Шестьом вязненым 
доручают на писмі форму кары. «Малий – 
адукатом, Кєдик – реставратором, а Ґізицкій – 
до варіня теі». О. К. посадили на єдну ніч за 
сварку, крачат пред ефрейтером під багнетом. 
Ідеме ся прейти на цмонтір, очывидні під 
ескортом вояків.

19 ЛИПЦЯ. — При кантині 
власти зачали проводити 
каналізацию і зато за 
огороджыньом копат ся 
фосы для проложыня 
рур. Арештуваных повели 
до лазні. Герц обявлят 
чысленным, же просьбы 
о звільніня з Талергофу 
не розсмотрено помысні. 
Стараня нашы нанич. На 
полуденок дают зупу 
з галушками і мясом. 
Вправы пожаровой 
дружыны.

21. ЛИПЦЯ — Просьбы 
о єден лем рік войсковой 
службы, вернены нам 
вчера, днеска начальник 
комісиі зас взял до 
зареєструваня в його 
канцеляриі.

23 ЛИПЦЯ. — Был єм медже пребываючыма під кварантанном 
рекрутами, котрых власти розділяют до окремых полків. Преходжу 
з Юрийом Полошыновичом до другого покою того бараку. 
Циґан Петро з Лемковины, тіж рекрут, оповідат мі з дрібницями 
о циґаньскым жытю, медже інчым о своій матери, што мала трьох 
мужів. Наш барак огороджений колячым дротом, жебы нихто з него 
не втюк. Мы, вшытко єдно, схытріли ся і, коли вартовий вояк одышол 
дале і был обернений ґу нам плечами, підносили сме дроты горі і як 
заяці преслизґували ся, видіти ся зо своіма; ввечер вертали мы тым 
самым способом до бараку рекрутів. 
 
О. Орест Тустановскій выізджат з лаґру. Гварят, же варташ ранил 
когоси.

22 ЛИПЦЯ. — Декотры рекруты з 18.–24. бараків мусят 
іти під кварантанну, рыхтуют ся до ней по полуденку.
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В НАЙБЛИЗШЫМ ТЫЖНИ

Подіі в найблизшым 
тыжни

18.–24.07.2016

Літня школа русиньского языка
Попрад, Словация

В Попраді проходит Літня Школа Русиньского Языка, 
орґанізувана Одділіньом Освіты Нацийональной Рады Ру-
синів Сербіі. То уж друга едиция того проєкту, орґанізува-
на для школярів зо Сербіі. Участ в школі бере аж 30 діти 
і молодежы зо вшыткых міст в Сербіі (окрем Сримской 
Митровиці) де вчат ся русиньского языка в рамках занять 
до выбору, або як основного.

21.–22.07.2016

Грекокатолицкє поломництво на
св. Гору Явір

Ждыня-Гора Явір, Лемковина

Початок поломництва заплянувано на 
21. липця/ юлия, коли то поломникы 

выйдут зо Ждыні ідучы ґу Высовій 
через такы русиньскы села як Реґєтів, 
Шквіртне, Квятон та Ганчову. Служба 

Божа на Горі Явір одбуде ся наступ-
ного дня, в пятницю 22. липця/ юлия.

18.07.2016

«Як жыли нашы 
предкы?» – конец 
табору
Лемківска Едука-
цийна Загорода, 
«Дзюбинівка», 
Ґладышів

24.07.2016

Перегляд русиньского і шаришского фольклору
Бардиівскы Купелі, Пряшівска Русь, 14.00 год.

Русиньска Оброда на Словациі запрашат на Перегляд русиньского
і шаришского фольклору. Подія одбуде ся в скансені в Бардиівскых Купе-
лях. В проґрамі выступлят Шарішанці з Пряшова з солистом Любомиром 
Шімчік, Фольклорний колектив Біловежанка з Біловежы, Мужска співацка 
ґрупа з Ряшова, Женьска співацка ґрупа зо Златого, Мария і Патрик Шур-
каловы з Бехерова, Співацика ґрупа Самы собі з Бардийова, Крістіна і До-
мініка Фечаніновы зо Снакова, Степанія Ковачова з Ортутовой, Вероніка 
Данькова з Кружльова, Андреа Фотькова з Кожан, Терезия і Тобіяс Черкало-
вы з Бардийова, Славомир Козак з Бардийова, Елішка Чехова з Бардийова, 
Тамара Кухтова з Осікова і Леа Козакова з Бардийова.
Мoдeраторком проґраму буде Мария Шуркалова.

1

21.07.2016

Ювілей 100-літя панкняньской церкви
Панкна, Лемковина, 10.00 год.

Ювілей 100. річниці побудуваня місцевой 
церкви, на котрий просит грекокатолицка 

парохія св. Параскєвы. Свято зачне ся 
молебном, а пак архієрейском Службом 

Божом, котру очелит Архієпископ
і Митрополита

перемышльско-
-варшавскій,

Євген (Попович).

2

3

6

4

22.07.2016

Стріча з Антонийом Крогом
Дім Істориі, ул. Піярска 24, Новий Санч, 18.00 год.

Стріча з циклю Лемківскы Дорогы/  Łemkowskie 
drogi в рамках проєкту Сандецкого Штетля, котрий 
тыкат лемківской істориі і культуры.

5
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Скоропис

Демко Трохановскiй
demko@lem.fm

Полякы мают сливовицю з Лонцка, або осципек, Сло-
вакы мают подібний до осципка – оштіпек, а нашым 
нацийональным добром і знаном марком сут ватры. 
Зачынаючы од єдиной і правдивой лемківской ватры, 
котра по лемківскы горіла лем в рр. 1983–89 (2х Чарна, 
1х Ганчова, 4х Бортне), розславляючы таку форму подіі 
під голым небом, а і называючы єй в специяльній спосіб, 
маме тепер параду ватр. «Ватра» то слово знане такой 
лем в Карпатах і мало бы іти од Румунів, або Волохів. 
Але одколи декотры дослідникы подают іраньску ети-
молоґію (а докладні з авестисйкого языка), вшыткы 
індоевропейскы языкы охочо сігают по ātar, як символ 
святого огня, при котрым і тепло, і сухо. Зато не можеме 
ся сіпати, же дахто дашто сой од нас взял. То евроази-
ятска спадковина, хоц бою ся, же онедолга специфічны 
дослідникы зо сходу найдут круг выступуваня ватр лем 
од Сану до Дону.

•••
Бою ся тіж о такє, же спопуляризувана ініцияторами 
першой ватры в Чарній (Петром Мурянком і Володисла-
вом Ґрабаном) назва піде о вельо за далеко. Смотрячы 
на розсыпаны по цілым світі стрічы, з котрых кажду уж 
называют ватром, не важне, ци палят оген, ци то подія, 
котра проходит в реставрациі, або не-за-баром, думам, 
же дождеме ся такого часу, коли сусід до сусіда буде 
ходил на палюнку, а жені повіст – іду на ватру. Тота ва-
тра може даколи мати такє значыня, же буде значыла 
вшытко. То так, як з «оным». Пішол єм до оного взяти 
оне, але вшытко ся мі в оным выоначыло. А жена думала, 
же до роботы...

•••
З ватрами іщы єден єст проблем. Каждий, хто ватру 
орґанізує, бесідує, же она найліпша з найліпшых і най-
правильнійша з найправильнійшых. Сут ватры русинь-
скы, лемківскы і лемківсЬкы, а може іщы даякы, але по 
анонсах видно, хто з кым тримат, хто з кым хотіл бы 
тримати, хто кого любит, а хто кого любити перестал. 
Іщы недавно, пару років тому, на листі вшыткых най-
ліпшых з найліпшых і найправильнійшых з найправиль-
нійшых ватр, подаваній в журнали Світовой Федерациі 
Украіньскых Лемківскых Обєднань, котрий редаґуваний 

єст Софійом Федином (як єм ся недавно дознал з Нашого 
Слова – подібно працує на хосен Лемків), находила ся 
Лемківска Ватра в Лугах. На жаль, уж єй неє на листі 
СФУЛО. Орґанізаторы ватры в пілнічно-західній Польщы 
через фейсбуковий профіль radio-lemko.pl тіж не были 
должны – на своій листі дали лем єдну ватру на Украіні 
і – скандаль! – ани єдной з Канады! На місци СФУЛО 
боял бы-м ся уж тепер, бо кєд будут поминяти ватру 
Лугах, тамты вышмарят ачий остатню украіньску ватру, 
а – не дай Боже – зрезиґнуют іщы з інформуваня про 
Лемківську/  Лемківску Ватру в Ждыні/  Ждыни/  Жди-
ні/ Ждини (як записати тоту ватру – выберайте самы, 
бо орґанізаторы хоснуют вшыткы записы паралельно).

•••
Неє што ся чудувати, же лемківскы і лемківськы ватры 
во світі выросли як грибы по зливі. Лемківську ватру 
мож зробити всяди, бо обшыр – будучы докладным – 
тзв. Лемківщыны за украіньскыма джерелами обнимат 
Пряшівску Русь, кавальчык Підкарпатской Руси, а сама 
Лемковина сігат праві під Перемышль. Доказуют того 
одкрыты недавно документы так званого «украіньского 
вызвольного руху» з рр. 1942–1947, з котрых ясно може-
ме ся дознати, де сігала Лемковина. Окрем того, мож 
найти документ з тайныма кодами Орґанізациі Украінь-
скых Нацийоналистів, датуваний на 16.лютий/  фебруар 
1944 р., в котрым найменьше сподіваным кодом, мож бы 
речы – не до одшыфруваня, было речыня, в котрым – 
жебы нихто не спостерюг – «Коломийщину» называли 
«Лемківщином». Може і зато речений «вызвольний рух» 
не зміг Лемковины «вызволити». Не щестя.

Русиньска теория релятивности

ФАФРИНДЯ І СКОНФІСКУВАНЕ

Богдан Ґамбаль
gambal@lem.fm

Хоц пан Альберт Aйнштaйн свою загальну теорию 
релятивности оголосил аж в 1915 р., то наша – ґазета 
для карпаторуского народа – «ЛЕМКО» – уж в 5. чыслі 
за 1913 рік подає єй основны принципы. Пояснят іх 
барз приступно єден лемківскій свідок перед судом 
в Санчы.

Наша редакция надале ся не може начудувати преци-
зиі і ясности преподаваной судови лекциі. Ци може тот 
проблем ґазда з паном Aйнштaйном не досліджали 
довєдна в корчмі в Лабовій?




