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27. септембра/вересня 2016 р. 
в Піддукляньскій Бібліотеці во 
Свиднику одбыла ся промоция 
книжкы, присвяченой вызначно-
му русиньскому композиторови, 
дириґентови і зберачови музыч-
ного фольклору Русинів...рекомендуєме //

Зреалiзувано завдякы дотациi 
Мiнiстра Внутрiшнiх справ 
i адмиiнстрациi

Редакция

шефредактор

Чудне было тото посліднє засіданя. Не лем зато, же меншынова сто-
рона Спільной Комісиі Уряду та Нацийональных і Етнічных Меншын 
(СКУтНіЕМ) мусіла ачий кричати на передпослідній стрічы, жебы ся 
она конечні одбыла, а при тым хоснувати остры арґументы, оскаржы-

ня о безчынніст міністра, котрий єст єй спілведучым, а горяча атмосфера і мала 
охота, жебы обі стороны в деякых думках ся зышли, приявно аж кыпіла в повітри.

перше історичне засіданя скутніеМ 
одбыло ся в 2005 р., коли в жытя 
вошол закон о меншынах: устава про 
нацийональны і етнічны Меншыны та 
про реґіональний Язык. Єдным з його 
записів єст фунґуваня спільной комісиі, 
до котрой окрем представників мініс-
терства, одповідального за меншыны 
(актуально то Міністерство Внутрішніх 
справ і адміністрациі – МВсіа), другых 
ресортів і державных урядів поль-
ской республикы, в єй склад входят 
члены, рекомендуваны меншыновыма 
орґанізациями. скутніеМ од початку 
была задумана як тіло, котре з єд-
ной страны допомагат державным 
орґанам реалізувати записы уставы 
о меншынах, але і другых, в тым тіж 
медженародовых законів, умів і кон-
венций, котры ратифікувала польска 
республика. репрезентанты меншын 
в комісиі то тіж голос самых меншын 
на урядничых державных сальонах. Бо-
дай лем в теориі. Офіцияльно вызнана 
законом з 2005 рока лемківска етнічна 
меншына мат двох представників. то 
тіж теория, бо єй декотры періоды 
в короткій іщы істориі, котры дотуляют 
ся єй гейбы лемківскых членів, не все 
мож підперти записами уставы, а тым 
більше лоґіком.

перед номінацийом першых пред-
ставників на членів комісиі в 2005 р. 
одбыли ся в рускій Бурсі выборы, на 
котры пришла більшіст представни-
ків лемківскых орґанізаций. до днес 
мож ся лем чудувати, што там робили 
члены Обєднаня Лемків (хоц так ся 
зове орґанізация, в статуті односит ся 
до охороны справ украінців з Лемків-
щыны та іх материньского украіньского 
языка, зато подля записів уставы єст 
украіньском орґанізацийом), але скоро 
зо стрічы вышли, бо не достигли того, 

што заплянували – хотіли мати свого репрезентанта на єдно з двох місц, котре 
прислугує Лемкам. участникы стрічы выбрали товды Олену дуць-Файфер і Юрия 
старинського на представників лемківской етнічной меншыны при скутніеМ. 
Выходячы з зобраня, члены украіньской орґанізациі не были тым барз заста-
раны. Мали повісти товды, же «і так місце для себе залатвиме в міністерстві».

Зачудуваня участників стрічы в рускій Бурсі мусіло быти великє, коли номі-
нацию до скутніеМ дістала лем єдна з выбраных на засіданю осіб – О. дуць- 
-Файфер, а на другє записане в уставі місце для лемківской етнічной меншыны 
был покликаний шеф украіньской орґанізациі з Ґорлиц – Штефан Гладик. іхнє 
«і так буде по нашому» ся скоро выполнило. против записам уставы і против 
воли участників стрічы в рускій Бурсі. Значыт – арбітральным рішыньом, 
а принаймі в доднес неясных обставинах. тым способом, до 2014 рока спільна 
комісия уряду та нацийональных і етнічных Меншын мала трьох репрезентан-
тів украіньской меншыны і лем єдного з лемківской. по мойому – незаконно.

В рр. 2005-2014 мали сме лем єдну особу, котра лемківскы справы піднимала 
на міністерияльным ґрунті. другій репрезентант не раз вказал ся як представник, 
котрий не діє на хосен Лемків. За тот час польска держава встигла выпрацува-
ти ґрантовий систем, спераючий охорону, підтриманя і розвиток культуровой 
достоменности м.ін. лемківской меншыны. не тяжко было ся додумати, же 
о хвилю активізуют ся «єдноособовы» орґанізациі, або завяжут доцяп новы, 
котры будут хотіти вырвати кавалец кіста в виді фінансовых дотаций. Завязала 
ся таємна коаліция, котра набрала воду в ґамбу, не хотіла о ничым бесідувати, 
ани не одписувала на офіцияльны писма.

то з причыны незнаной до днешнього дня «коаліциі» пришла буря в 2013 р., 
котра зачала ся депрецийонуваньом діяльности Олены дуць-Файфер в спільній 
комісиі. Якє же мусіло быти зачудуваня посеред «коаліциянтів», коли в 2014 р. 
премєр пр одкликал зо скутніеМ Штефана Гладика, а на його місце покли-
кал – правдоподібно голосами «коаліциі» – проф. Штефана дудру. «коаліция» 
триюмфувала аж на осін тамтого рока. товды же, фінально была одкликана 
О. дуць-Файфер, а на єй місце покликана – тіж правдоподібно «коаліцийом» 
– др Мирослава копыстяньска.

то результат – назвийме го – демокрациі. Хоц певно процес, подля котрого 
проходили выборы новых членів скутніеМ, был доцяп неясний і мож мати 
до него вельо застережынь, рішыня найвысшых власти были конечны. радийо 
ЛеМ.фм одраз провело нажыво бесіды з обоіма новыма членами комісиі, ко-
тры деклярували прозрачніст в діяню, контакт з ВШыткыМа орґанізациями 
і медиями (котрого предше, подібно, найбарже бракувало), але предовшыткым 
діяня на хосен Лемків.

прото, на примірі посліднього засіданя скутніеМ, де Вас бракло, звідам, 
дорогы представникы лемківской меншыны, де сут Вашы деклярациі сперед 
понад двох років: прозрачніст, контакт і хосен? стратили ся по дорозі, ци николи 
ся не встигли зродити? на жаль, здає ся мі, же тото другє. ●
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Євген Жупан: 

Закарпатя має 
мати автономію

С
творіня теріторіалной автономії крымскых Тата-
рів на Крымі буде мати діскріміначный харектер, 
покля презідент Петро Порошенко не зробить 
аналоґічны рішіня односно окремого статусу 
русиньской діаспоры на Закарпатю, мав повісти 

Євген Жупан, председа Народной рады Русинів Закарпатя, в ко-
трій є зъєдинена векшына русиньскых орґанізацій діючіх на тій 
теріторії. Інформують о тім ««Новини Ужгорода»».

жупан припомянув, же согласно ре-
ферендуму із 1991-го рока ся Закарпа-
тя мало стати автономійов. В 1991-ім 
році 78,5% жытелів Закарпатьской 
области проголосовали за автоно-
мію. Согласно законам із 1991-го року 
рішіня прияты в референдумі авто-
матічно принимали силу закона, но 
і так Закарпатю автономія не была 
дана і містный референдум не быв 
вызнаный. Значіть, de iure была выго-
лошена автономія, а de facto Україна 
на своій теріторії порушує свої законы 
– цітують Євгена жупана «новини 
ужгорода».

председа народной рады русинів 
Закарпатя далше підкреслив, же лем 
україна не вызнавать русинів. В нас 
в Закарпатю суть Русины тітулным 
народом. Подкарпатьска Русь – то 
історічна земля Русинів. Вказує ся, 
же лем на своїй родній земли не суть 
Русины вызнаныма як народ. Во світі 
ся то бере за порушованя людьскых 
прав. Треба нам такый статус, якый 
мають і крымскы Татары. Мы не гіршы 
– пояснює жупан.

Хочеме свої школы, свою факулту. 
Тот вопрос рішаме вже 25 років. Ка-
тедра русиньского языка є на Словакії, 
в Мадярьску, Хорватії, Сербії. І в нас 
бы мала быти. Законом о языках є на 
Україні русиньскый язык вызнаным, 
єствує. Но Русины як кібы не єство-
вали. Як так може быти? закінчує 
жупан за інформаційов порталу «но-
вини ужгорода». ●

Петро Медвідь
petro@lem.fm

Припомянули собі

В словацькій републіці є 6-ый ок-
тобер памятным дньом. В календарі 
є зазначеный як день жертв дуклі. 
припоминать ся пєтным актом коло 
памятника чехословацькых вояків на 
дукельскім перевалі коло словаць-
ко-польской граніці в окресі свідник.

до історії ся ту записали бої 
о стратеґічный ґеодетічный пункт 
534, домінанту німецькой обороны 
северовыходні од міста дукля. 
тота історічна дія є знама як кар-
пато-дукляньска операція. Бої собі 
выжадали великы жертвы на людь-
скых жывотах, вмерло в них дватісяч 
чехословацькых вояків.

В четверь 6-го октобра у свідни-
ку і на дуклі припоминала ся 72-га 
річніца карпато-дукляньской опе-
рації, найвекшой гірьской баталії іі. 
світовой войны на выходнім фронті, 
і жертвы дуклі.

жертвы боїв карпато-дукляьской 
операції, як інформує офіціалный сайт 
міста свідник, того дня на памятник 
чехословацькых вояків пришли собі 
учтити: председа влады словаць-
кой републікы роберт Фіцо, міністер 
обраны словацькой републікы пе-

тер Ґайдош, началник ґенералного 
штабу Озброєных сил словацькой 
републікы ґенерал Мілан Максім, 
делеґація з Чеськой републікы під 
веджіньом намістника міністра обо-
роны Чеськой републікы томаша 
кухты, представителі державной 
справы і самосправы пряшівского 
самосправного краю, окресу і міста 
свідник, представителі словацького 
союзу протифашістічных бойовників, 
прямы участници боїв як і містны 
жытелі.

к участным пєтного акту приго-
ворив ся на дуклі председа влады 
словацькой републікы роберт Фіцо 
і міністер обороны петер Ґайдош. 
Обидвоми выразили надій, же і мо-
лода ґенерація буде навщівляти такы 
пєтны місця і усвідомльовати собі, 
як тяжко родила ся свобода і кілько 
людьскых жывотів і проливаня крови 
стояла.

далше пєтный акт продовжовав 
у свіндику коло памятника армад-
ного ґенерала Людвіка свободы, де 
участным приговорив ся і пріматор 
міста Ян Голодняк. тот при тій нагоді 
перевзяв од міністра обороны петра 

Ґайдоша памятный металь ііі. ступня. 
святкованя закінчіло ся коло памят-
ника совітьской армады у свіднику.

карпато-дукляньска операція 
вступила до історії як найвекша 
і найкырвавіша битва лінії выходного 
фронту, котра є повязана з теріторі-
йов словакії. Войовали в ній войска 
Червеной армії і Чехословацького 
армадного корпусу ґенерала сво-
боды. В рамках свободовой армады 
другов найвекшов народностнов ґру-
пов по Чехах были воюючі русины, 
котры жертвовали свої жывоты за 
освободжіня і обновліня Чехосло-
вакії. карпато-дукляньска операція 
мала злучіти повстанецькы силы 
словацького народного повстаня із 
совітьскыма войсками, но стріти-
ла ся з твердов протиатаков німців 
в тяжкім терені. Операція проходила 
од 8-го септембра до 28-го октобра 
1944-го року. Окрім двох тісячів че-
хословацькых вояків в ній  пришло 
о жывот 21 тісяч вояків Червеной 
армії. теріторія, в котрій проходили 
найтяжшы бої, ся днесь зве долина 
смерти. ●

Петро Медвідь
petro@lem.fm

жертвы
Дуклі
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ВiСТИ

В 
минулу середу, 5. жолтня/октобра 2016 р., в будин-
ках Міністерства Внутрішніх Справ і Адміністрациі 
(МВСіА) в Варшаві проходило засіданя Спільной Ко-
місиі Уряду та Нацийональных і Етнічных Меншын 
(СКУтНіЕМ). То позашорова стріча, скликана на вне-

сок меншыновой стороны Комісиі, котра мала порушыти проблем 
языка ненависти і актів аґресиі в однесіню до нацийональных 
і етнічных меншын в Польщы.

Язык 
ненависти 

і аґресия 
взглядом 

меншын на 
засіданю 
в МВСіА

скликаня того засіданя то результат 
рішынь попереднього, котре одбыло 
ся в МВсіа 14. вересня/септембра 
2016 р., коли, окрем заплянуваных на 
тот ден тем, дотуляючых ся і лемків-
скых справ (акция «Вісла», меншы-
новы проґрамы в публичных медиях), 
проблем был піднятий лем зверха, 
а найбарже горячу дискусию выкли-
кала справа подій в перемышли 
з дня 26. червця/юнія 2016 р., коли 
грекокатолицка процесия з тамтыш-
ньой катедры на украіньскій цмонтір 
была на хвилю перервана членами 
польскых нацийоналистичных орґа-
нізаций. на тоты подіі зареаґувала 
меншынова сторона комісиі, котра 
на внесок представників украіньской 
меншыны такой одраз (4. липця/
юлия т.р.) домагала ся скликаня на-
здвычайного засіданя, котре мало 
бы обнимати проблемы розшыря-
ючых ся ксенофобічных выступлінь 
взглядом меншын в польщы і нару-
шаня іх прав, што было представ-
лене в выголошеным комунікаті, 
одчытаным в імени меншын спілве-
дучым комісиі, рафалом Бартеком, 
пояснюючым потребу надзвычай-
ной стрічы, даючы за приміры подіі 
з перемышля і справу польского 
професора, котрий, іхаючы трамва-
йом, бесідувал по німецкы і за тото 
был заатакуваний.

Вчас позашорового lVII засіда-
ня спільной комісиі уряду та на-
цийональных і етнічных Меншын 
выступували представникы Головно-

го Штабу поліциі (Komenda Główna 
Policji), Ґенеральной прокуратуры 
польской республикы (Prokuratura 
Krajowa Rzeczpospolitej Polskiej), Го-
ловного Штабу пограничной стражы 
(Komenda Główna Straży Granicznej) 
і урядникы департаменту МВсіа, 
котрий занимат ся проблемами люд-
скых прав. Вшыткы уряды описували 
тоту част свойой роботы, котра тыка-
ла темы засіданя, і вказали вельо 
статистик, образуючых іх діяльніст.

Одповідаючы на презентуваны 
темы, члены меншыновой сто-
роны комісиі голосно підкрисляли 
в дискусиі, же сиґналізуваны нима 
проблемы не сут оддзеркаліньом 
фактичного стану, а даваны нима 
приміры нетолеранциі, ксенофобіі 
і аґресиі взглядом меншын, котры 
сут підперты реляциями свідків 
і документацийом, не все находят 
зрозумліня в квалифікуваню іх як ан-
тименшыновы выступліня. найбарже 
активныма участниками того засіда-
ня были представникы украіньской, 
білоруской, німецкой і словацкой 
меншын, котры, даючы приміры 
дискримінациі своіх соспільности, 
закликували о більше зрозумліня 
меншыновой специфікы, проблемів 
реторикы ненависти і ксенофобічных 
актів предовшытым зо стороны уря-
дів польской державы.

Члены скутніеМ, репрезенту-
ючы лемківску етнічну меншыну – 
проф. Штефан дудра і др Мирослава 
копыстяньска, не были присутны на 

засіданю, ани правдоподібно никого 
на нього не делеґували, жебы при 
головных державных інституциях од-
нести ся до ситуациі Лемків. Шкода. 
не знаме, коли буде наступна нагода 
представити напр. такы проблемы, 
як непрестанне нищыня двоязычных 
польско-лемківскых таблиц з назва-
нями місцевости. по Білянці, ріпках 
і реґєтові, на пару днів до засіданя, 
тыкаючого языка ненависти і аґресиі 
взглядом меншын, была тіж знищена 
таблиця в Ґладышові.

Волю участи в lVII засіданю 
спільной комісиі уряду та наци-
йональных і етнічных Меншын зго-
лосило стоваришыня руска Бурса 
в Ґорлицях, высылаючы 1. жолтня/
октобра 2016 р. е-майльом просьбу 
до проф. Ш. дудры о дописаня до 
офіцияльной листы участників, але 
не отримали сме на час жадной од-
повіди (зголосити ся мож было до 
3. жолтня/октобра т.р.). За тот час 
не повело ся сконтактувати з пред-
ставником лемківской меншыны 
ани через телефон. Хоц офіцияль-
ном дорогом будеме хотіти звідати 
проф. Ш. дудру і др М. копыстяньску 
о описаний стан подій, уж тепер 
треба підсумувати, же враз з абсен-
цийом на барз важній стрічы в МВсіа 
обоіх лемківскых представників ко-
місиі, рекомендуваных через доднес 
незнану нам листу орґанізаций, не-
присутны были і лемківскы темы. ●

Демко Трохановскiй
demko@lem.fm
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В бывшім русиньскім селі руське, 
в окресі снина, є „фотоґрафічный 
памятник“. на стіны гаєнкы были 
іншталованы фотоґрафії родака йо-
сифа Лауруского і фотоґрафії з ро-
динных албумів бывшых жытелів 
села. Выставку в тых днях пригото-
вив Вігорлатьскый музей і Фотоклуб 
Reflex. інформує о тім словацькый 
денник Korzár.

село руське, вєдно із далшыма ру-
синьскыма селами – дара, Оструж-
ніця, Звала, Велика поляна, смолник 
і старина, было у 1980-ых роках 
выселене і офіціално счезло з мапы 
світа. Люди мусили свої обыстя зо-
хабити з причіны будованя водного 
діла старина, котре забеспечує воду 
на питя про северовыход словакії. 
напрік тому люди не забыли на свої 
родны села, і на місцях, котры суть 
повязаны з їх жывотами і жывотами 
їх предків, ся уж майже тридцять ро-

ків стрічають ґенерації людей, жебы 
собі припомянути свої коріня.

такой од зачатку, од выселіня, 
зміну країны документовали фото-
ґрафы, філмарі і вытварници. В співп-
раці із урбаріятом села руське з цен-
тром в снині і Фотоклубом Reflex 
зерезоновала в музею думка со-
творити „фотоґрафічный памятник“ 
в одкрытім просторі бывшого села.

„Є присвяченый нелем людям спід 
пляші, найвысшого верьху в руськім, 
но і турістам, навщівникам края бо-
гатого на природны красы,“ повіла 
про денник Марія Мішкова із Вігор-
латьского музею.

думка памятника ся стала ре-
алностьов 18-го септембра 2016-го 
року. на фасаді гаєнкы і в їй ін-
терьєрі публічно сприступнилии 40 
фотоґрафій. За словами Мішковой 
представлюють суґестівну выповідь 
о заникнутім селі во фотоґрафічнім 

документі. документі з міцнов анґа-
жованостьов до історії країны і світа 
людей, котрый заникнув. Выставці 
домінують фотоґрафії родака з русь-
кого – фотоґрафа йосифа Лаурус-
кого.

Выставка была одкрыта в день, 
коли родаци святковали одпуст, 
кідьже церьков была в руськім при-
свячена рождеству Богородіці. на 
святі брав участь і высокопреосвя-
щеный владыка ростислав, право-
славный архієпіскоп пряшівскый, 
метрополіта Чеськых країн і слова-
кії. на місці, де колись стояла пра-
вославна церьков, владыка посвятив 
нову каплічку.

Выставка в гаєнці є за словами 
Мішковой з Вігорлатьского музею 
лем першов етапов. творчі актівно-
сти будуть в просторах продовжо-
вати далшыма, тырвалішыма іншта-
лаціями. ●

В днесь неєствуючім
селі Руське

є фотоґрафічный памятник
Петро Медвідь
petro@lem.fm

Як іформуює портал rusynacademy.
sk, пряшівска універзіта в пряшові, 
Центер языків і култур народност-
ных меншын – інштітут русиньского 
языка і културы орґанізує в днях  
3-го і 4-го новембра 2016-го року 
міджінародну наукову конференцію 
під назвов Дінамічны процесы в сучас-
ній славістіці, яка є присвячена 80-
ым народенинам доц. пгдр. Василя 
Ябура, к. н., кодіфікатора русиньского 
літературного языка на словакії, і 20-
ым роковинам заснованя лекторату 
булгарьского языка на пряшівскій 
універзітї.

конференція буде занимати ся 
темами: конфронтачна ґраматіка 
славяньскых языків, компаратівны 
баданя в славяньскых літературах, 
актуалны ворпосы словакістікы, ру-
синістікы, булгарістікы і україністікы, 
словацька, русиньска, булгарьска 
і україньска діалектолоґія, історія 
словацькой, русиньской, булгарьской 
і україньской літературы, Шпеціфіч-
ны знакы навчаня русиньского і бул-

В Пряшові одбуде ся
конференція і далшыйсемінар 
карпаторусиністікы

гарьского языків як чуджіх языків, 
сучасный русиньскый і булгарьскый 
язык, сучасна русиньска і булгарьска 
література і історія русинів і Булга-
рів у шыршім контекстї европской 
історії.

інштітут русиньского языка і кул-
туры пряшівской універзіты в пряшо-
ві і тот академічный рік продовжує 
у своїх семінарах карпаторусиністікы. 
першый тогорічный, цілково вже 
37-ый научный семінар карпаторуси-
ністікы, одбуде ся дня 12-го октобра 
(середа) 2016-го року о 13.00 год. 
в засідалні Consilium maius (2. шток, 
ч. 328) ректорату пряшівской універ-
зіты на ул. 17. новембра ч. 15.

З лекціов на тему „Стары і сучасны 
Булгары…“ у творах Юрія Венеліна – 
наука і ідеолоґія выступить доц. др. 
страшімір Мітков Цанов із Шумень-
ской універзіты єпіскопа конштантіна 
преславского в Шумені. В проґрамі 
семінара буде традічно і презентація 
найновшых выдань з карпаторуси-
ністікы.

Василь Ябур

Языкознатель і педаґоґ Василь Ябур 
народив ся 28-го октобра 1936-го 
у стащіні у бывшій Чехословакії. скін-
чів Высoку школу російского языка 
і літературы в празі (рр. 1954–1958), 
на універзіті  коменьского в Братісла-
ві здобыв тітул доктора філозофії 
(1968 р.), потім тамже кандідата наук 
(1987 р.) і доцента (1991 р.).

учів на педаґоґічнім інштітуті 
в кошыцях (рр. 1961–1964), педаґо-
ґічній факулті в пряшові універзіты 
павла йозефа Шафарика в кошы-
цях (упйШ) (рр. 1964–1978), катедрі 
языків упйШ в кошыцях (рр. 1978 – 
1988) і на педаґоґічній факулті в нітрі 
(рр. 1988–1993).

Од зачатку 90-ых років ХХ. ст. за-
чав ся занимати кодіфікаціов русинь-
ского літертурного языка на словакії. 
Быв директором інштітуту русиньс-
кого языка і културы при русиньскій 
оброді в пряшові (рр. 1994–1995).

робив у пряшівскій філії Штатного 
педаґоґічного інштітуту в Братісла-
ві (рр. 1995–1998), в тім часі склав 
проґрам навчаня русиньского языка 
про основны школы в пряшівскій 
области, котрый быв схваленый 
Міністерством школства словаць-
кой републікы і заведеный до школ 
од 1997-го року. але іщі перед тым 
у 1995-ім році, вєдно з доц. пгдр. 
Юрійом паньком , к. н., быв головным 
кодіфікатором русиньского языка на 
словакії, святочне выголошіня якого 
ся одбыло 27-го януара 1995-го року 
в Братіславі. Од року 1998 доднесь 
учіть морфолоґію і сінтаксіс у сучас-
нім інштітуті русиньского языка і кул-
туры пряшівской універзіты в пряшо-
ві, котрый перешов різныма назвами. 
Є автором або сполуавтором многых 
научных публікацій і учебників ру-
синьского языка, інформує далше 
портал. ●

Петро Медвідь
petro@lem.fm
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В новым саді, в сербіі, вчат діти рідного языка од малого. 
В новым шкільным році 2016/17 буде продолжана наука русинь-
ского языка в єдным з предшколів, до котрого ходят і нашы діти. 
наука буде полігала на занятях достосуваных до вікового роз-
витку чловека, т.є. кладений буде тиск на бесідувано-образковы 
активности. Вечерня школа русиньского языка про наймолодшых 
буде ведена в кажду середу медже 18.00 год. а 19.00 год. Вчыня 
русиньского языка в предшколи в новым саді є орґанізуване 
в рамках проєкту «учиме руски язик». дружство за русиньскій 
язык, літературу та культуру, котре старат ся про орґанізацию 
пункту вчыня діти рідного языка, кличе родичів посылати своі 

В Новым Саді
вчат предшкільны діти

по русиньскы

отрочата на вечернє предшколя ру-
синьского языка. Заінтересуваных 
родичів одсыламе за деталями на 
сайт ruskeslovo.com .

Вчыня рідного языка од наймо-
лодшых років, гейбы може принести 
найбільший хосен. на Лемковині та 
серед лемківской діаспоры в поль-
щы доднес не сут орґанізуваны того 
рода професийональны плятформы, 
де бы предшкільны діти мали нагоду 
запознавати ся з рідным лемківскым 
языком (деяка неформальна ґрупа 
выступила в пшемкові). Зато, для 
части першом стрічом з русиньскым 
є аж лекция в основній школі. Занятя 
в основных школах сут ведены в па-
рох пунктах вчыня так на Лемковині, 
як і чужыні. Хоц сут то барз важны 
акценты в едукациі молодых Лем-
ків, фурт насуват ся звіданя, ци не 
требало бы старати ся про гляданя 
розвязань, цілю орґанізуваня русинь-
скы предшколя на Лемковні, хоцкы 
в вечернім трибі. За тым Лемковина 
могла бы смотрiти не лем на сербію, 
але головно на пряшівску русь, де 
в нормальным трибі одбывают ся 
занятя для предшкільных діти. такы 
школы находят ся на русиньскых 
селах, довєдна Матерска школа з ос-
новном. надійме ся, же і в нас скоро 
такє приде. ●

ЛеМ.фм
по анґлицкы

З 
приємністю презентуєме Вам анґлицку вер-
сию порталю ЛЕМ.фм. В днешнім світі часто 
сходят ся дві протиставны силы: асиміляция 
і ґлобалізация. З асиміляцийом Русинів фурт 
ся бореме – не єст то справедлива борба, бо 

є нас барз мало, а тых, што знают свою рідну бесіду – 
іщы меньше. Ґлобалізация – з другой стороны – помагат 
ся нам приближыти в тым великым світі. Анґлицкій 
язык є днес ґлобальний – бесідує ним цілий світ – бесі-
дуєме і мы. Най анґлицкы версиі дописів ідут за велику 
млаку. Най знают вшыткы в світі, же іщы сме і фурт 
будеме.

а діло тото можливе стало ся завдякы вельох осіб. то пре-
довшыткым фундаторы той ідеі – Фундация йоана і Олены тімо 
(John and Helen Timo foundation). але тіж активны і заанґажуваны 
молоды русины, котры тото вшытко роблят, познайте іх:
• МариЯ сільВестрі , окрем того же занимат ся коректом 
анґлицкой версиі, барз помогла довести тот проєкт до того етапу.
• НаталиЯ Горбаль то робітна і здібна професийна ан-
ґлистка, котра навет тото речыня Вам переведе. :)
• серверами, php, mySQl, postgres і інчыма цифровыма чортами 
рядит КсаНдер КлиНКоВсКій .

Вшыткым Вам – іменом стоваришыня руска Бурса 
в Ґорлицях – дякуєме! ●

Павел Малецкій
paulo@lem.fm

Севериян Косовскій 
seweryjan@lem.fm
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Турне 
з цілого 
русиньского 
серця

15. жолтня/октобра т.р., выстартує 
турне русиньского Фольклорного ан-
самблю «рутенія» пн. Русиньскє серце. 
концерты в його рамках пройдут 
в пятьох ріжных місцях на словациі. 
його ціль – вказати нашу дідовизну 
з цілого серця. русиньского серця.

«рутенія» своім турне задумала 
вказати історию прекрасных май-
стрів, котры іщы не так давно ходили 
по цілій карпатскій руси. то оповіст 
про дротарів, котрых задачом было 
дротуваня, направа та ліпліня дір-
авых горнців. В інсценізациі обзе-
раючы пізрят на жывот трьох кама-
ратів – дротарів, котры пережывают 
цікавы жытьовы досвідчыня. Вказана 
буде доля неєдного дротаря, котрий 
ходил на заробок поза границі рідной 
Лемковины, пряшівской ци підкар-
патской руси. камаратя фурт споми-
нают на рідне село, співанкы, танці, 
челяд. Музычне оповіданя гейбы 
буде одбывало ся з пізріня дротаря, 
ходячого по селах пілнічно-східньой 
словациі, ай сербіі.

автором проґраму русиньскє сер-
це є ведучий колективу, бывший 
предсідатель орґанізациі Молоды.
русины та шефредактор радия ру-
син.фм – петро Штефаняк. ансамбль 
свій проґрам вкаже з хореоґрафіями 
Штефана Штеця, славомiира Ондєй-
кы, аґаты краусовой ци Мариянны 
свореньовой. Гостьом турне буде 
і Михал ноґа, котрий вєдно з на-
родном Музыком рутенія одограт 
цілий проґрам.

проґрам турне то пят концертів. 
русиньскє серце буде мож видіти:
• 15. жолтня/октобра – 17.00 год., 
театр Thalia в кошыцях;
• 16. жолтня/октобра – 15.00 год.,  
дім культуры стара Любовня;
• 22. жолтня/октобра – 17.00 год., 
театр александра духновича в пря-
шові;
• 23. жолтня/октобра – 15.00 год., 
дім культуры в снині;
• 9. грудня/децембра – (точна годи-
на не єст іщы знана), дім культуры 
дзеркаловий Гай в Братиславі.

русиньскє серце презентує фоль-
клорны танці та співы сел пряшів-
щыны, такых як камюнка, Малий 
Липник, Шамброн, Шаришскє Ястря-

бя, тихiй потік, кыйов, семетківці, 
Габура, Шумяц, та з реґіону сербской 
Войводины, де прожывают русины.

Білеты мож резервувати за тым 
мотузком до 11. жолтня/октобра т.р. 
(концерты в кошыцях і старій Лю-
бовни), та до 18. жолтня/октобра 
т.р (про два дальшы жолтньовы/
октобровы концеры турне в пряшові 
і снині). Окрем того, білеты мож 
придбати в ден концертів.

наголовком русиньскє серце был 
перше названий ювілейний концерт 
«рутеніі» з нагоды 5-літя основаня. 
товды же, подібні як тепер, был 
представляний такій сам проґрам, 
в котрым мож было пізрити на опо-
віданя про приятелів-дротарів.

«рутенія» то молодіжний ансамбль 
фунґуючий при орґанізациі Молоды.
русины в Братиславі. Молоды люде 
хотят плекати і продолжати русинь-
ску культуру на всякых сценах світа. 
В марци т.р., ансамбль одбыл тур-
не до далекого перу в полудньо-
вій америці. «рутенія» то по правді 
не лем ансамбль, але і своєрідне 
здружыня, прото, же члены сут заан-
ґажуваны в орґанізацию русиньскых 
Ватр на Малым Липнику ци другых 
подій орґанізуваных через Молодых.
русинів. ●

Севериян Косовскій 
seweryjan@lem.fm

павел стефановскій
дротар 

Ходил дротар од хыжы до хыжы, 
/ горці дротувати, / Велькы, малы 
дротувал, / курил файку і сплювал, 
/ За роботу пінязі казал сой давати. / 
Ходил дротар од села до села, / Горці 
дротувати. / палицьом ся підперал, 
/ За дівчатми мозерал, / кричал 
„горці дротувац”, / Часом собі співал. 
/ течут горці і велькы і малы, / Горці 
дротуваны. / не смутте ся дівчата, / 
же вам течут горнята, / дідо дротар 
здротує, / а і пожартує. / Ходил 
дротар по горах стежками, / Горці 
дротувати. / З боку носил торбину, 
/ Звиток дроту, мериндю, / на ногах 
онучы кєрпці, / дуган в табакєрці. / 
Ходил дротар з Білой, Чорной Воды, 
/ Горці дротувати. / Велькы, малы 
дротувал, / курил файку і сплювал, 
/ За роботу пінязі казал сой давати.

Фот. фб-профіль ансамблю.
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« Ґуна і сын » 
в русиньскім 
музею

Ювілейны
Стрічы Трьох Поколінь,
ювілей
«   Ластівочкы  »

В словацькім народнім музею – Музею русинь-
ской културы в пряшові буде дня 11-го октобра 
2016-го року о 16.00 год. святочно одкрыта 
выставка під назвов „Ґуна і сын – Гармонія“.

Выставка є присвячена Юлійови Ґунови, 
выробцьови орґанів, фісгармоній і піан, котрый 
ся народив у 1882 в ужгороді. по заснова-
ню фірмы на выробу музичных інштрументів 
в пряшові додавав свої музичны інштрументы 
і робив їх оправы на теріторії днешньой слова-
кії, польщі, Чехії і Мадярьска. Маїтельом двох 
оріґіналных фунґуючіх фісгармоній од Юлія 
Ґуны є Ян Брегові зо Шарішскых Лук, котрый 
їх запожычав на выставку вєдно із додобвым 
текстовым матеріалом і фотоґрафіями.

„навщівників заінтересує і тота менше зна-
ма капітола особностей міста пряшів, котры 
в руху історії майже впали до забытя, но притім вплыв їх уменя 
є видительный і в сучасности. Одкрытя выставкы буде обога-
чене граньом на тых інштрументах, котрым звучаючі тоны ани 
десятьлітя не одобрали на красі. посудити то годны навщівници 
вшыткых віковых катеґорій, нелем знателі музикы ці історії,“ 
інформовав словацькый народный музей  – Музей русиньской 
културы в пряшові. ●

Ювілеі все хоче ся гідні празднувати. тым біль-
ше, кєд іде про такой два сходячы ся о єдным 
часі, котрых цільом повинно быти плеканя 
рідного яыка, культуры, тадициі та лемківской 
достоменности. Єден великій двойний ювілей 
онедолга одпразднує кружок стоваришыня 
Лемків в пшемкові. то він в 2001 році покли-
кал до жытя ґрупу молодежы і лемківскых 
отрочат, котры в пізнійшым часі розвинули 
крыла, называючы ся днес Лемківскым ан-
самбльом пісні і танця «Ластівочка». За даль-
шом діяльністю кружка сЛ в пшемкові, десят 
років тому зродила ся думка зорґанізувати 
подію, котра хоц бы раз до рока припоминала 
Лемкам прожываючым в пшемкові і околицях, 
же існтнуєме, же не забыли сме на своє, та 
на тото, же – што важне в нашым народі – 
меджепоколіньова трансмісия є основа. так 
народила ся циклична імпреза пн. «стрічы 
трьох поколінь з Лемківском культруом». то 
власні три ґенерациі, перша – народжена іщы 
на нашій прекрасній Лемковині, котра гейбы 
мала моральний обовязок передати молод-
шым свою любов до рідной землі, друга – то 
уж люде народжены на земли выгнаня, котры 
долгы рокы глядали свого місця і уж такой 
з оповідань старшых чули про чудотворны 
горы, та вкінци третя – тота послідня, котра 
днес часто ся тратит, ачий забыват, де єй коріня 
і кым по роді повинна ся чути.

15. жолтня/октобра т.р., з нагоды спілных 
ювілеів 15-літя основаня Лемківского ансамблю 
пісні і танця «Ластівочка», та 10. едициі «стріч 
трьох поколінь з Лемківском культуром», кру-
жок стоваришыня Лемків в пшемкові просит 
на 17.00 год. до Містецкого Осередка культуры 
в Хойнові на ювілейний концерт присвячений 
тым двом річницям. на сцені выступит ґаздыня 
– стоваришыньова «Ластівочка», котра на тот 
ден закличе собі своіх камаратів. а камаратя то 
по правді діти пшемківского колективу, котры 
з «Ластівочкы» выросли, пак основуючы власны 

ансамблі. Єдным з гостів буде співаючий колиси в «Ластівочці», 
днес бодай найшырше знаний лемківскій целебрита в польщы 
– солиста ігор Гербут. Заповіл свою пристутніст на стоваришы-
ньовым ювілею. но, дальше придут і другы ансамблі, котрых члены 
даколи были членами колективу з кружка з пшемкова. просто 
– не бракне ріжных музычных жанрів, зачынаючы од фольклору, 
а кінчучы на модерных русиньскых звуках. ●

Ґрупа ЛеМ.фм+ тримат медияльний 
патронат над цілом подійом – 
двойным ювілейом. прото не бракне 
і нас. придеме і зреляцийонуєме тым, 
котры далеко, вшытко тото, што ся 
діяло на хойнівскій сцені.

Севериян Косовскій 
seweryjan@lem.fm

Петро Медвідь
petro@lem.fm
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27. септембра/вересня 2016 р. в піддуклянь-
скій Бібліотеці во свиднику одбыла ся промоция книжкы, 
присвяченой вызначному русиньскому композиторови, 
дириґентови і зберачови музычного фольклору русинів 
пряшівщыны – Юрийови Цимборі. Вшыткых участных 
на подіі привитали: директор піддукляньской Біблі-
отекы – каміль Бенко, пріматор (бургомайстер) міста 
свидник – Ян Голодняк і предсідатель Окресной Ор-
ґанізациі русиньской Оброды во свиднику – Мілош 
стрончек, як выдавця працы. 

автором труду пн. Юрко Цимборa 
єст етноґраф, культурний і сопільний 
діяч – Янко калиняк. на крещыня 
книжкы до свидника, окрем чыс-
ленных гостів, пришла і родина ар-
тисты – композитора і поеты. Медже 
інчыма і таня Цимборова – його дівка, 
яка пришла аж з німец.

автор моноґрафіі, Янко калиняк, 
представил коротко жытя і артис-
тичну дорогу Юрка Цимборы, звер-
нул увагу на його повязаня зо свид-
ницком земльом і русинами. пояснил 
причыны, для котрых артиста долгы 
рокы мусіл, окрем облюбленых ру-
синьскых співанок, творити і украінь-
скы, прокомуністичны зъідеолоґі-
зуваны творы і музычны проґрамы, 
в котрых передставляны были чужы 
співанкы і імпортуваний з украіны 
зміст, котрий примушений был пре-
зентувати ансамбль пуна. промоция 
книгы получена была з выставом 
книжок і рукописів зо збіркового фон-
ду свидницкой бібліотекы. на єдным 
зо столів выставлены были десяткы 
нотовых зошытів записаных Юрийом 
Цимбором зо співанками записаныма 
ним в чысленных русиньскых селах 
пряшівской руси. В перервах до-
повіди, авторска музыка і співанкы 
композитора вызвучали в выконаню 
членів ансамблю Маковця і внучкы 
автора книжкы – каролинкы кали-
няковой.

Юрко Цимбора не лем был зна-
менитым музыком, але і сам писал 
тексты своіх співанок, творил тіж 
поезию. В час промоциі, єден верш, 
дотля непубликуваний, написаний 
в росийскым языку пн. Неучаствую-
щим в бою прочытала Мария Лабікова.

Як фольклориста, Цимбора позбе-
рал праві тисяч народных співанок, 
котры з нотовым записом опублику-
вал в збірнику п.н. Українські народні 
пісні Східної Словаччини, том II, дру-
куваны они были в репертуаровых 
збірниках выдаваных ксут-ом – 
украіньском орґанізацийом, в аль-
манаху «дукля», в часописі «дружно 
вперед», в ґазеті  «нове життя». най-
веце музычного материялу записал 
він в 50. роках минулого столітя.

Як пише Янко калиняк, «на фесті-
вали во свиднику каждорічно на 
вступі мала быти святочна співанка, 
або алеґорична сцена, котра подля 
ідеолоґічного посланя мала быти 
присвячена любови до свойой до-
мовины, до социялізму, до проґре-
сивной молодежы і другы. такых 
співанок не было, зато і дахто іх мусіл 

написати. тота задача часто припала Юркови Цимборови, як шефдириґентови 
пуна». наслідком того композитор написал сольовы співанкы про Марию 
Мачошкову: Гей, Янічку, за водом. Окрем того писал парадны социялистичны 
кантаты: Спів нашой молоді, Назавжди відкинуто горе, У сонячнім колі, Сонце 
Жовтня, Слався Жовтень, Наш прапор багряний, Фестивальна пісня, Слава 
героям і дальшы. скомпонувал музыку до хореоґрафічных композиций: 
піддуклянський привіт, Піддуклянська суїта, Ей, грайте же, гудаци, Мако-
вицька полька, Златый ланц, Увертюра і інчы.

написал оперетту в трьох діях з росийскым наголовком – Рождение жизни 
(1947 р.). В 1969 р. переробил єй як украіньску: Незабутня весна з музыком 
і танцями. скомпонувал тіж інструментальний твір Рапсодія на фестіваль 
во свиднику в 1976 р.

Вельо новых мельодий написал Ю. Цимбора подля інспіраций народ-
ныма мотивами. Хоснувал часто народны тексты, але писал і власны слова 
до співанок. свою авторску творчіст опубликувал в збірках співанок п.н. 
Заспівайме собі двома голосами і в Мельодиях серця.

Много його авторскых співанок стало ся з часом народныма і доднес сут 
незмінно популярныма: Ой, заграла музыка, музыченька, а на горі татароч-
ка, ей, пятнадцат років мам, Ей, прид до нас, шугаю, Ей, як в корчмі гудаци 
заграли, Серед села высока лобода, А кєд я ся завозму, Бодай тя, мій милий, 
В зеленым убочы, Добрі было ходити, Ей, кади я по водичку ходила, Женил 
бы-м ся, женил, Ішли хлопці, ішли, Калина, малина, Нич ся мі не любит, Ой, 
пришол кум, Попід наш облачок, Послала ня моя мати, Почал мій циленький, 
Співайме, дівчата, Така я дівочка, Темна нічка была, Як зачала зозуленька у лісі 
кукати, Крячок лялійовий і много інчых.

для хору обробил понад 230 співанок. З них праві 100 співанок было 
награных в радию до высыланя, а 25 было награных на платнях. Юрко 
Цимбора был і семінарийным учытельом про дириґентів хорів.

В вісемдесятых роках, в пряшові компонувал і реліґійны пісні і творы на 
великодню, різдвяну літургію, марийны і пістны пісні. Записал іх праві 100 
і дотепер не сут они опубликуваны. З огляду на ідеолоґічний тиск часів 
комунізму, творы на церковний хор компонувал анонімово. ●

Ей,
прид
до
нас…

Юрий
Цимбора

Богдан Ґамбаль
gambal@lem.fm
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« у 2010-ім році быв єдным із ініціаторів 
заснованя політічной партії наш край, котра 
мала служыти головно на то, жебы через 
выборы могли перейти кандідаты, котры бы ся 
присвячали русинськым інтересам і реґіону, де 
жыють русины »

Александер 
Дулеба святкує 
50 років

5
-го октобра минать 
50 років од на-
роджіня Алексан-
дра Дулебы, русинь-
ского політолоґа, 

універзітного педаґода і пер-
шого председы Округлого сто-
ла Русинів Словеньска. Дуле-
ба ся орьєнтує на досліджіня 
загранічной політікы Словакії 
і внутрішньой і загранічной по-
літікы держав выходной Евро-
пы з акцентом на їх одношіня 
з Европсков унійов.

народив ся александер дулеба 5-го октобра 
1966-го року у свіднику і своє дітинство пе-
режыв в русиньскім селі Бенядиківці, свід-
ницького окресу.

В роках 1984–1989 штудовав на Філозофічній 
факулті київской державной універзіты тараса 
Шевченка на україні (втогды совітьскый союз). 
тітул кандідата наук здобыв із теорії політікы 
на універзіті коменьского в Братіславі, де 
быв у 2009-ім році габілітованый. дулеба так 
само абсолвовав штудійны стажы – на рурскій 
універзіті в Бохумі в німецьку у 1992-ім році, 
на інштітуті про выходоевропскы штудії уп-
псалской універзіты у Швеції в році 1995 і стаж 
в рамках індівідуалной дослідньой штіпендії 
натО, котру абсолвовав в роках 1996 аж 1998.

Од авґуста 1990-го року до мая 1993 року 
робив як дослідный робітник на катедрі соці-
алных і політічных наук Філозофічной факулты 
павла йозефа Шафарика в пряшові (днесь 
пряшівска універзіта в пряшові), потім быв 
дослідным робітником словацького інштітуту 
міджінародных штудій при Міністерстві загра-
нічных діл словацькой републікы. Од септемб-
ра 1995-го року робив як дослідный робітник 
досліднього цента словацького общества про 
загранічну політіку (Slovenská spoločnosť pre 
zahraničnú politiku), котрого є од мая 2010-го 
року директором. В сучасности окрім іншого 
діє і як высокошкольскый педаґоґ, ці на сло-
вакії в пряшові, но і за граніцями – в Ґрузії, 
де передавать лекції на універзіті в тбілі-
сі. Часто є кликаный на різны конференції 
дома і за граніцями. Быв єдным із тых, котры 
офіціално запрошены на стрічу во Вілнюс 

в 2013-ім році, де ся мало 
їднати о асоціачнім дого-
ворі міджі европской уні-
йов і українов. по скорых 
змінах політічных поглядів 
втогдышнього презідента 
україны тота стріча нако-
нець не одбыла ся.

дулеба актівно занимать 
ся і вопросами русиньской 
народностной меншыны. 
у 2010-ім році быв єдным із 
ініціаторів заснованя полі-
тічной партії наш край, ко-
тра мала служыти головно 
на то, жебы через выборы 
могли перейти кандідаты, 
котры бы ся присвячали 
русинськым інтересам і ре-
ґіону, де жыють русины.

В октобрі 2012-го року 
выникнув Округлый стіл 
русинів словеньска (Осрс). 
на своїм другім засіданю, 
1-го децембра того самого 
року, членове платформы 
повірили веджіньом Осрс 
александра дулебу. дуле-
ба быв во функції председы 
до яри 2013-го року. про 
свої робочі обовязкы не 
хотів далше кандідовати 
на тоту функцію, но єдно-
часно з тым і далше зістав 
головным коордінатором 
документу під назвов Про-
ґрам розвитку русиньской 
народостной меншыны 
в Словацькій републіці, ко-
трый Осрс закінчів і прияв 
в маї 2015-го року.

дулеба є автором мно-
гых фаховых публікацій 
і науковых статей. жыє 
в Братіславі. ●

жрідло фотоґрафії: www.nitrafest.sk

Петро Медвідь
petro@lem.fm
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погляды

Председа Народной рады Русинів За-
карпатя Євген Жупан ся мав про медії 
высловити о автономії, котру бы мало 
мати Закарпатя. Перед тым, як хтось 
зачне лляти на Жупана повны ведра 
гноя і бісідовати о сепаратізмі, было 
бы потрібне пороздумовати о тім, што 
і головно в якім контексті властно 
Жупан говорив.

Актуалну діскузію о автономії, і то не 
теріторіалній, а прямо народностній, 
не зачали русиньскы орґанізації. Тоту 
діскузію веде од яри того рока презідент 
Україны Петро Порошенко. Тот напри-
клад на премєрі філма „Крим. Спротив“ 
в юлі повів: „…Внесеме зміны до 10-ой 
статі Конштітуції Україны і попросиме, 
жебы то підтримав парламент… Маєме 
право, маєме обовязок дати крымскым 
Татарам право на самовызначіня в рам-

ках єдиной Україньской державы. Єм 
пересвідченый о тім, же то є то, што дов-
гуєме крымскым Татарам. Єм пресвід-
ченый, же україньска влада то мала 
зробити холем двадцять років назад, 
і теперь бы сітуація была інша.“ Поро-
шенко просто голосить, же покля ся 
Крым дістане назад під контролю Ки-
єва, із теріторіалной автономії, котру 
вже мав цілый час, покля належав під 
незалежну Україну, зробить ся автоно-
мія націонална, автономія корінного 
народа.

На основі такых і тому подібных 
слов із боку україньского презідента 
Жупан не робить нич інше, лем іде до 
контры і припоминать Порошенкови, 
же ту суть і Русины.

Но в його словах теперь не є ос-
новным повторяня того, же Русины 

« русины бы 
властно могли 
зробити грубу чару 
за референдумом 
із 1991-го року, 
покля рисованя 
будучности не 
буде про них знова 
діскріміначне »

2+2=5

Петро Медвідь
petro@lem.fm

суть невызнаныма лем на Україні, 
же Україна топтать по властных зако-
нах, кідь дотеперь не вызнавать ани 
платный референдум із 1991-го року, 
на основі котрого мала мати Закар-
патьска область єднакый статус, як 
і Крым. В його словах є теперь основне 
то, же вказує не на минулость, но на 
можливу, холем за думками Петра 
Порошенка, будучность.

Русины бы властно могли зробити 
грубу чару за референдумом із 1991-го 
року, покля рисованя будучности не 
буде про них знова діскріміначне. Тадь 
з Порошенковых слов выпливать, же  
властно теріторіална автономія є уж 
і так минулостьов і в припаді Кры-
му. Навспак, актуалнов є про нього 
націонална автономія і бісідує о тім, 

же Татары мають докінця право на 
самовызначіня, бо на тій теріторії суть 
корінным народом. Лемже право на 
самовызначіня має каждый. І законы 
мають платити про каждого єднако. 
Каждый має мати єднакы права, не 
можуть в тім быти роблены выняткы, 
іншак то не є правна держава, а цірк, 
котрый ся хоче людям презентовати 
як правна держава. Но і так є прави-
лне припомянути Порошенкови, што 
Жупан зробив, же покля є діскузія 
о корінных народах і автономіях, 
потім Закарпатя має єднаке право на 
автономію як крымскы Татары.

Што є найголовніше, і што выпли-
вать із слов Євгена Жупана, Русины 
тото право не хотять схосновати на 
одторгнутя ся од державы, а на то, 

жебы могли жыти в тій державі. Жебы 
дома, на своїм, могли быти вызнаны-
ма. Жебы ся могли розвивати. Жебы 
могли рішати о властных школах, 
о універзітных інштітуціях і так дал-
ше. Значіть, жаден сепаратізм в смыс-
лі, якый бы радо приписали Русинам 
їх „жычливці“.

Проблем зо сепаратізмом днесь 
діставать новы контуры. Кідь хтось 
буде хотіти Жупана в повязаню з тым, 
же ся высловив за потрібность дати 
автономію Русинам, в припаді, і то 
треба підкреслити, кідь єднаку Київ 
дасть і крымскым Татарам, означіти за 
сепаратісту, потім єднакы сепаратісты 
бы мали быти крымскы Татары, но 
і не треба забывати на то, же єднакым 
сепаратістом, або холем підпорьова-
тельом єднакого сепаратізму, бы мав 
быти сам презідент Україны Петро 
Порошенко.

О упорядкованю Україны має повне 
право рішыти лем Україна, їй власти. 
Но тоты бы мали слухати волю своїх 
жытелів. Але будьяке право не може 
быти признане лем єдному жыте-
льови, єдному народу, а другому ніт. 
Право має мати каждый єднаке. Хоць 
є ясне, же не все суть два і два штири. 
Очекую, же так то буде із правом на 
автономію і самовызначіня Татарів 
і Русинів. Про єдных то буде штири, 
про другых пять. І точно так то буде 
якбач і з далшым означованьом того, 
хто є і хто не є сепаратістом. ●

жрідло фотоґрафії: wikipedia.
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ТЕОФІЛЬ КУРИЛЛО
Дневник Лемка з Талергофу
(Лемківскій річник 2004, з великоруского 
языка перевюл петро трохановскій)

102 рокы тому 
в Талергофі…

10 жОЛТня. СУбОТа. — Холодний ден. Головным 
комендантом нашого бараку єст унґехеєр. настрій в бараку 
невеселий. на сніданя дают нам брудну зупу з фізолом. 
В третім бараку вмер якысий жыд, котрого вынесли надвір 
для стверджыня смерти. похорон єдного селянина. 
 
привезли Лемків з ґрибівского і сандецкого повітів. 
Лaґровы власти справджают спискы вшыткых жыючых 
в деревяных бараках. жінкы перут лахы, а шевці другoгo 
бараку напрaвляют обутя. жебы ся довідати, хто прибыл 
з остатнім транспортом, враз з єдным священником хватил 
єм конов і выбрал єм ся по воду. 
 
Виджу пред велькым бараком, котрий был презначаний для 
хворых на холeру, свого вітця священника Василия куриллу 
– пароха Фльоринкы, о. теофіля качмарчыка з Білцаревой, 
зо сыном Любомиром – нотарияльным депедентом, 
і Владиміром. 
 
прегварити ся з нима хоц бы словечком не вільно было, за 
нашыма пятами поступували жолніры з оружом. 
 
не смотрячы на тото, пару раз ходжу по воду, жебы хоц 
здальша посмотріти на няня. 
 
при тым велькым бараку для холериків находит ся головна 
кухня, а при ній склеп для вояків, де за позволіньом власти 
мож купити необхідны річы.

11 жОЛТня. нЕдІЛя. — 
Хмарно. О третій вночы 

о. савула будит нас 
плачом, гварит проповід 

і, втихаючы, молит ся. 
настрій пригноблюючий, 

але молитовний. Чути 
хоц-де йойк і плач. За дня 

о. долиньскій одправлят 
богослужыня, кінчаючы го 

молебном. 
 

Оголил єм ся і іду на 
прогульку з качором 

і йосафатом крулевскым. 
похорон двоіх люди.

13 жОЛТня. 
— Гарда хвиля. 
роздают 
декотрым 
з нашого 
бараку одіяла. 
За бараком 
робиме в земли 
примітивны 
пецикы, жебы 
варити страву 
в мисчатах, ци 
лем в горнятах. 
священникы 
служат 
вечырню.

12 жОЛТня. — стаю скорше, жебы принести сніданя для бараку, 
а головне, жебы зас видіти няня. 

 
похорон православного священника. потім о. савула оповідат 

зобраным попри ним о своій доли і о своім вітцю. Гурма люди, 
окружаюча ватру і саулу, слухат з увагом його оповіданя. 

 
Зо взгляду на велькє скупчыня народа, лаґровы власти мушены 

были придбати новы кітлы, жебы урядити специяльну кухню 
для інтернуваных. тепер уж власти старают ся робити запасы 

пожывы, жебы запертых в лаґрі не морити голодом, што перше 
было на денным порядку. Лаґровий дохтор роздає особливо 
потрібуючым невелькє чысло пледів. кінчат будову зачатых 

бараків і зачынают будувати новы.

14 жОЛТня. — рано 
студене. покровы пресвятой 

Богородиці. З нагоды того 
свята молебен (параклис). 

 
Отримую з Фльоринкы, од 

мамы, 30 корон і купую 
каучуковий колнірик, замавлям 

тіж ґетры на ногы. пишу 
до брата Зенона, котрий 

стационує з войском в Ляйбах 
(Любляні). 

 
Зас приводят до талергофского 

лаґру новы транспорты 
інтернуваных. ніч тепла.

15 жОЛТня. ЧЕТвЕР. — ден захмарений. За 
позволіньом дохторя повело ся мі передати вітцю купон 

з записками од піняжной трансакциі – на 20 корон 
присланых з Фльоринкы. Виджыня з вітцьом добити єм 

ся не міг. Одвиджую хворого коцка. на радіст, повело 
ся мі придбати невелькій кавальчык мыдла. Оддаю до 

шевця барз уж сцяраны черевікы. 
 

Вмер о. дюдкевич, професор канонічного права.

16 жОЛТня. — рано 
захмарене. потім ся 
выхвилило. стрічам 
судю Юлияна підлуского 
з перемышля. Вмерла єдна 
з жінок. В ночы зобраня, 
збераме ся просити 
о поміч для інтернуваных 
в войскового прокуратора 
(кріґс анвальта). Єден вояк, Чех 
з холеричным темпераментом, 
выповідат барз дикій суд 
о культурі рускых селян. Отці 
з дезапробатом высловлюют 
ся о тым Чеху і його поглядах. 
іщы при тым міцний дощ 
в ночы, што аж протікат через 
дах і капле мі просто на лице. 
прикрывам шапком голову 
і старам ся вснути. та надармо.
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В найблизшым тыжни

Подіі в найблизшым 
тыжни

11.10.2016

«Вышываны декорациі» – ко-
нец выставы
словацкій народний Музей – 
Музей русиньской культуры, 
пряшів

до 11. жолтня/октобра 2016 р. 
в словацкым народным Музею 
– Музею русиньской куль-
туры в пряшові мож обзерати 
выставу пн. Вышываны декора-
циі, котрой вернісаж проходил 
21. липця/юлия 2016 р

12.10.2016

37. семінар карпаторуси-
ністикы

пряшівскій університет, 
пряшів, Consilium maius, 

13.00 god.

13.10.2016

«пехакуха#15 [Мультікультуровий] 
краків»
Фундация «Маґазин культуры», краків, 
ул. Юзефа 17, 18.00 год.

14.10.2016

«етнокадр» – конец конкурсу
реґіональний Осередок культуры, Ченстохова

етнокадр – то конкурс на етноґрафічний фільм, котрий буде медиюм ін-
формаций о культурі, традициі, або соспільных захованях. конкурс направ-

лений єст на особы, котры любительско занимают ся шыроко понятом 
фільмовом темом і котрым близкы сут проблемы достоменности. конкур-

совы фільмы мож присылати до 14. жолтня/октобра 2016 р.

14.10.2016

«сандецка гра» – конец зголошынь
державний архів в кракові, одділ 

в новым санчы

16.10.2016

«русиньскє серце» – концерт 
ансамблю рутенія
дім культуры, стара Любовня, 
15.00 год.

15.–16.10.2016

XXIV Лемківска творча Осін
перший ден: красна, дім 
пожарника, 16.00 год.

другій ден: руска Бурса, 
Ґорлиці, 15.00 год.

15.10.2016

«русиньскє серце» – кон-
церт ансамблю рутенія

театр Thalia, кошыці, 
17.00 год.

1
11.10.2016

«короткій зарис 
вшыткого» – пєса

кіно «прага», Вар-
шава, ул. Ягайлонь-

ска 26, 18.00 год.

В рамках фестівалю 
«Лялька – тіж чло-

век» буде презенту-
вана пєса лемківс-
кого режысера тео 

думского.

2

3

5

6

11

10

7
8

9
4

15.10.2016

10. стрічы 
трьох поколінь 

з Лемківском 
культуром

Містецкій Осередок 
культуры, спорту 

і рекреациі, Хойнів, 
17.00 год.

14.10.2016

«Фараоны» – пєса
театр александра духновича, пряшів

тад просит на першу премєру пєсы «Фараоны» 
(«Фараони»), грану в украіньскым языку.
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Скоропис

Демко Трохановскiй
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радийо «свобода» (украіньска редакция) подало інфор-
мацию, звязану з жыдівскыма жытелями міста дніпро 
(давнійшы назвы того міста, положеного в східній ча-
сти украіны то: новий кодак, катеринослав, новоро-
сийск, дніпропетровск), котры припоминали сой смутну 
75. річницю масовых розстрілянь жыдів на тамій обшыри 
в період іі світовой Войны. Місцева жыдівска соспіль-
ніст являт ся найбільшом на украіні, а єй істория сігат 
аж ХіХ столітя, зато і єй лідер заявил, же нияк не чуют 
ся діаспором, лем частю украіньской державы. дакус 
дегтя доложыл головний рабін дніпра, котрий повіл, 
же не все єст вшытко в порядку, бо найдут ся часом 
ненавистникы, але часто люде на улици витают ся з ним 
і поздравляют з нагоды жыдівскых свят. додає, же «мож 
розвязати тот проблем, кєд бы украіньскє соспільство 
прагнуло дознати ся дакус більше о нацийональных 
меншынах, іхній істориі, традициях, звыках». Цікаве, ци 
украіньскє соспільство (а предовшыткым власти) хоче 
дакус більше дознати ся о інчій нацийональній мен-
шыні – о русинах, автохтонах днешньой закарпатской 
области, обшыри, котра допіро од повоєднных часів 
приналежыт украіні (найперше украіньскій совітскій 
социялистичній республиці). русины фурт бесідуют, 
же сут частю украіны, што потвердили вчас доднес не 
вызнаного референдумув 1991 р., хоц было оно полністю 
леґальне і рішало о будучым історичной підкарпатской 
руси. Може інакше ся слухат тых, котры жыют аж 200 
років на украіні, а інакше тых, што лем «од все»?

•••
континууючы предший абзац, поясніня того може быти 
в силі. Хто мат силу, тот може мати не лем сильнійший 
голос, але і більше нагід, жебы го выслухали. З нагоды 
75. річниці траґедиі в Бабиным Ярі (масовы вбивства 
жыдів гітлерівскыма окупантами, котрым мали пома-
гати коляборанты з деякых украіньскых орґанізаций) 
в украіньскым парляменті промовил президент ізраі-
ля – реувен рівлін. Як пише порталь ВГолос, была то 
«безпрецедентна ганьба», котру до того оплескували 
іщы депутаты Верховной рады, понеже ізраільскій 
президент припомнул, же не лем назисты брали участ 
в тій масакрі. на коментарі і іх очывидний зміст не треба 
было долго ждати. але поразил мя іх універсальний 
характер, котрий сміло – за шабльоном – мож однести 

до каждой невыгідной украіні справы, напр. вызнаня 
русинів. В такых примірах мусит все быти московскій 
елемент («то совітскы фальшывкы»), медженародовий 
список («то інґеренция во внутрішні справы украіны») 
і гуманітарний аспект («вы нас не вчыйте моральности, 
коли самы не сте святы»). а бесідуют, же чым тихше 
кричыш, тым дальше доіхаш…

•••
Голосно, але в як все добрым тоні, выголосил свою за-
яву знаний польскій артиста Войцєх Ваґлевскій, знаний 
як лідер такых альтернативных ансамблів як Osjan, або 
Voo Voo. то з нагоды Медженародового дня Музыкы, 
котрий святкуваний єст 1. жолтня/октобра од 1975 рока, 
коли выдумал такє свято інчий выдатний музык світо-
вой славы – Єгуді Менугін. Ціль праздника – вказати 
зложеніст музычных языків і промоция артистів. Ва-
ґлевскій, котрий был попрошений о сотворіня посланя 
з той нагоды, припомнул своє дітиньство на сандеччыні, 
де окружений был мультікультуровом музыком, ідучом 
од циґаньскых таборів, ґуралів, а до того часом повело 
ся му чути спів Лемків. тішыт тото, же музык такого 
формату споминат о нашій культурі. Шкода лем, же не 
міг єй почути в полній красі, бо Лемків уж такой там не 
было, а тоты што вернули по акциі «Вісла», іщы долго 
підносили ся по тым комуністичным злочыні.

•••
Был бы-м кінчыл скоропис, але не однести ся до послід-
нього засіданя спільной комісиі уряду та нацийональных 
і етнічных Меншын – то бы был гріх бездійства. надолго 
до того, як ся зачало, діяли ся самы чуда. О засіданю не 
было інформациі ани на сайтах Міністерства Внутрішніх 
справ і адміністрациі. Што товды зробити? написати 
до члена скутніеМ, проф. Штефана дудры. не одписал. 
Задзвонити? не одобрал, ани не оддзвонил. то може 
в міністерстві поможут? помогли і дали пресову акре-
дитацию. Шкода лем, же в сам ден засіданя треба мі 
было стояти в дощу понад піл годины, жебы поясняти 
стерегучому вхід до ресорту, же мушу быти даде записа-
ний, бо мал єм потверджене. тот не повірил, але тяжко 
мати ґу ньому даякы жалі, бо він лем пильнує, а на листі, 
котру навет мі вказал, конец-кінцьом ня не было. Вошол 
єм. В засідальни зрыхтуваний был специяльний столик 
для медий. перший раз. перший раз был він одсунений 
од решты присутных. перший раз не дали там мікрофо-
ну, т.є. одобрали змогу взяти участ в дискусиі. Што-ж, 
така доля репортерів. О тото рішыня (і, предовшыткым, 
чыє оно было) іщы ся будеме звідувати. Шкода лем, же 
засіданя, котре тыкало ся реторикы ненависти і аґресиі 
взглядом м.ін. Лемків, было доцяп зіґноруване лемків-
скыма членами спільной комісиі, чым потвердили, же 
нищыня лемківскых таблиц з названями сел на Лемковині 
не вартат ани іх увагы, ани найвысшых орґанів, котрым 
треба было о тым як раз в тот ден повісти. надію ся, 
же вшыткы члены таємной і доднес незнаной коаліциі 
выдатных і заслуженых орґанізаций, што іх рекоменду-
вали, сут тепер горды зо своіх репрезентантів.

Австрияцкє ґаданя

ФАФРИНДЯ І СКОНФІСКУВАНЕ

каждий хто має хоц кусьцьок влас-
ти, то годен давати приказы. а ци 
урядову плату достає в ґульденах, 
ци в коронах, то без значыня. по 
каждого дуляра вартат карк зог-
нути, повідают тоты, котры носят 
ся высоко.

«ЛеМкО» – ґазета лем для на-
шого народа – ч. 40, за 1912 рік.

Лекция реторикы

ФАФРИНДЯ І СКОНФІСКУВАНЕ

«МісЯЦьОсЛОВ» на 1915 рік рішыл 
преподати лекцию реторикы. на 
чысленных примірах мож тоту 
лекцию продолжати. Лем по што 
продолжати?

а та най бы знали, што і кар-
паторускій нарід мал своіх фiло-
софів, якы уж в початковых роках 
вчыня годны были концептами 
перевысшыти професорскє знаня.

Богдан Ґамбаль
gambal@lem.fm




