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учасний світ, в котрым єдным з найважнійшых цивілізацийных успіхів нашых часів
являт ся свобода слова і поглядів, скодифікуваны сут основны людскы права, не все
мусит ся нам подабати. Але і тото єст нашым правом – оцінювати, коментувати і мати
своі опініі на окружаючы нас подіі. Хоц здавало бы ся, же світ, поділений на ліпшых
і гіршых, уж давно проминул, не во вшыткых обшырях мож тото спостеречы.

На знимцi шефредактор тыжденника
Демко Трохановскiй.

Право называти ся так, як хочеме, або підкрисляти свою достоменніст, тіж мало бы
быти натуральным в такых державах, котры
менуют ся зачысляти до кругу цивілізуваных.
Ідеальний світ, як гварят, не істнує. Но, може
окрем обіцяного раю, але і там не каждий мусит ся найти. Зато останме тепер при нашым
земным світі. Жыєме, еґзистуєме, оддыхаме
повітрьом ХХІ столітя. Вшытко правда, лем ци
мы Лемкы/ Русины до такого світа пасуєме?
Чул єм недавно, же ліпше нам было за
комуны. Не лем зато, же для каждого была
робота, не было злодійства, а люде были собі
рівны. А зато – як єм ся додумал – же товды
сме были выняты спід права до штоденности
і нормальности. В такых обставинах декотрым
людям о вельо легше жыти. Знают, же єст
тяжко, злі, недобрі, планно – і мож бы іщы гев
дати парунадцет неґативных присловників –
зато і поплакати мож, фурт навертати до того,
што сме стратили, побесідувати о минулым,
котрого уж николи не буде. То барз выгідний
выхід з ситуациі, жебы не думати о теперішніх
проблемах. А де там іщы думати о будучым.
І наверну до поставленого собом звіданя –
ци мы до днешнього світа пасуєме? Здає ся мі,

же не вшыткы. По мойому, ментально сідиме
іщы в комуністичных часах. Най приміром того
буде звіданя, котре почул єм по повселюдным
списі населіня з 2002 р.: «То як сте ся записали,
сусідко, Лемкыньом?» – «А то уж дозваляют на
такє?». То был перший в Польщы повселюдний
спис. Такой шіст тисячів Лемків признало ся до
свого походжыня. Замірено хосную часослово
«признати ся», бо звучыт оно в тым місци як
героічний чын, а не природна каждому постава. Мал єм нагоду дознати ся о преференциях
реченой «сусідкы» вчас списуваня люди в 2011
р. Товды пришли дохыж ідеолоґічны активісты з ноутбуками, жебы допомочы списати
сусідку через інтернет і уж не было з тым
проблему – вказало ся, же хоц не мусит ся уж
бояти і вказувати в формулярі польску нацийональніст, активісты з компутерами нашли
альтернативну достоменніст, поясняючы, же
вшыткы Лемкы то Украінці, а то значыт, же
Русины, же то вшытко єдно.
То, очывидно, єден з вельох примірів, а каждий з них мож розберати по другому, але, як
видно, і нашы ідеолоґічны опоненты не барз
пасуют до того світа. Непрестанно од столітя
хоснуют тоты самы методы молиґаня і одвічны
шабльоны – хто єст, а кого неє. То мало професийональне і на днешній час неактуальне. Аж
ся бою, што буде коли наше і іхнє думаня піде
допереду і дожене сучасны стандарды. А мам
іщы ліпшу думку. Не обзерайме ся на тамтых
і ідме своім путьом. Може кєд мы першы
войдеме в сучасніст, і тамты підут допереду?
Днес то лем мрия, але зробме з ней нормальніст, ґу котрій мусиме як найскорше дійти.
А окрем того то наше право і повинніст. ●

шефредактор
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«Вырішыли сьме, же буде ліпше
зрушыти фіремны дані містной
самосправы, жебы допомочі
людям робити бізніс і основати
властны фірмы», пояснив про
Euronews староста Комлошкы
Ласло Котелеш

На знимцi замок в Комлошцi, © Civertan Grafikai Stúdió

ело Комлошка в Боршодьско-абовско-зампліньскій жупі є історічным
центром Русинів у днешнім Мадярьску. Русины
ся ту датують од 18-го столітя. Діалект хоснованый в тій области
став ся і основов при встановленю
штандарду русиньского языка в Мадярьску. В Комлошці проходили і два
літні таборы русиньской молодежы.
Но Комлошка є і «даньовым райом»,
«Вырішыли сьме, же буде ліпше
котрый обявлює все веце домашніх
зрушыти
фіремны дані містной саі загранічных фірем.
мосправы, жебы допомочі людям
робити бізніс і основати властны фірмы», пояснив про Euronews староста
Комлошкы Ласло Котелеш.
Фінанчна кріза у 2008-ім році
дотулила ся і Комлошкы. Село не
мало жадны жрідла фінанцій. І так
містна самосправа зачала рекламовати Комлошку як «даньовый рай».
Резултат? Веце як позітівный. Днесь
має в Комлощці свої бюра веце як
сто фірем, окрім іншого і шыфны
фірмы із Голандії. Векшына в КомУкраїньска редакція Euronews лошці зареґістрованых фірем суть
принесла недавно статю Беатріск міджінародны транспортны сполочАбот під назвов «Податковий рай ности, котры у Комлошці не мусять
по-угорськи, або як нащадки русинів платити містны дані.
гроші заробляли». В статі ся пише, же
Спокійны суть в Комлошці, в БудаКомлошка має днесь статус «екосе- пешті, но і містны. Фіремны містны
ла», хоць в середині минулого сто- дані в Мадярьску представлюють 2
літя векшына жытелів, котре было процента із профіту. «Наше фінанчне
русиньского походжіня, одышла до оберненя за рік представлює майже
іншых реґіонів державы і село так міліон евр, 2 процента, котры бы
майже заникло. У 90-тых роках 20-го сьме з того мусили заплатити містній
столітя містна самосправа вырішыла, самосправі, можеме вернути до розже зрушыть вшыткы фіремны поп- витку фірмы,» говорить єден із подлаткы, кідьже в селі не было жадной никателів в лоґістіці. Фірмы платять
фірмы і зістало в нім лем дакілько дані державі, значіть Будапешть не
жытелів.
приходить о жадны фінанції з бізнісу

в Комлошці. Навеце, в Мадярьску
лоґістічны фірмы мусять платити
шпеціалны дані із транспорту, із якых
ся 40 процент вертать до реґіону,
в котрім фірма діє. Так ся і Комлошці дістане грошей з бізнісу містных
фірем.
Староста Котелеш підкреслює,
же найвеце грошей із Комлошского
бізнісу має держава, бо на їй рахунок
ідуть дані, но містны фірмы єдночасно дали роботу веце як 3-ом тісячам
людей. І так само містна самосправа,
кідьже ся Комлошка розвивать, може
вынакладати намагу, жебы здобыти
дотації із Европской унії, што так
само може помочі розвитку села.
Комлошка є доднесь принимана
як історічный центер Русинів, но по
русиньскы днесь в Мадярьску бісідує
векшынов уж лем старша ґенерація.
Асімілації з мадярьскым жытельством за допоміг на зачатку 20-го
столітя выник Гайдудорозькой ґрекокатолицьцкой єпархії і окремого
Апостольского екзархату у Мішковці,
котры поступно перешли із церьковнославяньского на мадярьскый язык
в богослужінях. Днесь існує в Мадярьску Мадярьска ґрекокатолицька
метрополітна церьков. ●

Одышол Михал Габура
(1928–2016) – староста
Лемківской Ватры на
Чужыні

Реконштрукція
русиньского музею бы
могла зачати
у 2017-ім р.
Петро Медвідь

petro@lem.fm

В Велику Пятницю, 29. квітня/ апріля 2016 рока, вмер
бл. п. Михал Габура – найстарший Лемко з Михалова та
дотеперішній почесний староста Лемківской Ватры на
Чужыні. Похоронны богослужыня одбыли ся 4. мая т.р.
o 9.00 год. в православній церкви св. Михала Архангела
в Михалові, а пак на цмонтери в Тшебніцах. Ден перед
похороном в михалівскым храмі была служена панихіда
за покійным.
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Бл. п. Михал Габура народил ся
в 1928 р., в славным селі Фльоринка
на західній Лемковині. Коли в 1947 р.
зачало ся насильне выганяня Русинів з Лемковины, як більшіст Лемків нашол ся на Нижнім Шлеску. На
чужыні, як вельо інчых Фльоринчан,
был направлений до села Михалів к.
Любіна, де прожывал такой ціле своє
дальше жытя. Од початку был звязаний з лемківскыма справами, та коли
в 80. рр. ХХ ст. родила ся в Михалові
ідея Лемківской Ватры, все служыл
помочом. Орґанізоторы споминают
бл. п. Михала Габуру як сильного
фізичні мужчыну, котрий што рока
приходил на ватряне поле помагати рыхтувати михалівскє святo. Ціле
своє жытя был заанґажуваний в церковне жытя михалівской громады,
а коли михалівяне зачали будову храму в традицийным західньолемківскым стилю, міцно влучыл ся в поміч
при будові церкви св. Михала.

Севериян Косовскій
6
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Традиция михалівскых ватр бодай
од початку становила, же ватру розпалял все найстарший Лемко, котрий
прожывал в Михалові. Од парох років, коли старшы поколіня од бл. п.
Михала Габуры одышли до вічности,
припала му почесна функция розпаляти Лемківскы Ватры на Чужыні.
Послідній раз рідну Фльоринку
одвиділ в 2009 році вчас посвячыня
пропамятных крестів на тамтышніх цмонтерях. Як споминают його
єдносельчане, бл. п. Михал Габура
выказувал ся непересічным знаньом
і памятю нт. Фльоринкы і єй істориі.
Його смерт то дальша страта для
Лемків, а точно михалівской громады, прото же одходит до вічности представник довоєнной ґенерациі Лемковины. Влони михалівяне
пращали бл. п.Димитрия Дубця та
Михала Романяка. Днес зо 165 осіб,
выгнаных з Фльоринкы, а пак оселеных в Михалові, остала ся лем
жменька. ●

Словацькый народный музей – Музей русиньской културы в Пряшові
выиникнув 1-го януара 2007-го року
на основі рішіня Міністерства културы Словацькой републікы. Наперед быв у арендованых комерчных
просторах. Кінцьом 2011-го рока музей переводом маєтку із Міністерства обраны Словацькой републікы
дістав бывшы касарні, чім ся здобыла
будова, котра має служыти як просторы музею.
Здобытя новых просторів значіло
і то, же музей быв до децембра 2013го року про людей цалком запертый.
Од того часу є одкрытый, но фунґує
в обмеженім режімі. Напрік тому
музей понукать дочасны і штири
сталы експозіції. Лем недавно прибыла експозіція, котра документує
Підкарпатьску Русь у 30-тых роках
20-го столітя.

Бывшы касарні суть творены трьома обєктами, із котрых два суть із
19-го столітя і не были довго реконштруованы. Так само не суть просторы приготовлены на ґалерійну
і музейну діяльность. Од здобытя
новых просторів директорка Словацького народного музею – Музею
русиньской културы Ольґа Ґлосікова
має намагу здобыти фінананції на
проєктову документацію і наслідну
реконштрукцію будовы. Як повіла директорка Ґлосікова в остатніх днях
про словацьку пресову аґентуру SITA,
думать собі, же перша фаза реконштрукції бы могла зачати у 2017-ім
році.
Ставебный замір є подля слов Ґлосіковой в сучасности на Міністерстві
културы Словацькой републікы, котре є зряджовательом Словацького
народного музею і вшыткых його од-

ділінь. Міністерство вырішыть і приділіню 210-ох тісячів евр потрібных
на выпрацованя проєктовой документації, котра детайлно встановить
роботы і кошты, і без котрой не може
зачати ся реконштрукція. «У ідеалнім
припаді бы ся перша із пятьох етап
обновы центру музею могла зачати на
будучій рік», інформовала Ґлосікова.
«Намагов музею є штоскоріше зачати із реконштрукчныма роботами
в інтерьєрі і екстерьєрі будовы, жебы
вытворити условії про іншталацію
росшыреных експозіцій і новых выставок, котры бы презентовали жывот
і традіції Русинів. Зреконштруованы
просторы понукнуть бібліотекарьскы, бадательскы ці архівны службы
заінтересованым, як і різны културно-освітні події про вшыткы віковы
катеґорії», обіцять офіціалный інтернетовый сайт музею. ●

Маґурскій Нацийональний Парк з першым дньом мая зачал
тогорічний туристичний сезон. Каждий, хто выберат ся на
прогульку по Парку, зобовязаний єст купити білет вступу.
Мож го дістати в Едукацийным Осередку в Крампній та
в пунктах продажы білетів в Фолюшы, Святковій Великій
і Бортным. Окрем того, єднодньовы білеты мож тіж придбати, высылаючы специяльний смс.
Парк, з додатково выділеном обшырю охороны, находит ся в Низкым Бескіді, цілістю на Лемковині. Його
основаня мало на ціли выполнити охоронну обшыр медже
нацийональныма парками західніх Карпат і Бєщадскым
Парком в східніх Карпатах. Маґурскій Парк, якій находит
ся в перехідній зоні медже західніма і східніма Карпатами,
єст місцьом, де пересікают ся тзв. біокоридоры. Гірскы
східньо- і західньокарпатскы ґатункы вандруют в противны
стороны вздолж хырбета Карпат і переходят обнижыньом
Низкого Бескіду, пересікаючы обшыр Парку. Мікс і богатство ріжных ґеоґрафічных елементів рослинности і звірят
причынят ся до того, же обшыр МНП мат вынятковий
і одмінний характер.
Окрем природничых прикмет, МНП єст особливий і з огляду на етноґрафічны і історичны вальоры. На його обшыри
были найдены сліды деревяно-земных загорід і фраґменты
керамікы з кінця VIII ст. Під Вантківском Маґуром сут
остаткы по великым городиску, подля істориків – части
середвічного пасма городиск з IX-X ст, а на Замковій Горі к.
Мруковой заховали ся тіж фраґменты середвічной камінной
оборонной будівлі з XIV-XV ст. Памяткы по близшій нам
часово істориі, якы находят ся на обшыри Парку, то напр.
войсковы цмонтері з I Світовой Войны, на котрых похованы
сут попри собі жолніры опозицийных армій. Цмонтері тоты,
то не лем, або аж, місця памяти по жертвах Великой Войны,
для якой не было вынятків – гынули в ней люде вшыткых

Каждий, хто выберат ся на прогульку по Парку, зобовязаний єст
купити білет вступу. Мож го дістати в Едукацийным Осередку
в Крампній та в пунктах продажы білетів в Фолюшы, Святковій
Великій і Бортным. Окрем того, єднодньовы білеты мож тіж
придбати, высылаючы специяльний смс.
8
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Смсом мож заплатити за вхід до

Маґурского
Нацийонального Парку
Наталiя Малецка-Новак

natalia@lem.fm

нацийональности. То тіж діла штукы – ідеальні вкомпонуваны в краєвид Низкого Бескіду і запроєктуваны на высокым архітектонічным рівни. Одвидіти іх мож в Крампній,
Грабі, Долгым і Цеклиньскій Воли. Траґічном памятком по
ІІ Світовій Войні єст могыла 1250 Жыдів, замордуваных
през гітлерівців в 1942 році на переломі Галбів (на полудне
од Нового Змигороду). Атракцийом для туристів та приміром лемківского архітектонічного смаку і куншту, а для
Лемків – свідоцтвом іхньой присутности гын, сут церкви
в Крампній, Котани, обох Святковах, Гыровій, Ольхівци,
Бортным, Волівци і Перегримці. О лемківскій істориі тых
земель припоминают тіж чысленны капличкы, камінны
кресты і придорожны фіґуры, якы в переважаючій части
вышли з камінного осередка в Бортным. В меньшым чыслі
видіти мож іщы ориґінальны лемківскы деревяаны хыжы.
Маґурскій Парк звиджати мож на вельо способів. Мож
орґанізувати пішы прогулькы, хоснуючы туристичны пути,
напр. червений туристичний пут з фраґментом на трасі
Воловец–Конты, синій: з трасом Радоцина–Ожынна, а дале
аж на Барвінок, або чорний, зелений і жолтий пути, на
котрых мож перейти ріжныма трасами по обшыри Парку,
напр.: Фолюш–Ожынна, Крампна–Бортне та інчы. Долинами лемківскых сел мож переіхати і на біциґли, до выбору
єст 5 запропонуваных трас о зріжницюваных долгостях: 25,
12, 16, 30, або 27 км. Зато фраґментом Трансбескідского
Кінного Пути єст одтинок од Незнайовой, през Котань до
Ольхівця, якій находит ся на обшыри Парку. Цілий Пут іде
од Бренной до Волосатого і был специяльні вызначений
на прогульку кінми. Окрему ґрупа трас то природничы
стежкы, а тых Парк зрытхувал до той поры 4:
• природнича стежка Кычера ім. проф. Яна Рафіньского,
• природнича стежка Галбів–Камін,
• природнича стежка Фолюш,
• природничо-культурова стежка Свіржова Руска.
На пути стежок поміщены сут специяльны пристанкы.
В тых місцях треба звернути увагу на деякы рослинны
особливости, означены сут ґеолоґічны обєкты і описаны
історичны цікавосткы.
Окрем выміненого, Парк веде поєдны акциі – специяльны прогулькы, варштаты, конкурсы. Вшыткы дрібниці
найдете на сайті Парку. ●
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Писателька
русиньской
душы.
Присвячено 65-ій річніці од
народжіня Марії Мальцовской

М

арія Мальцовска, родом Параскова, народила ся 5-го мая
1951-ім році у селі
Руськый Потік, як
наймолодша дітина ку своїм трьом
сестрам і двом братам. По Основній
інтернатній школі в Гуменнім, абсолвовала середню і высоку школу (ФФ
УПЙШ) у Пряшові. Спочатку робила
в україньскых редакціях Дукля, Нове
життя і Дружно вперед, де публіко-
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вала свої прозаічны творы, але і в календарях, колектівных збірниках, як
наприклад Молоде вино (1982). Єй
перша авторьска книжка під назвов
Юлчина тайна вышла в Словацькім
педаґоґічнім выдавательстві у 1988ім році. У своїм дебуті М. Мальцовска
головну увагу зосередила на судьбу чоловіка, на гляданя істины,
його внутрішнього світа в нелегкых
жывотных сітуаціах. О три рокы пізніше – в 1991-ім році, з пера моло-

дой авторкы выходить далшых вісем оповідань під назвов Поточина.
Назва книжкы походить од потічка,
котрый тече попід родный дом авторкы, де М. Мальцовска любила
ходити по його бережку черьпати
іншпірації про свої творы, стрічати
людей, бісідовати о їх жывотных
періпетіах, о своїх родаках, з котрых
многы стали єй прозовыма героями.
Тото была і послідня книжка, котру
Мальцовска написала по україньскы.

В другій половині 1991-го року, по
вынику Русиньской оброды – першой
пореволучной русиньской орґанізації,
зачінать выходити і русиньска преса.
Найперше културно-хрістіаньскый
часопис Русин (1990) а о рік пізніше
і тыжденник Народны новинкы (21-го
авґуста 1991 р.). Ту вєдно з авторков
тых слов (АК), Марійов Мальцовсков,
Аннов Плішковов на челі з Александром Зозуляком, шефредактором
русиньской періодічной і неперіодічной пресы, зачінать робити оптімістічна молода штирка русиньскых ентузіастів, писати статі, котры
были в тім часі заміряны на тото
найосновніше посланя – возроджованя Русинів у вшыткых областях
културно-сполоченьского жывота.
У тых періодіках друковала свої
статі М. Мальцовска до кінця свого
жывота (28-го септембра 2000 р.),
але таксамо в Народных календарях, Літературных алманахах. Міцне на емоції біоґрафічне оповіданя
Материна свічка і далшых 11 проз
М. Мальцовской вышло у першій по
русиньскы выданій книжці Манна

і оскомина (Русиньска оброда, Пряшів, 1994 р.) з выдавательства Русиньской оброды, Світового конґресу
Русинів, Сполку русиньскых писателів Словеньска і іншых русиньскых
орґанізацій вышли в авторстві М.
Мальцовской і далшы інтересны
творы – Приповідкова лучка (1995).
У 1999-ім році была за книжку Під
русиньскым небом, як перша жена
оцінена Міджінароднов літературнов преміов Александра Духновіча,
котру каждый рік уділює Карпато-русиньскый дослідный центер в США,
а за книжку Русиньскы арабескы, ся
у 2001 році стала носительков Ціны
Словацького літературного фонду
в Братіславі.
Майстерство писательского кумшту М. Мальцовской спочівало
в детайлах фарбистого описованя
окремых характерів особ, жывотного
оточіня і каждой до дрібности передуманой дії. Але таксамо і інтересны
формы выкладу пригод, котрыма
доказала тримати чітателя у зведавости і напрузі. Хто зачав чітати єй
оповіданя, не міг перестати, бо хотів

знати, што ся буде діяти з єй прозовыма героями, котрыма не быв нихто
іншый, як нашы люде – Русины. До
такых інтересных книжок належыть
Зелена фатаморґана (2007) ці Єдина
стріча (2007). У послідніх роках ся
презентовала двома частями книжок
Сто вызнамных Русинів очами сучасників. Плановала выдати і далшы
части, але закерна хворота перевала
єй творчі і родинны планы.
До біоґрафії треба додати, же од
2008-го року наступила М. Мальцовска на путь научно-педаґоґічного
діятельства, як асістентка на Інштітуті русиньского языка і културы
Пряшівской універзіты в Пряшові.
Смутно писати о чоловіку, котрого
сьме добрі познали і пережыли з ним
скоро цілый актівный жывот, знали
його планы, заміры, хотіня – видіти
на порядку свої діти – оженити сына
Володя, выдати дівочку Наталку,
дожыти ся з мужом Володьом внучат. Написати свій жывотный роман…
Тото собі наша писателька русиньской душы взяла до гробу над свою
родну Поточіну в Руськім Потоці. ●
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9 МАЯ. НЕДІЛЯ. — Цілий
ден ліє і, зрозуміле, вшыток
час проводиме в бараку. На
полуденок дают, як все, варену
ріпу. Объівшы ся том зупом,
почули мы якысу тупоту
в жолудку; такой вшыткы
покотом легли спати, але і во
сні ріпа дає о собі знати так,
же тоты што не сплят, воєтят
ся. Неєден не спал цілу ніч.
Почту розносит по лаґрі Жыд
Мандель.

11 МАЯ. — Медичну візиту мают днеска др Лякер і Поллячек.
Днеска зменьшано чысло порций зупы з 28 до 8 на цілий барак.
На полуденок дают розварену рыбу, нияк не очыщену. Приізджат
до лаґру двох офіцерів польскых леґіонів з наміром вербувати
австрийскых і рускых Поляків. Уж вчера выкликали ґу брамі
чысленных інтернуваных і пропонували ім вступити до леґіонів.
Ґу нашому загальному задоволіню, ґенерал позволил чытати ґазеты.
Тото дає нам надію, же в будучым жытя наше одміниит ся на ліпше.
О. О-вич, корыстаючы з того позволіня, бере стару ґазету, котру
чытал уж пару раз і, розвинувшы ю з торжествуючым лицьом,
зачынат голосно чытати. Войсковий судя преслухує «підозреных» ци
там обвиненых. Отец Хыляк чытат «Universum», по чым засыплят
сном праведника, не выпущаючы часопису з рук. Підышовшы ґу
ньому, прочытали мы наголовок допису, якым ся занимал. Выявило
ся, же был то допис «о модах». Очывидні, чытаня такого материялу
вплыват на мужчын достойного віку благотворні,
приколышуючы іх до сну.
Роман Кыселюк і вдова Поляньска ідут на кварантанну, а Боюк і 40
терезинців выізджают до Ґрацу. При ганґарах для аероплянів власти
побудували пекарню. Люде з нашого бараку хоснуют часто в бесіді
слова «хомик» і «папа римска медведик XVI». Серед люди з Терезина
находит ся о. Пірог, студент Шуміньскій, Кмицикєвич. Селянин Барна
заробил тілько на праню білизны, же купил сой першыраз в жытю
опаску на баюсы і вдівшы ю кєпешні, з руками в кышенях проходит
ся по пляцу. Тоты, котрым дохтор заборонил давати зупу з мясом,
міркуючы над тым бесідуют медже собом: «Я годен ся обыйти без
мяса, але чом мя выключыли зо списку отримуючых мясну зупу, не
розумію». Бортакуватий Штефан літат за грубом продавчыньом хліба
і за «Schwester», чым впроваджат проходячых ся по пляцу
в неописану розбавленіст.
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10 МАЯ. — Ґенерал зас
одвиджує лаґєр. Вдова по
Несторі Поляньскым хце
одвидіти пред одъіздом гріб
свого мужа, але власти не
позваляют. Заказує ся женам,
мужам і дітям молити ся
пред одъіздом на гробах своіх
рідных.
Маме нового дохторя —
Поллячка (Чеха). Дохтор
Пістінґер выізджат на фронт,
він был дост добрий —
і дохтор, і чловек, помагал
нам, кілько міг. Петро Дідчык
преходит до шпыталя
незаказных хворот.

12 МАЯ. — Ґенерал візитує
баракы. Єден старий
селянин просит, зо взгляду
на тоту же старіст, пустити
го зо сыном на вільницю,
одправившы передше, як
належыт, під кварантанну.
Ґенерал по выслуханю обіцює
розсмотрити його справу.
Покріплений милостивым
одношыньом ґенерала, дідусь
лестливым низкым голосом
звертат ся по польскы до
ґенерала, величаючы го «Ваша
ессенция!». «Што хцеш?» —
звідує ґенерал. «Дохтор не хце
мі дати карточкы на мясну
зупу!» Приявны ся всміхнувшы,
ґенерал махнул руком і пішол
дале. Чытаме ґазеты пред
бараком. М-к бере обычні
за єдноразове прочытаня
ґазеты 70 гелерів. Йосеферта
(Поляка), посадженого на
штырі місяці до ізоляткы
без поданя причыны і без
слідства, выпустили 11. того
місяця о першій годині ночы
і одослали до бараку. О семій
рано Кіцка з наказу власти
одпровадил до арешту Карела
і Дудру. Рано холодно, але
пополудни потепліло.

101 років тому
в Талергофі…
13 МАЯ. — Димитрий
Качор захворіл на тифус.
Під кварантанну одосланы
з нашого бараку: Базар,
Середа, Стефан Качмар,
Коваль, отец о. Калиновича
і інчы. Збераме споможыня
для хворого Качора. Ввечер
бесідуєме з Шуміньскым,
Романом Макаром і єдным
селянином, котрий передал
нам факт заміреного убийства
селянина. Пару місяців
тому розповідаючий стоял
недалеко од вартового і виділ
як ґу ньому підышол другій
вартовий і повіл му, жебы
закурил папіроса і шмарил
пред селянина, што вояк
і зробил. Селянин, видячы
лежачий закурений папірос, не
звертаючы увагы на заборону
куріня, піднюс го і, очывидні,
дораз зачал курити. На тото
і ждал вояк і, підышовшы,
проколол го багнетом в кількох
місцях. Остатнім часом
жолніры Чехы односят ся до
нас дуже ліпше як Австриякы.
Днеска приняли мы до
нашого бараку Лемків: жака
Казиміра Червіньского, Гаврана
і Олеснєвича. Ден горячий. При
бараках занятых через люди
з Терезина стырмит ціла гурма
нашых, котрых вартовы —
Чехы не одганяют. Ніт порядку
з почтом, бо роздає ю пятеро
люди. Грам з Федорком
в шахы.

14 МАЯ. — Преслухує мя і о. Василя Куриллу войсковий слідчий.
Мій протокіл голосит: Теофіль Курилло, 23 рокы, грекокатолик,
вільного стану, юриста і практикант в повітовій польскій касі
ощадности в Ґорлицях; арештуваний через вахмістра в Ґорлицях,
в мешканю. «За што арештуваний?» «Не знам — одповідам — быти
може Вам пане судя тото відоме». «Мате грошы?» — «Не мам, але мій
отец іх має». «Чом він ту не пришол?» — «Бо го не кликано».
«Товды го закличте». (Я прикликал няня). Судя тіж вывідує вітця
о імя, фамелию, кілько років, ци женатий, ци мал судову справу.
Отец одповідат, же в Новым Санчы был преслухуваний з причыны
анонімового доносу. З підозреных лем двом дано вырок — деканови
Сандовичови і його сынови Антонийови, котры і были розстріляны
в Новым Санчы; інчы, зато же в Санчы появила ся холера, были
одосланы до Талергофу. «Был єм пред войсковым судом і, як видно,
звільнений». Судя: «Кілько грошів мате?» Отец: «В депозиті
400 корон і 130 корон місячной пенсиі».
Днеска войсковий слідчий преслухує вшыткых підозреных
з Перемышля, а з Лемків лем д-ра Димитрия Собина і його брата
Михала, і кількох іщы селян. Горячо, парно. Вшыткы мы лем
в споднях і кошелях. На пляцу декотры зберают сцюкы, вытрущуют
з бібулок, сушат і хоснуют до робліня новых папіросів. Рано, підчас
сніданя, мож видіти цілу гурму голодных люди, молиґаючых, жебы
лишыти ім зупы. Хлебчут ю з чысто звірячом жадністю. Декотры
купуют тоту міцно розріджену зупу по 4 — 10 гелерів за горнятко.
Войсковий слідчий преслухує Боруха, потім преносят го враз
з Кжыжановскым, Кмицикєвичом і Прислопском до 34. бараку. Над
Талергофом розшаліла ся буря з перунами, блискавицями.

15 МАЯ. — Нелюдскє поступуваня старшого дозорці арешту з єдным
рускым інтернуваным. Невідомо, за што бил го палицьом по плечах
і руках, на пробу обороны клял го (каналия, свиня, і подібні), а по
долгым знущаню ся над ним — зас посадил до арешту.
Власти кажут побілити вапном баракы зо двора, а попри самых них
урядити грядкы і посадити фізолу, жебы — кєд выросне — вкрыла
стіны бараку. Велькій дощ. Кріґіч (Kriegicz) выізджат ввечер до Ґрацу.
Комісия міркує над справом будовы часовні і звідує ся священників —
якой они віры; Німці нич не знали о уніятах і мали іх они до того часу
за православных.

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

Богдан Ґамбаль
gambal@lem.fm

« Жена мало не перевернула

цілого краму з книж- ками, не
зашпотала і впала. Так полетіла,
де єй очы понесут, довєдна
з єй обявленом жытьовом
правдом »
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Зчудуваний пан Журден долго не міг ся
успокоіти. Хотіл написати писмо до милой
дамы, а ту ся го звідуют, ци лист буде вершуваний? Премудрий філософ-учытель му
повідат, же писати мож, хоснуючы або верш, або прозу,
не інакше, і што кажде писаня, котре не єст прозом,
єст вершом. Аж тепер Журден ся дознає, што заєдно
і він гварит прозом, през сорок років – ден в ден. Коли
ся чловек такє дознат, не годен спокійно дале жыти.
Не сут обдарены фантазийом тоты, што не знают
достеречы кругом – в реальности, манєрах, традициі,
поступлюваню з згоді в утертыма схемами – той правды, котра поміщена єст в ріжных деталях, людскых
захованях, завислости і рутині, котрых на штоден
ани не хочеме достеречы. Єст рідко стрічаний тот
вид звиджынь, креативной орієнтациі в просторі,
быстроты і таланту, проявів шырокых горизонтів,
котры ся берут з землі, природы, звыків і штоденной
роботы. Бо принимат ся, што понятніст, притомніст
і фантазию треба ідентифікувати з фікцийом, з уявліньом якысого ниґде не присутного істнуваня. Лем
же, тото што нияк не істнує, утопійны мриі, ілюзиі,
добры сут до розповіданя в байочках, леґендах, або
літературі science fiction. Там мож переконуючо засвідчати про смокы-шарканы, прінців і прінцессы,
духы, ґномы, богынкы і желізны волкы. Такы оповіданкы добры сут для діти до прецизийно зазначеного віку, не старшых. Потім творця байочок достає
заслужене мено – оповідача несотвореных історий,
або дітинячого бортачка.
Беручы реальніст як твориво, правдива сила
уяв єст годна побудувати дашто занимаюче, нове

і інтересуюче. Тa чом самы про себе твориме іррацийональны міты, придаєме вартости і оцінюєме
назначений культуровыма уявами фалат землі,
ідеалізуєме выбрану нами част люди і оповідаме
арбітральны осуды о другых? Тоты о нацийональным
характері Русинів сут єдныма з обґрунтуваных і фурт
присутных застарілых байковых творів. За нима
мала бы іх векшына быти обдарена комплексом
психічных і фізичных прикмет, якы іх одділяют од
інчых народів. Такы руснацкы особливости то найчастійше стрічаны типы заховань, системы постав,
вказуваны ґрупом вартости і соспільны переконаня.
Тот нацийональний характер мал бы ся основати,
быти вывченым, або перевзятым з давных поколінь
з цілым системом норм, взірців, вартости і ґруповых
цілів. І таку руснацку ментальніст можеме штоден
видіти, або самы презентувати. Можеме собі самым
представити і доводити істнуваня автостереотипового «духа народу».

Михалівскій Ватрович пристанул попри
столі, де выставлены на продай были ріжны лемківскоязычны выдавництва. Почал
іх перезерати і зачали сме бесіду. Взріла
го якыса породинена з ним жена, котра біжыла
в розкопанци деси перед себе.
— Ноле посмотр ся мают книжкы по лемківскы –
повіл Ватрович.
— Неє ниякого лемківского языка – выстрілила як
з канона - тото знам, наш священник нам тото
давно повіл.

доводжыньом проблемату неістнуваня лемківского
языка, функцийонерами чужой нациі і неґативныма героями той сатиричной сцены сут тоты, котры
стоят ззаду і підповідают ріжным бідакам неправду,
жеруют на дачыім незнаню, выкорыстуют свою
позицию утвердженого соспільного лідера, жебы
шырити в народі іґноранцию і анальфабетизм. Зогыджати Лемкам іх лемківску достоменніст. Грошом
од вірных ся не брыдят, іх говір мают за нич. Бізовно.
Інтересує мя, як бы такы «освітникы» ся чули, коли
дахто бы ім повіл, што єден хлоп зо села Моринці,
неякій Шевченко, почал писати народны стишкы
в наддніпряньскій малорускій говірці, а лем товды,
коли тот досправды здібний артиста хотіл якысий
вызначнійший твір написати, напримір драму, то
ліпшым як сельскій балак был му росийскій літературний язык?
А дале і з русифікаторами, польонізаторами, словакізаторами може си Лемко легко в тот сам спосіб дати
раду. Бо антирусиньскым ідеолоґам брыдь і чужий
єст тот вид культуры, в котрым то русиньскє писане
слово мало бы быти основном вартістю, а чытаня
літературы – пожаданым взірцьом захованя. І по
тым іх познате, тых што роблят чеснотом – шыріня
фобіі – до рідного печатаного слова Русинів.

Термін «стереотип» был введений
в соспільных науках Вальтером Ліпманом в 1922 р. В Польщы, в тамтым часі,
в розправі «Нацийональна меґальома-

Ґрафіка: Illustration de Grandville pour Le Renard et la Cigogne de La Fontaine (I, 18), джерело: вікіпедия.

Автостереотип

— Видиш єй... знал єм наперед, же она так повіст –
без жалю додал Ватрович.
Жена мало не перевернула цілого краму з книжками, не зашпотала і впала. Так полетіла, де єй очы
понесут, довєдна з єй обявленом жытьовом правдом.
Грекокатолицкій піп єй повіл ясно – лемківского
языка неє, то і лемківскых книжок быти не може.
Хоц бы і были, то іх неє, а єй очы видят лем тото, што
она хоче видіти. Заховайте од того, жебы єй дахто
наказал книжку купити і єй чытати. За вельо того
доброго, такій афронт. Потрясло бабом, як чортом
од свяченой воды.
Непорадні і покус смішні заінсценізувала тота
жена драматичну історию, котра найвеце повідат
не про ню саму, лем про нас вшыткых – про Лемків.
Надзвычайні коротко і стручні запрезентувана ту
была ґрупова самооціна, лемківскій автостереотип –
уявлены знагла опініі о своій рідній ґрупі. В реченым
припадку не было о ниякых позитивных лемківскых
прикметах, лем о ґанчах. До такой самооціны не
треба ани прирівнуваня до представників інчых
ґруп. Тому автостереотипови того не было треба.
Лем жену не обвинял бы-м нияк. То не она тому
винна, же хоц бы ся голосила за Лемкыню і выкричала свою квестию парадным вершом в літературным
лемківскым языку, то ани не подумат, жебы был на
світі присутний якысий лемківскій язык. Неє і уж.
Так засвідчыл єй ґуру, неквестийонуваний авторитет,
якого грекокатолицкы предкы подібно приказали
чествувати. Хоц бы од часів предків Боднарчанкы духовны отцьове одмінили ся барже, як нарід
з которго ся выкарали. Найбільше заінтересуваны

нія», Ян Станіслав Быстронь окрислил прикметы, котры природні приписує ся «чужым» – анормальніст,
одмінніст і чорніст (прим. чорне піднібя, ци другы
части тіла). Своіх люди тоты прикметы мали бы ся
не імати. Єднако, окрем стереотипів, котры односят ся до другых, даст ся описати і автостереотипы
т.є. упрощены, часто емоцийны оціны, неповязаны
з реальністю, котры тыкают ся своіх. Дослідник вказувал, што приписуваня стереотиповых, неґативных
елементів «чужому» мат послужыти повеличаню
вартости свойой ґрупы, то єст до пошырюваня нацийональной меґальоманіі.
Писал по войні Іван Руснеко про «освітників» зо
свого села:
«Писал в книжках пан Зілиньскій
(давно звали го Кобаса)
Же люд з села Бонарівка
Інча раса, ліпша раса.
Бонарівка, Опарівка,
То потомкы «запоржців»,
Гварил доцент пан Зілиньскій,
Твердили і єґомості.
Говорили такы чуда
Євин, Клюфас, Цолта, Узкій
І твердили, же то люде
Украіньскы, а не рускы.»
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Лем так досправды, з образу чужынця мож легко
вычытати барже образ самого себе, не другых. Автостереотип возникат сам, незалежні од сопоставліня
прикмет, приписаных своій ґрупі. Тото, як самы себе
в векшыні видят і оцінюют, переносят на односины
до світа, на трактуваня інчых членів рідной ґрупы
і односины до «інчых», напримір до презентуючых
одмінну расу, достоменніст, політичны погляды, ци
культурний смак. Горджыня ся свойом цінністю дає
почутя безпекы, але неґативна самооціна веде до
фрустраций, в консеквенциі рівно може вести до
аґресиі взглядом «інчых» як і членів свойой ґрупы –
до автоаґресиі.
Недавно Украінці позберали підписы під петицийом о забераня украіньскых пашпортів за
сепаратизм. Од віків ліпше было вытратити, або
прогнати з краю люди чужой віры, як рацийональныма методами не допустити до шыріня ся заразы.
Історикы можут сыпати доказами, коли загорожыня,
выкликане епідеміями, войном, голодом, вело до
гляданя – oфірнoго цапа, котрым ставали ся етнічны,
або реліґійны одмінникы, уважаны за джерело вшыткого нещестя. Лем така постава бере ся з темноты,
іґноранциі і потребы зрозумліня непонятого, горозного і незнаного. Мож бы продолжати досліджыня
над лемківскыма автостереотипами, жебы на кінци
показати типове в культурі помішаня неґативных
з позитивныма прикметами. Можеме тым способом
дістати опініі, котры бы мали засвідчати, же Русины
не мают добрых припущынь про свою ґрупу. Выказати, што домінуют важны неґативны прикметы
нацийонального характеру Лемків, котры ведут до
величественного комплексу понижыня взглядом
другых народів. Але в теоретичных моделях повідат
ся, же мусіло бы тото почутя меньшецінности быти
повязане з компенсуючым почутьом высшости

Русинів взглядом другых народів. Ставлям фляшку
тому, котрий тото доведе і оставлям досліджаня
той припустной «основной» русиньской прикметы
етнічным опонентам.
Факт, што автостереотипы берут ся з фундаментального культурового змісту, веде до внеску, же не
даст ся іх поминяти, маніпулювати, або думати же
мож іх легко зміняти, хоснуючы якысы промоцийны
акциі, або усвідомлюючу пропаґанду. Переконали
ся о тым тоты Украінці, котры за грошы Фундациі
Баторого вели нарушаючу закон кампанію, направлену на вынародовліня Лемків перед списом
в 2011 р. Можеме сой назовни зміняти выгляд себе,
села, хыжы, публичных просторів, любувати ся
в моді, ґаджетах, одмінити і культуровий климат
на фестівальчыку, але Русины мают глубоко поскрывану в ріжных неекспльоруваных місцях свою
достоменніст, і в моім понятю, в понятю лемківского
ідеолоґа, доказуют єй о вельо за рідко.
Ґруповий русиньскій автостереотип то стандаризуваний образ Русинів і уявлены прикметы, котры
сут тісно зъєднаны з почутьом приналежности до
ґрупы. Сут они формулуваны емоцийні і вартістюючо, прото не сут елястичны як ґума. Мож прібувати
іх натягнути аж під шыю, та ременьом звязати,
лем як знагла зробит ся за тісно, то каждий ремін
і кажда ґума не вытримают і тріснут. Біда тому, хто
тот мотуз привязал, ліпше му млиньскє колесо на
шыю надіти.
До вшыткого, што каламутне, пересічне, до тых
плыткых як верхнина на молоку вісти, до непоглубленого знаня, перевзятого безрозумні і приспособленого до свого огляду світа і незначучых фактів,
до того вшыткого мож привыкнути. Легко дістати
патент на нешколеніст. Пілдньовий курс і сте подібно
учытельом лемківского языка. Правдиве вышколіня,
познаня правды про світ, люди, а наконец – про свій
нарід, потрібує долгє голошыня правил, перевзятя
поставы одважного принципіяльного борця і штоденного мозольного труду. Бо, коли раз за час прийде
рідній ґрупі рефлексия, то все она познат, же тото
што правдиве, лемківскє і честне, зроджене было
в болю, поті і кырви, а не было найдене в капусті,
ани принесене боцанами на яр. ●

Матура:
час - старт
Севериян Косовскій
seweryjan@lem.fm

Пришол май, зазеленіли ся каштаны, а з нима – згідні з традицийом – тогорічны матуры. Вшытко – як
іде о іспыты дозрілости в Польщы – выстартувало
в послідню середу, 4. мая 2016 рока. Абітуриєнты
будут ся цілий місяц змагати з тым, што такой мусіл
перейти каждий, хто кінчыл середню школу.
Тото, же того рода еґзамін є, як раз, писаний
в Польщы на закінчыня середньой школы, не
є ничым чудным. Подібны іспыты сут проводжены
і в інчых державах Европы. Так ся видит, же каждий
з етапів даякой дидактичной формы вчыня мусит
ся кінчыти загальным офіцияльно-державным еґзаміном. Но, в Польщы уж діти по закінчыню основной школы мусят ся бороти з першым поважным
в своім жытю іспытом, пак приходит ім подібне,
уж як выросненій молодежы, кінчучы ґімназию.
Матура то штоси більше, бо окрем того, же кінчыт
она загальну науку за вшыткы рокы ходжыня до
школы, то іщы має задачу вводити молодых, але уж
дорослых люди, власні в тото другє, ачий «дозріле»
жытя. І хоц вшытко могло бы іти як острий ніж по
скыбці з чудовым домашнім маслом, знаме, же вельо
оной дорослости не залежыт од самого написаня,
або ненаписаня матурального іспыту, але радше од
особливости школяря і його емоцийного розвитку,
або жытьового досвідчыня.
Першы матуры припоминаючы хоц покус днешні,
явили ся в Европі вєдно з покликуваньом в ріжных
державах міністерств до справ едукациі і наукы. Розвиток европейского шкільництва пришол в ХІХ ст.
То час, коли територия днешньой Карпатской Руси
такой ціла находила ся під пануваньом Австриі,
а од 1867 рока під Австро-Уграми. Приведіня той
короткой істориі має влияня на пізнійше пізніря
взглядом матуры і на Лемковині, коли так по правді
допіро в ХХ ст. русиньскє шкільництво розогнало
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ПОГЛЯДЫ

ся на лемківскым боці Карпат. Хоц тамты обставины
давали змогу творити русиньскы ґімназиі і бурсы, так
доцяп еманципация лемківской матуры в подобі іспыту
з лемківского языка прийде на ХХІ ст., парадоксальні на
хвилю, коли бы ся могло здавати, же рівен того языка
серед меншыны жыючой в діаспорі і по долгым вынятю
спід права є істо планний і мало хто днес потрібує і знат
чытати і писати в лемківскым языку.
Вертаючы до днешньости і того што діє ся власні в тым
часі, тогорічны матуранты своі змаганя зачали такой одраз
по великодніх святах (подля юлияньского календаря), зато
і лемківска молодіж, котра підходит в тым році до іспытів,
могла зобрати силы за святочным столом. Порядок матур
в Польщы є незмінений од долгых років, прото же все
зачынают ся они писаным еґзаміном з польского языка.
Другій і третій (праві все) ден то писаня математикы
і іспыту з єдного з новожытніх чужых языків. Всітри сут
писаны в основным рівни, зато абітуриєнт годен собі іх
дальше написати іщы в розшыреным рівни. Но, окрем
тых трьох предметів, котры сут необхідны жебы зарахувати матуру, обовязковыма являют ся іщы устны іспыты,
за порядком: з польского та новожытного чужого языка.
Польскє законодавство дозвалят фунґувати школам,
котры ведут як обовязковий меншыновий язык, або одділ
навчаня такого языка. Товды особа, котра кінчыт такій
ліцей, мусит обовязкого написати іспыт з того языка,
хоц бы не была членом меншыны, котра тым языком ся
послугує. Жебы отримати позитивний результат з писаной
части обовязковых матур, треба отримати мінімум 30%
пунктів. Устна част іде подля другых принципів.
Попри тым, абітуриєнты можут здавати іспыты з другых
предметів, котрых вчыли ся вчас ходжыня до середьой
школы. Подля статистик Центальной Еґзамінацийной
Комісиі, польскы матуранты найчастійше здают в розшыреным вымірі такы предметы як математика, фізика,
біолоґія, хімія, ґеоґрафія, істория ци знаня о соспільстві
(WOS – wiedza o społeczeństwie).
Серед Русинів в Польщы переломом явил ся 2013 рік.
Товды же пришол час на речену горі еманципацию нашой
нацийональной дідовизны – лемківского языка. Згідні
з законами Польской Республикы, каждий, хто має дяку
(неконечні мусит быти членом нацийональной меншыны), може здавати матуральний іспыт з меншынового
языка. Найбільшом популярністю тішат ся білорускій,
украіньскій, литовскій, та як реґіональний – кашебскій
язык. До той елітарной меншыново-матуральной ґрупы
долучыл в 2013 році і лемківскій язык, хоц мож го было
здавати уж перше. А вшытко за справом єдного матуратна
з ІІ Загальноосвітнього Ліцею ім. Станіслава Выспяньского
в Ліґници. Першым одважным был Данько Возняк – внук
учытеля лемківского языка в Ліґници. Была то історична
подія, бо, што правда, наш язык был уж выкладаний на
університетскым рівни за справом лемківской філолоґіі
на Педаґоґічным Університеті в Кракові, то матура з лемківского языка до той поры оставала лем несполненом
мрийом учытелів та філолоґів.
Одраз по першым історичным матуранті серед лемківской молодежы зродила ся охота і векша одвага до
підходжыня ґу матурі з того меншынового языка. В 2014
році о ліґницкым ліцею зас было голосно за справом Северияна Косовского, а жебы не было, же лем на чужыні
годны тото робити, в маю 2014 рока матура з лемківского
была перший раз писана на Лемковині. Історичну першу
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матуру писал Дарко Копча – ученик ґорлицкого ліцею.
О рік, досправды велику фурору зробила перша дівка!
Ганця Шмайда не дост, же влони сама писала лемківскій
язык, то іщы подарило єй ся зробити медияльну карєру.
Была кликана м.ін. до популярного в Польщы проґраму
Pytanie na śniadanie, aж і приізджали робити з ньом інтревю редакциі інчых медий. Но, істо товды про Лемків,
іх язык і трудну історию зробило ся голосно.
Дішли сме до 2016 рока. Неодолга, 24. мая з аркушом
з лемківского языка буде борола ся дальша молода Лемкыня – Дария Кузяк. Тогорічну матуру з лемківского языка
напише в єдным з ґлоґівскых ліцеів, на заході Польщы. Кус
жаль, же по проґресі в 2014 році, коли до іспыту стануло
двох арбітуриєнтів, тота надвыжка взглядом першой матуры зас впала. Хотіло бы ся мрияти, же лемківскій язык
на матурі пише што найменьше 10 учеників, хоц по єдным
з каждого з пунктів вчыня нашого прекрасного языка.
То не так, же нас мало, же не маме здібности. Думам, же
бракує нам одвагы, запертя і попертя. Окрем Дариі Кузяк,
котра підыйде до матуры того рока, молодых Лемків, так
з Лемковины, як і чужыны є досправды вельо. Щестя, же
тота традиция є дальше ведена, но надієме ся – думам
вшыткы вєдно – же по інчы рокы буде ліпше, же тренд
буде ішол допереду, же буде штораз більше матуристів
з лемківского языка.
Матуральний аркуш з лемківского языка припоминат еґзамін, напримір, з польского языка. В основным
рівни складат ся він з двох части: першой – тыкаючой
чытаня зо зрозумліньом і дальшых звідань до тексту,
та другой – написаня выпрацуваня, статіі на єдну з двох
поданых тем. Головні писаний текст тыкат праві все
або даякой русиньской прозы, або народной поезиі. Час
тырваня матуры в основным рівни то 170 минут і мож
максимальні достати 70 пунктів.
Як іде о розшырений рівен з лемківского языка, то
абітуриєнт в 180 минут мусит написати долшу працу (не
меньше як 300 слів) на єдну з двох поданых тем. Товды
максимальні мож отримати 40 пунктів. Попри тым, при
єдным як і другым рівни, ученик може спомагати ся
польско-лемківскым і лемківско-польскым словником.
Памятам, як были і з тым проблемы, бо школа не мала
лемківского словника, бо такой єдиний котрий был печатаий то словник Ярослава Горощака, котрого тираж ся
уж давно розышол. Я, коли єм мал писати матуральний
іспыт з лемківского языка, взял єм свій словник з хыжы…
Думам, же такы неточности мусят быти порішены за
справом творячого ся контекстового словника лемківского
языка, котрого роботы веде проф. Олена Дуць-Файфер. Лем
професийональний словник, доступний в міністерстві,
школах, пунктах вчыня і, очывидні, в інтернетовым виді,
може вести ґу добрым цілям.
Матуру з лемківского мож тіж бесідувати. Іде про
еґзамін, на котрым ученик мусит запрезентувати даку
выповід, а од змін в 2015 році одповідати на задаваны
еґзамінатором звіданя. Покля што, такой формы не обрал
нихто з дотеперішніх матуристів з лемківского языка, але
є она доступна разом з писаном частю еґзамінів.
За вшыткых тогорічных матуристів тримаме пальці,
а особливо за матуру з лемківского, котра одбуде ся 24. мая
2016 рока. Буде добрі! ●
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Недоучены?
Україньска редакція Радіа Патрія
принесла в рамках проґраму Клуб
особностей розговор із директором
Словацького народного музею – Музею україньской културы у Свіднику
Мирославом Сополиґом з нагоды його
жывотного юбілею – 70-тых народенин. Дізнав єм ся, же не знам історію.
Вєдно зо мнов і далшы десятьтісячі
людей на Словакії.
Розговор, котрый быв головно заміряный на жывот і роботу Мирослава Сополиґы, не заобыйшов ся без
«пікантерій». Вопросів редакторкы
Людмилы Ґаряньской односно різных
змін назвы музею, запричіненых боторьбов Русинів по 1989-ім році за
здобытя того музею, кідьже музей
має збірковый фонд позбераный на
русиньскых селах, котрый належыть
до духовной і културной дідовизны
Русинів. Но холем то принесло і даяке
позітівум, а про мене і новы факты.
Доктор історічных наук бісідовав
(як все) о тім, же Русины і Українці,
то єден народ. Же властно треба знати

Петро Медвідь
petro@lem.fm
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історію. Кібы сьме єй знали, втогды
бы сьме знали і то, же Русинами ся ту
колись называли вшыткы – од Карпат
аж по Київ. Значіть, сьме єден народ.
Доктор історічных наук вже даяк із
історії не спомянув, же колись ся мінімално дакотры славяньскы племя
звали і «словены», но напрік тому
пришло в даякім часі народне усвідомліня і одокремліня тых народів,
і днесь знаме і Словаків, і Словінців
і далшы народы.
Так само уж даяк із історії доктор
історічных наук не спомянув, же таке
саме народне усвідомліня, народне
і політічне одокремліня, пережыли
і Русины. В тім самім часі, як наприклад Словаци, із котрыма бок по боці
войовали в Угорьску за свої права.
Положыв бы єм вопрос: Де втогды
были Українці, у кого войовали за
свої права, і што то має з Карпатами?
Як позітівум беру, же уж не єм
псіхічно хворый. У тім розговорі вже
директор свідницького музею не бісідовав так, як перед пару роками

кідь тото слово є платне про людей,
котры жыють од Києва аж якбачу
по Прагу? Оно бы мі то і цалком так
пасовало. Втогды бы сьме могли обернути оптіку приниманя нас україньскым народом, і зачати бісідовати тото
саме, што Українці о нас, лем навспак:
Вшыткы сьте Русины. Якый окремый
україньскый народ? Якый язык? Ваш
язык є лем діалектом нашого. Научте
ся літературный язык – русиньскый.
Лемже, нащастя, не є потребы тото
робити. Русины ниґда не потребовали атаковати якыйсь народ, жебы
підняли своє властне еґо. Ниґда не
потребовали говорити о іншім народі,
же не є народом, і же є то лем субетнос
Русинів. Хоць офіціално в комуністічнім режімі не існовали, пережыли.
Без того, жебы крали ідентічность
іншым. Резултаты видиме по 1989-ім
році, одколи ся нас на Словакії все
веце голосить ку свому походжіню.
Резултаты все зменшуючой ся кількости Українців на Словакії так само
о дачім свідчать, і не є то в проспіх
того, што бісідує пан директор.
Може сьме в дакого очах недоучены, но холем уж сьме псіхічно
здравы. І быти недоученым, в очах
історіка, котрый выхаблять і приспособлює свому пересвідчіню історію,
є лем честьов. ●

« Наука іде далше.

Мирослав Сополиґа
нас вже розділив на
Русинів-Українців,
котры жыють на
Словакії, РусинівЛемків, котры
жыють в Польщі
і Закарпатьскых
Українців, котры
жыють, як уж
подля назвы
видіти, на теріторії
Закарпатьской
области »

на пресконференції в Ужгороді, же
русиньскый рух то лем пару псіхічно хворых людей. Ку тому собі може
заґратуловати і далшых веце як 34
тісяч людей, котры ся приголосили ку
русиньскій народности, ці веце як 56
тісяч людей, котры ся приголосили ку
русиньскому материньскому языку.
Днесь уж не сьме хворы, сьме здравы.
Днесь уж лем не знаме свою історію.
Або, ліпше повіджено, не хочеме єй
інтерпретовати так, як директор музею. Не хочеме замовчовати факты,
котры до ідеї великого україньского
народа не пасують. Але і так – велике

позітівум, же уж не сьме хворы. Лем
нас може треба дати на урокы із україньской історії, жебы сьме ся доучіли.
Новостьов про мене є, яке є наше
нове діліня. Нас, розумій Русинів, єдного народа із Українцями. Уж не сьме
лем Українці, або Русины-Українці.
Наука іде далше. Мирослав Сополиґа
нас вже розділив на Русинів-Українців, котры жыють на Словакії, Русинів-Лемків, котры жыють в Польщі
і Закарпатьскых Українців, котры
жыють, як уж подля назвы видіти,
на теріторії Закарпатьской области.
Вопросом є, же чом не лем Русины,

На фотоґрафії: Себастіан Мунстер,
Европа як кральовна (р. 1570).
Жрідло: wikimedia.org
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В НАЙБЛИЗШЫМ ТЫЖНИ

Подіі в найблизшым
тыжни:

10.05.2016

1

«Златый ключік» в ТАД
Театр Александра Духновича,
Пряшів, 09.30 год.

2

6

10.05.2016

Віртуальны Гушлі – Фолькова платня 2015 рока
оголошыня результатів
До пілночы 30. квітня/ апріля 2016 р. мож было
взяти участ в голосуваню «Віртуальны гушлі» на
найліпшу фолькову платню 2015 рока. Орґанізаторы плянуют оголосити результаты конкурсу
10. червця/ юнія 2016 р.

12.05.2016

5

Лемконалиі 2016
Вроцлав

11.05.2016

«Ковалі» в ТАД
Театр Александра Духновича,
Пряшів, 19.00 год.

4
24

12.05.2016

Доповід нт. русиньского оселіня в реґіоні Клівленд
Parma Library, Parma OH, 19.00 год.

3

Лемківска молодіж, котра студиює во
Вроцлаві, сердечні просит вшыткыx
оxочыx на Лемконалиі 2016. То подіі
орґанізуваны вчас студентскыx Ювеналий, якы проxодят во Вроцлаві в маю
каждого рока і сут торжеством вшыткыx вроцлавскыx студентів. Окрем
традицийного походу студентів, вшыткы сут прошены на наступну подію
Лемконалий 2016, т.є. спільне ґрілюваня на річныx валаx над Одром коло
тшебніцкыx мостів.

14.05.2016

«Тяпаковці» – выіздний
спектакль ТАД
Дім Культуры,
Бенядиківці, 17.00 год.

7
15.05.2016

«Спросины», «Медвідь» —
выіздны спектаклі ТАД
Дім Культуры, Крайнє
Чорне, 15.00 год.

8

15.05.2016

«Погіряне і сусіды / традицийне народне облечыня» –
одркытя выставы
Каштель в Шымбарку,
17.00 год.

Скоропис

Демко Трохановскiй

demko@lem.fm

Одсвяткували уж вшыткы Великден. Не буду в тым
місци зас ся розписувал о календарях, а о тым, же час,
в котрым – як в давній Ґрециі вчас олимпійскых змагань –
тихнули войны, світ ставал в місци, а повітря дуло свойом
чыстотом, вкінци минул. В редакциі ЛЕМ.фм+ чуєме тото
і мы, бо першы е-ластівкы уж голосно чыр-чыркают. Як
то добрі, же вшытко вертат до давной нормальности
і свойого порядку.

•••

і не буде, сут покус як єті. Для державных власти являют
ся лем товды, коли заміст одраз помалювати монумент
на синьо-жолто, найперше малюют го в інчых кольорах,
жебы доказати москальо-русиньско-сепаратистичний
список і доказ на істнуваня єті. А так на ранті – не шкода
фарбы? Синя придала бы ся на малюваня европейскых
прапорів за 50 років, коли Украіна буде входила до Евросоюза, пак білом буде мож малювати улиці, збудуваны
з европейскых фондів, а кєд ся не поведе евроакцесия,
червена придаст ся на підклад до серпа і молота, або –
залежні од політичной конюнктуры – на верхню част
емблемы террористів з ОУН-УПА, котры там (і лем там)
фурт являют ся героями.

•••

Фарбы (а при тым фарбліня) то необхідны акцесориі
минулых свят. Нима бо прикрашат ся великодні писанкы, або інчы яйця. Інча справа, же кєд – речме мало
літературно – дахто пустит фарбу, то часто сут з того
добры яйця. Знана вшыткым, выдатна фейсбукова блоґерка з Устя Ґорлицкого (давного Устя Руского), котре
в локальным русиньскым діалекті звучыт як «Усьця»,
ся розписує, же Лемкы-Русины-Украінці – «всё равно».
Постерігам тото як експозицию поглядів блоґеркы, але
окрем антрополоґічно-політолоґічных сентенций в роді
«до передуманя», односит ся до великого писателя Владиміра Хыляка. Аж приведу цитат в ориґінальным виді:
«CHWIST ZOSTANIE NA ZAWSZE CHWOSTOM». Хыляк ся
в гробі перевертат, але певно зо сміху, бо сам бы такых
предвеликодніх яєц не выдумал. Дальшы компетенциі
з обшыри літературознаня, речме шырше – вшыткых
розділів філолоґічных наук, находиме в святочных желанях блоґеркы. Тым разом написаных кірилицьом,
в непольскым языку (в якым – не знам). Шок і недовіря,
бо од давна єм просил, жебы пані написала дашто по
лемківскы, кєд так охочо по польскы коментує жытя
Руской Бурсы. Ани не буду цитувал. Тепер лем хотіл
бы-м пораіти блоґерці, жебы писала лем по польскы.
Для добра світа.

Нич іщы речены «вшыткы» одсвяткували Пасху, в Хусті (Підкарпатска Русь, тепер Украіна), в ніч з Великой
Пятниці на Велику Суботу доднес незнаны вандалі пофарбували монумент з названьом міста на три кольоры.
Смотрячы од горы, то горизонтальны поясы: синій, білий
і червений. Не тяжко ся додумати, же малярям бракло
місця зверха, жебы докінчыти фану Тайляндиі, зато
в рамках украіньско-тайляндской дружбы за профанацию
азийского державного прапора артистів назвали вандалями. То перша версия той горячой істориі. Мож іщы
піти другым путьом досліджынь. Тым ділом локальны
евроентузиясты маніфестували против Нідерляндцям,
неприхыльным підписати з Украіном асоцияцийну умову
з Евросоюзом. Одвернули фану горізнач і певно хотіли
домалювати шыбеницю, але, певно, хтоси іх выстрашыл, Іщы єдно треба пораіти – дорогу до раю. Хочете мати
вельо грошів, жыти в достатку і богатстві? Заміст глядати
зато може лишыли єй «неповішеном».
щестя в Панамі і – як президенты Путін і Порошенко –
выставити ся на остру критику нечестного обертаня
фінансами, ідте реґіструвати фірму до русиньского села
Так скоро, як могли втікати од памятника выстрашены на Мадярах – Комлошка, котре являт ся податковым раантитайляндскы, або антинідерляндскы вандалі, так йом (пишеме о тым напочатку того чысла тыжденника).
і скоро явила ся офіцияльна версия подій. Закарпатска 15 років тому, коли мал єм нагоду быти там на таборах
мундурова служба вытягнула свій шабльон, на котрым русиньской молодежы, тіж чул єм ся як в райскым огоод все выписаны три причыны зла і вшелеякых бід, тыка- роді. Може то з причыны розсіяных по цілым селі пивючых стремлячой од чверти столітя ґу цивілізуваному ничок з домашнім вином і палюнком, до котрых просили
світови Украіны: 1. Москва і Москалі; 2. Русины і політич- ґаздове і ґаздыні, остатні, што знают іщы выречы пару
ний маґочізм; 3. Сепаратисты і сепаратизм. В комісийно слів по русиньскы. А раіли мі: «остан з нами в раю». Но,
проведеній лотериі вышло, же тым разом то русиньска видите. Не остал єм. А тепер, заміст жыти в достатку
провокация. Міцны слова. Але треба памятати, же во- і богатстві, мушу чытати ріжны конины і блоґы, жебы
рогы Украіны не сплят. Москалі, Русины і сепаратисты было о чым (скоро)писати. Ех…
часто заміняют ся названями, прото і результат лотериі
был меньше важний. Єдно лем здає ся быти мало лоґічным – Москалі і сепаратисты офіцияльно выступуют
на Украіні, а Русины, котрых там николи не было, неє

•••

•••
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Богдан Ґамбаль
gambal@lem.fm

Представителі каждой єдной русиньской орґанізациі согласно
фурт голосят што Русины то нарід мирний і законопослушний.
«ЛЕМКО» – ґазета для народа – ч. 36 за
1913 р. приносит доказ чествуваня
лемківскым рекрутом офіцерской
власти і належного начальства.

Перед судом в Станіславові оповідала ся жытелька Волчынця Мария
В. скаржена о насилне примушыня.
В марцю того рока, по упадку «Закарпатской Руси» (ту т.зв. Карпатской Украіны) Украінці проголосили
«повселюдну жалобу» на обшыри
Східньой Малопольщы. Єдного
разу на улици приступила В. ґу
своій сусіді Мариі Станкєвічовой,
котру звідала в дост острій подобі,
чом «не носит признак жалобы по
сщезнутю «Карпатоукраіны», зас
тымчасом мат коралі, якбы то была
даяка «парада». Коли Стнакєвічова
одповіла, шот єст то лем єй особиста справа, В. зорвала єй з шыі
мотузик з коралями.
Кавза о примушыня оперла ся
о поліцию, а тепер стала ся причыном судовой розправы, котру оложено.

ФАФРИНДЯ І СКОНФІСКУВАНЕ

Законопослушні мельдую

ФАФРИНДЯ І СКОНФІСКУВАНЕ

Дожертій «геройці» коралі
не сподабали ся

