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26
Ци вчерашня пригнiтат 
сучасну?

В прекрансе недільне пополудне, 
22. мая т.р. рішыли сме з особом 
мі товаришучом выбрати ся 
до Нового Санча, дознати ся, 
што в бывшым воєвідскым 
місті бесідує ся про Лемків. Так 
по правді, то не рішыли сме… Рекомендуєме //

Редакция

шефредактор

Ш
то то был за тыжден! Літо ся хыбаль приближат, бо вид-
но го не лем по ярніх бурях, але і по тым, же за нами два, 
кєд не найміцнійшы, то напевно єдны з важнійшых культу-
ральных подій на мапі Карпатской Руси. Сміло мож повісти, 
же четвертій едициі Русиньского Фестівалю во Свиднику 

і ІХ Медженародному Бієнале Лемківской/Русиньской Культуры в Креници 
помогли час і погода.

Але нич ґу ним верну, похвалю ся Вам, же хоц 
минулий русиньскій тыжден зачал єм допіро 
в середу, потішыл єм ся. Пішол єм найперше 
до Пряшова, а быти на Пряшівскій Руси, коли 
грат Театр Александра Духновича – наша 
перлинка і дума в виді не лем єдиного во світі 
професийонального русиньского театру, але 
і фантастичного приміру, же можеме мати 
правдиву русиньску інституцию культуры (на 
пілніч од Карпат то абсолютно нереальне) – то 
так як бы в Пряшові нияк не быти. Тяжка была 
тота корчма (о пєсі пишу) тым більше, же по 
переіханых автом шістстох кілометрах не барз 
был єм рад сідити наступны пілтора годины 
в фотели, но не кажда пєса мусит быти легка 
так, же обзераючы забывают о болячым задку, 
а зосереджают ся на болячым од сміху бріху.

Пришло мі быти в четвер в Рускій Бурсі. Все 
там радо іхам, все там радо вертам. Зас єм ся 
потішыл, же міг єм видіти найліпший во світі 
ансамбль медияльной ґрупы Лем.фм. І не зато 
о тым пишу, жебы поясняти, чом як раз так 
думам, але – навзязуючы до предшого абзацу 
– кєд Лемкы рішыли не мати ани єдной про-
фесийональной інститутуциі культуры, боячы 
ся по правді ани не знам о што, тота бурсяна 
ґрупа ладує моі акумуляторы на долгій час. 
Не лем они, бо і смотрячы з бетоновой стіны 
Русенко і Духнович, котры, по мойому, хотят 
повісти єден до другого: «Ваню, ідеме на мі-
сто?» - «Здуріл єс, Сандер? Вшытку мериндю 
мам при собі. Сядме гев, бо кєд тамты скінчат 
засіданя, онедолга выйдут, сядут попри нас 
і разом побесідуєме о тым, што нас тішыт, 
што нас болит».

Но, і пришла пятниця, а забыл єм додати, 
же то был уж другій ден выдолженого вікенду 
в Польщы. Видно было тот час і прекрасну 
хвилю в комунікацийных проблемах – в Кре-
ници скорше бы ся чловек перемістил, іду-
чы ачий до заду з запертыма очами, як бы 
переіхал автом. Але зас єм ся потішыл. Не 
зато, же была то подія, котрой орґанізаторами 

являют ся критикуваны мном не раз Стова-
ришыня Лемків і Світова Рада Русинів, а зато, 
же будучы на креницкым бієнале, хоц лем 
дводньовій акциі, виділ єм тото, што винно 
проходити посеред нас каждий ден – на єдній 
сцені, в єдным місци выступили не Полякы, 
Словакы, Украінці, Румуны, Мадяры, Сербы 
і Хорваты, як в скорочыню годны сме ся час-
од-часу за вписом в пашпорті называти. Нич 
не мам до выміненых народів, нашых сусідів, 
але на креницкій імпрезі выступили Русины, 
котры забыли о пашпортах, о реґіонах, або 
державах, з котрых пришли, жебы зо сцены 
гордо повісти: мы Русины, маме свою культуру, 
маме традицию, маме язык і історию, котрій 
спільно ся кланяме.

І зас хотіл єм ся потішыти, жебы успішні 
завершыти горячий тыжден, але не повело 
ся мі піти до Свидника. З приватных причын 
мусіл єм скоро вертати домів, а моі лемефе-
мовы камаратя з усміхом, жебы-м іщы барже 
ім завидувал, фурт дзвонили, інформуючы 
о тым, хто уж выступил, што іщы перед нима 
і з кым уж ся встигли витати.

Як видите, не треба вельо, жебы інтерре-
ґіональну русиньску культурну выміну вести 
в нашых часах. Она тепер дуже легша як ко-
лиси, бо і на Підкарпатску Русь піти, не треба 
уж вісем годин стояти на граници. Правда – 
орґанізаторы не лем Русиньского Фестівалю 
во Свиднику і Медженародного Бієнале, а тіж 
інчых подій, могли бы ся вкінци добесідувати, 
жебы синхронізувати русиньскы календарі і не 
гнати люди там і назад, бо деякы фестівальовы 
акциі ся находят. Термін бієнале замірений, 
бо зжене до Крениці вельох заінтересуваных 
русиньском культуром, свидницкій фестіваль 
міг бы быти тыжден перше, або пізнійше – бо 
хвилю не заплянуєш, а она верифікує чысло 
присутных во свидницкым фестівали. Але і так 
єм ся потішыл. ●
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« така перша мысель, же мож 
підходити до матуры з рідного 
языка, пришла ґу мі в ґімназиі, 
но пак, коли  моі старшы 
камаратя приступили до 
іспыту, не мала єм уж жадных 
вантпливости »
фот. архiв Дариi Kузяк

Як бесідує Дария Кузяк: – […] ма-
тура барз файна! Писала єм розшы-
рений аркуш, зато не мала єм та-
кого аркуша як першы матуранты 
з лемківского языка, котрий складал 
ся з двох части. В мене была єдна 
загальна част, в котрій находили ся 
дві темы. На єдну з них мусіла єм 
написати выпрацуваня. Выбрала єм 
першу тему; был то текст Богдана 
Ґамбаля, котрий – на ранті – на-
ходит ся на сайті вашого порталю 
lem.fm, пн. «Три поколіня (Przemków 
stolica Łemków!)». Мала єм порушыти 
проблем, якій выникал з приведеной 
статі, а тыкал справы не бесідуваня 
в рідным языку […]. 

Другом темом, котру могла схос-
нувати Дария Кузяк, было порівнаня 
двох вершів. – На жаль спамятала єм 
лем єден, авторства Штефаніі Троха-
новской – «Лем небо над нами наше». 
Другого нияк не знала-м, зато і певно 
прото єм зрезиґнувала з той темы. 

Дария Кузяк матуру з лемківско-
го языка хотіла писати од все – од 
коли лем памятят. Хоц як споминат: 
[…] така перша мысель, же мож під-
ходити до матуры з рідного языка, 
пришла ґу мі в ґімназиі, но пак, коли  
моі старшы камаратя приступили 

Першы вражыня тогорічной 
матуристкы з лемківского языка!

24. 
мая 2016 рока, проходили матураль-

ны іспыты з лемківского языка. До еґзаміну дозрілости 
з нашого рідного языка приступила того рока єдна осо-
ба – Дария Кузяк. Абітуриєнтка підходила до іспыту 
в єдным з ґлоґівскых ліцеів, на заході Польщы. 

Еґзамін зачал ся о 9.00 год. 
за русиньскым часом 
і одраз по його закічныню, 
ок. 12.00 год., редакция 
ЛЕМ.фм сконтактувала ся 
з тогорічном матурантком, 
жебы на горячо почути 
про першы вражыня, тыка-
ючы матурального аркуша 
з лемківского языка.

до іспыту, не мала єм уж жадных 
вантпливости. Очывидно, тогорічну 
єдину абітуриєнтку підпорювали не 
лем знаємы, але і родина, котра од 
початку сперала Дарию в тым, до 
чого днес дішла.

– Хтіла бы-м тіж спомянути на 
учытельку лемківского языка, Варвару 
Дуць, котра істо дуже мі помагала 
в приготовлінях до днешнього іспыту. 
Хоц Варваба Дуць прожыват і вчыт 
на Лемковині, было она такой єди-
ном мойом учытельком. Мож речы 
– учытельком на одлегліст […], при-
сылала мі деякы книжкы, материялы. 

Попри матурі з лемківского языка, 
абітуриєнтка здавала тіж розшырены 
іспыты з істориі та польского языка. 
Звідана про дальшы пляны, одпові-
ла: хотіла бы-м складати документы 
на Музычну Академію во Вроцлаві, зо 
специялізацийом гры на саксофоні, або 
просто на Вроцлавскій Університет. 
[…] Щыро повісти, лемківской філолоґіі 
в Кракові єм покля што не брала до 
увагы, думам прото, же то Краків – 
кус далеко од родины, але не раджу 
тіж, же в будучности не скорыстам. 
Быти може, хотіла бы-м за якысий 
час студиювати наш язык на універ-
ситетскым рівни.  

Окрем днешього успіху, Дария 
Кузяк проявлят знаня в грі на гушлях 
та саксофоні. Ходила до музычной 
школы в своім місті, а в свобідным 
часі доізджат на пробы Лемківского 
Ансамблю Пісні і Танця «Кычера» до 
Ліґниці. Коріня тогорічной матурант-
кы з лемківского языка выводят ся 
з Боґушы та Чарной.

Сердечні ґратулюєме і желаме 
дальшых успіхів! ●

Севериян Косовскій 
seweryjan@lem.fm



СТОРОНА 7

6

ВIСТИ

Того рока – інакше як влони – не треба было дзвонити до Цен-
тральной Еґзамінацийной Комісиі (ЦКЕ), жебы скоро подала ма-
туральны аркушы з лемківского языка на свій сайт по скінчыню 
часу на написаня іспыту. Нашол ся там без нашой інтервенциі, 
зато і маме змогу представити го в нас.

Незалежні од того, і так сме задзвонили до ЦКЕ, жебы потвер-
дити чысло абітуриєнтів, котры того рока підходили до мату-
рального іспыту. В тыжденнику і на нашым портали писали сме 
о першых вражынях тогорічной матуранткы, Дариі Кузяк, котра 
оповіла о емоциях, звязаных з писаньом еґзаміну з лемківского 
языка, але як дознали сме ся в ЦКЕ, а пак потвердили в Округо-
вій Еґзамінацийній Комісиі во Вроцлаві, на іспыт з лемківского 
языка записала ся іщы єдна особа. Вроцлавскій одділ комісиі не 
мал іщы даных, ци тота особа підышла до еґзаміну, зато дотепер 
напевно знаме лем о єдній тогорічній абітуриєнтці, котра, як уж 
сме донесли, выбераючы спосеред двох, рішыла заняти ся першом 
темом. А были то:

Тема 1.: На основі даного фраґменту тексту передстав проблем 
і порозважай над ним. Выкорыстай тезу і думкы автора і однес ся 
на іх основі до інчого тексту культуры. Твоя працa повинна чыслити 
не менше як 300 слів. (текст: Богдан Ґамбаль, Три Поколіня),

Тема 2.: Зроб порівнуючу аналізу і інтерпретацию вершів. Твоя 
праца повинна чыслити не менше як 300 слів. (вершы: Штефанія 
Трохановска, Лем небо над нами наше і Янко Фейса, О люде).

Ґамбаль, Трохановска і Фейса
на матурі з лемківского языка

Барз нас тішыт, же ав-
торы тогорічных мату-
ральных тем спомогли 
ся текстом, котрий был 
опубликуваний на нашым 
портали, авторства Богдана 
Ґамбаля, редактора пор-
талю lem.fm, тыжденника 
ЛЕМ.фм+ і шефредактора 
радия ЛЕМ.фм. При наго-
ді хочеме іщы раз поґра-
тулювати Дариі Кузяк, же 
підышла до тогорічного ма-
турального еґзаміну з лем-
ківского языка. Выбрана 
тема, вказуюча на скоро 
ідучу асиміляцию і вына-
родовліня, не єст легком 
темом. Зато похыляме го-
ловы низко, заохочуючы 
будучых матуратнів зго-
лошувати ся до наступ-
ных іспытів з лемківского 
языка. ●
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Wybierz jeden temat i napisz wypracowanie. 
 
Тема 1. На основі даного фраґменту тексту передстав проблем і порозважай над 

ним. Выкорыстай тезу і думкы автора  і однес ся на іх основі до інчого 
тексту культуры. Твоя працa повинна чыслити не менше як 300 слів. 

 
Б. Ґамбаль 

 
Три поколіня 
 

22 листопада стрітили ся Лемкы, жебы взяти участ в лемківскій імпрезі і при нагоді 
одновити соспільны реляциі. Было в тій стрічи кус припадку, а кус свята. Простір 
новоотвореного по ремонті культурного дому в Пшемкові є модерний, чыстий  
і гостинний Лемкам. Потрібує лем ліпшого наголосніня, а самы стрічы такой зміны  
в проґрамі, жебы было в будучым більше лемківского і языка і співу на сцені. 
Орґанізаторе зробили своє діло як знали і могли найліпше. Сами нарікали, же не стати 
іх на тото, жебы оплатити хоц лем саму подорож даякого ансамблю з Лемковины. Але 
предсідатель пшемківского Стоваришыня Лемків, Євгеній Габура, то добрий 
орґанізатор, зато знам, же наступна едиция стріч задовилит і мальконтентів  
і нарікаючых. Обіцял зробити новий банер реклямуючий імпрезу. Тот старий має  
з лемківскым языком тільо спільного, што ансамбль Лігницка Земля. Пора старий напис 
торжественно знищыти, як памятку по злых часах коли лемківскій язык был 
хоснований лем деси в далекым світі през ґрамотных. Пора, жебы обовязуючыма 
правилами запису заінтересувати вшыткых, котры не ідут дорогом языкового бортацтва 
родом зо ждыньского двора. [...] 

Поза сценом, медже рядами чути было іщы менше лемківского языка, як на сцені. 
Ци молоды, ци в середнім віку, ци найстаршы – бесідували найчастійше по польскы. 
Навет членове ансамблів, коли зышли зо сцены, медже собом радили уж лем по 
польскы. Над зміном той ситуациі треба уж попрацувати самій публиці. Одробити 
домашню задачу і о рік прити на наступну едицию запрезентувати ся ліпше. 

Свято є товды коли вшыткы його участникы порядні ся до нього прирыхтуют. 
Вкажут на ним, што мают найліпше. Облечут ся і приберут нештоденно, выкажут 
радіст і заанґажуваня до спілтворіня свого свята. Але на зовнішню параду шыковні ся 
позерати лем до телевізора з вылученым звуком. А до лемківского радия потрібне  
є штоси веце. Треба авторефлексиі, задуманя ся і припомніня си нашого 
найважнійшого скарбу, плеканой през вельо поколінь  цінности – лемківской бесіды. 
Старати ся радити порядні по лемківскы не лем од свята, але на штоден. Треба вказати 
вшыткым поставу гордости зо свойой бесіды, зо свого роду і свойой культуры – 
лемківской культуры – котра є дачым веце, як лем маніфестуваньом зовнішніх признак 
лемківскости, през заложыня кольоровых псевдолемківскых строів раз до рока. Хоцбы 
лем про тото, жебы не зробити ганьбы перед давныма і будучыма лемківскыма 
поколінями. 

Б. Ґамбаль, http://www.lem.fm 

Демко Трохановскiй
demko@lem.fm
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o. Володислав Канюк
нагороджений

Як завлят Польска Пресова Аґентура 
(PAP), о. Володислав Канюк остал на-
городжений за опіку над забытками 
сакрального дідицтва Лемковины. 
Нагорода Малопольского Воєвідства 
ім. Марияна Корнецкого є признава-
на за заслугы для охороны та опікы 
над забытками деревяной архітек-
туры в реґіоні.

О. Володислав Канюк то парох 
православной парохіі Покровы Пре-
сятой Богородиці в Ганчовій. Скорше 
обслугувал тіж парохію в Высовій 
і медже інчыма тоты обставины доз-
волили оцінити капітулі нагороды 
ім. Корнецкого, же священник через 
20 років заряджал та штоден старал 
ся о 5 храмів – парохіяльных і дочыр-
ніх церкви.

Для капітулы важным пунктом 
в діянях о. Канюка было выремон-
туваня ганчівской церкви Покровы 
Пресвятой Богородиці, котра є дату-
вана на 1644 рік. Завдякы стараням 
пароха, на храмі был вымінений дах 
та проведено вшелеякы консерва-
торскы роботы внутрі, одновлено 
поліхромію та олтарну част. Даль-
шым етапом ремонту ганчівского 
храму была консервация забытко-
вого іконостасу, датуваного на XVIII 

столітя. Повело ся тіж зреконстуу-
вати браму з 1811 рока. Попри тых 
найважнійшых працах, зміцнено без-
пеку церковного обєкту, монтуючы 
протикрадіжний систем, решетовы 
забезпечыня выглядів в притворі та 
протипожарний алярм.

Ганчівска церков Покровы Пресвя-
той Богородиці то предовшыткым 
місце молитвы для вірных місцевой 
православной громады, але в літнім 
сезоні являт ся тіж охочо одвид-
жаным туристами забытком. Парох, 
спілпрацуючы з Малопольском Ту-
ристичном Орґанізацийом, затруднят 
од мая до жолтня/октобра каждого 
рока провідника, котрий представлят 
історию той єдной з найкрасшых 
лемківскых церкви. В другых храмах, 
як в Высовій ци Бліхнарці час-до-часу 
сут орґанізуваны деякы стрічы для 
курортників, а тіж концерты церков-
ной музыкы.

Нагорода была вручена о. Воло-
диславови Канюкови 28. мая т.р. 
вчас XVIII Малопольскых Днів Куль-
туровой Дідовизны. Стріча прошла 
в каплици свв. Марґареты і Юдиты, 
котра находит ся на краківскым Саль-
ваторі. Окрем статуі, священник был 
нагороджений чеком на 15 тис. зл.

Як заявил о. Канюк для PAP – 
парохія буде просила Президента 
Польской Республикы признати ган-
чівску святыню Памятником Істориі. 
Два рокы тому церков остала лавре-
атом першого місця в конкурсі Міні-
стра Культуры і Народной Дідовизны 
«Задбаний забыток», в катеґориі «ар-
хітектура та деревяны конструкциі».

Окрем головной нагороды, при-
знаной священникови, выріжніня 
отримали Барбара Лепковска та Ка-
тажына Зажыцка за проєкт «Штука 
на колесах». Капітула нагородила 
тіж римокатолицкого священника 
о. Тадеуша Яжембака.

Выріжніня старань пароха лемків-
ской цекрви то лем потверджыня 
штоденного труду про захороніня 
народной аріхтектонічной дідовизны 
Лемків. Доказом на унікальну подобу 
лемківскых храмів є вписаня деякых 
в 2013 році на Листу Світовой Спад-
ковины ЮНЕСКО. 

О красі і істориі церкви Покровы 
Пресвятой Бородиці в Ганчовій мали 
сме змогу чути в нашым радийовым 
проґрамі «Реґістер забытків». Архі-
вальний одтинок можете слухати 
в нашых подкастах (archiw. lem.fm/
register/). ●

Севериян Косовскій 
seweryjan@lem.fm

На знимцi: o.  Володислав 
Канюк в серединi церкви 

в Ганчовi.

Церков в Ганчовi, фот. 
Камiль Палюшек 

(фб-профiль: Cerkwie 
Łemkowskiego Beskidu).

XVIII-вiчний iконостас 
ганчiвской церкви, 

фот. Wuhazet, 
джерело: вiкiпедия.
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На знимцi Лупкiвскый тунел (ок.1915 р.)

Історічнов означів пряшівскый жупан 
Петер Худік навщіву польской де-
леґації в Міджілабірцях, котра про-
ходила у віторок 24-го мая 2016-го 
року. Польскы представителі дер-
жавной і містной справы пришли 
під веджіньом міністра транспорту 
Польщі Анджея Адамчіка на шпеці-
алнім влаку, жебы демонштровати 
великый інтерес о обновліня желіз-
нічного споїня міджі державами че-
рез Лупківскый тунел. Інформовала 
о тім словацька державна пресова 
аґентура TASR.

Подля представ польской делеґа-
ції бы мав влак ходити через вакації 
почас вікендів вже тото літо. Влак 
із польского Ряшова через Санок 
до Меджілаборець бы мав потім 
продовжати драгу до Кошыць, і в пі-
знішій етапі аж до Мішковця в Ма-
дярьску.

Петер Худік, председа Пряшівско-
го самосправного краю не хоче быти 
аж такым оптімістом. Хоче вєдно 
із польскым колеґом, маршалком 
Підкарпатьского воєдовдства Вла-
диславом Ортылом, котрый быв так 
само участный делеґації, просадити 
тоту думку в рамках міджівладной 
польско-словацькой комісії. Но вєдно 
із тым припоминать, же коміся якбач 
не буде мати засіданя до юна того 
року, і зато видить реално обновліня 
влаків аж слідуючій рік.

Пріматор міста Мiджілабірці, 
Владіслав Вішновскый про аґенту-
ру TASR повів, же проблемів коло 
обновліня влаків на обидвох боках 
граніці є привельо на то, жебы тото 
вырішыти в рамках єдной стрічі. Но 

так само припоминать, же є потрібне найти грошы на 
добре лоґічне перепоїня тых двох реґіонів. Міджілабірці 
навеце мають што понукнути. „Маєме світовый унікат 
музей Енді Варгола. Природа в околіці є непознана,“ повів 
пріматор Вішньовскый. Голова міста хоче схосновати в тій 
справі і актуалны вызвы на словацько-польскы проєкты.

Перша угорьско-галичска желізніця через Лупківскый 
перевал была одкрыта у 1873-ім році. Тунел є довгый 
416 метрів і до ходу быв спущеный 31-го мая 1874-го 
року. Почас Другой світовой войны быв тунел зниченый, 
російска армада потягла провізорну штреку коло села 
Полата. По войні ся обновила у 1946-ім році автентічна 
штрека із тунелом. Станіця перед тунелом над селом 
Полата, котру обновляли російскы вояци, дістала назву 
Победа. Транспорт через желізніцю фунґовав аж до 80-
тых років 20-го столітя, коли были влакы в тій области 
одсунуты автобусовым транспортом. Особный транспорт 
влаком быв обновленый у 1996-ім  році, но у році 2000 
быв знова зрушеный. ●

Петро Медвідь
petro@lem.fm

ТУНЕЛ
ЛУПКІВСКЫЙ
Польскый міністер
пришов до Міджілаборець.
Підпорує
обновліня штрекы
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В Креници посвячено баню і крест – 
послідній етап будовы церкви

Баня і крест были посвячены владыком Паі-
сийом, єпископом ґорлицкым, при участи 
духовеньства перемышльско-новосандецкой 
єпархіі. Участ в торжестві взяли не лем місцевы 
парохіяне, але і бургомайстер міста Крениця, 
спілпроєктант церкви та представникы вяз-
ничной службы, котры в тот ден были наго-
роджены медалями св. Максима – одзначыньом 
перемышльско-новосандецкой єпархіі ПАПЦ.

Креницка православна парохія была ериґу-
вана 35 років тому, а од такой 30 років з пере-
рвами тырвала будова нового храму, котрого 
покровительом, як єдиной парохіі в Польщы, 
єст св. Владимір – Креститель Руси. Церков 
своім архітектонічным стильом має навязувати 
до традицийного західьнолемківского церков-
ного будівництва, а высокы бані інспіруваны 
сут неістнуючом днес, муруваном грекокато-
лицком церквом в Климківці.

Церков св. Владиміра то тридільний храм, 
над котрым до той поры находило ся шіст 
бань, а неодолга покрыє єй послідня – сема 
баня, котра вєдно з крестом буде мала аж 46 
метрів, будучы бодай найвысшом будівльом 
в Креници – буде мож єй взріти зза горы, напр. 
з креницкой желізничной стациі.

Будова новой православной церкви 
св. Владиміра зачала ся в 1983 р. з благосло-
віня товдышнього митрополиты Василия. Вюл 
єй о. Василь Ґалчык, а пак о. Петро Пупчык, 
котрий до днес єст парохом креницкой па-
рохіі. Дириґентом церковного хору і дяком 
в креницкій парохіі св. Владиміра єст Петро 
Трохановскій-Мурянка – діяч, учытель, ком-
позитор, творця, редактор і найвыдатнійший 
сучасний лемківскій поета. В креницкій церкви, 
як в єдній з невельох в Польщы, хоснуваны сут 

Севериян Косовскій 
seweryjan@lem.fm

русиньскы переклады богослужебных книг о. Франтішка Крайня-
ка, грекокатолицкого пароха з Камюнкы на Пряшівскій Руси. Од 
90. років ХХ ст. деякы части богослужынь (Апостол, Євангелия) 
чытаны сут в русиньскым языку. В притворі церкви находит ся 
памятна таблиця написана по русиньскы.

Два найбільшы елементы, котры складают ся на найвысшу 
з веж, 1. червця/ юнія т.р. будут поставлены на дзвінници, што 
справит, же будова креницкой церкви св. Владиміра офіцияльні 
ся довершыт. Тота подія одбуде ся в 35. річницю основаня пра-
вославной парафіі в Креници.

В тым вельокультуровым місті, окрем спомненой православной 
церкви і римокатолицкых костелів, находят ся тіж дві забытковы 
грекокатолицкы церкви. Єдна з них, то найбільша передвоєнна 
лемківска церков на Лемковині – церков свв. Петра і Павла, 
побудувана в роках 1872–75, котра мала быти єпископскым ка-
тедральным храмом для владыкы на обшыр Лемковины. Другом 
церквю, котра днес находит ся в границях міста Крениці, являт ся 
грекокатолицкій храм Покровы Пресвятой Богородиці в Солотви-
нах (колиси было то оддільне од Крениці село). ●

В
 суботу, 21. мая т.р., в Креници одбыло ся посвячы-
ня бані і креста, котрий буде ся находил над прит-
ворном частю православного храму св. Владиміра. 
То остатній етап будовы церкви, котра зачала ся 
в 80. роках ХХ столітя.

фот. Яніна Ґрич
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Лемківска Едукацийна Загорода єст 
реконструкцийом традицийной лемківской 
забудовы. Складат ся з хыжы, двох шпіхлірів, 
ориґінальных вітровых млинів, студнi 
з журавльом та кєрату. Поміщыня выпосажены 
сут в давны нарядя і ґратя, котры хоснуваны сут 
вчас презентаций і веденых варштатів.

Загорода дiє при аґроґаздвцi Дзюбинiвка 
в Ґладышовi. Бiльше дрiбниц найдете на сайтi: 
d z i u b y n i l k a . p l

Варштаты 
млинарства 
в Ґладышові

Наталiя Малецка-Новак
natalia@lem.fm

4. червця/ юнія в Лемківскій Едукацийній Загороді 
в Ґладышові буде мож взяти участ в варштатах мли-
нарства. Буде мож зазнаємити ся з будовом і фунґу-
ваньом вітрового млина – такого, якій стоял колиси 
такой в каждым селі. Буде то тіж змога, як давно нашы 
діды, попрібувати ся з млиньскыма каменями і жорнами, 
жебы молоти муку. Участникы варштатів навчат ся тіж 
розріжняти ґатункы зерна і ріжны роды мукы.

Варштаты орґанізуваны сут з нагоды Дня Млинів 
2016, при спертю Польского Молінолоґічного Товари-
ства. Ден Млинів то подія, якой цілю єст приближаня 
сучасным, тепер уж часто забытковых місц і діянь, звя-
заных з вырабляньом мукы, неодлучного для каждой 
культуры елементу пожывліня. В Европі ден млинів мат 
уж вельолітню традицию, в Голяндиі празднує ся го од 
1973 рока в дн. 14.–15. мая і в тым часі одкрытых для 
туристів єст аж 950 млинів, в Німцях ачий більше, бо 
аж 1900 обєктів. Там же Ден Млинів празднує ся 16. мая, 
а тогорічна едиция єст орґанізувана уж 23. раз. Млины 
отвераны сут і в інчых державах: напр. во Франиці, Ве-
ликій Британіі, ци Швайцариі. В Польщы буде то перша 
така едиция. Акция буде тырвала 3 дни, од 3.–6. червця/
юнія. Вчас Дня Млинів одкрытых і доступных для звид-
жаючых буде вельо забытковых млинів в Польщы, м.ін. 
в лемківскым Ґладышові, зато же і Лемкы мают долгу 
традицию млинарской професиі.

Варштаты будут проходити в 11.00–15.00 год., занятя 
тырвают 60 минут; старт о каждій полній годині. Участ 
в занятах єст безплатна. ●



  Театру   Александра Духновіча
«КОРЧМА ПІД ЗЕЛЕНЫМ 

СТРОМОМ»

Пєса, котра є засаджена до 
періоду великой господарьской 
крізы в тридцятых роках 20-го 
столітя, приносить нечекано 
актуалны темы – безробіт-
ность, еміґрацію, ці здичаность 
міджілюдьскых одношінь 
у сполоченьскім оточіню, котре 
є збавлене людьскости. Тоту 
уровень пєсы може видиме іщі 
актуалніше, як у часі выникнутя 
твору. Напрік дотуліню ся із 
грубов реалностьов днешнього 
світа пєса в собі несе і надію 
на ліпшый жывот, віру в позі-
тівны вартости чоловіка, і хоче 
поштовхнути позерателя ку 
жывотній актівности, жебы по-
їмав свою судьбу до властных 
рук. В тім нам пєса так дакус 
припоминать прославленный 
драматічный твор Ґорького На 
дні. Споминана пєса юбілуючо-
го драматіка Петра Ковачіка – 
у тім році дожывать ся 80-тых 
народенин, має в Театрі Алек-
сандра Духновіча в Пряшові 
вшыткы передположіня, жебы 
зазвучала у своїх сытых драма-
тічных, як і лірічных, ці медіта-
тівных положінях.

1.06.2016 (Велика сцена, 19.00 год.) 
22.06.2016 (Велика сцена, 19.00 год.)

«МОСКВА–ПЕТУШКЫ»

Твор Москва – Петушкы Венедікта 
Єрофеєва є часто означованый як 
роман-поема, і бере ся за клю-
човый твор російской постмодер-
ны. Історія є барз проста: Венечка 
ся зобудить скоро рано по перепи-
той ночі на ґарадічах московского 
панелаку, напитый у весмірных 
параметрах. Но вырішыть, же 
навщівить свою любов в Петуш-
ках, містечку далекім дакілько 
годин влаком. Почекать, покля 
одкрыють першы склепы, накупить 
деякы предметы котры треба ку 
пережытю (або скоріше ку непе-
режытю) той драгы… І іде ку желіз-
нічній штації. Наступить до влаку 
і… Дійде до ціля свойой драгы? Не 
дійде? То вже не повіме… Біблія 
алкоголіків, так є тота поема часто 
і правом называна. І зато, же алко-
голіци цілого світа суть братя, бо 
їх звязує тот найсилнішый звязок, 
творцьове собі дозволили позмі-
нити підназву інсценації на „біблія 
алкоголіка“..

15.06.2016 (Мала сцена, 19.00 год.) 
16.06.2016, (A4 – priestor súčasnej 
kultúry, Братіслава, 20.00 год.)

«КОВА ЛІ»

Пєса сербского автора Мілоша 
Ніколіча є абсурднов, місцями терь-
пков комедійов, котра вас заведе 
до ковальской ділні, десь в Німець-
ку. В ній ся десяткы років по войні 
стрічають трьоми ковалі, бывшы 
вояци, котры вдяка „службі от-
цюзнині“ проплели свої долі і свої 
роды. Каждый забеспечів свого 
потомка і наслідника свойой кузні. 
Но як раз тота реалность їх по ро-
ках дожене до безнадії і выжадать 
собі їх стрічу. Но кому властно іщі 
потрібны ковалі і їх кузні? Чекать 
на вас много запліток і розузлінь.

8.06.2016 (Велика сцена, 19.00 год.)

«ОКРЕСНЫЙ ШПЫТАЛЬ»

Чоловік ся ани не сподівать і зразу 
ся дізнать, в якім жыє маразмі. Не-
выразно то припоминать шаленый 
дім. Має лем дві можливости! 
Сплынути з оточіньом, або спробо-
вати дістати ся вонка. Є дакілько 
драг: зміна індентічности, еміґрація, 
і кідь нереална, так холем до свого 
внутра. Можливость одмітнути 
жывот є основов, но не найпри-
ємнішов. Умерти на старобу, хоць 
є природне, но хто бы так довго 
чекав… Револуція? Може, але має 
смысел револуція в шаленім домі?

20.06.2016 (Велика сцена, 19.00 
год.)

«ТЯПАКОВЦІ»

Дія славной драматізації прозаіч-
ной предлогы вызначной словаць-
кой писателькы з епохы крітічного 
реалізму Божены Сланчіковой 
– Тімравы вас перенесе до минуло-
сти, на село, до дому великой ро-
дины Тяпаковців, котра є прослав-
лена тым, же є лінива і не має дяку 
будьшто робити. Інсценація жыво, 
з легкостьов, забавно але з ідео-
вов глубков підкреслює потребу 
освободити ся од наносів минуло-
сти в проспіх будучности, котра ся 
основать на старых пілірах, но не 
сміє їх зохабити цалком спустнути. 
Жывот ся мусить жыти!

12.06.2016 (Културный дім 
Словінкы, 15.00 год.)

в Пряшові на місяць юн 2016

Проґрам

«МЕДВІДЬ, СПРОСИНЫ»

Чоловік ся ани не сподівать і зразу 
ся дізнать, в якім жыє маразмі. Не-
выразно то припоминать шаленый 
дім. Має лем дві можливости! 
Сплынути з оточіньом, або спробо-
вати дістати ся вонка. Є дакілько 
драг: зміна індентічности, еміґрація, 
і кідь нереална, так холем до свого 
внутра. Можливость одмітнути 
жывот є основов, но не найпри-
ємнішов. Умерти на старобу, хоць 
є природне, но хто бы так довго 
чекав… Револуція? Може, але має 
смысел револуція в шаленім домі?

4.06.2016 (Културный дім Нижня 
Писана, 17.00 год.) 
11.06.2016 (Културный дім Гунківці,  
17.00 год.)

«КАПІТАН КЫЯНКА»

Приповідка о справедливім кральо-
ви і його трьох дівках. О бідакови 
дракови, котрый даремно при-
шов о свої головы. Приповідка зо 
вшыткым, што ку тому належыть 
– авантурoв, співанками, великым 
весільом і щастливым кінцьом, до-
справды заінтересує дітячу і дорос-
лу публіку.

1.06.2016 (Културный дім Раславіці, 
10.00 год.)

Джерело знимок: www.divadload.sk
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Путівник по Лемковині Низкій Бескід. 
Од Команчы до Высовы, авторства 
Вітольда Ґжесіка, Томаша Трачыка 
і Бартломєя Вадаса остал єдным 
з лавреатів в конкурсі Нагороды Ма-
ґеллана, орґанізуваного редакцийом 
«Літерацкого Маґазину Книжкы». 
Вручыня нагорід проходило першого 
дня Торгів Книжкы в Варшаві.

В тогорічній едициі, а была она 
осмом, признано 15 головных нагорід 
і 8 выріжнінь в 13 катеґориях (м.ін. 
текстовий або ілюструваний путів-
ник, вандрівнича, ци репортажова 
книжка, та інчы). Серед лавреатів 
переважают публикациі польскых 
авторів. Путівник по Лемковині вы-
грал в катеґориі текстового путів-
ника. Другу нагороду в тій катеґо-
риі признано путівникови авторства 
Кжыштофа Допєралы Тайляндия, 
Камбоджа, Ляос, Вєтнам. Солод-
ко-пікантны Індохіны (выдавництво 
Бездрожа).

Путівник Низкій Бескід. Од Команчы 
до Высовы, печатаний Выдавництвом 
Склеп Подружніка, то найліпший пу-
тівник по Лемковині. Чыслыт аж 500 

сторін, на котрых поміщено істориі 
вшыткых, істнуючых, або неістну-
ючых сел на трасі од Команчы до 
Высовы. Єст він другым пошыреным 
выданьом путівника Низкій Бескід. Од 
Команчы до Бортного, якій был пер-
шым (печатаний был на початку 90. 
років ХХ ст.) так обшырным і доклад-
ным путівником, описуючым нашы 
землі, котрого цілю был стрікте істо-
ричний підхід до темы. В путівнику 
найдете богаты історичны описы, 
зобгачены о інформациі з архіваль-
ных документів та реляций списаных 
зо споминів і бесід з людми, корінны-
ма жытелями лемківскых сел.

Нагорода Маґеллана была осно-
вана в 2008 році, жебы выріжнити 
вартістны публикациі, якы стимулю-
ют до вандруваня і выховуют новы 
поколіня осіб зацікавленых світом. 
Єй цілю єст угоноруваня найабрже 
вартістных туристичных публика-
ций. Головны нагороды трафляют 
до выдавців, накладом котрых пе-
чатаны были выріжнены публика-
циі, а лавреаты Нагорід Маґеллана 
отримуют статуі. ●

«Од Команчы
до Высовы» 

/ найліпшым 
путівником

Наталiя Малецка-Новак
natalia@lem.fm
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«Непосидна Земля – мати, закручена до хустяти 
неба, збивать садовину звізд і зберать їй одвічно 
про залюблены діти людства. Тото най час не 
йзъїсть.»

Чітате тот короткый віршік і думате, то што 
написав автор. Чітате по третій раз, і уж вам за-
чінать быти ясно. Бо думате над каждым рядком 
і словом. Так пише лем Штефан Сухый – особность 
новой русиньской літературы. Не єден крітік мав 
коло чітаня його творів покорчене чоло, дакотры 
крітіковали його новослова, бо выдумував такы, 
якы дотеперішній русиньскый словник не по-
знав. Но Штефан Сухый пише далше, крітіків не 
іґнорує, тадь і він знать покрітіковати, і крітіка 
є як добрый бензин про добрый мотор.

Літературознатель, літературный крітік, Мірон 
Сисак тоту манеру ідентіфіковав у Штефана Сухо-
го, кідь писав: Кідь дакотры писателі обявили, же 
Русин є лем якыйсь неповноцінный автор, кідь не 
пише по україньскы, у Сухого є то цалком іншак. 
Діло не є лем в назвах віршів, з його віршів прямо 
дыхать наш русиньскый дух, наша менталіта, 
наш способ думаня і їднаня. Його лірічный герой 
є продукт нашого темпераменту, нашого середо-
виска. Ту є суверенный, чує ся як рыба у воді. Ту 
го не поплетеш ани з Поляком, ани Словаком, ани 
з Українцьом. Він є наш, знать своє і знать веце, 
як од нього дакотры чекають.

А што о языку Штефана Сухого? Він взяв і до-
казав – пише Мірон Сисак як рецензент збіркы 

24. мая дожывал сімдесятых народенин русиньскый 
писатель, єдна із навыразнішых особностей 
русиньского літературного жывота по 1989-ім році 
на Пряшівщіні – Штефан Сухый

Творивый 
і неповторный 
сімдесятник

Русиньскый співник, же в нашім языку є вшыт-
ко потрібне на выражіня думок, чувств і надій 
днешнього чоловіка через модерный поетічный 
язык. І іщі доказав, же не є наш язык бідный і си-
рый, але же, на великый жаль, мы го слабо знаме 
і як раз зато го підцінюєме. Язык Штефана Сухого 
є лем доказом того, же сьме мали радше в давнім 
і недавнім часі не вадити ся о тім, котрый чуджій 
язык – російскый або україньскый веце пасує на-
шому народу. Требало го штудовати, учіти ся як 
самодостатному, кодіфіковати го і творити на нім 
холем такы творы, як рецензованый Русиньскый 
співник Штефана Сухого.

Штефан Сухый – поет, педаґоґ і кул-
турный діятель в пряшівскім реґіоні 
народив ся в Нехваль Полянці 24-го 
мая 1946-го року, матуровав на се-
редній школі в Гуменнім, потім скінчів 
Філозофічну факулту Універзіты Пав-
ла Йозефа Шафаріка в Пряшові, быв 
редактором в пряшівскім радію, учів 
дві десятьлітя на Середній промысло-
вій школі стройницькый у Снині укра-
їньскый язык, быв пізніше методіком 
про русиньскый язык. Так само ро-
бив в редакції Інфо Русина – новинок 
Русиньской оброды на Словеньску. 
В сучасности пензіста, жыє і творить 
в Стащині міджі своїма людми з тіся-
чами тем зо жывота Русинів.

Петро Медвідь
petro@lem.fm

Штефан 
Сухый

Літературно ся зачав проявльовати кінцьом 
60-ых і зачатком 70-ых років 20-го столітя. Свою 
поезію друковав на самый перед по українь-
скы. Дебутовав ціклом віршів в алманаху «Літа 
і зимы» і «Молоде вино». Уж на зачатку свого 
писаня належав ку найвыразнішым авторам 
передовшыткым своїма збірками «Гірська виш-
ня» (1982) і «Сонячна композиція» (1987). Поезію 
Сухого перекладали і до іншых языків – чеського, 
словацького, мадярьского.

Сухый але не быв спокійный, бо ся му віділо, 
же його поезія не доходить ку тому чітате-
льови, котрому він хотів быти найблизше. Не 
доходить «ку своїм». Роздумовав, што зробити, 
абы чітатель з русиньского реґіону го як ав-
тора порозумів і прияв. І так зачав писати по 
свому – по русиньскы. Його першу збірку поезії 
в русиньскім языку выдала Русиньска оброда 
під назвов Русиньскый співник (1994). Поезія 
Сухого, так як ай поезія переважной бівшости 
русиньскых авторів  Пряшівского реґіону, то 
суть проблемы чоловіка і села, народности, 
языка, таксамо філозофічны роздумы над бы-
тьом в нелегкій сучасній добі, коли думаня над 
властным «я», властнов ідентічностьов, хоць не 
належать міджі першорядны вопросы екзістен-
ції чоловіка, але без них бы тота екзістенція не 
была повніцінна. Про його поезію є характерный 
філозофскый тон і сарказм. В дакотрых поезіях 
Сухого так само можеме брати за автора-мініма-
лісту. Вывжываючі мінімум лексічных форм, ся 
му дарить выкреслити значно выразный образ, 
котрый ся легко усалашыть в памяти чіателя 
і выкликує у нього шырокоспектралны асоціації, 
пише о Сухім Кветослава Копорова із Інштітуту 
русиньского языка і култруы Пряшівской уні-
верзіты в Пряшові.

Позад Русиньского співника выходять му 
далшы збіркы поезії: Енді сідать на машыну 
вічности (1995), Аспірін (2006), Третє крыло 
(2014), збірка есеїв Міст над ріков часу (2009), 
поезії про дїти Азбукарня (2004), Слон на Кычарі 
(2007), Незабудка (2008), Азбукова мама (2010). 
Сухый є знамый ай як прозаїк. Його неповтор-
ным прозовым твором є гуморно-комічнa прозa 
Як Руснакы релаксують (1997).

Штефан Сухый успішно написав і радіовы 
пєсы про русиньску редакцію народностного 
высыланя Словеньского розгласу – Добра вода, 
Склероза, Рулета, Хліб душы отця Александра, 
Владыка або добрый ученик Хріста, здраматізо-
вав урывкы із Старой і Новой заповіди. Театер 
Александра Духновіча в Пряшові мав у своїм 
репертоарі пєсу Штефана Сухого під назвов 
Пташаче молоко.

І того року выйде з друку поетічна збірка 
Плоды з осінньой загороды, котру выдавать Ру-
синьска оброда на Словеньску. Можеме повісти, 
же Штефан Сухый свойов літературов приніс 
великый вклад до розвитку русиньского языка 
і літературы. В році 2000 быв за свою творчос-
ть удостоєный, кідь ся став лавреатом Премії 
Александра Духновіча за русиньску літературу. 
Із віршами з приготовльованой збіркы автор 
выграв минулорічный Літературный конкурз 
Марії Мальцовской. ●Жрідло фотоґрафії: www.rusynacademy.sk
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25. мая минуло точно 125 років од народжіня вызначного 
русиньского маляря, педаґоґа, културного діятеля на Під-
карпатській Руси Адалберта Ерделія, котрый быв і заснова-
тельом прославленой Підкрарпатьской школы мальованя, 
із якой вышла міцьна ґенерація русиньскых умелців.

« Як раз перебываня в Паріжі із Адалберта 
Ерделія зробило умелця світового 

мена, вызначного европского маляря – 
постімпресіоністу і майстра портрету »

од народжіня
основателя Підкарпатьской 

школы мальованя

Його властны творы в тім часі выставльовали 
ся у европскых културных метрополах – Паріж, 
Рим, Флоренція, Венеція, Неапол, Мілано, Брусел, 
Відень, Мнихов, Варшава, Львів ці Будапешть. 
В тім часі быв Ерделій і педаґоґом. Учів у Мука-
чівскій ґімназії, Ужгородьскій ґрекокатолиць-
кій учітельскій семінарії і в Публічній школі 
мальованя.

Пришли рокы войны, но парадоксно Друга 
світова война мала і позітівынй вплив на Ерделія. 
Одрізаный од контакту із світовыма центрами 
уменя Ерделій глубше спознавать родну Під-
карпатьску Русь, жывот в ній і резултатом того 
было, же почас войны умелець сотворив свої 
найкрасшы образы, головно портреты.

По войнні приходить анексія Підкарпатя і со-
вітьскый режім. Од року 1945 аж до смерти у р. 
1955 Ерделій учів у Ужгородьскім учілищі ужыт-
кового вытварництьва, но тых остатніх 10 років 
його жывота было про нього особнов траґедійов. 
Його намага перетворити Ужгородьску публічну 
школу мальованя на академію умень по взорі 
Западной і Середньой Европы была высміяна. 
Добровольне зъєдиненя умелців Підкарпатя, 
котре сотворив і быв його головов, по войні стало 
ся тіпічным совітьскым обществом малярів, ко-
тре было під контрольов комуністів і вырішыло 
„перевыховати“ у Европі прославленного майстра 
в дусі соціалістічного реалізму.

Під тиском общества малярів і совітьскых 
властей Ерделій зробив дакілько творів в дусі 
соціалістічного реалізму, но і так намагав ся 
тым творам печатати властну умелецьку оріґі-
налность. Фактічно Ерделій зістав чуджім про 
совітьску сістему, не прияв єй, і зістав повно 
ізолованым од навколишнього світа аж до сво-
йой смерти.

Умер Адалберт Ерделій 19-го септембра 1955-го 
року як 64-річный в Ужгороді, у розквіті творчіх 
сил. ●

Оброблено подля: П. Р. Маґочій і кол. – Енциклопедія 
історії та культури карпатських русинів.

Петро Медвідь
petro@lem.fm

125 років

Повернувшый ся на Підкарпатя Ерделій 
у 1927-ім році вєдно із далшым вызначным 
русиньскым малярьом Йосифом Бокшайом 
засновав в Ужгороді Публічну школу мальо-
ваня, но о два рокы пізніше знова одходить із 
Підкарпатя і працує в рр. 1929 – 1931 в Паріжі. 
Там належав до ґрупы постімпресіоністів вєдно 
із такыма менами як Андре Матіс, Макс Бламінк 
ці Андре Дерен. Найвекшый вплив на Ерделія 
мала творчость Пола Сезана. Як раз перебываня 
в Паріжі із Адалберта Ерделія зробило умелця 
світового мена, вызначного европского маляря – 
постімпресіоністу і майстра портрету.

По навернутю до Ужгорода Ерделій брав ак-
тівну участь на основаню Общества дѣятелей 
изобразительныхъ искусствъ на Подкарпать-
ской Руси (1931), котре ся стало основов про 
формованя Підкарпатьской школы мальованя. 
Много років быв головов того общества, орґані-
зовав много выставок як на Підкарптьскій Руси, 
так і в іншых містах Чехословакії.

Народив ся Адалберт Ерделій як Іван Гриць в селі 
Загатя на Підкарпатю, котре втогды належало 
Угорьску, 25-го мая 1891-го року. Умелецьку осві-
ту здобыв на Будапештяньскій академії умень 
в рр. 1911 – 1915. Потім вернув ся на Підкарпатя 
до Мукачова і у 1921-ім році ся там став членом 
общества умелців, котре засновав Юлій Віраґ. Но 
тото общество фунґовало лем куртый час. Міджі 
роками 1922 – 1926 Ерделій робив у Мнихові. Як 
раз в тім місті в Німецьку одбыла ся у р. 1923 
і його перша персонална выставка.

22
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З IСТОРИI

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

30 МАЯ. НЕДІЛЯ. — 
Рано прибыла нова 

партия інтернуваных, 
в чыслі 500 люди, 

з ріжных міст. Серед 
них православний 

священник Гудима 
з Вейнберґа і дакус 
селян з ґрибівского 

та інчых повітів. 
Іх помістили по 

части в трьох 
кварантанновых 

бараках, по части 
в бараках 31, 32 і 33. 

Пелягія Сандович 
вывідує о Гудиму, 

о його жену. До 
дня 28. того місяця 

начыслювало ся 
в талергофскым лаґрі 

5164 інтернуваных. 
Самых пекарів было 

чотырдесят. 
 

Кавы не дают, бо 
неє. Отримуєме лем 

„прескверну” зупу, 
од котрой чысленны 

ригают.

1 ЧЕРВЦЯ. — Студиювал єм право, але 
приходжу до высновку, же студиювати 

го не вартат, бо ту в лаґрі ніт права, 
лем самоволя власти і безконечне 

„беззаконіє”. Чытам ґазеты. 50 
терезинців выіхало на свій рахунок 

до Ґрацу. На барак прислано три кіля 
мыдла. Ідеме ся купати.

31 МАЯ. — 88 Поляків, 
царскых підданых, превозят до 
Штейнклям (Нижня Австрия). 
Хліб отримуєме ввечер. Што 
кус ліє. На пляцу выголосили 
власти фамелиі тых, котрых 
од давна тримают в Талергофі, 
але не пояснили причыны 
такого выголошыня. Єден 
старец задусил ся в лазни, 
хыбаль любил міцно ся 
выпарити. З той причыны 
вшыткых робітників лазні 
прикликано до рапорту.

2 ЧЕРВЦЯ. — Рано слідчы власти 
преслухуют інтернуваных з повітів 
Новий Санч, Ґорлиці Ґрибів, Ясло 
і Броды. Арештанты Михал Дудик 
і Трембач задримали так, же дозерач 
арешту застал іх по осмій годині 
сплячых. Донюс о тым полковникови, 
котрий высварившы ся на них, выразил 
надію, же веце так не зроблят. 
 
Вправы пожаровой дружыны. Лемкам 
почта доручыла 15 пакунків. Мандль 
роздає іх враз з кореспонденцийом при 
нашым бараку. Рано отримуєме каву, 
на котру од давна мы ждали. Та в ній 
веце жолуди і жыта, як правдивой кавы. 
Осмеро люди, серед них Поляньска, 
о. Дыгалевич і о. Савула звільнены 
і выізджают до Ґрацу. Хліб так 
недобрий, што нихто го не принимат. 
Іщы 80 люди звільненых, і выізджают.

3 ЧЕРВЦЯ. — Прибыло до Талергофу 
300 інтернуваных. Познаю Тустановича. 

Зо сандецкого повіту прибыл лем 
єден селянин і пару жінок з Ростокы; 

з ґорлицкого тіж пару селян. В тым 
транспорті дуже жінок. Іх річы 

доставлено до лаґру фурманком. На 
пляцу чути бесідуючых по польскы, 

циґаньскы, та передовшыткым розходит 
ся руска бесіда. Першыраз іме шалату.

101 років тому 
в Талергофі…

5 ЧЕРВЦЯ. — Перемышль 
взятий через Австрияків. 

Хворому Качорови приношу 
хліб і пінязі. Наш барак 

лишают: отці Оришкевич 
і Дикій, Мизеракы – отец 

і сын, Мазур і інчы. Барз 
горячо. Ввечер приходит 

пяний капраль і каже окопати 
грядку фізолы при нашым 

бараку. На моє стверджыня, 
што неє лопаты ани ниякого 

інчого нарядя до той роботы, 
отримую одповід – што 

Адам і Єва не мали ниякого 
нарядя, а вшытко єдно знали 

розпушыти землю.

4 ЧЕРВЦЯ. — Прибыл транспорт рускых 
воєнноплінных. Василевич з 30-го 
бараку на мою просьбу стриже тепер 
люди нашого бараку, але під тым 
варунком, же дахто заграт з ним в шахы. 
Власти переміщают люди з єдного 
бараку до другого – нибы фіґуры 
на шаховым поли. В наступстві того 
Жолкевич, Кіселюк і інчы преходят до 
бараку А. Людям транспорту з Гейнбурґа 
не назначено кварантанны і позволено 
свобідно шпацирувати по пляцу. 
Бортакуватий Штефан з бережаньского 
повіту мало не забил єдного селянина 
за тото, же тот го зарывал. Коли ішол 
плютон вояків, каждий уступлял ся 
з дорогы, а Штефан ниґда на тото не 
зважал, за што порядні діставал в скору. 
Вахмелевскій іде на кварантанну до 15–
го бараку.
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ПОГЛЯДЫ

В прекрансе недільне пополудне, 
22. мая т.р. рішыли сме з особом мі 
товаришучом выбрати ся до Нового 
Санча, дознати ся, што в бывшым 
воєвідскым місті бесідує ся про Лемків. 
Так по правді, то не рішыли сме о тым 
того дня, а о вельо скорше – як лем 
дотерла до нас віст про стрічу. «Лем-
кы – вчера і днес» отворило більший 
цикль стріч пн. Лемківскы дорогы.

На місце заіхали сме перед часом, 
але деякы особы уж крутили ся під 
храмом євангелицко-ауґсбуржской па-
рохіі Преображыня Господнього. Легко 
было найти місце. В ґрупці перед хра-
мом стояло высокє дівча в вышываній 
кошельці. А уж коли пізріла єм на 
лице, знала єм, же фактичні сме на 
місци. Познала єм в дівчати молодше 
дівчатко, котре будучы іщы в основ-
ній школі, приізджало до ґорлицкой 
бурсы на ріжны подіі, орґанізуваны 
для діти. В недолгым часі вшыткы 
лавкы до єдного місця ся выполнили, 
а і по офіцийным початку люде фурт 
доходили. Єдных привела цікавіст, ін-
чых певно голод познаня інчых куль-
тур, а о велькій части прибывшых 

мож было сміло речы, же то парохіяне, 
бо тепло витали ся з місцевым паро-
хом. Шкода, же нашы священникы 
не хотят причыняти ся до розповся-
джаня інформаций про подіі о куль-
туральным характері присвяченых 
Лемкам для іхніх вірных, заявляючы, 
же церков то не таблиця оголошынь. 
Іщы смутнійшым єст тото, же такій 
підхід тыкат ся лем выбраных подій. 
О іх неприсутности на тых же акциях 
– ани не бесідую. Колиси, давно, бо 
тото треба підкрислити, культураль-
не жытя лемківскых сел крутило ся 
попри плебаніях – то там проходили 
пробы театральных ґруп, хору, была 
бібліотека. Священник тішыл ся ве-
ликым авторитетом, а што повіл – 
было святе. Де він был – там вартало 
быти. Давно, то были часы…

Стріча зачала ся вводным словом 
Лукаша Поломского, працівника Сан-
децкого Штетля, окрем того – учытеля 
істориі в єдным з сандецкых ліцеів, 
як ся вчас стрічы вказало. По приви-
таню чысленных присутных запо-
віл він дальшы стрічы про Лемків, 
в звязку з цілым лемківскым роком, 

« Тішыт, же 
окрем маґічного 
духа, о котрым 
про тоту землю 
з захопліньом 
бубнуют за каждым 
разом популярно-
туристичны тексты, 
він видит іщы люди, 
котры істо творят 
Лемковину »

Ци вчерашня 
пригнiтат 
сучасну?

Наталiя Малецка-Новак
natalia@lem.fm

якій задумал сой Сандецкій Штетль 
обходити в 2016 році. Інституция тота 
головні занимат ся популяризуваньом 
серед жытелів Нового Санча істориі 
і культуры Жыдів, а тіж іх влияня на 
розвиток міста. Окрем жыдівской, 
Штетль приближат сандеччанам інчы 
меншыны, заселяючы Новий Санч 
і околиці, ци то реліґійны, ци наци-
йональны, або етнічны.

Пак, голос был даний Барбарі Ба-
луц, яка мала оповідати o сандецкых 
Лемкax. Мала – зато, же прелеґентка 
зосередила ся на просмотріню цілой (!) 
істориі Русинів в 30 минут, не підни-
маючы такой темы Лемків західньой 
Лемковины. Б. Балуц з ПТКТ Новий 
Санч выступувала в місце Антония 
Крога, якій не міг быти присутным, 
а його же прошено о выступ як пер-
шого. Велика то страта, же так тото 
вышло. Крог напевно не зробил бы 
такого історичного міш-машу, а може 
ліпше речы – гороху з капустом, як 
п. Балуц, котра слоґанами, здавало 
бы ся, поєдныма речынями, котры 
вырізала з найпопулярнійшых в своім 
часі публикаций о Лемках (Пєрадзка, 
Сулімірскі, Квілецкі) хотіла оповісти 
о вшыткых і о вшыткым. Тот, хто не до 
кінця розберат ся в темі, або знат барз 
мало, міг выйти в пересвідчыню, же 
о Лемках Полякы ґадали «бандерівці» 
на рівни з етнонімами Лемко, Русин, 
Украінец, хоц дальше – Лемкы были 
головні збійниками, Полякы приоб-
лікали вид конфедератів-ґрасантів, 
Лемкы в своім часі поділили ся на 
украінофілів і москальофілів, тым 
другым доля не была ласкава, бо іх 
вшыткых інтернували в Талергофі, 

а в Новым Санчы основано Руску 
Бурсу для Лемків ім. Шевченка. І на 
тым скінчу.

Другом частю стрічы была диску-
сия з запрошенима гістми. Три осо-
бы, повязаны з Лемковином, достали 
по два звіданя, тыкаючы днешньой 
Лемковины, были то: Юлия Дошна – 
піснярка, несуча лемківску пісню да-
леко поза границі Лемковины, Пьотр 
Дроздзік – фотоґрафік, автор альбомів 
про Лемковину (выгляд та жытя Лем-
ковины) і Анна Фурман – матуристка 
родом з Ріпок. Як перший выповідал ся 
єдиний мужчына з ґрона дискутантів. 
Достал звіданя, котре в першій реак-
циі декого з нас могли бы розсердити, 
але як ся чловек так барже задумат, 
то може признати тому правду. Ци 
Лемковина днес єст порожня, ци мат 
іщы в собі даякого духа? І одповід 
П. Дроздзіка, барз мі сіла – повіл, же 
не так, што єст порожня, або мат 
дакого духа, але же єст жыва завдя-
кы людам, котры до ней вернули зо 
своім языком, обрядами, традициями 
– свойом культруом. Тішыт, же окрем 
маґічного духа, о котрым про тоту зем-
лю з захопліньом бубнуют за каждым 
разом популярно-туристичны тексты, 
він видит іщы люди, котры істо творят 
Лемковину. Та не дост того, же видит 
– підкрислят іщы присутніст люди, 
котру постерігат як найважнійшу. Він 
бо сам діганят на знимках реченого 
маґічного духа, але причынят ся тым 
до передолжаня, ачий долговічности 
Лемковины, бо так долго о дачым ся 
споминат, бесідує і призыват, хоц бы 
лем в ретроспективным просторі, так 
долго оно єст.

З выповіди дівы лемківской пісні 
мам мішаны одчутя. Здає ся мі, же 
преферую полны драматурґіі і траґе-
диі співанкы, як слова п. Юлиі. Для 
ней Лемковина, хоц полнa люди, єст 
порожня, для ней Лемковина не під-
несла ся николи по АВ і подля ней 
– єй выступами барже захоплюют ся, 
слухают і ліпше розуміют не-Лемкы. 
Ци мож повісти, же то зато, што не 
хотят в нескінченіст розпамятувати 
траґічне – згоджу ся – але уж минуле? 
Не знам, што думают інчы, далека-м од 
ґенералізациі. Знам зато, што думам я. 
Без памяти про минуле, теперішніст 
єст неполна, некомплетна, а і барз 
планны сут перспективы на будуче без 
знаємости свойой істориі. По мойому 
понятя «памят» і «розпамятуваня» ся 
ріжнят. Може зато так легко мі тото 
писати, же моі дідове, і од страны 
мамы і од страны тата, были на тілько 
сильны, же хоц іх выгнали, то вернули 
до себе? І може кус той силы, а іщы 
борбы о своє передали наступным 
ґенерациям?

Про памят бесідувала остатня і най-
молодша з прелеґенток, Анна Фурман, 
а як ся вказало – ученниця ведучого 
стрічу Л. Поломского, зато і нашла 
ся як выступуюча. Деси на лекциях, 
або поза нима, з перенятьом опові-
дала про рідны Ріпкы, як опустошали 
в 40. роках і як николи до свойой фор-
мы уж не вернули і тоту пасию свойой 
ученниці хотіл Л. Пломксій вказати, 
жебы почули єй інчы і жебы віст 
про тото, же молоды єднак памятают 
о своій істориі і знают о ней бесідува-
ти, ішла дальше. Лем певно треба кус 
іщы тото оповіданя попрактикувати. 
Но і найважнійша справа – што вы-
никат з той памяти і з того вчера? Ци 
плеканя свого наштоден, або лем при 
нагоді і на показ? Хоснуваня языка, 
ци лем памят о ним? Бытя Лемком, 
ци лем памят про лемківскы коріня?

Стріча скінчыла ся выступом мо-
лодіжной ґрупы Зорюшка з Нового 
Санча. Цікава то зберанина: двоі гушлі, 
ґітара, бубен і туба, a до того іщы 
співаня. Може дашто іщы мож бы 
было ліпше выцвічыти, може і не 
вышткы были то лемківскы співанкы 
(пояснити мож все), але барз симпа-
тичне і миле для уха было тото граня 
молодых артистів. Підсумуючы – была 
то перша з сандецкых стріч про Лем-
ків в тым році і – як ґварантували 
орґанізаторы – буде продолжыня. То 
добрі, бо сандецка публика была міцно 
заінтересувана темом. Ци лем вынесе 
з них тото што треба?

На знимцi од лівой:  Анна Фурман, Юлия Дошна, 
Пьотр Дроздзiк (фот. Демко Новак).



СТОРОНА 29

28

В НАЙБЛИЗШЫМ ТЫЖНИ

Подіі в найблизшым 
тыжни:

01.06.2016

«Корчма під зеленым стро-
мом (Словацька рапсодія по 
русиньскы)» – пєса ТАД

04.06.2016

Варштаты млинарства
Лемківска Едукацийна Загорода, 

Ґладышів, 11.00 год.

04.06.2016

«Спросины», 
«Медвідь» - выіздны 
спектаклі ТАД
Дім Культуры, Ниж-
ня Писана, 17.00 
год.

05.06.2016

Studium Carpato-Ruthenorum - одкрытя
Пенсийон Атриюм, Пряшів, 17.00 год.

05.06.2016

«Окресный шпыталь» - выіздний 
спектакль ТАД
Дім Культуры, Шаришскє Чорне, 
19.00 год.1

01.06.2016

«Капітан Кыянка» - 
выіздний спектакль 

ТАД
Дім Культуры, Расла-

виці, 10.00 год.

2

3

5

6

7 8

4

05.06.2016

Доброчынний концерт
Центр Культуры «Муза», Любін, 
18.00 год.

Доброчынний концерт, на котрым 
выступлят Кульбаба, 7кропка та 
хор IV Загальноосвітного Ліцею 
в Ліґници. Хоц концерт не буде 
білетуваний, будут на ним збераны 
цеголкы, з котрых дохід буде 
переданий родині бл. п. Анеты 
Дзямбы, котра померла в січни/
януари т.р.

05.06.2016

Конец выставы прац Енді 
Варголя

Ґалерия Атляс Штукы, Лодзь
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Скоропис

Демко Трохановскiй
demko@lem.fm

Маме штораз більше голосів, прошынь і натисків, же не 
треба нам писати о справах трудных і контроверсийных, 
зато місяц червец/ юній хочу оголосити місяцьом пози-
тивных вісти і критиком русиньскых неправильности. 
Кєд тота ініциятива ся поведе, продолжыме єй безко-
нечно – товды фурт лем будеме споминати і вертати до 
прекрасных, а може і найвызначнійшых періодів з нашой 
істориі, коли співали сме і гуляли од рана до вечера, а пак 
зас до рана: 1. ІІ Світова Война, коли по двадцетьох роках 
насильной польонізациі Русинів з Лемковины мали сме 
змогу вкінци порядні навчыти близкых нам літературных 
языків, жебы з піднесеном головом перейти до: 2. Рокы 
1945–1989 – товды же вкінци кристалізувала ся наша 
правильна достоменніст, а ціла москвофільска згнилина 
пішла гет. Місяц позитивных вісти пропоную ввести і на 
Пряшівскій Руси та святкувати штоден, т.є гуляти і спі-
вати од рана до вечера, а пак зас до рана. Підкарпатска 
Русь, тфу, Закарпатя, не мусит вводити на пробу такого 
періоду, бо там веселіст царствує мінімально од 1945 р., 
коли по чешско-словацко-мадярскій окупациі тоты землі 
вернули до матери.

•••
То добрі, же лем єдна особа писала того рока матуру 
з лемківского языка. Але податникы в Польщы могли бы 
пришпарувати з того купету грошів. О кілько копіюваня 
каждого наступного аркуша для поєдных абітуриєнтів 
то не маєток, то призрийме ся на тото з інчого боку: 
як бы ся тоты Лемкы, фінансуваны з рублів Путіна, 
розсердили, пак выслали на матуральний іспыт більше 
учеників, а не дай Боже іщы в ріжных школах, товды за 
кажду триособову матуральну комісию треба бы было 
заплатити. Матуру треба іщы зрыхтувати – мате ту 
наступны мілийоны. А хто за тото платит? Вы, дорогы 
податникы! Рекомендую зліквідувати тоты кацапскы 
выдумкы о окремости і підыйти науково до проблему – 
Лемкы не повинны політикувати і на тій основі посылати 
своі діти на науку выдуманого языка, бо потім і мату-
ральны еґзаміны з того хотят писати, а тото коштує! 
Пришпаруваны грошы рекомендую передати на тото, 
чого фурт маме мало, т.є.  гуляня і співаня – вершыну 
можливости правдивых Лемків-патріотів, бо вшытко 
поза тым єст уж небезпечным нацийоналізмом.

•••
То добрі, же більшіст реклямовых материялів Русиньс-
кого Фестівалю во Свиднику была по словацкы. Русины 
з Пряшівской Руси знают барз добрі тот язык, зато не 
мают проблемів. Як уж знаме, і Лемковина не мала 
проблему з розчытаньом словацкоязычных афішів на 
тоту подію, кєд так чысленно, часом цілыма родинами, 

просто з ґорлицкых осіль, або підустяньскых горбків 
ішла до свидницкого амфітеатру. Старчыт лем вштури-
ти поєдны речыня до транслятора уйка Ґуґль і вшытко 
єст. Правда, часом дурниці він вказує, але сенс все мож 
зімати. Лем памятайте, Русины з заходу Польщы, жебы 
на полудне од Карпат аж так голосно не кричати, одка-
ле сте пришли, бо іщы дахто парарелю до біблийного 
праху зробит і вас до заходу пішле. І ту ліпше дати сой 
поміч уйка Ґуґль (ой, як добрі, же він єст), або выречы, 
же сте з чужыны.

•••
То добрі, же ІХ Медженародне Бієнале Лемківской/ Ру-
синьской Культуры в Креници проходит што два рокы. 
Мож бы повісти, же раз на десят років старчыт – і тото 
аж за дуже. Не треба нам маніфестувати такой єдноты 
з другыма русиньскыма реґіонами зо Словациі, Украіны, 
Румуніі, Мадяр, Сербіі і Хорвациі, бо хоц то в більшости 
співочо-танцувальны выступы, могли сме почути выко-
наня авторскых співанок, або пєсу професийонального 
Театру Александра Духновича – одтале уж лем малий 
крок до нацийоналізму. Ани не бесідую ту о загорожыню, 
ідучым з выставы ультрафанатичных русиньскых творців, 
бо кєд бы-м шырше ся о тым розписал, нашли бы ся 
такы, што одраз бы мя дали на розстріляня. Зато прошу 
і благам на колінах – задумайте ся головны орґанізаторы: 
Стоваришыня Лемків і Світова Радо Русинів – ци такы 
шовіністичны маніфестациі вам потрібны?

•••
То добрі, же – продолжуючы попередню думку – афіш 
креницкого бієнале был тіж по польскы написаний, бо 
тота подія в великій мірі направлена на курортників, 
жебы ім вказати, же русиньска культура то не лем 
шовіністична высока культура, або тоты гады, што ся 
намагают бесідувати о ній з нечыстом гордістю і опи-
сувати в науковым просторі, але і наше старе, прадавне, 
правдиве, єдиноправильне русиньскє співаня і гуляня. 
Лемківскоязычна версия афіша, реклямуюча бієнале, 
непотрібні притягнула вельох фанатично наставленых 
Русинів з обох боків Карпат. Што правда, не дорахувала 
ся іх єдна патріотка, устяньска (пробачте – усьцяньска) 
блоґерка,  голосно правляча коментарі, же Лемків там 
нияк не было – тото певно буде темом наступного єй 
тексту, писаного стильом адекватным до єй підходу ґу 
небезпечным нацийоналистам і шовіністам. В імени той 
части нашого ансамблю, котра противна вшелеякым 
проявям діяльности ультрасів в кругах медияльной ґрупы 
ЛЕМ.фм (бо сут і прихыльникы, але до часу – неодол-
га і іх выріжеме), хочу Вас, дорогы слухачы радия та 
чытачы порталю і тыжденника, перепросити, же і мы 
часом войдеме на неправильний пут. Пробачте нам 
нашы провины, а предовшыткым ультрашовіністичний 
афіш в лемківскым языку, котрого поміщыня в нашых 
медиях было хыбом. Достали сме го од орґанізаторів 
і, як безрозумны телята, подали до шыршой публикы. 
Цілю – не повтаряти такы блуды, спонтанно завязала ся 
в нас робоча ґрупа цензорів, котра слово в слово буде 
аналізувала зміст і глядала неправильности.

Подібна до ничого...

ФАФРИНДЯ І СКОНФІСКУВАНЕ

Богдан Ґамбаль
gambal@lem.fm

Лемкы столітями придумували розмаіты концепциі та 
взірці красы. А все находили ся такы, котрым заєдно 
штоси ся не подабало, хоц другы си тото само славили. 
І днес каждий розділят ляйкы на ґамбокнижці подля 
своіх смаків - єдным ся люблят пацята, другым курята, 
єдным квітя в Мукачові, другым грибкы в Михалові.

Єдно, што єст понадчасове - то краса лемківскых жен. 
Наша під-редакция «Фафринді» найкоротше опише єй 
так - мож до ней привыкнути. З часом нич не єст так 
планне, як здавало ся быти на зачатку.

«ЛЕМКО» – ґазета для народа – ч. 22. і 23. за 1913 р. 
пояснят правила русиньской естетикы.




