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Редакция

шефредактор

На знимцi шефредактор тыжденника
Демко Трохановскiй.

Кєд мі памят даякых фиґлів не робит, даде з шіст років тому назад гостил єм в Кракові. 
Кєд дальше моя памят не фиґлює, было то при нагоді награня платні Сусанны, при 
котрій мал єм чест дакус помагати. Товды же, кєд з мойом памятю добрі, а правильно 
рахуючы мусіл то быти 2010 рік, дознал єм ся, што якысий Ґамбаль – хлоп, котрого-м 
на тамтот ден знал такой лем з виджыня, буде робил лемківскє радийо.

Тото, по правді, ани не докінця так 
было, як пишу. Вечером, по сту-
дийных награнях, был вкінци час, 
жебы спокійно сісти з моім дав-
ным камаратом, Павлом Малецкым 
(днес шефом Руской Бурсы), котрий, 
з причыны думок о правдивым лем-
ківскым радию і емоций з тым звяза-
ных, може ся покус выґадал о спра-
вах, што не былы іщы для моіх ух, 
і вырюк дашто такє, што може было 
іщы в сфері мрий, а напевно не кон-
кретно накрисленого пляну, же лем-
ківскє радийо мало бы неодолга зача-
ти высылати. Я, хоц постерігам свою 
особу і свій підхід до жытя радше 
в оптимістичных кольорах, задумал 
єм ся над том тайном інформацийом 
і, як ся мі здає, мал єм одречы дашто 
в роді – ідея пречудова, але не вірю, 
жебы ся позитивно довершыла.

Чом єм товды не повірил в якысого 
хлопа, Богдана Ґамбаля, котрого-м 
на тамтот ден знал такой лем з вид-

жыня – ани не знам. Не міг єм сой 
уявити, же по долгых роках нашого 
феніксового ставаня, одвічной борбы 
з тыма, што каждий ден бесідуют, же 
нас николи не было і неє, перманенто-
го понижаня і ограничаня лемківской/
русиньской культуры, часто през нас 
самых, лем до співочо-танцувальных 
пописів, так скоро могли бы сме дійти 
до того моменту нашого розвитку, 
жебы ден-по-ден мати змогу чути ру-
синьску музыку і русиньскій язык в ін-
тернеті в виді правдивого НАШОГО 
радия. Доднес мі тото выпоминают, 
же єм одраз, як апостол Тома, не пові-
рил, але «вкінци сме ся дочекали» (як 
чуєме в єдным з радийовых джінґлів) 
– 1. червця/ юнія 2011 рока вызвучал 
перший інтернетовий сиґнал радия 
ЛЕМ.фм. Старт. Пішло. Тілько што 
минуло 5 років од моменту, коли ру-
шыли колеса проєкту, котрий днес 
зовеме не лем радийом, а медияль-
ном ґрупом ЛЕМ.фм, бо горды сме 
з того, же при Стоваришыню Руска 
Бурса в Ґорлицях, під покровом ко-
трого проходит наша діяльніст, веде-
ме тіж і порталь, фурт здобываючий 
новы просторы і новых інтернавтів, 
і панрусиньскій тыжденник ЛЕМ.фм+, 
якій тепер чытате.

Не тяжко было ся додумати, же 
лемківскє радийо, котре творене 
єст в більшости самыма Лемками, 
выкликало великє заінстересуваня 
не лем посеред Русинів цілого світа. 
Лем з той причыны, же в попереднім 
«Скорописі» оголосил єм червец/
юній місяцьом любови, не буду ся 
долго розписувал над тым, же разом 
з великом кількістю прихыльників, 
сторонників і нашых любителів, по-
чаток радия то тіж штоденне призе-
раня ся нам через тых, што бесідуют, 
же нас неє і не было, і чудуваня ся 
(дальше ся чудуют), чом польска дер-

жава годна давати на такій проєкт 
грошы? Декотры ся лем призерают, 
декотры, взоруючы ся на ЛЕМ.фм, 
зажадали од державы грошів на своі 
інтернетовы музычны плейлисты, 
перерываны раз на тыжден (жебы 
лем аж на тыжден!) пілгодинным 
проґрамом, шумні называючы своі 
ініциятивы радийом. Сут і такы, што 
фурт гейтуют вшытко, што бы сме 
лем не написали, награли, передали 
і пошырили, навет кєд бы то была 
правдива інформация, же каждому 
даме по сто мілийонів. Жытя.

Най псы брешут, мы заєдно ідеме 
дальше. Назвали сме ся лемківскым 
інтернетовым радийом, бо Лемками 
нас колиси назвали, а мы тото при-
няли, знаючы при тым, же твориме 
тот сам русиньскій Нарід од Ужго-
рода до Щавниці. Ходиме не лем на 
Пряшів і Гуменне, не лем на Ужгород 
і Мукачево, не лем на Мадяры, Ру-
мунію, Чешску Республику, Сербію 
і Хорвацию, де жыют Русины. Были 
сме тіж за великом водом, бесідуючы 
зо слухачами в Ню Йорку і Маямі. 
Будеме ходити дальше…

Скоро-м ся залюбил в ЛЕМ.фм, 
а і ансамблю, котрий од 5 років каж-
дий ден лишат своі домашні обо-
вязкы, іде за респондентами, або 
сідат за компутером, рыхтуючы про-
ґрамы, ведучы высыланя нажыво, 
творячы, пишучы статі на порталь, 
ци приготовлюючы панрусиньскій 
тыжденник. Не о вшыткым думаме 
так само, часто маме ріжны погляды 
на деякы справы, але маме спільну 
ціль – продолжати тото, што нам 
передали нашы діды і прадіды.

Дякую Ти, русиньска файто 
з ЛЕМ.фм. Дякую Ти, Богдане. Дякую 
Вам вшыткым, што сте фурт стояли 
при нас! ●
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Руска Бурса была основана в 1908 році, але по выкликаній істо-
рийом долгій перерві в істнуваню, єй діяльніст была взновлена 
1. червця/ юнія 1991 рока – рівно 25 років назад.

В звязку з тым, святкуєме днес аж два ювілеі! На жаль, окре-
мо, але за то по цілым світі – в Ґорлицях, в Пряшові, в Кракові, 
в Варшаві, в Ліґници, во Вроцлаві і на всякій інчій чужыні, де нас 
розшмарило.

Такы шумны ювілеі потрібуют єднак стрічы і ритуального од-
празднуваня. Зато запрашаме 18. червця/ юнія до Руской Бурсы, 
де зрыхтуєме дашто для тіла і для духа. Надієме ся на родинну 
і приятельску атмосферу, в котрій з сатисфакцийом підсумуєме 
минуле.

Першом ведучом были пані Ольга Каня. Веце з істориі Бурсы 
можна прочытати в Річниках РБ і на сайтi  lem.fm/ruskabursa. 
Там тіж написане про просторы нашой діяльности і активности. 
Але тото, што робиме, видно не лем наштоден, але пару раз на 
ден – і тото рахую за бодай найбільший хосен.

Ґрупа ЛЕМ.фм то не лем радийо, выдумане і основане Богда-
ном Ґамбальом, якій был тіж долголітнім ведучым РБ. ЛЕМ.фм то 
днес єден з каменів, на якых побудувана лемківска достоменніст 
і культура.

Дякую вшыткым, якы трудят ся про лемківскій нарід – а особли-
во Бурсакам. Дякую нам прихильным і тым, якы спомагают нашу 
присутніст. Вірю, же 18. червця/ юнія буде час пізрити щестливым 
оком на тото, што уж зроблене, а і на тото, што іщы ніт. ●

Желам нашым днешнім Ювіларям 
Многых і  Благых Літ!

1. 
червця мали сме великій праздник. Такой 
аж трійний! Перший то Медженародний 
Ден Дітины і хоц то найменьше важна по-
дія, то лучыт ся она з ювілейом 5-літя ос-
нованя ЛЕМ.фм. Бо можна гев повісти, же 

є то наша дітина. Наша, то значыт люди, якы громадят 
ся наоколо Руской Бурсы – орґанізациі, хыжы, символю.

Руску Бурсу 25 років тому 
покликали:
• Анна Ґамбаль,
• Анна Перегрим,
• Антоніна Коцур,
• Боґдан Ґамбаль,
• Ігор Горощак,
• Ірена Квока,
• Мариюш Габура,
• Мелянія Клинковска,
• Миколай Падухович,
• Михал Коцур,
• Мирослава Хомяк,
• Ольга Каня,
• Олена Дуць-Файфер,
• Павел Стафиняк,
• Юлия Прокопчак,
• Йоан Квока.

Павел Малецкій
paulo@lem.fm
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В Братіславі 
засідали 

меншыны

Я
к інфомовав Округлый стіл Русинів Словеньска його пред-
седа Мілан Піліп, вчера, 30-го мая 2016-го року, у Бра-
тіславі засідав Выбор про народностны меншыны і етнічны 
ґрупы Рады влады Словацькой републікы. Выбор пер-
шыраз засідав з новым уповномоченым про народностны 

меншыны і етнічны ґрупы Ласлом Буковскым. За русиньску народностну 
меншыну у выборі суть Мілан Піліп і Ян Липиньскый.
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Выбор знова проїднав вже схва-
леный Акчный план, котрый бы мав 
забеспечіти реалізацію Цілодержав-
ной охороны і підпоры людьскых 
прав у Словацькій републіці. Тот 
план, в котрім є залучена і аналіза 
леґіслатівы, яка односить ся ку на-
родностным меншынам (Словацька 
републіка не має доднесь народно-
стный закон), є затля лем на папери. 
Выбор підпорив Ласла Буковского 
коло пересаджованя далшой реа-
лізації того плану. Так само была на 
засіданю схвалена Інформація о по-
зіції і правах членів народностных 
меншын за рік 2015.

На засіданю быв участный і штат-
ный тайомник Міністерства школства, 
наукы, досліджіня і шпорту Сло-
вацькой републікы Петро Крайняк. 
Крайняк выбор інформовав о зміні 
школьского закона, котра є напрям-
лена до того, жебы ся забранило 
занику малокласных школ од школь-
ского рока 2016/2017. Тым ся забра-
нить і заникнутю веце як  20 школ, 
в котрых є навчалный язык мадярь-
скый і русиньскый. Малокласны шко-
лы будуть годны фунґовати і дале, 
аж до векшой новелізації школьского 
закона, котра ся приготовлює.

Мілан Піліп членів выбору на за-
сіданю інформовав і о заключінях із 

« Кідьже іде о контроверзный документ, котрый має 
намагу пояснити, же Русины не існують і їх язык є лем 
діалектом, навеце іде о документ, котрый быв выданый 
в рамках конференції »

конференції, котра была орґанізована 
Словацькым народным музейом – 
Музейом україньской културы в днях 
8-го аж 9-го апріля 2016-го року під 
назвов Українці в історії і културі Кар-
пат. О тых заключінях найперше ін-
формовав наш портал в статі Свята 
інквізіція.

Кідьже іде о контроверзный доку-
мент, котрый має намагу пояснити, 
же Русины не існують і їх язык є лем 
діалектом, навеце іде о документ, 
котрый быв выданый в рамках кон-
ференції, котрой головным орґаніза-
тором была державна інштітуція, Ок-
руглый стіл Русинів Словеньска дав 
собі выготовити судный переклад 
того документу, із котрого обсягом 
были членове выбору і уповномо-
ченый про народностны меншыны 
і етнічны ґрупы познакомлены на 
споминанім засіданю.

Представителька Міністерства 
културы Словацькой републікы, ко-
тра была участна на засіданю, ко-
нштатовала, же іде о важну справу 
і пропоновала, жебы ку даній пробле-
матіці было зорґанізоване стрітнутя 
на Міністерстві, жебы пояснити тоту 
сітуацію. О участь на стрічі проявив 
інтерес і уповномоченый Ласло Бу-
ковскі, котрый хоче, жебы його уряд 
мав на тій стрічі своє заступліня. ●

Петро Медвідь
petro@lem.fm
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Доступний єст найновший номер часопису «Бесіда» 
(но. 3 (150), май-червец 2016), a в ним до прочытаня м.ін.:

→ Богдан Ґамбаль, Акция Вісла;
→ Наталія Малецка-Новак, Президент Анджей Дуда 
стрітил ся з представниками нацийональных меншын;
→ Севериян Косовскій, Молодий Лемко фіналистом 
загальнопольской ґеоґрафічной олимпіяды;
→ Наталія Малецка-Новак, Маґурич зачынат од Лем-
ковины;

Севериян Косовскій 
seweryjan@lem.fm

На знимцi окладинка найновшого 
номеру часопису «Бесіда» 
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→Даміан Трохановскій, Новы власти 
Руской Бурсы;
→Валерій Падяк, Перестало битися 
сердце поета Володимира Танчинця; 
→Даміан Трохановскій, Реляция 
з ІІ Надзвычайного Конґресу СЛ;
→Петро Трохановскій, Вислиця – 
трефна істория?

Окрем выміненых горі статій, в най-
новшым номері часопису Стоваришы-
ня Лемків «Бесіда» найдете допис 
проф. Олены Дуць-Файфер про при-
ближаючу ся рекрутацию на лемків-
ску філолоґію, ведену Педаґоґічным 
Університетом в Кракові. Дале нахо-
дит ся продолжыня драмы будителя 
Русинів Александра Духновича пн. 
Добродійніст горує над богатством. 
То уж послідня част печатана на 
сторонах «Бесіды». Выдавнича полич-
ка приносит нам передрук з ґазеты 
«Народны Новинкы». Є то допис пн. 
По 20 роках кодіфікації русиньского 
языка вышла цїнна моноґрафія Ґра-
матіка русиньского языка, підписа-
ний за Інститут русиньского языка 
і культуры Пряшівского Університе-
ту через Доц. ПгДр. Васлия Ябура, 
к.ф.н., доц. ПгДр. Анну Плішкову, 
ПгД., та ПгДр. Кветославу Копорову, 
ПгД. В тым місци можеме прочытати 
слова шефредактора «Бесіды» – Пе-
тра Трохановского, котрий пише про 
проблемы новой версиі кодифікациі 
і неприниманя єй через декотрых 
Русинів з Пряшівщыны, што видно 
м.ін. в правописі тыжденника Ру-
синьской Оброды на Словациі, ґазеті 
«ІнфоРусин». ●

Двомісячник «Бесіда» то часопис 
Головного Заряду Стоваришыня 
Лемків, выходит од 1989 рока, 
посвячений єст збережыню істориі, 
культуры і языка Лемків, інформуючий 
о жытю нашой і братніх нам 
соспільности, плекаючий вірні надіі 
прадідів і вітців.

«Бесіду» мож почытати в бібліотеці 
Руской Бурсы в Ґорлицях, котра 
отворена єст в каждий понедільок 
в годинах 14.00-18.00, або по 
індивідуальным догваріню в інчым 
терміні. Ґазета є тіж доступна 
в локальных Кружках Стоваришыня 
Лемків в Польщы.

Уж єст
новий номер
часопису «Бесіда»
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27 мая т.р., вчас ІХ Бієнале Лемків-
ской/Русиньской Культуры в Кре-
ници, Ольга Прокоп з Чынадієва на 
Підкарпатскій Руси была оголошена 
лавреатком преміі ім. Василя Ту-
рока-Гетеша за 2016 р. Як написал 
Штефан Лявинец, предсідатель Сві-
товой Рады Русинів, оцініня єст за 
досягнуты вызначны результаты при 
розвитку, популяризациі і презента-
циі русиньской культуры во вшыткых 
єй аспектах.

Ольга Прокоп вродила ся 6. ве-
ресня/септембра 1940 р. в селі Крива 
недалеко Хусту, в родині Кірила Про-
копа – русиньского діяча і посла до 
парляменту першой Чехословацкой 
Республикы. За свою прорусиньску 

Труд Ольгы 
Прокоп 
доцінений

і проправославну діяльніст был він 
осуджений в другым мараморош-
ско-сіґетскым процесі, а по завла-
щыню Підкарпатской Руси Совітскым 
Союзом был вязнений совітскыма 
влястями.

Нагороджена Ольга Прокоп єст 
професийном культурном і долголіт-
ньом соспільном діячком, та учытель-
ком молодых ґенераций в селі Чына-
дієво. Роками вчыла русиньского 
языка і культуры в недільных школах, 
орґанізуваных Штефаном Чепом на 
обшыри Підкрапатской Руси, спілос-
новала і спілпрацувала з чысленныма 
музычныма ґрупами. В своіх діянях 
консеквентно дає притиск не лем на 
артистичны, але і патріотично-выхо-

« Ольга Прокоп вродила ся 6. вересня/септембра 
1940 р. в селі Крива недалеко Хусту, в родині 
Кірила Прокопа – русиньского діяча і посла до 
парляменту першой Чехословацкой Республикы. 
За свою прорусиньску і проправославну діяльніст 
был він осуджений […] вязнений »
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вавчы аспекты і такій же зміст творчости. Сама співала 
в ґрупах – «Чынадіівка», «Бабчына співаночка» і в тріо 
«Червена ружа». Радо іздит з концертами по цілій Кар-
патскій Руси.

В 2015 р. торжествувала довєдна з Лемками Ден 
Русинів на Лемковині, а єй ансамбль прикрасил співом 
і русиньском поезийом тото свято. Ольга Прокоп єст 
автороком книжок «Летіла бы-м на край світа» і «Ласто-
вочко, десь была?». Ґрупа «Червена ружа», в котрій разом 
з лавреатком співат Ліля Немеш, остатньо награла свою 
другу платню з русиньскым репертуаром. ●

На занимках Ольга 
Прокоп разом 

з членами ансамблю 
«Бабчына співаночка», 
фот. Богдан Ґамбаль .

Богдан Ґамбаль
gambal@lem.fm



ІХ Медженародне Бієнале 
Лемківской/ Русинькой Культуры 

в Креници - 27.28.05.2016,
фото: Петро Басалыґа
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В неділю 5-го юна 2016 р.  ся святочно одкрыв 
вже 7-мый річник Studium Carpato-Ruthenorum. 
Міджінародна літня школа русиньского языка 
і  културы  Studium  Carpato-Ruthenorum  2016 
офіціално одкрыла ся о 17.00 год. в пряшівскім 
пензіоні  Átrium  святочнов  рецепційов  з  кул-
турным  проґрамом,  котра  была  одкрыта  про 
верейность, і в рамках котрой выступала Анна 
Сервіцька з музиков Дрібна.
 
Єдина у світі

Міджінародна  літня  школа  русиньского 
языка  і  културы  Studium  Carpato-Ruthenorum 
2016  є  орґанізована  Інштітутом  русиньского 
языка і културы Пряшівской універзіты. Пряшів-
ска універзіта в Пряшові є єдинов універзітов 
у Словацькій републіці, котра реалізує навчаня 
акредітованого  бакаларьского,  маґістерьского 
і докторьского штудійного проґраму русиньскый 
язык  і  література,  ґестором  котрого  є  Іншті-
тут  русиньского  языка  і  културы.  Вдяка  його 
3-тыжденному  едукачному  проєкту  Studium 
Carpato-Ruthenorum – Міджінародна літня школа 
русиньского языка і културы Пряшівска універ-
зіта є сучасно єдинов універзітов на світі, котра 
зареаґовала на  інтерес  o  таку форму навчаня 
русиньского языка з боку домашніх і заграніч-
ных адептів.

Лекторы зо Словакії і заграніча

Міджінародна літня школа русиньского языка 
і културы Studium Carpato-Ruthenorum буде мати 
як все лекторів зо Словакії і зо заграніча.

Курз історії Карпатьскых Русинів будуть вести 
Проф.  Др.  Павел  Роберт  Маґочій,  Торонтьска 

Літня школа 
семый раз 

одкрытаПетро Медвідь
petro@lem.fm
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універзіта, Канада і Мґр. Валерій 
Падяк,  к.  н.,  Научный  центер 
карпатістікы в Ужгороді, Україна.

Курз  русиньского  языка  тот 
рік поведуть Асіст. проф. Др. Еле-
на  Будовская,  Джорджтавньска 
штатна універзіта), Вошінґтон, D. 
С., США, ПгДр. Кветослава Копо-
рова, ПгД., Пряшівска універзіта, 
Словакія, Мґр. Марек Ґай, екстер-
ный  сполупрацовник  Інштіту-
ту русиньского языка і културы 
Пряшівской універзіты, Словакія.

Мінікурз  русиньской етноґра-
фії буде проходити під веджіньом 
Асіст. проф. Др. Елены Будовской, 
і  проф.  ПгДр.  Миколы  Мушин-
кы, др. н., екстерного сполупра-
цовника  Інштітуту  русиньско-
го языка і културы Пряшівской 
універзіты.

Події про верейность

Вже  традічно  почас  літньой 
школы проходять і події, котры 
суть  одкрыты  про  верейность. 
Окрім святочного одкрытя шко-
лы  будуть  і  далшы  три  події,  
на  котрых  може  брати  участь 
шырока публіка.

У  віторок  14-го  юна  2016-го 
року  в  Словацькім  народнім 
музею – Музею русиньской кул-
туры в Пряшові буде од 17.30 год. 
проходити презентація русинь-
ской анґліцькой приповідковой 

книжкы Михайла Гиряка В сім-
десятій  семій  країні.  О  книжці 
ся веце можете дізнати в нашій 
статі на lem.fm.

23-го  юна  можете  іти  на  Лі-
тературный  вечур  під  назвов 
Смутный клавн, віршы і ґітары, 
або  русиньска  поезія  дакус  ін-
шак,  котрый  зачінать  о  19.00 
год.  на  Великій  сцені  Театру 
Александра Духновіча в Пряшо-
ві. В проґрамі  зазвучать віршы 
русиньскых  авторів  Штефана 
Сухого, Юрка Харитуна, Валерія 
Купкы, Владіслава Сивого, Кветы 
Мороховічовой-Цвик  і  Даніелы 
Капральовой.  О  музику  і  спів 
ся  постарать  Владіслав  Сивый 
і Томаш Сивый. Декламовати бу-
дуть акторы Театру Александра 
Духновіча в Пряшові Іґор Латта, 
Людмила Козменкова, Зузана Ко-
валчікова, Ладіслав Ладомиряк. 
Сценарь  і  режію  приготовила 
Яна Трущіньска-Сива.

Про верейность буде одкрыте 
о  святочне  передаваня  церті-
фікатів  о  абсолованю  літньой 
школы повязане  із офіціалным 
закінчіньом школы.  Тото  одбу-
де ся о день пізніше, 24-го юна, 
в  пензіоні  Átrium  од  18.00  год. 
І на тот вечур є приготовленый 
і културный проґрам. ●

« Пряшівска універзіта 
в Пряшові є єдинов універзітов 
у Словацькій републіці, котра 
реалізує навчаня акредітованого 
бакаларьского, маґістерьского 
і докторьского штудійного 
проґраму русиньскый язык 
і література, ґестором котрого 
є Інштітут русиньского языка 
і културы »



16

«The first rule of any 
technology used in a business 
is that automation applied to 
an efficient operation will magnify 
the efficiency. The second is that 
automation»
STEVE JOBS – APPLE CO-FOUNDER



Фестіваль є ведений в рамках Пути 
Деревяной Архітектуры, на котрий 
складат ся 254 деревяных забытковых 
обєктів. Но, окрем костелів, скансенів, 
дворів, або дзвінниц, остали до него 
вписаны і лемківскы церкви, котры 
являют ся єдныма з найкрасшых ар-
хітектонічных творів материяльной 
дідовизны Малопольщы.

В календар тогорічной едициі кон-
цертів сут вписаны тоты лемківскы 
храмы, в котрых пройдут поєдны 
выступы выконавців. На тот рік ор-
ґанізаторы заплянували провести 
концерты в двох лемківскых церквах. 
То вписаны в 2013 році на Листу Сві-
товой Спадковины ЮНЕСКО храмы 
св. Параскєвы в Квятони та св. Ми-
хала Архангела в Брунарах Выжніх.

Окрем церкви, в попередніх еди-
циях цікавым елементом лемківской 
культуры были концерты Сусанны, 
котра презентувала ся з піснями 
Петра Мурянкы. Артистка вказува-
ла проґрам названий наголовком 
«В шестьох кольорах», што навя-
зує до шестьох языків, в котрых 
співат – лемківскым, украіньскым, 
росийскым, церковнославяньскым, 
польскым та анґлицкым. Сусанна 
концертувала м.ін. в єдній з найстар-
шых русиньскых церкви на Лемковині 
– храмі Покровы Пресвятой Бородиці 
в Рыхвалді і костелі в Бінаровій. Обі 
святыні находят ся на листі ЮНЕСКО.

«Музыка заклята в дереві» то 
фестіваль, котрий вказує ріжны виды 
музыкы, од традицийных по сучас-
ны. То тіж танцувальны видовиска 
і сценічны показы. Фестіваль притігат 
світовых артистів, але і тых меньше 
знаных. Сут на ним вказуваны жанры 
клясичной, джазовой, ци просто ав-

торской музыкы. В тім році на Пути 
Деревяной Архітектуры буде мож 
почути звукы фортепіано, клявесину 
і гушель.

Ювілейну едицию прикрасит вчас 
одкрытя фестівалю (12.06) выступ 
артистів Лодзіньской Фільгармоніі – 
GROHMAN ORCHESTRA. Концерты, 
котры пройдут в спомненых лемків-
скых церквах одбудут ся 7. серпня/
авґуста т.р., в Квятони та о тыжден 
(14.08) в Брунарах.

Сам Пут Деревяной Архітектуры 
был оснований в 2001 році за іні-
циятивом Малопольского Воєвід-
ства. Причысленых єст до него 49 
церкви, 125 костелів, 30 інчого рода 
будинків, 23 забудовы, 16 музеів, та 
9 скансенів. ●

Тогорічна
«Музыка заклята в дереві»

і в лемківскых храмах

Н
еодолга, 
12. черв-
ц я / ю н а 
т.р., зач-
не ся 

ювілейнa 10. едиция 
Фестівалю на Пути 
Деревяной Архітек-
туры в Малопольщы 
«Музыка заклята в де-
реві». Як і в попередніх 
роках, будут на ним 
і лемківскы акценты.

Севериян Косовскій 
seweryjan@lem.fm
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Камеры в рукы 
– крутиме 

фільмы 
о лемківскых 
традициях! 
Забыткоманія 

2016 

Тырват друга едиция філь-
мового конкурсу Забыт-
команія орґанізуваного 
Народовым Інститутом 

Дідицтва во спіплпрацы з Поль-
скым Інститутом Фільмовой Штукы.

Наталiя Малецка-Новак
natalia@lem.fm

Того рока головном темом сут Памятникы Істориі, зато 
участникы мают нагоду, жебы познати ближе важны 
місця істориі, якы находят ся коло них. Памятник 
Істориі то єден зо штырьох видів охороны забытків, 
вымінений в уставі про захороніня забытків та опікы 
над забытками з 2003 р. Званьом тым окрислят ся 
обєкт о выдатным значыню для культуры Польщы. 
Ранґу званя підкрислят факт, же єст оно признаване 
Президентом Польщы.
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До днес выріжнено 60 
забытків, якы характери-
зуют ся особливыма при-
кметами і значыньом для 
культурового дідицтва 
державы. Серед той елі-
тарной ґрупы найближе 
Лемковины находят ся 
напр. копальні соли в Бох-
ни і Вєлічці, історична за-
будова міста Кракова, ци 
замок в Ланцуті. Листа Па-

мятників Істориі єст мінцо 
зріжницювана, найдеме на 
ній забудовы старых міст, 
мечеты і мізары, археоло-
ґічний резерват, паперний 
млин, водний пут, палацы, 
паркы, замкы, твердыні, 
а навет робітниче осіля. 
На самій Лемковині не 
находит ся ани єден об-
єкт, але як заповіл жур-
налистам о. Володислав 
Канюк вчас вручаня наго-
роды Малопольского Воє-
відства ім. М. Корнецкого, 
будут проведены стараня, 
жебы лемківска церков 
Покровы Божой Матери 
з Ганчовы была призна-
на президентом Польщы 
за Памятник Істориі, што 
было бы престіжовым не 

лем для лемківского се-
лечка, але і для цілого 
реґіону. Церков в Ганчові 
была уж спостережена 
на высокым щабли – два 
рокы тому здобыла пер-
ше місце в конкурсі, оголо-
шаным міністром культуры 
і народового дідицтва, пн. 
Задбаний Забыток в кате-
ґориі деревяны конструкциі 
і архітектура. Званя Памят-
ника Істориі достало уж 
вельо сакральных забытків, 
напр. костел в Ловічу, ка-
тедра в Ґнєзні, Фромборку 
ци цілы монастырскы забу-
довы (Ясна Гора, Лежайск, 
Любін, Жаґань і інчы).

Хоц тым разом не мож 
іщы накрутити конкурсово-
го фільму, або репортажу 
про дакій лемківскій Па-
мятник Істориі, то до кон-
курсу мож тіж зголосити 
фільм звязаний з нематери-
яльным дідицтвом, значыт 
з локальныма традиция-

ми, обрядами і звыками. 
З том заувагом, же фільм 
не може быти анімуваний.

В конкурсі можут старту-
вати ґімназисты та ученикы 
выжеґімназияльных шкіл, 
студенты та абсольвенты 
фільмовых шкіл. Його 
цілю єст розвиваня філь-
мовых пасий та популя-
ризация знаня о забыктах 
і заінтересуваня місцевым 
культуровым дідицтвом. 
Конкурс Забыткоманія то 
м.ін. проба одчаруваня за-
бытків – справліня, жебы 
молодым не асоциювали 
ся лем як малоінтересую-
чы, нецікавы і з закуреном 
історийом обєкты.

Фільмы мож присылати 
до 30. червця/юнія. Дріб-
ниці конкурсу найдете на 
сайті n i d . p l .  ●

На знимцi церков Покровы Божой Матери в Ганчовiй,  для якой ведеины сут дiяня, жебы 
церков остала узанан за Помник Iсториi, фот. Камiль Палюшек 

(фб-профiль: Cerkwie Łemkowskiego Beskidu).
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6 ЧЕРВЦЯ. НЕДІЛЯ. — 
Отримуєме од о. Отто картку 

з дорогы. Видно, не забыват 
о нас. Почту уж четвертий 

ден роздают при нашым 
бараку. На головній почті 

Пунтіґам затримуют посылкы 
зо спожывныма продуктами 

так долго, же нашы люде 
отримуют іх зопсутыма. 

В склепі мож купити шалату 
і содову воду. Внутрі часовні 

малюют іконы, приспособляют 
іконостас. Роман і Євстахій 
Макары мешкают в нашым 
бараку. Кріп страшенна, 27° 

в шкали Реомюра. Чысленных 
з терезинців высылают 

власти до Ґрацу, на свободу. 
Днеска дают на сніданя 

зупу з немытой фізолы, на 
полуденок комперяну зупу 
з мясом – як ся гварит – зо 

старого коня, а на вечерю 
чысто паскудну зупу 

неокрісленого смаку і кольору.

9 ЧЕРВЦЯ. — О 12. годині температура доходит до 26°. Кухар 
присылат з кухні мясо і каже ділити в бараках на порциі. Сварка 

в кухни з кухарчыком. Жак Дуфанец іде до войска до Санча, 
днеска выіхало до Ґрацу коло 20 люди. В нашым бараку находит 

ся 101 люди. Прибыват транспорт в чыслі 25 люди, з околиц 
Коломыі. Тимчак каже мі писати протоколы пережыть. 

 
Єден з недавно прибывшых інтернуваных на звіданя, за што го 

арештували, одповіл, же пожычыл приятельови прокуратора 
деси коло 18 корон і стрітившы го на улици, просил оддати му 

долг. Приятель прокуратора мало же не оддал пінязи, але казал 
го одослати до Талергофу, як небезпечного. Паню Рубінґер взяли 

за тото, же она, будучы ґаздыньом в пароха, бесідувала з о. 
Левицкым, котрого недавно выпустили з Талергофу. 

 
Теодор Мохнацкій, о. Сеник, Димитрий Вислоцкій, Андрейко (Іван 

– ПТ), Гнатишакы (окрем Ореста), Мащак, Йоанна Дуркот і інчы 
– ідут на кварантанну, по якій будут высланы до Відня на суд. 

Розболіл мя зуб, а неє дентисты, його обовязкы выполнят кухар! 
Вольом-невольом іду ґу нему. Він вштурил мі до ґамбы якысе 

паскудство і каже сой платити за тото дві короны.

8 ЧЕРВЦЯ. — О четвертій пополудни температура зас 
доходит до 27°. Лысенко уж сам пере своі лахы. В ганґарах 
стоят аеропляны, взбивают ся горі лем рано і ввечер, през ден 
зо взгляду на горяч того не роблят. Хтоси з нашых роздобыл 
список забитых і раненых на фронті. Вшыткы презерают го, 
ци ніт на ним рідных або знаємых. 
 
Хытрий, заєдно люблячий ся хвалити і вічні задоволений 
зо себе Дизьо М. сідит одітий до кожуха і скаржыт ся на 
страшну спеку. Хтоси му радит зняти кожух, та отримує 
одповід, же што без кожуха він обыйти ся не годен, бо тужыл 
бы за ним, загрыз бы ся на смерт. 
 
Отці Макар, Хыляк і інчы грают в преферанса, другы чытают 
ґазету або бесідуют медже собом. 
 
Першыраз довідали мы ся о смерти двоіх діти о. Ігнатия 
Мохнацкого з Війковы. Абітуриєнт Теофіль, підозрений о діяня 
на корыст Росиі, повішений 18. січня 1915 рока на рынку 
в Ґрибові, а Мария по звірскы забита на улици в Перемышли 
15. вересня 1914 рока. Чысло невинных жертв австрийского 
террору все ся збільшат. 
 
З Крениці пишут, же вербуют дівкы на сестры милосердя 
австрийского Червеного Креста. Мурянкы, мож речы, 
преслідуют нас, іх всяди в бараку полно. Од 11-ой до 5-ой 
на уличках лаґру такой не видно люди. Вшыткы лаґєрникы 
крыют ся до бараків і лежат такой розоблечены – до той міры 
горячо. Михал Нестерак іде під кварантанну. Лаґєр лишат 35 
люди.

10 ЧЕРВЦЯ. — Робітникы 
спосеред нашых, підганяны 
нагаями вартовых, 
працували цілий ден на 
спеці. Направляли дорогы, 
носили на плечах од 
стациі до лаґру дровна, 
выкопували каміня, або як 
невільникы тягали то возы, 
то дороговий валец. Тоты 
нещестны не мают ани 
цілого одіня, а оддыхнути 
дают ім лем годину, дві, 
коли нестерпна спека дає 
о собі знати і тым, што іх 
стережут. Іджу отримуют 
барз скупу і зато, кєд 
не мают своіх пінязи, 
примерают голодом. 
 
Почта приходит несправні, 
а пакункы з зопсутыма 
продуктами. Од выходків 
затігат паскудным 
смродом.
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ТЕОФІЛЬ КУРИЛЛО
Дневник Лемка з Талергофу
(Лемківскій Річник 2004, з великоруского языка 
перевюл Петро Трохановскій)

101 років тому 
в Талергофі…

12 ЧЕРВЦЯ. — Кухар «пльомбує” мі зуб. Коло 600 люди, 
переважні з терезиньского транспорту, берут до робіт. 
Мешканців трьох бараків – А, Б і Ц (A,B,C) высылают до 
Ґмінден, остає лем Івашкевич. Кажу робити порядкы 
в нашым бараку; рано выносят постелі, мыют дылины 
і вікна; роздаю нафталину, як засіб против ушам, пред 
котрыма ніт спасенія. Власти кажут ставити ся тым, котры 
служыли в войску а не перекрочнули 42. рока. 
 
Власти о 6. годині позваляют такой сімдесятерым людям 
іти на цмынтір, де о. Владимір Венґринович служыт 
панихіду за помершыма. Хор співат під ведіньом Галушкы. 
Веземе труны єдного руского (в розумліню, з Галичыны – 
ПТ) вояка і інчых австрийскых вояків; тоты остатні труны 
прикрашены деревяныма крестами. Медже похороненыма 
находит ся самоубийця, австрийскій вояк; о причыні його 
самоубийства чысленны ріжні припущают, та правдива 
причына незнана. Єдны гварят, же душы проколотых 
і забитых через него інтернуваных не давали му спати; 
інчы – не міг він дале смотріти на талергофскє пекло і зато 
жыти му омерзло, іщы інчы – штоси інче; адже ци не 
старчыт ту причын? 
 
Скорыстали мы з позволіня выйти за огороджыня лаґру, 
та проходиме ся по сосновым лісі, де повітря для нас такє 
добродійне і, підкріплены, вертаме ся через Карльсдорф 
до лаґру. Першыраз по 10-місячным вязніню ішли мы через 
штирийскє село коло Талергофу, очывидні під дозором 
озброєных вояків. Хліб выдано нам два дни наперед. 
Григорийови Ґальови з Лося пропало на почті 50 корон, 
высланых му з його рідных сторін.

11 ЧЕРВЦЯ. — Горячо. Качор находит 
ся в 7. бараку, а Юречко зо Санча в 19. 

Днеска з нашого бараку дижуруют 
в кухни Максимович і Пірог. Каждий 

в бараку отримує оддільні порцию мяса 
і порцию зупы. Такій порядок заведено 

з наказу власти, жебы вкоротити крадіж 
продуктів через німецкых кухарів. 

 
На кварантанні, де пребыват о. Дикій, 

появили ся два роі пчіл; зімано іх 
і поміщено до улиів. Вартовы спокійні 

смотріли, аж і выражали веселіст з той 
причыны. 

 
Рускы плінны печут дуже ліпший хліб 
як нашы пекарі – баброшы. В кантині 

берут: за 10 ґрам брындзі 5 гелерів, за 
головку зопсутой шалаты – 14 гелерів, за 

вязанку цибулі – 60 гелерів. 
 

Чытают акта судового проводу зо спятя 
Кмицикевича і Добіі – в полюбовным 

суді, в котрым членами были др Орест 
Гнатишак, о. Мащак, о. Кісілевскій, др 

Могыльницкій і др Саноцкій. Отец 
Жолкевич выізджат до Лейбніц. Михал 

Нестерак повідат мі, же вартовы 2-го 
і 3-го одділу бют нашых селян по лицях.



24

Остатню пятніцю і суботу проходило 
в Криніці Бієнале лемківской/ русинь-
ской културы. Тото, што было в тых 
днях найважніше з того, што ся стало, 
не было на сцені културного салу, де 
выступали нашы ансамблі і солісты, 
а за запертыма дверями пивніці пен-
зіону, де были запрошены гості уквар- 
тельованы.

В рамках бієнале проходило в суботу 
і засіданя Світовой рады Русинів (СРР). 
Того контроверзного на засіданю было 
веце, што мож бы спомянути. Но не буду 
робити плану кров. Най собі інтерны 
справы рада рішать міджі собов. Покля 
ся не зъїдять міджі собов, все є можли-
вость комунікації і доброго кінця. Але 
єдну справу собі одпустити не можу. Бо 
СРР якбач барз плано служыть память. 
Кідь мають членове рады память до-
бру, потім є то односно справы, котру 
рішыли, іщі гірше.

Такой  в  суботу  по  засіданю  СРР 
по  Криніці  щебетали  пташкы,  же 
членове СРР, не вшыткы, крітіковали 
Северну Америку, як члена Світового 
конґресу Русинів, же не робить засіда-
ня СРР і не робить конґресы. І зато собі 

одголосовали, знова не вшыткы, же 
Северна Америка має заплатити якусь 
«кавцію», і підкреслюю, же в десятках 
тісячів доларів. Іншак єй якбач барз 
радо СРР вышмарить із конґресу. Я ро-
зумію, же СРР потребує даякы грошы, 
але  покля  хтось  платить  членьске 
в стовках евр і Америка має платити 
десяткы тіячів, тому єм зрозуміти не 
годен. І шаленство той думкы, має іщі 
іншы аспекты, о котрых бы мала СРР 
роздумовати іщі перед тым, як дашто 
таке выпустить із своїх рот.

Не знам, ці хтось із СРР роздумовав 
над тым, же покля ся робить конґрес 
в Европі, вшыткых нас, котры маєме 
на конґрес десь іти, то стоїть сто евр 
уж  і  з  обідом по  дразі.  І  забере  нам 
то штири дні  – два на драгу, два на 
конґрес.  І то є вельо, бо покля ся не 
робить конґрес десь перед Істамбулом, 
та і менше треба на драгу. У делеґатів, 
котры  ідуть  із  Америкы,  є  то  міні-
мално  тыждень  вольна  з  їх  роботы 
і заплачіня драгы, што під тісяч евр 
якбач не піде. І кідь, та лем барз мало.

Но  і  то,  же  не  роблять  конґрес 
у Америці – думам, же бы з тым мали 

« ??? »

Страта памяти 
в пивніці

Петро Медвідь
petro@lem.fm
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найменшый пробЛЕМ. А мали бы го 
і де зробити. Лем мій вопрос є, быв то 
і вопрос Джіма Кепчара-Каміньского 
на конґресі в році 2013 (не дістав на 
нього одповідь), же кілько делеґатів 
бы з Европы реално могло заплатити 
собі візы, драгу там і назад – і знова 
повторям, же бы то была сума міні-
мално  коло  тісяч  евр,  і  не  ішли  бы 
тоты  делеґаты  в  четверь,  і  не  были 
бы в неділю вночі дома. Най собі то 
вже каждый зодповість сам, головно 
членове СРР. Мій тіп є, же бы то быв 
найменшый конґрес в історії односно 
кількости делеґатів. Але добрі. Зоха-
бме, же Америка не робить конресы, 
не хоче їх робити, «лем собі ту ходять 
і мы ся стараме, мы вшытко платиме».

Зато  зміньме  оптіку  і  посмотьме 
ся,  ці  досправды  Русины  в  Америці 
дашто довжны нам в Европі.

Вшыткы важны політічны справы 
почас і по Першій світовій войні Ру-
сины в  Европі  досягли  лем  дякуючі 
Русинам у Америці. Покля ся в Карпа-
тах народны рады Русинів не знали 
доїднати де властно хотять належати 
в  новій  Европі,  америцькы  Русины 
рішыли, стрічали ся з Масаріком, по-
радили приєднати ся до Чехословакії 
ітд. Жатковіч ішов до Паріжа, де быв 
підписаный Сент-Жерменьскый дого-
вор, Жатковіч пішов до функції ґубер-
натора – гей тот Жатковіч, котрый міг 
собі робити свої справы у Америці, і до 
«старого  краю»  лем  післати  родині 
шторік картку на Рождество і Велик-
день.  Міг  бы  єм  меновати  далшых. 
Політічна  сила  Русинів  по  Першій 
світовій  войні  была  така,  яка  была, 
і дякуючі Русинам у Америці, котры 

там  свою  політіку  робили  вже  дав-
но перед  тым.  Іншак могли Русины 
в Европі в тім часі скінчіти гірше. Про 
свою властну невалушность.

О тім, же покля сьме в Европі не 
існовали за часів комунізма, там Ру-
сины были і діяли, же сьме мали на 
што надвязати, шкода бісіды. То же 
доднесь  ходять  і  дуркають  на  двері 
Сенату в Споєных штатах Америкы, 
воюють  за  нашы  права  на  Україні, 
є  так  само  якбач  неінтересне.  Тадь 
хто  бы  позерав  у  світі  фінанцій  на 
якыйсь моралный кредіт і моралный 
довг. Хто бы позерав на то, же кілько 
з нас, Русинів в Европі, функціонарів 
з нашых орґанізацій, пішло повзбуди-
ти на властны кошты нашы комуніты 
у Америці, кідь они ходять ту. Жебы 
і  они  там  чули,  же  суть  нашы,  же 
сьме єдно, же сьме на них не забыли. 
Хто  бы позерав на  то, што  сьме мы 
будьколи зробили про них. Суть нам 
довжны і конець. Треба платити.

Кідьже з моралным довгом якбач 
у членів СРР не походжу, перейдьме 
на фінанції. Русины у Америці, одколи 
там нога того першого Русина вступи-
ла, все помагали тым Русинам, што 
зістали ту дома, і фінанчно. А нелем 
своїм родинам. Русскый дім в Пряшо-
ві, ці памятник Духновіча у Пряшові, 
тото  вшытко  могло  ся  реалізовати 
і  вдяка  помочі  Русинів  у  Америці, 
котры ся складали і посылали ту гро-
шы. Міг бы єм ту раховати і рахова-
ти, што вшытко  до Другой  світовой 
войны могло выникнути ту в Европі 
і дакуючі них.

Што є іщі гірше… Прийде мі барз 
чудне, же люди, котры сідять у СРР, із 

котрых многы в русиньскім русі суть 
од паду комуністічного режіму, забыли 
уж і на тото, же Русины з Америкы фі-
нанчно підпорили неєдну публікацію, 
котра ту в Европі по 1989-ім році  вышла 
(наприклад на Словакії і публікацію 
перед переписом населіня у 2001-ім 
році, котра мала помочі, жебы люди 
голосили ся к Русинам), забыли, же 
спонзоровали різны премії, школы, же 
помогли наприклад і русиньскому му-
зею в Пряшові сталов експозіційов під 
назвов За море, же зробили документ 
о Талергофі, котрый собі так радо теперь 
посмотриме, і міг бы єм продовжовати. 
Но і тото вшытко, чудуй ся світу, дашто 
коштує. Досправды.

Тоты  грошы  не  впали  Русинам 
у  Америці  з  неба.  Тоты  пінязі  так 
само хтось мусив заробити, мусили їх 
з дакады позганяти і могли їх дословно 
перепити на даякім  своїм фестівалі, 
котрый бы собі зробили. Лем они не 
мають на першім місці фестівалы, як 
мы ту. Намісто того пінязі дали ту, до 
«старого краю», жебы служыли нам. 
Істо суть Русины у Америці довжны 
тісячі  доларів СРР? Подуркайте  собі, 
прошу вас, на чоло іщі раз. Може ся 
дашто  порушать,  жебы  зачати  роз-
думовати.

В пивніці є планый тиск воздуху. 
А є там і менше воздуху. Мало воздуху 
плано  діє  на мозоґ  і  на память.  СРР 
треба все забеспечіти ліпше місце на 
засіданя, бо може тото была причіна 
такых нездравых пропозіцій, же мозґы 
не  фунґовали  добрі.  Кідь  прийдеме 
на  то, же  тото  саме  будуть  членове 
СРР твердити і на засіданю, котре ся 
одбуде  на  першім  штоку,  де  бы  уж 
мали быти добры условії про мозоґ, 
потім є уж досправды плано. Потім ся 
треба назад вернути до пивніці і там 
помалы  робити  на  себедештрукції 
конґресу. Бо з такых пропозіцій нич 
інше выйти не може.

P.S.: Днесь вынятково, так як колеґа 
Боґдан  Ґамбаль  у  своїх  коментарях 
Раз,  два,  три,  придам  відео  до  статі 
і я. То поздоровліня Блаженого свяще-
номученика Павла Петра Ґойдіча на 
Рождество Русинам у Америці. Бісідує, 
як є радый, же їх може поздоровити, 
же  як  вельо  і  фінанчно  помагають 
в церьковных і народных справах Ру-
синам дома. То лем так, про навернутя 
памяти… ●
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Третій зошыт польского «Історичного Квар-
тальника» за 1939 р. напечатаний был в 1946 
р., а присвячений памяти вбитых і вмерлых 
вчас  войны  істориків,  повязаных  з  поль-

ском науком. Серед многых споминів про погыбшых 
дослідників нашол ся недолгій некролоґ, написаний 
Кристином Пєрадзком, значучом медиєвістком, зани-
маючом ся і історийом Карпатской Руси. Єй допис был 
про інчого історика, філософа, правника і рабіна в єдній 
особі  – Маєра Балабана.  Спомяну, што вмерлий  (або 
вбитий) в 1943 році в варшавскым ґетті юдаістичний 
дослідник был подібно єдным з тых, котры хоц самы 
признаны під-людми, якых вчас войны ждала певна 
смерт, то для сохраніня жытя другых можливых жертв 
гітлеризму – Караімів, вызнаючых реліґію одкликуючу 
ся до юдаізму, был в силі написати наукову розправу, 
засвідчаючу про нежыдівскє походжыня той невеликой 
етнічной ґрупы. Як голосит леґенда, тото, же Караімы 
не зазнали ґруповой екстермінациі, завдячают медже 
інчыма і професорови Балабанови. 

Маєр Балабан был єдным з найвызначнійшых жы-
дівскых вченых першой половины XX столітя. Писал 
епоховы історичны моноґрафіі, котры тыкали ся подій 
і громадского жытя свого народу на польскых і рускых 
землях. На львівскым університеті скінчыл правничы, 
філософічны і історичны студиі. Уж перший том істо-
ричной розправы про краківскых Жыдів принюс му 
велику славу і пошану так в науковым середовиску, 
як  і серед своіх родаків, особливо тых дотримуючых 
традициі  і  заповіди предків. Был  істориком, котрий, 
цілю дотримувати основны принципы науковых до-
сліджынь, не  спер ся лем на архівах,  згромадженых 
столітями в кагалах – жыдівскых громадах, але схосну-
вал пребогаты церковны бібліотечны збіркы римока-
толицкого костела і монашых чынів, прим. львівскых 
бернардинів. Занимало го головні минуле, а не сучасна 
кондиция  своіх  родаків.  Лем  же,  коли  в  історичній 
моноґрафіі про краківскых і львівскых Жыдів по де-
тальным описі старых подій приходил до одмалюваня 
сучасного стану соспільства та його реліґійных і куль-
турных особливости, так коротко квітувал – проявы 
соспільного, культурного і релігійного жыдівского жытя 
в Европі сут так буйны, шыроко розвинены і можли-
вы  до  досліджаня  каждому, же  неє  потребы  ся  тым 

Доміно занимати.  При  споминаню  традицийного  облечыня 
Жыдів писал, што не треба долго про нього писати, бо 
єст оно так повселюдне, присутне в штоденным жытю 
европейскых міст і сел, же безцільовым єст обертаня 
увагы чытальника такыма збытками. На халаты, кітлі, 
талесы, цициты, нагрудникы-хошен, мужскы штраймлі 
і бабскы шайтлі мож позерати шак штодня і готово. 

Скоро ся вказало, што професор істориі Балабан был 
засмотреным в минуле неправильным оптимістом, нева-
лушным придумати реалістичний сценарий на будуче. 
А тота найгірша з можливых чорна проєкция скоро ся 
розограла на його очах і знищыла вшыток жыдівскій світ 
в тій части Европы. По голокаусті слова професора стали 
ся неактуальныма, а днес лем послужат до напомніня 
прихыльників концепциі світлого розвитку вшыткого, 
а особливо незагороженого быту русиньской/лемківской 
культуры, в тым чыслі тых єй проявів, котры реалізуваны 
сут з ґрантовом підпором, то єст векшыны. Короткозірніст 
то часто стрічана прикмета люди, котрым ся видит, што 
злі уж было, а людство жде лем проґрес, світле будуче 
і фінансова госса. Все наконец ся вказує, же то лем мриі 
нескушеных дівчаток, котры не зазнали ниякой біды, 
а жытя інчу долю ім рыхтує.

ІІ зъізд Науковых Комісий Досліджынь Схід-
ніх Земель, котрий проходил 30. і 31. жолтня/
октобра  1938  р.,  присвячений  был  середу-
щым  і  східнім  Карпатам,  в  тым  особливо 

дуже часу присвячено лемківскым темам. Возникла 
там і «лемківска ґрупа», сопоставлена з польскых до-
слідників під проводом професора Смоленьского. Єй 
задача – занимати ся опрацуваньом ріжных просторів 
лемківской культуры, економічного жытя і природных 
проблематів,  напр.  ґеоморфолоґіі  Карпат.  Поконфе-
ренцийны выдавничы пляны на 1939/ 1940 рік обни-
мали і друк двох розправ, тыкаючых ся Лемковины, 
котры одраз вошли до списку лектур, якыма постійно 
страшат  інчых  такой  все  непольскы  і  нелемківскы 
дослідникы,  публицисты  і  пропаґандисты.  Першом 
была  языкознавча  розправа  Александра  Бартошука 
п.н.  «Лемкы забыты Полякы»,  де  автор  зосередил  ся 
на  доказуваню  польского  походжыня  лемківскых 
носителів назвиск з суфіксом –скій. З огляду на недо-
статочне  іх  чысло  серед  Лемків,  до  списку  долучыл 
і інчы «польскозвучны» назвиска. Мало тото вшытко 
заручати, подля думок автора, на можливе приверніня 
з соспільной лемківской ґруповой памяти призабытого 
польского роду. Не думам, жебы мою бабу Міхнєвичку 
языкознавчы арґументы дослідника переконали змі-
нити бодай лем облечыня – з бардиівского модротлячу 
прибрати ся в мягку волну з Бєльска. На щестя, тішыт 
ня, што назвиско никотрого мого діда не мало, подля 
автора розправы, ниякого польского походжыня. Аж 
по  роках  дознал  єм  ся  од  інчого  члена  «лемківской 
ґрупы» – професора Райнфуса, што єм носительом ру-
муньского назвиска. Лем так, як і моі баба, і я принял 
тоту страшечну віст беземоцийно. 

Другій труд п.н. «На стежках Лемковины» (авторства 
др  Кристины  Пєрадзкой)  приносил  о  много  більше 
доказів повязань істориі Лемковины з польском істо-
рийом. Не могло быти  інакше, шак ціла Лемковина 
належала до Короны хоц лем так долго, як і положены 
по полудньовій стороні Карпат – Липник, Сулин, Лит-
манова, Якубяны і Камюнка. На щестя для вшыткых 

Богдан Ґамбаль
gambal@lem.fm
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Русинів, дослідничку не кусило доводити польскости 
жытелів згаданых рускых сел на Спишы з люксембур-
жской залогы.

Але розправа доктор Пєрадзкой приносит здокумен-
туваны, детальны інформациі головно про середвічне 
осадництво в карпатскых долинах, сперты о джерела 
єпископскых «держав» – мушыньского і яслиского клю-
ча, як тіж признаня вагы для заселіня і економічного 
розвитку Лемковины, принятого моделю колонізациі 
на волошскым праві. Прикликувала она королівскы, 
церковны і магнатскы архівы, надациі і привілегіі, а до 
того переціняла  ролю  і  значыня польскых місточок 
для розвитку околичных русиньскых сел, але і – з чым 
барз соглашу – дала сильний притиск на повселюдны, 
безперерывны і конечны контакты Лемків зо вшыт-
кыма  цивілізацийныма,  гандльовыма,  реліґійныма 
і  освітовыма  осередками,  положеныма  в  сусіднім 
Мадярскым Королівстві. Аналізуючы облечыня Лем-
ків, пише просто о переможных словацкых влиянях 
на ноно, а при згадуваню традицийного лемківского 
будівництва хыж, ґаздівок з добудуваном шамборньом, 
або сыпанців, видит множество «закарпатскых» взірців. 
Ачый достерігат і пристрішкы з характеристичныма 
для спишскых міст круглыма «кошычками» та дуже ін-
чых інспіраций і навязань до загально-карапаторусинь-
ского кругу. Авторка коротко квітує, што пригаданий 
выже рід культурных меджерусиньскых запожычынь 
выступлює всяди. Люблят ся мі такы узагальніня. 

Очывидно, і она старат ся находити найвеце куль-
турных польскых влиянь, прикмет, остатків давного 
минулого, або новинок, котры пришли в сучасности як 
польскы колоніі, курорты, копальні ропы, фольваркы, 
або гуты. Коли тых навязань до польскых взірців не 
находит, так з сатисфакцийом принимат констатацию, 
што лемківскы творы культуры, архітектура і досто-
менніст ріжнят ся значучо од тых з дальшых східніх 
земель польской державы, приміром з Перемышльско-
го, а «візантинізм» в них зредукуваний єст до мінімум.

Третій  зошыт  «Історичного  Квартальни-
ка» за 1939 р. не міг быти напечатаний до 
войны.  Книжкы  Бартошука  і  Пєрадзкой 
встигли выдрукувати, хоц скоро были они 

конфіскуваны  і  знищены  окупантами.  Нечысленны 
примірникы ся сохранили, а роками до них навязували 
ріжны, в тым украінізацийны ідеолоґы, одкликуючы 
ся до них як до доказів зла найбільшого. В іх понятю, 
Лемковина то земля нияк не перезначена до імпортува-
ня польонізацийных концепций. Противно – согласно 
жадали они пошырюваня чысто другых імпортів з дале 
положеных східніх земель. Сохраняти нияку домашню 
достоменніст, культуру  і  язык не думали  і незмінно 
доднес не думают. 
Признати єднак треба, што авторы обох книжок, подіб-
ні як професор Балабан в припадку подій жыдівской 
спільноты,  не  выказали  ся  смыслом  перевидуваня 
можливого  найгіршого  з  можливых  сценариів  для 
Лемків і Лемковины. Подібні як нон, не могли ани ду-
мати, же описуваного нима світа і люди скоро не буде, 
а Лемковина, яку одмалювали, буде знищена на все.

Днес не час знущати ся тезами голошеныма авто-
рами – Балабаном, Пєрадзком і Бартошуком. Чытати 
треба іх книжкы як документ тамтых часів. Подібны 
одношыня  мам  і  товды,  коли  чытам  етноґрафічны 

описы  Лемковины,  приготовлены  украіньскыма  до-
слідниками. Коли они зрідка тримают ся достовірных 
джерел, та дотримуют науковых стандардів принятых 
в  науковых  досліджынях,  то  іх  осуды,  припущыня, 
безосновны понятя  і передставліня мож принимати 
з усмішком. Лем товды треба реаґувати принципіяльно, 
коли  поплітают,  выдумуют,  фантазиюют,  обявляют, 
примушают вірити або вызнавати ідеолоґію в місце 
наукы, котра єст іщы більше неґативна од найчорній-
шой реальности, котрой ся Лемкы дожыли по 1947 р., 
коли  сут  зосереджены на  блудных  і  сфальшуваных, 
але  фурт  присутных  в  іх  «науці»  заложынях.  При 
арбітральным «вступным приниманю» ріжныма до-
слідниками, што лемківской достоменности, істориі, 
автономічных  інституций  і  культуры,  а  на  конец 
і русиньского языка неє  і николи не было, то ліпше 
тоту псевдонауку выстрілити з  іх облюбленой вежы 
в Космос, а саму вежу перевернути.

Александер  Бартошук  зобрал  языкознавчий  оно-
мастичний материял на Лемковині, опрацувал табелі, 
діаґрамы і порівнаня, а дале дедикувал свій труд Това-
риству Народных Шкіл з прошыньом о покровитель-
ство над Лемковином. Кристина Пєрадзка офірувала 
свою розправу скаутам, вандрівникам по лемківскых 
стежках. Мож вірити, што обоє дослідникы перешли 
неєдном лемківском стежком, жебы позберати знаня, 
котре пак передали чытальникам. Лем же, ци по 1947 р. 
не жалували, же нияк не о тото ішло, коли постулювали 
про можливе повязаня Лемків з польском культуром? 
Днес, прецін, подібны досліджыня сут не до повторіня. 
Вшыткы тоты зручны, шыковны складанкы, ціле мас-
терскє доміно польскых дослідників придумане вчас ІІ 
зъізду Науковых Комісий Досліджынь Східніх Земель, 
розтріскало ся і было сперевертане вітерницьом двох 
тоталітаризмів.  ●
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Тримайте 
в памяти, што 
єм вам оповіл 
і старайте ся 
в будучым 
схоснувати…

На  яр  1915  р.,  выізджаючы  з  Талер-
гофу до  вязниці  в Відни,  бл. п.  отец 
Гавриіл Гнатишак з Крениці зобрал 
своіх найблизшых приятелів і повіл 
так: «Лем Бог знат, ци пережыю тото, 
што мене жде, прото прошу вас вы-
слухати терпеливо, што вам оповім.

Мене арештували і вывезли до вяз-
ниці окружного суду в Кракові. Як лем 
заперли ся за мном двері вязничной 
ізбы,  явил  ся  перед  мном  молодий, 
незнаний мі мужчына і присмотрив-
шы ся мі, звідал:

– Вы о. Гнатишак з Крениці?
– Так, – одповідам – а чом звідуєте?
–  Барз  мя  чудує  такє,  же  вы  іщы 

жывы, бо на кілько сой припоминам, 
вас  і  многых  другых  наша  «высока 
рада» засудила на смертну кару.

Повіл тото, обернул ся і не гварил 
нич більше.

Одтепер єм зрозуміл – хто він такій, 
значыт «украіньскій» провокатор і гев 
мене переслідує!

Час-до-часу  він  приходил  ґу  мі 
і барз інтересувал ся, як то мене аре-
штували,  выслухували  і.т.д.  Сам  ся 
носил так, як бы не был арештуваний. 
Вынимал  з  кышені  ріжны  запискы, 
штоси крислил, а своім справуваньом 
так мене розсердил, што вкінци єм ся 
го звідал – хто він такій?

– Я – одповіл – пишу ся А. Г-вич і єм 
адвокатскій  конципієнт  з  міста  Т., 
долго ту не буду, вшыткого лем пару 
днів, як раз даю в коменду заяву, жебы 
мя  одраз  освободили.  Так,  я  попал 
медже вас через хыбу.

Но, прошол єден тыжден, другій, 
проплынул і місяц, а його не выпуща-
ют. Остал безсильным, задуманым. По 
цілых днях і ночах мірял тихыма крока-
ми поміщыня там і назад, часто ставал 
перед мном, на лици малювала ся му 
сміліст, гейбы хотіл дашто повісти, але 
заєдно ся обертал і надале молчал.

В  тым часі  дало  ся  чути, што  ро-
сийскы  войска  приближают  ся  до 
Кракова. Тота віст барз го порушыла. 
Єдного разу вечером, підходит до мене 
і гварит:

– Отче,  виджу, што «Москалі» во-
змут  Галичыну,  а  нам  «Украінцям» 
тяжко  буде  вытримати.  Прошу  вас, 
коли щестливо вернеме ся, не памя-
тайте нич планне, пробачте мі,  і не 
представляйте мя пред «Москалями» 

Свідоцтво свящ. о. Александра Гелитовича з Косова



СТОРОНА 31ТВОРЫ

в чорным світлі, а я – зо свойой сто-
роны – коли бы доля захотіла, жебы 
надышли  украіньскы  власти,  буду 
памятал про вас.

Гей, видите! – думам собі – почынат 
ся сповід каяючого грішника. Роблю 
ся милозвучным і звідую: Тепер точно 
повіджте,  хто  мене  пригварил  іщы 
перед войном ґу смертній казни?

Він кус подумал і одраз зачал опові-
дати так: Іщы в 1912 р. была скликана 
«наша рада» во Львові,  вчас котрой 
засідаючы гварили о можливости те-
перішньой войны та рішыню сопоста-
вити список вшыткых «Москвофілів», 
жебы в добрым часі вшыткых іх аре-
штувати і повывішати. Поручено тото 
мі. Як торговий аґент іздил єм по цілій 
Галичыні, з єдного міста до другого, зо 
села в село, і звідувал нашых люди про 
вшыктых небезпечных «Москвофілів» 
і  лем  єм  іх  записувал.  Такій  список 

в  вельох  примірниках  предложыл 
єм «нашій раді». Она зверифікувала 
і зазначыла тых найбільше горозных, 
призначаючы іх тым самым на смерт. 
Єден з примірників послал єм до воєн-
ных власти, а другій – в святий Юр – 
Днес виджу, што Бог осудил інакше: не 
вшыткых вас повісили, а «Москаль» 
занял «украіньску» част Галичины.

Так, так!  – раджу – «не так ся по-
складало, як ся плянувало», што буде 
з вашом Украіном?

Отче, тым меньше од вшыткого ся 
трапиме. Під Украіну єст уж засіяне. 
Ховали сме нашу молодіж в украінь-
скым духу, а нашы бабы проникнуты 
любовю до Украіны. Все мы хоснували 
того,  што  служыло  нашым  цілям  і, 
коли  Росия  нами  заволодіє,  будеме 
ліпшыма «Москалями!», як вы. Поста-
раме ся вхопити в своі рукы вшыткы 
общества, вшыткы аґенды, перейдеме 

на православя скорше як вы, або вымі-
шаме ся з вами, особливо серед вашого 
духовенства єст немало противників 
православя. Представиме вас як недо-
стовірных і пожертвуєме нашы жены, 
котры поймут свою задачу і одкрыют 
нам пут серед высокых чыновників 
і обвіщат і ім ідею Украіны так сильно, 
што в благоприязным і добрым часі 
они самы нам Украіну сотворят.

Мате його выявліня. Пару днів по 
тым, коли росийскы войска підышли 
під Краків, вшыткых нас погнали на 
желізнодорожну стацию і гев розстал 
єм ся з тюремным знаємым, каяючым 
ся грішником.

Єден Бог лем знат, ци верну ся до 
мойой дорогой руской Галичыны, так, 
прошу  вас,  добрі  тримайте  в  своій 
памяти тото, што єм вам тепер оповіл 
і постарайте ся в будучым схоснувати. 

Потім выіхал до Відня, отец Гнатишак вмер в тамтишній тюрмі.
Свящ. о. Гавриил Гнатышак з Криниці
Чул тото його оповіданя єден з нашых священників, старий ветеран-па-

тріота, припомянутий выже, записал сой і передал так докладні та в такій 
подобі, в якій тепер ту была мном приведена.

(Талергофскій Альманах, ПРОПАМЯТНА КНИГА австрийскых окрутности, 
звірств і насильства над карпато-рускым народом в період Bceмирной Войны 
1914–1917 р., Львів, 1932 ізданiе «Талергофскаго Комітета»)
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Подіі в найблизшым 
тыжни:

07.06.2016

«Златый ключік» в ТАД
Театр Александра Духновича, 
Пряшів, 10.00 год.

08.06.2016

«Ковалі» в ТАД
Театр Александра 

Духновича,
Пряшів, 19.00 год.

08.06.2016

Выстава «Едні Варголь. 33 1/3» - вернісаж
Містецка Ґалерия Штукы, Ченстохова,
18.00 год.

Проєктуваня окладинок платен, што єст предметом 
выставы, то єдна з меньше знаных обшыри творчости 
Варголя, яку зачал іщы в 40. роках. По роках, коли 
тиражы платен были вельомілийоновы, проєктува-
ня окладинок ідеальні вписувало ся в артистичний 
маніфест Варголя – зробліня штукы з масово продуку-
ваных річы штоденного хоснуваня.

1
07.06.2016

«Короткій зарис вшыткого» – спек-
такль Тео Думского
Фестіваль UNITHEA #19, Франк-
фурт над Одром

2

3

4
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11.06.2016

Потупайка в Кракові #2
Студентскік Клюб «Арка», Краків, 

20.00 год.

Краківскы студенты орґанізуют 
танцувальну забаву. То уж друга 

того рода стріча. Перша проходи-
ла влони і зышло ся на ній близко 

100 осіб. І тым разом для студентів 
заграт ансамбль Бурян.

11.06.2016

«Спросины», «Медвідь» – 
выіздны спектаклі ТАД
Дім Культуры, Гунківці,
17.00 год.

5

6

7

8
12.06.2016

«Короткій зарис вшыткого» 
- спектакль Тео Думского

Кіно «Прага», Варшава, 
19.00 god.

12.06.2016

10. едиция фестівалю «Музыка заклята 
в дереві» – одкрытя
Концерт GROHMAN ORCHESTRA
Скансен в Выґєлзлові, 17.00 год.
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Скоропис

Демко Трохановскiй
demko@lem.fm

Продолжаме выголошений в посліднім номері тыжден-
ника ЛЕМ.фм+ місяц любови і добрых вісти, котрым 
являт ся червец/ юній 2016 рока. Сут уж першы ефекты, 
о котрых іщы не будеме писати, але така ідея спода-
бала ся шырокым кругам люди, зато уж думаме над 
названьом другой половины 2016 р. першым во світі 
пілрочом добрых новин. Так успішну акцию будеме 
хотіти продолжати в нескінченіст, хоц тото залежыт од 
настроів нашых чытачів (і тых прихыльных, і тых другых). 
Окрем того, приближат ся ЕВРО 2016, котре неодогла ся 
зачне на французскых стадіонах, што – на взір античных 
олимпійскых змагань – мусит быти причынком павзы во 
вшыткых войнах і закопаня воєнной сокыры (анґ. to bury 
the hatchet/tomahawk), незалежні од того, в чыій голові 
бы мала она быти закопана.

•••
То добрі, же – як подают украіньскы медиі – закарпатска 
област вкінци позбыла ся улиц, котрых покровителями 
были комуністичны героі. Понад двостом улицям, паром 
пляцам і інчым місцям придано вкінци новых героів, а ге-
роі на Украіні, як знаме, славлены сут понад вшытко, ачий 
і в штоденных поздоровлінях, вырываючы з публичного 
простору і поменьшаючы значыня традицийного «Слава 
на вікы». Цивілізацийну дорогу і поступ східньоевропей-
ской державы, котра ся намагат зарахувати єй мінімум до 
центральной Европы, видно і в тым, же сігат не лем по 
домашніх героів, але тіж по інчы іконы культуры – знаных 
в цілым світі артистів. Жебы пояснити причыну деякых 
радикальных змін, треба ім тіж придати домашніст. 
Я чытаме на портали zaholovok.com.ua, котрий цитує 
начальника департаменту масовых комунікаций і звяз-
ків з громадскістю закарпатской облдержадміністрациі, 
Ярославом Галасом – «родиче Варголя мают коріня зо 
словацко-украіньского русиньского села», зато і в селі 
Минай дали короля поп-арту на покровителя пляцу. По 
правильній кодифікациі ідеолоґічного профілю Миковой 
на Пряшівскій Руси, одкале до Америкы пришли Андрий-
ковы мама і няньо, не тяжко дійти до констатациі, же 
Енді мал бы мати, як бесідує пан з облдержадміністрациі, 
«украіньско-русиньскє походжыня». Хоц в посліднім ци-
туваным речыню поминул словацкій аспект справы, і так 
мушу підкрислити, же мудрого часом вартат послухати.

То добрі, же на Пряшівскій Руси, в русиньско-украіньскым 
селі Камюнка прошол русиньско-украіньскій фестіваль, 
на котрым присутных было вельо Русинів-Украінців, а на 
сцені представляна была русиньско-украіньска культура. 
Хоц орґанізаторы доцяп забыли, же Камюнку повинно 
ся радше звати так, як правильно называт начальник 
департаменту масовых комунікаций і звязків з громад-
скістю закарпатской облдержадміністрациі, словацко- 

-украіньскым селом, то і так в минулий вікенд в Камюнці 
на перший плян вышло тото, што найважнійше: русинь-
ско-украіньска згода і єдніст в рамках місяця любови, 
о што сме однедавна зачали просити. Танцуйме , гуляйме 
і тішме ся, же посеред головных орґанізаторів находит ся 
актуальний шеф Русиньской Оброды на Словациі, а при 
тым бывший член Світовой Рады Русинів. Цікаве, на яку 
мельодию одспівал він гымн на слова Духновича - «Вру-
чаніє». Придаючы іщы єдно слово до фразы, мусіла бы 
мати вид «Я Русин-Украінец был єсм і буду, я родил ся 
Русином-Украінцьом...». Вымітуючы слово «Русин» буде 
легше, бо в выспіваній фразі останут лем два склады за 
вельо, а для народного музыканта-акордеоністы то не 
буде проблем заспівати alla breve.

•••
О, як то добрі, же настал місяц любови, бо, окрем 
ЕВРО 2016, находит ся він з початком вельох фесті-
валів, переглядів і пікніків. На єден такій просиме уж 
днес – 18. червця/ юнія т.р. прийдеме до Руской Бурсы, 
жебы посмакувати даяку кобаску і перепити пивом, чым 
будеме припоминати 25-літя реактивациі Стоваришыня 
Руска Бурса і 5-літя радия ЛEM.фм. Певно обышли бы 
сме ся і без такой целебрациі, а напевно без пива, але 
о чым мала бы писати устяньска (чыт. усьцяньска) ґам-
бокнижкова блоґерка і е-майльова спамерка, інспірувана 
експертками од вшыткого, як не о дефравдациі пуб-
личных грошів і експертскых вытоків на тему планного 
влияня алькоголю на людскій орґанізм.
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