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Редакция

Л
іто пришло. Чути тото не лем по температурах, котры не все сут 
высокы, але нарікати іщы неє што, бо кєд бы зас пришла така спека, 
як влони, не хотіло бы ся думати, ходити, лежати, стояти, ани нич 
робити. Літо чути і по тым, же велика част орґанізаций рыхтує ся 
до кульмінациі, ци може головного пункту свойой каждорічной 

діяльности, звязаной в великій мірі з гуляньом і співаньом, а по правді – іх вка-
зуваньом другым.

шефредактор

Гуляня і співаня то важна част нашой культуры, бо не 
лем вказує на тоту обшыр з русиньской спадковины по 
дідах-прадідах, што нам іщы не пропала, але враз з при-
ходом такой каждой вакацийной пятниці, можеме бодай 
на момент забыти о роботі, сісти перед сценом і - ци 
ся подабат, ци ніт – ачий сліпо смотріти на тото, што 
ся гын діє. Ту жде нас перша небезпека, бо нич дійдеме 
під сцену ґылтнути дакус культуры, часто треба выняти 
даякій грошык, але і тото ґылтнеме, кєд спрага доступу 
до культуры єст мінімально так высока, як оддыхнути 
по роботі, сісти на трьох буквах і не мусіти думати 
о ничым. Не тяжко ся додумати, же вшыткы фестівалі, 
фестівальчыкы, перегляды, ватры, свята, славности, акциі, 
імпрезы і інчого рода подіі несут з собом інчы небезпекы, 
зато одраз мушу припомнути вшыткым не думаючым 
о тым наперед, же ризико піти з хыжы на так шыроку 
воду єст великє. Зато дозвольте, же представлю пару 
загорожынь і способів, як сой з тым порадити.

О фінансовым аспекті уж єм написал. Дальше іде тото, 
на што нияк не маме влияня. Більшіст культурных подій 
проходит під голым небом, під звіздами, зато важна 
єст ту хвиля. Бодай найгірша єст спека (єй видно уж 
в слові небе-СПЕКА, котре іде од спекы з неба). Сонце 
на самій горі, вы без шапкы, без калапа, горячо як фрас, 
а фляшку з водом взяли при вході панове з секюріти, 
поясняючы принципы (не)безпекы. Як заворожены об-
зерате вокально-танцувальны пописы артистів, котры 
облечены сут в грубы волняны ґачы і лайбикы, а шеф 
ансамблю, найважнійший хлоп на сцені, ачий в чугу. То 
нич! – думате. Подібно такій материял в зимі гріє, а літом 
хоронит од горячкы. Не мож долго высідити на такым 
сонци. Ідете на пиво.

Кєд описана выже хвиля то ваш примір небезпечной 
прогулькы на фестіваль, поминте абзац пониже і чытайте 
дальше.

Кєд ліє, а фестівальовы амфітеатры не сут під дахом, 
не надійте ся, же дашто обізрите. В тым моменті і так 

вшыткы підут там, де 85 % спрагненых фестівальовой 
культуры, незалежні од хвилі, уж давно сідит, т.є. під 
задашене шатро з пивом. Товды і артисты ідут гет, бо 
для парох осіб, котры остали обзерати, не смотрячы 
на дощовы хмары, і так не заграют. Треба мати пошану 
і для самого себе. Окрем того, в формулярі, котрий 
являт ся справописом з дотуваной подіі, орґанізатор 
мусит вписати, кілько осіб обзерало його подію, то 
значыт – кілько осіб досвідчыло позитивных аспектів 
фінансуваной підпоры проґресу нашой достоменности 
(такы сут формальны вымогы, нич не зробиш). Ліпше му 
написати, же была буря, зато была павза, як тото, же 
попри сцені стояло лем пару осіб, для котрых бракло 
місця під пивном палатком.

Як самы видите, шатра з пивом і так не оминете. Ци 
спека, ци буря, і так конец-кінцьом там придете. Може 
лем зазріти, ци спрагнений не лем высокой культуры 
сусід уж пришол, а може вас даяка сила жене, пілсвідо-
мо ідучы там, де іде нарід (тото довели уж психолоґы, 
досліджуючы інстинктовны одрухы). Не тяжко перед-
видіти, же при такых обставинах треба сісти, ґылтнути 
єдно-другє, побесідувати. Найгірша з найгіршых небез-
пека іщы перед вами. Ци то сонце припекло вам голову, 
ци може дощ змочыл ціле облечыня – кєд придаме ґу 
тому выпиты перше два-три пива, нещестя готове. А ту 
треба скоро вертати під сцену, бо – до чорта – за білет 
уж заплачене. І ту вас уж мают. 

Сідите під сценом і смотрите, в своій пілсвідомости 
будучы свідомыма, же оны пива неодолга дадут о собі 
знати. Позерате на традицийны лемківскы степовы 
танці, выконуваны в традицийных лемківскых шара-
варах. Але, момент! Одколи Лемкы в шараварах? Упс. 
Неє часу думати, треба іти. Придте о тыжден, тіж буде 
спека, або дощ, тіж буде пиво і зас традицийне, наше, 
лемківскє… ●
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В єдній з найтяжшых легкоатлетичных 
дисциплін, т.є. в десятбою, на Чемпио-
наті Европы в Голяндиі 6. і 7. липця/юлия 
змагало ся 28 легкоатлетів. Перший ден 
змагань, по 5 дисциплінах, Михаіл скін-
чыл з 4.199 пунктами, будучы на другым 
місци, а пак о ден, на основі здобытых 
перше пунктів, впал з другого на третє 
місце, котре і затримал до кінця змагань.

Перше місце в десятбою припало То-
масови ван дер Платсенови з Голяндиі 
з 8.218 пунктами, а другє занял Чех Адам 
Гельцелет, здобываючы 8.157 пунктів.

Михаілови, з нагоды достиженого успі-
ху, такой в тот сам ден вінчували міністер молодежы і спорту 
Сербіі, Ваня Удовичич, і городоначальник Нового Саду, Милош 
Вучевич.

«Щыро вінчуєме Дудашови і його тімови з того успіху! То 
велика чест! – бесідувал медже інчыма міністер Удовичич, 
а городоначальник Вучевич в своіх желанях підкрислил гордіст 
новосадчанів і цілой Сербіі з Михаілового успіху: «Днес Михаіл 
Дудаш нас зробил гордыма, наш спілгромадян, котрий, в што 
вірю, войде до істориі, бо здобыл для Сербіі історичний пер-
ший медаль в десятбою – гварил Вучевич, додаючы, же місто 
Новий Сад і дальше буде давало підпору не лем Михаілови 
і легкоатлетам, але тіж вшыткым спортовцям. ●

Найліпший десятбоіста 
Сербіі, Михаіл Дудаш, 
8. липця/юлия за-
ложыл бронзовий ме-
даль на Легкоатлетич-

ным Чемпіонаті Европы в Амстердамі, 
здобываючы 8.153 пункты. То загалом 
перший медаль для Сербіі в десятбою, 
а Михаіл Дудаш то Руснак з Нового 
Саду, котрого родиче Русины сут ро-
дом з Руского Керестура.

Русин Михаіл 
Дудаш третім 
десятбоістом 
в Европі!

Демко Трохановскiй
demko@lem.fm

Текст: зам/ртв,  фото: танюґ/АП – на основі материялів присланых 
аґенцийом Рутенпрес.
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Засіданя 
Комісиі 
Нацийональных 
і Етнічных 
Меншын 
в Соймі ПР

П
ри нагоді посліднього скликаня VIII каденциі Сойму Польской Республикы, в віторок 
5. липця/ юлия 2016 р. од 15.00 год. засідала тіж соймова Комісия Нацийональных 
і Етнічных Меншын (КНіЕМ), котрой ведучом єст посланка Громадяньской Плят-
формы (Platforma Obywatelska), Данута Пєтрашевска. На засіданю, окрем членів 
соймовой Комісиі, были присутны м.ін. Юзеф Ружаньскій – директор Департаменту 

Віроісповідань та Нацийональных і Етнічных Меншын в Міністерстві Внутрішніх Справ і Адміні-
страциі, Дариюш Зєлецкій – віцедиректор в Департаменті Публичной Адміністрациі Найвысшой 
Ізбы Контролі, др Лех Ніяковскій, постійний дорадця КНіЕМ, Роман Антонович – член заряду 
Соспільно-Культурального Товариста Жыдів в Польщы, та інчы.

Темы засіданя соймовой 
Комісиі Нацийональных 
і Етнічных Меншын, котры 
реферувал представник НІК, 
Дариюш Зєлецкій, обнима-
ли:

 → інформацию Най-
высшой Ізбы Контролі 
о результатах контроли 
схоснуваня буджету Поль-
ской Республикы в 2015 р. 
(в части «Віроісповіданя та 
нацийональны і етнічны 
меншыны»),

 → розмостріня і опінія 
для Комісиі дс. Державной 
Контролі, тыкаюча Справо-
пису з діяльности Найвыс-
шой Ізбы Контролі в 2015 р. 
в обшыри діянь Комісиі.

Дариюш Зєлецкій, пред-
ставляючы інформацию 
о схоснуваню буджету ПР 
переданого на віроісповіда-
ня і меншыны (ок. 154 млн 
зл), заявил, же оціна його 

выдаткуваня єст позитивна. 
Посеред той квоты находят 
ся міністерияльны дотациі 
для нацийональных і етніч-
ных меншын та підтриманя 
реґіонального кашебского 
языка, але найбільша єй 
част обнимат вплаты на 
социялньны убезпечыня 
для духовных ріжных ві-
роісповідань, передаваны 
до Закладу Социяльных 
Убезпечынь (поль. Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych – 
ZUS).

Реферуючий представник 
НІК однюс ся тіж до меншы-
новой части буджету, за-
чынаючы од процедур оголо-
шыня принципів признаня 
міністерияльных дотаций, 
через верифікацию внесків, 
іх выбераня і передаваня до 
бенефіциєнтів, підкрисляю-
чы, же спераны были пре-
довшыткым значучы для 

нацийональных і етнічных 
меншын інституциі. І тоту 
част реферуваного справо-
пису Дариюш Зєлецкій під-
сумувал позитивно.

До справ процедур при-
знаваня дотаций на мен-
шыны, іх выдаткуваня і фі-
нансово-орґанізацийных 
аспектів запераня доту-
ваных проєктів однюс ся 
тіж віцешеф КНіЕМ, посол 
Ришард Ґалля, котрий сопо-
ставил позитивний резуль-
тат контролі НІК з выпра-
цуваным через пару років 
транспарентным системом 
дотуваня і верифікаці мі-
ністерияльных внесків, 
передаваных на охорону, 
підтриманя і розвиток куль-
туровой достоменности на-
цийональных і етнічных 
меншын та підтриманя 
і розвиток кашебского ре-
ґіонального языка.

В другій темі засіданя 
представник Найвысшой 
Ізбы Контролі найчастій-
ше односил ся до проблемів 
ромской меншыны, браку 
скоординуваных діянь зо 
стороны воєводів і самоуря-
дів в однесіню до Ромів, 
але тіж о самій меншыні 
і додатковых фондах і про-
єктах, котры направлены 
сут на інтеґрацию ромской 
соспільности в Польщы.

Соймова Комісия Наци-
йональных і Етнічных Мен-
шын на засіданю 5. лип-
ця/ юлия 2016 р. позитивно 
заопініювала представлены 
справописы і роботу Най-
высшой Ізбы Контролі за 
2015 рік, не зголошуючы 
своіх застережынь. ●

фот. Канцелярия Сойму

Демко Трохановскiй
demko@lem.fm
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«Лемкы сут 
найліпшыма 
священниками»

В понедільок і віторок, то є 4. і 5. лип-
ця/  юлия т.р., в штырьох церквах на 
Лемковині – Высові, Білянці, Креници 
і Ґорлицях, проходили концерты цер-
ковной музыкы в рамках шторічной 
подіі пн. Церковна музыка в Низкым 
Бескіді, орґанізуваной Православном 
Парохійом в Ґорлицях та Повітовым 
Староством в Ґорлицях во спілпрацы 
з Містом Ґорлиці.

Того рока на выступы запрошыня 
принял Православний Хор Зеленогір-
ского і Любіньского Деканатів під ве-
діньом Даниіла Ґалчыка. Хор запре-
зентувал літургічны і паралітургічны 
творы, вказуючы богатство і зріж-
ницюваня церковного співу. Были 
творы співаны в церковнославянь-
скым, ґрузиньскым ци сербскым 
языках, в галицкым та інчых напівах. 
Хористы то головні священникы, ко-
тры служат на лемківскых парохіях 

на чужыні. Вшыткы сут Лемками, 
родженыма, окрем дириґента, уж 
як потомкы выселенців на західніх 
землях Польщы.

Другій з запрезентуваных хорів то 
місцевий, тіж мужскій, Камеральний 
Хор Осередка Православной Куль-
туры «Ельпіс» в Ґорлицях – «Клі-
рос». Подібні як в гостюючым хорі 
з заходу Польщы, і його членами 
сут выключні Лемкы. Част то свя-
щенникы, якы служат в околичных 
лемківскых парохіях. На ґорлицкым 
выступі, запераючым тот цикль кон-
цертів, присутний был передставник 
Рады Повіту Роман Дзюбина та пра-
вославний владыка Паісий, єпископ 
ґорлицкій.

Владыка як раз о пару днів празд-
нувал округлий ювілей дня свого на-
роджыня, зато при нагоді концерто-
вой стрічы парох ґорлицкой церкви 

о. прот. Роман Дубец зложыл влады-
ці желаня. Значучы были кінцьови 
слова владыкы, якій повіл, же желат 
каждому єпископови такых священ-
ників, якых він мат під собом – зна-
чыт Лемків. Повіл, же Лемкы сут 
найліпшыма духовныма, одданыма 
і заанґажуваныма. Подібні повіл 
і о лемківскых вірных, підкрисляючы 
іх вынятковіст. Пару слів на конец 
додал іщы представник локальной 
влады, Роман Дзюбина, якій звер-
нул увагу, же завдякы находячым 
ся в Ґорлицях мощам св. мученика 
Максима, ціле місто досвідчат бо-
жой благодати. Додал, же причынят 
ся тіж тому присутніст владыкы 
в місті, што барз радо дополнил 
сам архієрей, додаючы, же в звязку 
з тым званя Ґорлиц то: преподобне 
владычне місто Ґорлиці… ●

Наталiя Малецка-Новак
natalia@lem.fm

« Значучы были кінцьови слова владыкы, якій повіл, 
же желат каждому єпископови такых священників, 

якых він мат під собом – значыт Лемків »

На знимках: 
Православний Хор 

Зеленогірского 
і Любіньского 

Деканатів Щецiнь-
ско-Вроцлавкой 

Єпархii під ведіньом 
Даниіла Ґалчыка,

Ґорлицкiй православ-
ний єпископ Пасiий, 

Роман Дзюбина – за-
ступця ведучго Рады 

Горлицкого Повiту,

Мужскiй Камераль-
ний Хор Осередка 

Православной 
Культуры «Ельпіс» 

в Ґорлицях 
– «Клірос»під 

ведіньом Ярослава 
Ґрыча,

фот. Александер Ґуцва, sekowa.info.
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« Журнал быв дякуючі проблемам, котры му 
робили церьковны і угорьскы державны власти, 

выданый лем пятьраз »

Перед 145-ма роками Русины 
выдавали сатіру.

Сміяли ся 
з єпіскопа

2
-го юла ми  - 
 нуло 145 ро-
ків од вы-
даня пер-
шого чісла 

ілустрованого сатіріч-
ного журналу під наз-
вов «Сова». Журнал 
быв дякуючі пробле-
мам, котры му робили 
церьковны і угорьскы 
державны власти, вы-
даный лем пятьраз. 
Курто знова выходив 
і за 1-ой Чехословаць-
кой републікы. Третє 
обновліня мала «Сова» 
на зачатку 1990-ых 
років, но втогды вже 
выходила по українь-
скы.

Перше чісло журналу «Сова» вышло 2-го юла 
(20-го юнія за юліяньскым календарьом) 1871-го 
року в Ужгороді. «Сова» вышла як журнал про 
Русинів Угорьского кральовства. Формалным 
головным редактором і выдавательом быв 
Віктор Кимак, но в реалности выдавав Сову 
Еммануїл Грабарь.

По тім, што Штефан Панковіч, мукачів-
скый ґрекокатолицькый єпіскоп – мадярон, 
зрушыв Віктором Кимаком редаґовану ґазету 
Свѣт і у веджіню Общества Василія Великого 
зробив ся промадярьскый переворот, Віктор 
Кимак зъєдинив коло себе ґрупу русиньскых 
писателів і публіцістів, меджі котрыма были 
мена як Анатолій Кралицькый, Євґеній Фенцик, 
Іван Сілвай ці Кіріл Сабов, і сотворив ґазету 
«Сова», котра одкрыто крітіковала прома-
дярьску політіку Штефана Панковіча і цілой 
Мукачівской ґрекокатолицькой єпархії. Быв то 
єдиный припад в історії публіцістікы 19-го сто-
літя, коли ся із высшого церьковно єрархы 
сістематічно высмівали публіцісты. Доднесь не 
знать ся, хто быв автором чутливых карікатур 
на Панковіча на сторінках журналу «Сова».

По выданю першого чісла в Ужгороді єпіскоп 
Штефан Панковіч вєдно із угорьскыма влас-
тями заплатили друкарні в Ужгороді, жебы 
заставити выдаваня ґазеты. Далшы штири чіс-
ла, друге вышло такой 19-го юла, ся Кимакови 
подарило выдати іщі в Будапешті, аж покля 
власти обще не заказали выдаваня «Совы».

Традіція выдаваня сатірічного 
журналу «Сова» была потім об-
новлена за 1-ой Чехословацькой 
републікы. Но так само вышло лем 
дакілько чісел, конкретно в роках 
1922 – 1923. «Сова» была втогды 
знова выдавана в Ужгороді і редаґо-
вав єй Михайло Шутка. На зачатку 
90-ых років 20-го столітя дакілько 
чісел з тов самов назвов знова вы-
дало ся в Ужгороді, но журнал вже 
быв писаный по україньскы.

Ціфровы верзії Совы із 1871-го 
року можете найти і прочітати на 
сайтi: rusyns- l ibrary.org .

Статя была оброблена за пу-
блікаційов: П. Р. Маґочій і кол. – 
Енциклопедія історії та культури 
карпатських русинів.Петро Медвідь

petro@lem.fm
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Вытварны 
діла Василя 
Чурея 
в русиньскім 
музею

Словацькый народный музей – Му-
зей русиньской културы в Пряшо-
ві приготовив выставку під назвов 
Вытварны діла Василя Чурея. Вер-
нісаж выставкы ся одбуде 14-го юла 
2016 року о 15. 30 год. в просторах 
музею. Образы на выставку были 
пожычены од зберателів ЮДр. Ма-
ріана Шмідта, к. н., з Кошыць і Пе-
тра Мікулы з Біловежы. Прекрасны 
країнкы маляря Василя Чурея суть 
доказом того, же автор выштудовав 
країномальбу. Навщівників выстав-
кы заінтересує нелем тематіка його 
кумшту, де переважають селяньскы 
мотівы в різных частях рока – значіть, 
на ярь, в літі ці в зимі (Ліс в зимі, 
Село під берегом, По дорозі домів, 
Ярный мотів) або деревяна архітек-
тура нашых церьковок у своїм при-
роднім просторі (Країнка з церьквов, 
По дорозі до церькви, Церьков над 

ріков, На Богослужбу і многы іншы). 
Выставка є адресована шырокій гро-
маді і буде одкрыта до 29-го юла 
того року.

Василь Чурей

Василь Петровіч Чурей народив ся 
у 1954-ім році на Україні в селі Соль 
коло Березного. Вытварны основы 
здобывав при сполочных стрічах 
з Кашайом у його ательєрі. В роках 
1980-1983 штудовав на московскім 
інштітуті мальбы і ґрафікы. Далшы 
одборны зналости здобывав на спо-
лочных вытварных пленерах з Каша-
йом, Коцком, Ґерцом, Микітом, Са-
патюком, Кондратовічом і далшыма 
малярями. Мать за собов дакілько на-
родных выстав і експозіцію в Народ-
нім домі уменя. У 2008-ім році мав 
самостатну выставу в Кошыцях. ●

Анна Кузмякова
kuzmiakovaanna@gmail.com

Діла Василя Чурея на Лемківскій Ватрі на 
Закарпатю, 2010 рік, фото: Анна Кырпан
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Історик з Ягайлоньского Університету – др габ. Ярослав Мокляк, 
в рамках веденого собом ґранту на опрацуваня проблемів, 
повязаных м.ін. з лемківскым політичным жытьом на Лемко-
вині і на еміґрациі в Америці, зредаґувал і выдал пару книжок, 
в котрых поміщены сут документы еміґрацийных (головно 

карпаторускых) орґанізаций. В першым томі пн. Старий і новий край 
в рамках «Документів і материялів до подій Лемків в Польщы зо 
збіркового фонду Карпатского Інституту (Higganum, Connecticut)» 
публикує збірку з передруками новинарскых текстів Ваня Гунянкы 
(правдиве назвиско Димитрий Вислоцкій), первістно напечатаных 

Jarosław Moklak, Stary i nowy kraj. 
Publicystyka polityczna Wania Hunianki, 

Cleveland, Ohio 1933, Historia 
Jagiellonica 2015, str. 224.

в 1933 р. в ґазеті «Лемко». Як автор 
і редактор книжкы сам зазначат – єст 
она ефектом спілпрацы з професо-
ром Польом Бестом – лемківскым 
істориком, котрий зорґанізувал і веде 
архів з документами сотвореныма 
Лемко Союзом. До книжкы долуче-
ний єст обшырний вступ, поясняючий 
головно історию Лемко Союза і його 
выдавничы досягніня.

Публицистика Гунянкы окрислала 
і формувала ідеовы погляды вельох 
поколінь Лемків, так на еміґрациі, 
як і в краю. В Америці могла ся она 
розвинути завдякы енерґічній діяль-
ности молодых карпаторускых діячів, 
зъєднаных кругом Лемко Союза – од 
кінця 20. років ХХ ст. головной не-
прицерковной орґанізациі Русинів.

1. квітня/  апріля 1928 рока в Філя-
дельфіі был надрукуваний перший 
номер ґазеты – «Лемко». З початком 
1930 р. редакция ґазеты, котра была 
пресовым орґаном Лемко Союза, пе-
ренесена была до Клівленд, в штаті 
Огайо, а одтамале в 1936 р. до Ню 
Йорку, наконец до русиньской ін-
ституциі культуры в Йонкерс. Там 
находила ся і печатня Лемко Союза, 
котра выдавала не лем ґазету, але 
і інчы выданя.

Димитрий Вислоцкій, знаний 
шырше як Ваньо Гунянка, то єдна 
з найвызначнійшых особности ру-
синьского жытя першой пол. ХХ ст. 
Народил ся 4. листопада/  новембра 
1888 р. в селі Лабова при Новым 
Санчы. Хоц походил з бідной се-
ляньской родины, скінчыл найперше 
сандецку гімназию (в 1910 р.), а пак 
зачал правничы студиі на львівскым 
університеті. З огляду на матери-
яльну біду, скоро был примушений 
перервати науку і заняти ся зарабля-
ньом. Найперше остає настоятельом 
Руской Бурсы в Бучачы і скоро за-
чынат публикувати своі тексты в пер-
шій ґазеті, печатаній в лемківскым 
вариянті русиньского языка – «Лем-
ко». Одпочатку мож доцінити його 
іронічний і полемічний стиль. Його 
дописы сут безперерывно конфіску-
ваны і цензуруваны австрийскыма 
властями. В 1914 р. переносит ся до 
Перемышля, зачынаючы выдавати 
ґазету Русска земля. Його діяльніст 
перерыват Велика Война. Гунянка 
остає арештуваний і вывезений до 

до концентрацийного лаґру в Талергофі і ґарнізоновой тюрмы 
в Відни. Там, довєдна в другыма лемківскыма діячами, был судже-
ний в віденьскых процесах, в котрых украіньскы політикы і діячы 
были головныма свідками оскаржыня против Лемкам. По войні 
брал активну участ в орґанізуваню Руской Народной Республикы 
Лемків во Фльоринці і Карпаторуской Народной Рады в Пряшові.

В маю 1919 р. Вислоцкій спілтворил Центральну Руску Раду 
в Ужгороді, котра схвалила прилучыня Підкарпатской Руси до 
Чехословацкой Республикы. Намагал ся признати Підкарпатскій 
Руси автономічний статус. В тім ціли спілпрацувал з чешскыма 
і словацкыма політиками. В 1919 р. редаґувал ґазету «Голосъ Рус-
скаго Народа», а на початку 20. років часописы – «Русь» і «Карпа-
торусскій календар. Лемко». В 1922 р. еміґрувал до Канады, одкале 
о 5 років переіхал до ЗША. Ту зачал вести шыроку пролемківску 
громадску роботу. Зачынат редаґувати карпаторуску ґазету 
«Лемко», котра скоро стає ся найпопулярнійшом серед Русинів 
в Америці. В 1934 р. Митро Вислоцкій одбыл поіздку до Совіт-
ского Союза, познал совітскій економічний систем і остал його 
прихыльником. По повороті до Америкы в своій публицистиці 
прославлят го в вельох творах а особливо – За народную правду, 
Славяньскє братство, Правда о Росиі, та другы.

В 1946 р. вернул на Лемковину, лем скоро выіхал до Совітского 
Союза. Найперше оселил ся в Ужгороді, де был сердечно при-
витаний Русинами, котры го знали з прорусиньскых діянь з часів 
першой Чехословацкой Республикы. Потім выіхал до Львова, де 
жыл аж до смерти. Вмер в 1968 р. Гунянка то контроверсийна 
особовіст, лем вызначний і плодотворний діяч і автор обдарений 
сатиричным літературным талантом. Єден з його остатніх творів 
написаний в шістдесятых роках – «Што повинны знати Лемкы 
в Америці», в котрым славит выселіня Лемків і признає іх украі-
нізацию за властиву ідеолоґію – дає до думаня про примушыня 
комуністичныма властями і несамостійніст тых текстів і примушы-
ня безпеком до іх написаня. Тот текст публикували еміґрацийны 
ґазеты, але тіж комуністична украіньска ґазета «Наше Слово». 
Лем же тот проблем, жебы надале не оставал лем спекуляциями, 
годен быти досліджаний в росийскых і украіньскых архівах. ●

Гунянка – 
Старий 
і новий

край

Богдан Ґамбаль
gambal@lem.fm
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ТВОРЫ

Старый 
и Новый 
Нью Іоркъ

Не мамъ на мысли того старого Нью Іорка, коли 
то ищы конны стриткары [кінны трамваі] по 
улицахъ Нью Іорка, газомъ освѣченыхъ, ходили, 
коли за никля можна было наѣстися и выпити. 
Ани того нового, съ небоскрябами, спикизами 
и двома милліонами безроботныхъ.

Я мамъ на мысли нашъ маленкій, Лем-
ковскій Нью Іоркъ. Донедавна здавалося, што 
того лемковского Нью Іорка совсѣмъ нѣтъ, 
мимо того, што лемкы были въ Нью Іорку и то 
славны патріоты. Нью Іорк предводилъ нашой 
Американской Руси. Але тотъ нашъ русскій 
патріотизмъ ограничался на тото, интересу-
вался тымъ, кто сидитъ на 97 улицѣ: Платонъ, 
Адамъ, ци Кедровскій? И партій такы были. Кто 
стоялъ за Платономъ, тоть былъ правдивый, 
твердый патріота, кто за Адамомъ, тоть ужъ 
якбы «сепаратистъ» а кто за Кедровскимъ, тоть 
большевикъ. Помагали лемкы едному, другому 
и третьому входити въ палату. Та ищы, теперь 

ужъ по русской революціи, трафлялися часом 
принцы, принцессы, то треба имъ было честь 
отдати.

Друга часть нашого народа трималася Адама 
и тоты патріоты думали, што вся наша бѣда йде 
отъ Платона и коли мы всѣ лемкы соединили бы 
ся подъ Адамомъ, то мы спасли бы Русь. Третья 
часть изъ насъ думала, што вшытка бѣда отъ 
кацаповъ и пристала на «украинску вѣру», котра 
правдива наша. Нашы угорскы братя, хоцъ една 
кровь съ нами, не могли погодитися съ тымъ, 
штобы «галициякъ» былъ ихъ братъ, коли 
у нихъ попы по мадьярскы гуторятъ и канторе 
инакше тропары спѣваютъ. И хоцъ нашы лемкы 
въ Ныо Іоркѣ были близко себе, въ купкѣ, але 
едны были душомъ въ Пештѣ, другы въ Петро-
градѣ, третьи во Львовѣ, четверты видѣлися што 
найменше украинскими самостійными капита-
нами, а о своемъ краю, о своемъ лемковскомъ 
народѣ никто и не подумалъ.

Говорю разь съ еднымъ патріотомь, такымъ 
патріотомъ, што ажъ плакалъ, коли Платонъ 
выходилъ изъ собора на 97, повѣдамъ, же намъ 
бы треба подумати дашто о самыхъ собѣ, о сво-
емъ краю. А онъ гварить совсѣмъ серіозно: 
«А мене што старый край обходитъ, ци я тамъ 
даколи верну?»

То былъ нашъ старый Нью Іоркъ. Онъ ищы 
есть тотъ старый Нью Іоркъ, якъ и тота стара 
часть мѣста на долинѣ, але силы ужъ не має. 
Натомистъ росне сила нового, нашого лемковс-
кого Нью Іорка. Нашы лемкы соединаются. 
Я пречыталъ списокъ членовъ отдѣла Лемко 
Союза въ Нью Іоркѣ: Люде всѣхъ бывшыхъ «па-
тріотичныхъ» партій, всѣхь нашыхъ вѣроиспо-
вѣданій, изъ обохъ сторонъ польско-мадьяр-
ской границы. На другомъ мѣстѣ помѣщены 
дописи двох членовъ отдѣла, еденъ изъ нихъ, 
I. Гамерскій, предсѣдатель того отдѣла. Тотъ 
предсѣдатель ужъ знає, чого хоче, знає, што 
правда и што полезне для нашого народа. То 
ужъ новый «патріотизмъ», патріотизмъ на-
родный, а не православный, самостійный, або 
мадьярскій, котры то «патріотами» были намъ 
присущны до сегодня и при котрыхъ насъ свой 
край и свой народъ не обходилъ, при котрыхъ 
мы умерали народно.

И другій нашъ членъ г-нъ Вархолякъ, ужъ 
порозумѣлъ цѣли и задачы организаціи Лемко 
Союза, порозумѣлъ, што самъ «галицко-русскій 
патріотизмъ» насъ не спасе, намъ треба роботы, 
великой роботы надъ самыма собомъ, всѣ другы 
«патріотизмы» лемъ насъ выкорыстуют. Поро-

зумѣлъ, што далеко больше мы поможеме Вост. 
Галичынѣ, коли будеме организованы сами, якъ 
пустымъ, патріотичнымъ криком и сварньомъ 
съ «украинцями». Сварня не поможе, робота 
найлѣпшій аргументъ.

И якъ видно, то новый Нью Іоркъ береся до 
роботы. И якъ старый Нью Іоркъ даколи про-
вадилъ передъ въ Америкѣ въ старомъ патріо-
тизмѣ, такъ новый Нью Іоркъ поведе передъ въ 
новомъ. Стары патріоты сидятъ въ Нью Іоркѣ, 
а не видѣли и не видятъ того нового нашого 
лемковского Нью Іорка. Думамъ, што чудно имъ 
теперь, где набралося столько членовъ Лемко 
Союза, коли пару мѣсяцевъ тому и не вѣрили, 
штобы въ Нью Іоркѣ далося отновити отдѣлъ 
Лемко Союза.

Лемко Союз не откидае старыхъ патріотовъ, 
напротивъ, уважать ихъ заслуги, але они му-
сять поняти, што стары часы минули. Лемко 
Союз не выступатъ противъ митрополитовъ, 
епископовъ, принцовъ, зато же они єпископами 
и принцами, але они мусятъ розумѣти. Што они 
ничъ не лѣпшы люде, зато, же они епископы 
або принцы, якъ и першій лѣпшій членъ Лемко 
Союза. Коли тото порозумѣютъ, то можуть быти 
и членами Лемко Союза.

Отдѣлъ Лемко Союза ч. 4. въ Нью Іоркѣ подго-
товлять грандіозне предпріятя. Тото предпріятя 
справлять ужъ тотъ нашъ новый Нью Іоркъ 
и я вѣрю, што такого нашого предпріятія Нью 
Іоркъ ищи не видѣлъ.

«Lemko», Cleveland, 16 marca 1933, nr 10, s. 2.

Ваньо Гунянка

Фот. Lunch atop a Skyscraper, 1932, джерело: Wikipedia.
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Подія є реалізована із фінанчнов 
підпоров Урдяду влады Словаць-

кой републікы – проґрам Култура 
народностных меншын 2016.

На Липнику знова
розгорить ся

Уж семый раз русиньска молодежна 
орґанізація молоды.Русины як голов-
ный орґанізатор орґанізує фестівал 
під назвов VII. Русиньска ватра на 
Малім Липнику. Подія із підназвов 
«досправды русиньска» є в рамках 
русиньскых фестівалів унікатнов 
у тім, же орґанізаторы на ню все 
приготовлюють проґрам, котрый 
є поскладаный чісто із русиньскых 
інтерпретів.

Русиньска ватра на Малім Лип-
нику є вєдно із подійов Русиньской 
оброды на Словеньску під назвов 
Славности Русинів під градом, котра 
проходить шторік в сканзені в Старій 
Любовні, єднов із двох найвекшый 
і найвызначнішых русиньскых фесті-
валів в рамках окресу Стара Любов-
ня. Орґанізаторы ватры мають за ціль 
презентовати Русинів як културно 
богатый народ. І тогорічный проґрам 
фестівалу, котрый одбуде ся 16-го 
юла в селі Малый Липник, є доказом 
того, же досправды є што з богатой 
културы вказати навщівникам.

Русиньска ватра на Малім Липнику 
уж традічно буде творена дакілько 
тематічныма частями проґраму. На 
участных чекать блок фолклорных 
концертів, концерт під назвов Вечур 
русиньскых голосів, в рамках котро-
го мож видіти і чути наприклад ай 
класічну музику, яку одпрезентує 

слаковый квартет, в котрім так само найдете Русинів, 
но і не буде браковати ани танечна забава аж до рана. 
Тоту найвеце люблять молодшы навщівници фестівалу. 
В рамках проґраму участных будуть забавляти і членове 
редакції радіа русин фм, котры вже теперь приготов-
люють конкурзы, в котрых буде мож здобыти різны 
нагороды і ціны.

Список выступаючіх є богатый і не будуть браковати 
ани загранічны гості. Чекають на вас такы інтерпреты 
і ансамблі як Поляна, Вородай, Вінок, Маріянна Желез-
на, ФК Тарка, НМ Горнад, Лаура Фузеріова, Дівчата із 
Малого Липника, RuSnacks, Анна Сервіцька, Слаковый 
квартет, Чехію буде презентовати Тріо Кантар із Прагы, 
но і з Підкарпатя прийде ґрупа Фатьови. ●

« Подія із підназвов
‘досправды русиньска’ 
є в рамках русиньскых
фестівалів унікатнов
у тім, же орґанізаторы на
ню все приготовлюють 
проґрам, котрый є поскла-
даный чісто із русиньскых
інтерпретів »

Петро Медвідь
petro@lem.fm
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Подіі каплиці і місця реліґійного культу на Горі 
Явір вельократні были описуваны во вшелея-
кых публикациях о науковым, реліґійным, або 
туристичным характері. Дванадцет років тому 
в річнику Маґуры нашол ся моноґрафічний 
ескіз авторства Ярослава Т. Лещыцкого (1), для 
котрого тот допис єст продолжыньом. З той 
причыны, декотры темы остали по части поми-
нены, а част розбудувано. Статя была опрацува-
на головні на основі двох джерел. Першым єст 
збірка документів, тыкаючых будовы каплиці, 
якы находят ся в Державным Архіві в Кракові, 
а другым – бесіда проведена з Владиміром 
Окармом та ведена ним через парудесят років 
хроніка подій того місця і каплиці.

***

На місци чудотворных обявлінь в 1926 р. по-
ставлено крест, зроблений Войцєхом Сервонь-
скым з Ґорлиц. В тым часі зачали ся вступны 
рухы до будовы каплиці, але початкове сопро-
тивліня ся церковных, а пак державных власти 
пересунула ідею будовы каплиці о три рокы.

29. квітня/апріля 1928 р. війт Ян Палубняк 
в імени Ґмінного Верховництва в Высові звер-
нул ся через Повітове Староство в Ґорлицях 
до Воєвідского Уряду в Кракові з просьбом 
о выданя позволіня на будову каплиці на Яво-
рі. Зазначыл при тым, же комітет будовы 
зобрал уж на тоту ціль вшыткы фонды (2). 
Дирекция Публичных Робіт, яка підлігала під 
Воєвідство, по консультациях з Інспекторатом 
Граничной Стражы в Новым Загірю стримала 
выданя позволіня, арґументуючы своє рішыня 
близком локалізацийом плянуваного обєкту 
до границі державы. Подля опініі Граничной 

Істория 
каплиці
на Горі Явір

2. Само місце під каплицю 
єст тіж толоком о твердым 
ґрунті.

3. Каплиця буде побудува-
на з тесаного дерева, угольні 
вязаного, грубости 16х25 цм, 
ззовни шалювана на підмурівці 
з ломленого каменя, на вапня-
но-цементовій заправі.

4. Вязаня даху з 1 столпком 
крыте ґонтами.

5. Долгіст будівли в свтілі 
8 м., шырокіст 5 м., высокіст 
стін 4,5 м.

6. Зовнішня высокіст, разом 
з вежом і крестом, 12 м.

7. Головний вхід через бето-
новы сходы і ґанок шырокій на 
3 м і долгій на 2 м.

8. Вхідны двері 1,3х2,5 м.
9. Другій вхід через ризницю, 

розмір двери 0,8х2 м.
10. 3 выгляды в каплици, єден 

в ризници.
11. Розмір выглядів в бічних 

стінах 1х1,5 м. В олтарній стіні 
0,5х1 м, в ризници 0,5х1 м.

12. Обшыр підлогы для вір-
ных 25 кв м, што дає місце для 
140 осіб.

Хоц вельократні прошено 
(хоснуючы головні телеґрафічну 
дорогу) Воєвідскій Уряд одде-
леґувати до Высовы комісию, 
котрой рішыня могли бы полег-

шыти справу отриманя згоды 
на будову каплиці, ґміна аж до 
серпня/авґуста 1928 р. не доста-
ла ниякой одповіди. Прото 28. 
серпня/авґуста 1928 р. Ґмінне 
Верховництво выслало пояс-
няючий застараня власти лист, 
котрий ґорлицкє староство та-
кой одраз передало Дирекциі 
Публичных Робіт в Кракові [при-
водиме в ориґіналі – ред.]:

Świetne Starostwo!
Ludność gminy Wysowej 

wniosła w miesiącu maju r. b. 
prośbę do Świetnego Starostwa 
o łaska we zezwolenie na budowę 
kapliczki na wzgórzu zwanym 
„Jawor” oddalony 275 metrów od 
granicy Polsko-Czechosłowackiej. 
Do budowy kapliczki ludność 
miejscowa przypisuje wielkie 
znaczenie wobec tego, że na 
powyższym wzgórzu miało miejsce 
nadzwyczajne objawienie. Pomimo 
kilka razowego informowania się 
w Świetnym starostwie w sprawie 
łaskawego załatwienia powyższej 
prośby po dzisiejszy dzień nie mamy 
ostatecznej decyzji. Zbliża się jesień 
a ludność chciałaby widzieć kapliczkę 
zbudowaną tym bardziej, że materiał 
jest przygotowany i przez dłuższe 
leżenie na jesiennych deszczach 
uległ by zniszczeniu. Tym czasem 
nie dawno rozszerzyła się pogłoska 

« Подля опініі Граничной 
Стражы, основаня чысленні 
одвиджаной поломниками 
каплиці буде причыном 
поважной загорозы 
контрабандом. Комітет 
будовы, не чекаючы на 
выданя позволіня, уж на 
яр 1928 р. зачал зберати 
материялы на будову 
каплиці »

Демко Новак
cerkwie@gmail.com

Стражы, основаня чысленні одвиджаной по-
ломниками каплиці буде причыном поважной 
загорозы контрабандом. Комітет будовы, не 
чекаючы на выданя позволіня, уж на яр 1928 р. 
зачал зберати материялы на будову каплиці. 
Ґаздове зачали звозити камін на підмурівку, 
стягнено тіж з Острога Верха дерево, якє 
было зложене на місци плянуваной будовы. 
Найпевнійше тіж в тым часі был зроблений 
проєкт каплиці. Автором концепциі мал быти 
Штефан Батюк, якій походил зо Східньой 
Галичыны. Як абсольвент Університету Яна 
Казімєжа во Львові, в 1920 р. обнял в Высові 
посаду учытеля. Знаний был в околици як 
барз талантовитий плястик – малювал, різбил, 
а в 30. роках тіж і фотоґрафувал, печатаючы 
вытворены акварелі і знимкы Высовы за своі 
грошы в виді почтовых карток. Хоц мал сильну 
украіньску достоменніст, за взір для каплиці не 
взял барз популяьрной в тым часі, тіж на Лем-
ковині, концепциі, навязуючой до украіньского 
народового стилю в церковній архітектурі. До 
проєкту ввюл елементы характеристичны для 
лемківскых церкви. Выконавцьом архітектоніч-
но-будівляного проєкту был інжынєр Ігнатий 
Бутлер з Ґорлиц, котрий першы проєктовы 
шкіцы передал ґміні в Высові в вересни 1928 р.:

Техічний опис до шкіцу будовы капличкы 
на Горі Явір в Высові (3):

1. Місце під капличку находит ся на східній 
убочы горы, оддаленой на схід коло 200 м 
oд  сельскых ґрунтів, котры зачыслят ся як 
толока, на захід і полудне більше як 300 м од 
Чехословацкой Границі, на пілніч коло 800 м 
од сельской землі.

На знимцi: Рыхтуваня материялів під будову 
каплиці, ок. 1928 р., фот. з колекциі Анны Окармы 
(дале: к. АО).
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jako tutejsze władze Straży celnej 
stanowczo odmówiły i sprzeciwiły 
się budowie kapliczki motywując 
tym, ze Państwo Polskie będzie 
narażone na wielkie straty 
wskutek obawy przemytnictwa 
w czasie uroczystości. Rada gminna 
przez swego przedstawiciela 
Naczelnika gminy w imieniu 
całej ludności oświadcza, ze 
powyższe niebezpieczeństwo 
przemytnictwem jest wykluczone 
z tych powodów, że ludność 
miejscowa w dotychczas nie dała 
władzom do takiego twierdzenia. 
Miejsce na którem jest zamiar 
wybudować kapliczkę jest tego 
rodzaju, że leży na otwartym polu 
iż każdy najmniejszy podejrzany 
ruch jednostek łatwo może być 
widzialnym. Oprócz tego według 
informowania się władzy kościelnej 
uroczystości mają być odprawiane 
na powższem miejscu odbywać się 
będą w czasie wiosenno- letnim- 
jesiennym  wyłącznie i do tego 
najwyżej dwa do cztery razy 
w roku [dopisano] w dzień. Jak 
wiadomo najdogodniejszy czas na 
przemytnictwo jest nocą nadmienia 

się że powyższe uroczystości będą 
odbywać się tylko w dzień w czasie 
od godziny 9 – rano do godz. 2 – po 
południu najwyżej. W tej nadziei, 
że Świetne Starostwo uwzględni 
prośbę miejscowej ludności Rada 
gminna zgodna przyjść z jakkolwiek 
pomocą w celu zapobieżenia 
wszelkiego nadużycia w czasie 
uroczystości i jeszcze raz stwierdza 
jakoby twierdzenia że sam 
kapliczka jak że komu dochodzą 
pogłoski mogła być miejscem 
schodzenia się przemytników jest 
bez żadnej podstawy i niczemu 
nie uzasadnione. Przedstawiając 
Świetnemu starostwu powyższe 
przedstawienie prosimy ponownie 
o łaskawe i przychylne załatwienie 
sprawy budowy kapliczki w jak 
najkrótszym czasie tak w celu 
zapobieżeniu niszczeniu się 
przygotowanego materiału jak i dla 
uspokojenia życzeń niecierpliwie 
czekającej ludności (4).

До завершеного в выже 
поміщеным листі прошы-
ня долучыл ся парох місце-
вой гракокатолицкой парохіі 

о. Михал Дуда: Парохіяльний 
уряд греко-католь. обряду в Вы-
сові прилучат ся до просьбы 
місцевых люди, цілю вознесіня 
капличкы. Тым більше, же будо-
ва каплиці выходит з духовой 
потребы люды (5).

Хоц ґміна і парохія барз ся 
старали, до літа 1929 р. не 
повело ся дістати позволіня 
на будову. Допіро 19. липця/
юлия 1929 р. Дирекция Пу-
бличных Робіт выдала офі-
цияльне позволіня на будову 
каплиці подля предложеных 
перше плянів будовы. До ньо-
го же наложеных было вельо 
ограничынь, якы тыкали не 
так самой будовы, што формы 
хоснуваня новопобудуваной 
каплиці. Подля наказів кра-
ківского Воєвідского Уряду, 
богослужыня, або поломни-
цтва вірных, могли проходи-
ти лем два до штырьох разів 
в році, з вымогом предшого 
зголошыня іх в Повітовым 
Старостві в Ґорлицях та на 
постерунку Граничной Стражы 
в Ґладышові. Реліґійны тор-

Зарис каплиці, фот. к. ДАКр.

Вертикальний зарис і профіль каплиці, фот. к. ДАКр, вид з дорогы і вид з боку каплиці, фот. к. ДАКр.
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жества могли проходити лем медже 9.00 
а 14.00 годином. Орґанізаторы были зобовя-
заны заґварантувати, же поломникы приходят 
на Явір лем і выключні в релігійно-культовых 
цілях, а ведучы поломництва мусіли мати 
листы участників (6).

До выданя згоды на будову, в опініі міс-
цевых, мало причынити ся іщы єдно чудотвор-
не обявліня на Яворі. Комендантом стражниці 
Граничной Стражы в Высові был на тот час 
Михал Новак. В маю 1928 р. його жена Каро-
лина пришла до Фіриі Демяньчык звідати, ци 
тота не хтіла бы ся перейти з ньом і єй гістми 
на Явір, до місця обявлінь. В прогульці участ 
брал наймолодший з четверга діти Новаків 
– вроджений в 1924 р. Франтишок. В дорозі 
на гору хлопец зберал квітя, котры пак мал 
положыти перед крестом на Яворі. В момен-
ті, коли вшыткы клякнули перед крестом на 
коротку молитву, хлопец зачал кричати до 
невидимой для решты жены, же не оддаст єй 
квітя. На звіданя матери, до кого так кричыт, 
мал одречы: як то мамо, не видиш той пані, 
што зо мном бесідує і гласкат ня по голові? 
Вшыткых перенял дивний непокій і коли хло-
пец ся успокоіл, зачали го звідувати о дріб-
ниці: як выглядала, як была облечена, якы 
мала черевікы. Для свідків той подіі то была 
очывидна справа – было то наступне обявліня 
Божой Матери. В реляцию сына повірил тіж 
його отец, котрий был завзятым католиком. 
О ден поіхали разом до повіту в Ґорлицях, де 
перед старостом малий Франок повторил тото, 
што виділ. Староста в історию хлопця мал без 
сумнівів повірити, бо – як повіл – так мала 
дітина не може циґанити. Франка іщы пару 
разів переслухували – подібно тіж в грекока-
толицкым єпископскым уряді в Перемышли. 
Не знатя, ци фон того обявліня мал влияня 
на выданя згоды на будову каплиці, але мож 
ся надіяти, же даколи найдут ся документы 
з вывідуваня хлопця. Франтишок Новак по 
ІІ Світовій Войні замешкал в Циґановицях 
(тепер то част Старого Санча), вмер в 1986 р., 
поховано го на цмонтери в Барціцах.

Одраз по отриманю згоды, зачато будову 
каплиці, хоснуючы скорше зрыхтуваний ма-
териял. Ґрупі теслів проводил Осиф Ференц 
з Гуты Высівской. Заховал ся технічний опис 
з 22. червця/юнія 1929 р. до плянів, споря-
джений І. Бутлером: Місце під каплицю на-
ходит ся на східній убочы горы, оддалене 
од чехословацкой границі більше як 300 м. 
Земля скалиста. Каплиця мат быти побудувана 
з угольных колод, а не столповых, вказаных 
на пляні, на підмурівці з ломленого каменя 
на вапняно-цементовій заправі. Стіны на 4,5 м 
высокы, не рахуючы фундаменту. Дах высокій 
на 4 м. В середині будинку вежа сперта на 
двигарьовых брусах, выстаюча понад кале-
ницю 3,1 м рахуючы з крестом. При головным 
вході ґанок о полных стінах, тіж з вежычком 
2,5 м высоком над каленицю. Од полудньо-

вой страны прибудувана ризниця з окремым 
входом. Площына дилины в каплици выносит 
5х8 м / 1,5х1,2 / 2 / х2 – 38,8 кв. м, в притворі 
– 3х2 = 6 кв. м, в ризници 1,5х1,7 = 2,55 кв. м. 
Повала рівна зо швалів, дах крытий ґонтом. 
Бетоновы головны сходы о вымірах 30 цм 
шырокости, 15 цм высокости і 1,7 м долгости, 
бічны о вымірах 30 цм шыр., 1,1 м долгости.

Будову каплиці скінчено в вересни/септемб-
рі 1928 р. Олтар запроєктувал і зробил споми-
наний Ш. Батюк, його авторства єст тіж ікона 
Богородиці, яка находит ся і днес в каплици. 
Нецілий місяц по скінчыню будовы – 14. жолт-
ня/октобра, в праздник Покровы Пресвятой 
Богородиці, одбыло ся торжественне посвячы-
ня при участи предстоятеля грекокатолицкой 
перемышльской єпархіі, єпископа Йосафата 
Коциловского.

Не лем з будовом каплиці, але – як ся 
вказує – і з ініциятивом побудуваня костела 
в Высові вяже ся інтересуюча оповіст, яку до 
днес оповідают давны жытелі села. Коли будо-
ва каплиці на Яворі приближала ся ґу кінцьови, 
єдна Лемкыня жыюча в ЗША, яка выводила 
ся з Ріпок, з лемківской еміґрацийной пресы 

дознала ся, же в Высові, на 
місци чудотворных обявлінь, 
будуют каплицю. В звязку 
з тым, же мала уж вельо років, 
а не мала діти, рішыла пере-
дати част своіх ощадности 
як раз на каплицю. В тій ціли 
попросила мужа, жебы пішол 
до банку і выслал грошы, а же 
был він Шкотом, в банковым 
переводі натуральні записал 
по анґлицкы: For the church 
in Wysowa (Poland). Переданы 
грошы, як на оны часы, были 
величезны – аж 2.500 дуля-
рів. На тамтот момент, бу-
дову новой хыжы мож было 
заперти в квоті 500 дулярів. 
Банк з Йонкерс переслал тоты 
грошы до Варшавы, одкале 
трафили до банку в Кракові, 
для котрого очывидным было, 
же слово “church” односит ся 
до костела, а докладні – до 
римокатолицкого костела. 
З той причыны грошы пере-
дано до єпархіяльного уря-
ду в Тарнові, а же в Высові 

не было на тот час ниякого 
римокатолицкого костела 
(в самій Высові находила ся 
лем придомашня каплиця, де 
правлено богослужыня для 
курортників, а в сусідній Гуті 
Высівскій істнувала XIX-вічна 
деревяна каплиця) грошы на-
правлено до новоосонованого 
(1928 р.) декана ґрибівского 
деканату. Тот одделеґувал 
пароха з Ропы – найблизшой 
до Высовы римокатолицкой 
парохіі, жебы занял ся орґа-
нізуваньом комітету будовы 
костела. Подля споминів Йо-
сифа Ференца, єдного дня сі-
дили в Гуті Высівскій в ґазды 
о назвиску Ґарнух, коли під 
його хыжу заіхал повіз з паро-
хом і вікарийом. На звіданя, за 
чым всечестний отец пришол, 
мал одречы: добру новину 
приношу – будеме будувати 
костел в Высові. Інформация 
тота спочатку выкликала се-
ред них страх, зато же 28 ри-
мокатолицкых родин з Гуты 

і 30 з Высовы не было в силі 
двигнути фінансуваня будовы 
нового костела. Духовний 
одрюк лем, же о грошы не му-
сят ся трапити. Варунком пе-
реданя грошів на будову было 
завязаня комітету будовы, до 
якого вошли ґаздове: Ґарнух, 
Пенкаля, Окарма і Козік. По 
вшыткых формальностях 
священник выявил джерело 
фінансуваня будовы ново-
го костела. Інформация тота 
скоро розышла ся по Высові 
і по короткым часі серед лем-
ківскых жытелів, котры зна-
ли особу фундаторкы з Ріпок, 
явило ся підозріня, же тоты 
грошы не были переданы на 
будову костела в Высові, лем 
на каплицю на Яворі. Коли 
о. Дуда ся о тым дознал, одраз 
выслал лист до Америкы, опи-
суючы в ним, што ся поробило 
і попросил о спростуваня. Але 
нич лист дотер до Америкы, 
фундаторка вмерла. Неодолга 
по тых подіях, комітет будовы 

Знимка на с. 24: вид каплиці по консекрациі, 
ок. 1930 р. (почтова картка).,
знимка обiк: Ф. Демяньчык, 30. Рокы, фот. к. АО.
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костела купил універсальний проєкт деревя-
ного костела “типового дла гірскых земель” 
авторства выдатного архітекта Здзіслава Мон-
ченьского і зачал рыхтувати дерево. Подля того 
самого проєкту, як перший, вознесено костел 
в Концльовій к. Ґрибова (в роках 1926-1929), 
а другій побудувано в Быстрици к. Сендзішова 
Малопольского (1932-1935).

Ініцятива будовы костела за грошы на будо-
ву каплиці на Яворі стрічала што раз більшы 
сопротивліня місцевых грекокатолицкых вір-
ных. Проявом того были чысленны протесты, 
зажаліня, кєруваны головні через о. Дуду до 
костельных (обох обрядів) і державных інсти-
туций. Нарастаючий конфлікт злагодила сама 
Фірия Демяньчык. Мала піти до пароха в Ропі 
і повісти му, же будова каплиці на Яворі по-
малы ся кінчыт, бракує лем ґонтів на вкрытя 
даху, а кєд уж зачала ся будова костела, най 
ся довершыт, але жебы был Покровы Божой 

Матери. Згода пароха на таку мирну угоду 
скінчыла конфлікт о грошы на будову костела 
в Высові. Але вкрытий жаль серед Лемків остал 
аж до часу выселінь.

В 1945 р., вчас переселяня більшости жыте-
лів Высовы до УССР, о. Михал Дуда передал 
ключы до церкви в Высові, Бліхнарці і каплиці 
на Яворі римокатолицкому парохови з Высовы 
– о. Теофільови Свьонткови, котрий восени 
одправил кєрмешове богослужыня в каплици. 
В 1946 р. заступил го (він остал одделеґуваний 
до Одырного) о. Мариян Матієвич, котрий, 
подіні як попередник, продолжал традицию, 
одправляючы в тым році посліднє перед Ак-
цийом Вісла богослужыня. В 1947 р. введений 
был заказ підходжыня ґу граници до 1 км. 
Лишена без буд-якой опікы каплиця стала 
ся схороніньом для жолнірів Войск Охороны 
Погранича, котры постепенно девастували єй 
внутри – м.ін. через спаліня єй выпосажыня. 

В тым часі Анна Окарма (дівка Ф. Демяньчык) 
завдякы знаємости з комендантом стражни-
ці ВОП в Высові – поручником Адамчыком, 
котрого дітми ся опікувала, парократні могла 
піти до каплиці на Яворі. Видок, якій там наш-
ла, был страшний: вывалены двері, середина 
окопчена дымом з огниска, на підлозі решткы 
спаленого выпосажыня, з котрого выняла єдну 
з ікон Ш. Батюка.

Ситуация змінила ся по 1956 р., коли уж 
дакус свобіднійше мож было ходити на Гору 
Явір. Одраз А. Окарма підняла стараня забез-
печыти, а пак выремонтувати каплицю. Завдя-
кы помочы Лемків з ЗША – головні єй близкій 
знаємій, п. Дзюбині, котра орґанізувала серед 
еміґрантів грошовы збрікы на ремонт – повело 
ся основати ремонтовий фонд і приступити 

до необхідных робіт. Напочаток знищений 
ґонт на дасі вымінено на бляху. Тоты роботы 
вюл бляхар з Біча о назвиску Роман. Потім 
закуплено в Ремісничій Кооперативі в Бжозові 
плыткы PCV, якыма вкрыто підлогу. В 1972 
р., тіж з ініциятивы Анны Окармы, зачали ся 
роботы при поліхроміі на стінах. Через більше 
як 3 рокы робили при ней студенты краківской 
Академіі Красных Штук з працовні проф. Мє-
чыслава Веймана: Юзеф Поґвізд (Новий Санч), 
Войцєх Сарнецкій (Біч) і Александер Залускій.

В 1969 р. каплицю привернено до культу. 
Днешня Гора Явір єст найважнійшым лем-
ківскым святилищом і єдным з важнійшых 
в Польщы – так для грекокатолицкых, як 
і православных вірных. ●

(1) Й. Т. Лещыньскій, Санктуаріюм на Горі Явор, 
Маґуры 99, Варшава 1999, с. 49-53.
(2) Державний Архів в Кракові (дале: ДАКр), 
Дирекция Побличних Робіт (ДПР), 300, 51, 
брак нр карты.
(3) ДАКр, ДПР, 300, 51, к. 12.
(4) Документ підписаний через членів Ґмін-
ного Верхництва в высові: Ян Палубняк війт, 
радны: Гавриіл Гойсак, Михал Палиґа, Теодор 
Демяньчык, Петро Корін, Александер Дуркот, 
Коблош Йоан, М. Ферен та 2 нечытельни під-
писы; ДАКр, ДПР, 300, 51, к. 4.
(5) Як выже.
(6) ДАКр, ДПР, 300, 51, к. 3.

Вид каплиці, ок. 1960 р.,
фот. к. АО.

Ф. Новак, 1986 р, фот. к. АО.

Перевела Наталія Малецка-Новак
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ТЕОФІЛЬ КУРИЛЛО
Дневник Лемка з Талергофу

(Лемківскій Річник 2004, 
з великоруского языка перевюл 

Петро Трохановскій)

11 ЛИПЦЯ. — Передаю арештуваному Пере-
ґінцьови хліб і сіль, котрой він барз потрібує. 

Посвячыня церкви одложено о тыжден, бо 
дощ пошкодил дах. Чытам «Postssecretaer im 

Himmel». 
 

В 21. бараку одбыл ся при чысленных гостях, 
переважні женьской плоти, перший правди-

вий концерт. В передден праздника Петра 
і Павла, по вечырни поздравляме іменників. 
Пятеро люди – Іван Гайда, о. Петро Дуркот 

і інчы ідут до Ґрацу на суд.

13. ЛИПЦЯ. — Передаю Переґінцьови через 
о. Крушыньского хліб і піл кіля цукрю. Пару 
люди одослано до Ґрацу на суд. Глібовицкій 

і Славко Кмицикевич погодили ся. Слідчий 
при переслуханях барз спрытні тлумачыт 

слова Лемків. 
 

Перший концерт на пляцу.

14 ЛИПЦЯ. — Рано гарда хвиля, пополудни 
зас дощ. О. Малинич [Милянич? – ПТ] засу-
джений на двя рокы вязниці, з врахуваньом 
уж «одсідженых» семох місяців; за што, не 
знам. По полуденку, одпроваджаний через 

«цуґсфірера», іде до арешту. Бідний чловек, 
на почті му вкрали 116 корон; мы зобрали 

для него дакус пінязів. Бере своі річы і пра-
щат ся з нами. Маме в очах слезы. 

 
Нашы селяне косят сіно за лаґром. Дне-

ска дают на сніданя фізолу, кукурудзянку, 
а на вечерю каву. Капуста гарді росне. Од 

америцкых еміґрантів приходит для поділу 
медже Лемками 500 корон. Чест і слава аме-

рицкым Лемкам. Рускы плінны направляют 
дах бараку, вкрываючы го чымси подібным 

до папы. 
 

Ґрінн был во вязници і барз строго зака-
зал давати вязненым студентам спожывны 

продукты і преказувати ім відомости о жытю 
в лаґрі. Знам, же Роман Макар сідит в ма-
ленькій кєліі з пятьома арештуваныма. Як 

ся они там містят, для розуму непонятне, бо 
на видок не мож там змістити веце як троє 

люди. Ґіссовскій тримат трафіку. Звільнений 
Папара выізджат з Талергофу.

12 ЛИПЦЯ. — Праздник святых Петра і Павла. Ерцгерцоґ Лео-
польд Сальватор одвиджує Талергоф і обзерат церков. Він приіхал 
зо свитом двома автами і, обізрівшы церков, поіхал назад. Полков-
ник з офіцерами выіхал в колясці. 
 
Аероплян розбил ся до іменту. Фраґменты його літачы зложыли 
на телігы і завлекли до ганґару. Познаю о. Жубрида. 
 
Дуже жінок воякы всадили до арешту зато, же з комунальных 
даньскых одіял повымітували папір і пошыли сой одіня. 
 
Войсковы урядникы берут собі до роботы нашы дівчата. Німці 
вывозят єдном коровом і єдным коньом нечыстости з лаґровых 
выходків. Пополудни зас ліє. Др Лякуста приносит річы замовлены 
через нас в фірмі «Кастнер & К» в Ґрацу. Вислоцкій Яков і Сандо-
вич [Тимофій – ПТ], оба дідусі, сідячы пред бараком бесідуют як 
Ґервазий і Протазий з «Пана Тадеуша» Міцкєвича. Ввечер зас ліє, 
але недолго; выходжу з Євстахійом Макаром на прогульку.

15 ЛИПЦЯ. — Рано дают кминкову зупу, а не 
фізолу. Ден теплий. Селяне з Лося приходят 

до нашого бараку і купуют на порцийкы 
сливовицю або рум. Ввечер в бараку несут ся 

співы. Купуєме за дві короны фунт брындзі. 
Дохтор Могыльницкій діаґнозувал в мя рев-

матизм мязів грубого тіла.

101 років тому 
в Талергофі…

16 ЛИПЦЯ. — Боснякы і рускы плінны косят траву за лаґром. 
Барановскій впал до фосы при кухни і вытхнул ногу; одраз 
повідомлят о тым власти лаґру, надіючы ся на можливіст 
отриманя даякых выгід. Баба – повитуха, прислана через дохторя, 
обізрила ногу і взяла ся до направляня. 
 
О. Василий Курилло і о. Феленчак ділят присланы з Америкы 
пінязі помедже Лемків. Зас была катастрофа аеропляна. Єден 
Лемко повідат потихы до Ванькы: «Слухай, Ваню, хыбаль і єдна 
з держав розлетит ся як тот европлян». Днеска дают: кминкову 
зупу, кукурудзянку з новыма комперями, але без омасты. Картка 
паперя коштує в кантині уж 4 гелеры. 
 
Ґенеральне порядкуваня другого рейону. При 19. і 20. бараках 
будуют трибуны. Власти кажут пренести ся, і то ввечер, до 
11. бараку. Кухні і баракы білят вапном. При церкви жінкы виют 
вінці. О 5. годині прибыват десятеро люди з коломыйского повіту. 
О. Владимір Мохнацкій мусит быти «конфінініруваний». 
 
Ввечер в бараку співы. Серед співаючых выділяют ся своім 
приємным тембром і силом голосы селянок з Костаровец коло 
Санока, Євы Соболевской і Анны Масляной. Іх спів выкликує миле 
вражыня і чысленны з насолодом слухают. Співают тіж студенты 
і ґімназисты. Чути пісні: Без росы травица вянет, без росы деревцо 
сохнет; По горам ходила; Как я у матушки жила; Юж ся вертаме 
зас; Ноч тиха, благія минуты; Зашуміла березонька; Ой вербо, вербо 
кучерява; Як я была мала; В темным лісі; Кєд мі пришла карта 
наруковац; Не осенній мелкій дожджичек; Слаба я, слаба я, видно 
я умру; Укажи мні такую обитель; Пришол бы я до вас; А я вчера 
орал; У нас был такой Иван; Ой копал я керниченьку, раз-два-три; 
Як я піду на Мадяр, Я сом Циґан; В Пермишлі на Подзамчу; Дубе, 
дубе, што з тя буде; Стелися зелений барвінку і цілий ряд дальшых 
пісен. Од часу до часу величні і міцно несут ся і такы пісні як: Коль 
славен і Пречыстая Діво Мати руского краю. Неєден заплаче до 
заголовка, другым од пережываня і споминів течут слезы по 
лицях, невтераны, нескрываны. 
 
Рускы воєнноплінны барз докладні і добрі крыют дахы бараків.

17 ЛИПЦЯ. — Піл семой рано іде на суд до 
Ґрацу Билинкевич. Порядкуют барак. Повітря 
чысте, небо синє, а на ним сивы хмары. В да-
лекости видно червены дахы стрийскых хыж. 
При них горбкы вкрыты виноградником. 
Аеропляны вздвигуют ся і, переважні, пада-
ют. Штефан з Бережан, плечатий, поставний, 
але слабого духа мужчына, проходячы попри 
кухни, голосно, але фальшувано, співат: «Она 
была файна, она была добра...». Розмахую-
чы кырмаком, покрикує до стрічаных люди: 
«Сун ся!» На його выхудженым і змореным 
голодом лици являт ся усмішка. Взрівшы, же 
хтоси іст хліб, підходит і просит: «Ліба!». 
 
Декотры селяне, што мают пінязі, ходят до 
бараку з палюнком. Пют порцийка за пор-
цийком. Єден з них по выпитых кількох роз-
плакал ся і, обнимаючы сусіда, гварит: «Дай 
нам Боже здравя!» По чым оба вертают ся до 
свого бараку спати. Ден ся минул, заран зас 
придут пити, забывати свою гірку долю. Так 
роблят ден-по-ден, докаль старчыт пінязів. 
 
Слідчий преслухує шестьох вязненых. Хво-
рого Григория Пірога пренесли з арешту до 
шпыталя. Соболевскій, пильнуючы білизну, 
што сохне му на окружаючым лаґєр ого-
роджыню, проходит ся зо заложеныма за 
хырбет руками. На голові має старий чорний 
капелюх з трьома велькыма, масныма пля-
мами.

Для розвагы о. Феленчак оповідат селянам 
лемківску байку – як теля роджене селянином зіло 

го і лем ногы в боканчах лишыло. 
 

Жыл-был — повідат — хлоп, котрий пил лем 
молоко, інчого питя ся не хватил. Жена хтіла го 

одовчыти од той жадности ґу молоку і гварит 
му, же кєд дале буде лем молоко пил – вродит 

теля. Та хлоп не попустил, дале заґылтувал ся 
молоком. Згруб од того, брюхо му росло і росло. 

Зачал ся бояти, же на жены очах вродит теля 
і втюк з дому. 

 
В лісі на дорозі, де ся загнал, нашол пару скорен. 

Вштурил ліскову паличку до ушок, превісил 
через плечо і повандрувал дале. Приходит ввечер 

ґу якысій хыжці і дуркат до двери. Ґазда принял 
го на нічліг і казал му іти спати на пец, жебы ся 

загріл з дорогы. Той самой ночы ґазді отелила 
ся корова, а же была студін – він дал телятко на 

пец, попри гостю. Раніцько-рано, коли вшыткы 
домашні іщы спали, пробудил ся гіст і, взрівшы 

при собі телятко, встрашыл ся окропечні – же 
зъістили ся женины слова. Не думаючы, оділ ся 
скоро і, не попращавшы ся ани з ґаздом, вышол 

з хыжы. Ани найденых на дорозі скорен не взял. 
А в них, о чым не знал, были остаткы ніг чловека, 

што го в лісі волци зіли. 
 

Ґазда, кєд ся пробудил, найперше спомнул сой 
о своім гостю і дораз пішол ґу пецу. Гостя на пецу 

не было, але крас скірні остали. Зачудувал ся 
ґазда і подумал: «О, видиш, якій добрий гіст – 

лишыл мі скірні! Но-ле, спрібую, ачий будут на 
мене.» І такой взял ся, же примірят. Та – нога не 

влізе, штоси заваджат. Вштурил руку до скірні 
і вытягнул одталь людску голень зо стопом! 

Встрашыл ся барз і летит ґу жені, вказує скірню 
і кавалец ногы. «Пізрий — гварит — теля зіло 

хлопа, лем ногы в скірнях остали». 
 

Хлоп вертат домів і тішыт ся: «О, як то добрі! 
Жена не виділа як єм теля вродил. А сміяла бы 

ся з мене». 
 

Тота байка барз ся подабала селянам.
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ПОГЛЯДЫ

Вшытко, што Русины у державах, 
в котрых жыють, досягли, досягли 
дякуючі тому, же їх державы мали 
міцьный інтерес належати до Европы. 
Найгірше суть на тім доднесь Русины 
на Україні, котра аж так до Европы 
доста довгый час не хотіла. А днесь 
і кідь хоче, ментално є все обернута 
десь інде.

Менталне обернутя Україны, голов-
но кідь ся то потім прямо односить 
і на позіцію Русинів, на їх права, чо-
ловіка злостить, но не аж так, як кідь 
посмотрить на менталне обернутя 
дакотрых Русинів. Позерати на то, 
што вшытко ся пише на соціалных 
сітях в різных русиньскых ґрупах, го-
ловно теперь, кідь є тема будучности 
Европской унії по Брексіті великым 
вопросом, мі часом запричінює шок. 
Чоловік собі нараз усвідомлює, же 
много людей якбач не знать мапу 
світа. І то не є добра вість.

То, же Европска унія має свої хыбы, 
же робить і діла, котры не суть пра-

вилны, же ся одрізала од жытелів 
і так далше, то вшыткы добры знаме. 
Брексіт є про унію як образок з філму 
Matrix, коли собі треба выбрати єдну 
із двох перулок. В припаді унії то 
значіть выбрати собі продовжованя 
той пути, котра допомогла ку тому, 
жебы резултаты референдума у Ве-
ликобрітанії были такы якы суть, 
котра помагать наростаню процент 
про екстремістічны політічны пар-
тії в окремых членьскых державах, 
што може скінчіти аж роспадом ці-
лой унії, або собі выбрати нову путь, 
зрештартовати ся, змінити то, што 
є зле, і што допомагать наростаню зла 
в державах унії, пересвідчіти людей, 
же проєкт унії є найліпшов ґаран-
ційов безконфліктной, народностно 
розмаїтой, просперуючой Европы,  
в котрій партії, якы належать до 30-
ых років 20-го столітя, не мають што 
днесь робити.

Од Русинів, бы єм чекав, же будуть 
якраз они тыма, котры будуть під-

« В націоналістічній 
Европі, котрій 
подакотры, 
і кідь собі то не 
усвідомлюєте, 
тримате палці, на 
Вас, честованы 
Русины, не лем же 
не чекають вашы 
права, але ани 
єден найбіднішый 
фестівал в тім 
найостат- нішім 
селі плаченый 
з державных 
грошей »

Не знати мапу

Петро Медвідь
petro@lem.fm

тримовати далше фунґованя унії, но 
не все є тому так. На інтернеті мож 
видіти многых русиньскых мудріяшів, 
котрым Брексіт поміг ку пережыва-
ню неповторятельной евфорії, котры 
вказують, векшынов з проросійскых 
сайтів, на котрых є правда скоріше 
вынятком, як правилом, яка є Европа 
плана, зопсута, і найліпше бы было, 
кібы уж зарань нас вшыткых під свою 
покровительску руку взяв нянько Пу-
тін і быв бы конець того пекла, котре 
ся зве Европска унія.

І так знова зіставать лем повторя-
ти: Вшытко, што Русины у державах, 
в котрых жыють, досягли, досягли 
дякуючі тому, же їх державы мали 
міцьный інтерес належати до Евро-
пы. Як раз то, же нашы державы по 
1989-ім році вырішыли «іти на Запад», 

значіло много в области дотримованя 
людьскых прав, охраны народност-
ных меншын, охраны їх языків ітд. 
«Іти на Запад» значіло обовязково 
прияти много міджінародных дого-
ворів, котры ся спомянутых областей 
дотуляють, імплементовати їх до дер-
жавных леґіслатів, што нам, Русинам, 
ґарантовало наш розвиток, основаня 
нашых школ, інштітуцій, орґанізацій, 
кодіфікацію нашого языка по 40-ох 
роках насилной українізації. То, же 
нашы державы хотіли «іти на Запад», 
завершыло ся вступом нашых держав 
до Европской унії і поступным од-
крываньом граніць в рамках держав 
Шенґеньского договору. Зато «іти на 
Запад» значіло вельо і про міджіна-
родный русиньскых рух. Ниґда, може 
з вынятком добы, коли сьме жыли 

в рамках Австро-Угорьской імперії, 
не было простіше контактовати ся, 
робити сполочны події, навщівляти ся, 
знати о собі, бо граніці просто не суть. 
І то, же не суть, ламле і граніці міджі 
нами, граніці, котры были неприродно 
в єднім народі выбудованы по Другій 
світовій войні. Самособов, лем не-
щастне Підкарпатя іщі все зажывать 
то, што сьме мусили зажывати мы 
вшыткы перед тым, як сьме «пішли 
на Запад».

Спомянути бы єм так само міг різны 
черезгранічны проєкты, Словакія 
і Польща з того мають доста великый 
хосен, котры суть так само завдякы 
унії, і дякуючі котрым міджі нашыма 
селами суть новы мосты, в нашых 
селах і містах зреконштруованы кул-
турны домы, дякуючі котрым суть 
одкрыты різны турістічны центры 
ці збудованы біціґльовы стежкы або 
стежкы деревяных храмів, і тото 
вшытко помагать пропаґовати наш 
реґіон, котрый бы іншак уж быв якбач 
цалком забытый, помагать то пропа-
ґовати наш народ, нашу културу.

Зато позерати на то, як ся хтось 
тішыть із Брексіту і надіять ся, же 
конечно прийде і конець унії, є про 
мене шоком. Немилым. Зъєдинена 
Европа є єдиный простор, в котрім 
можеме пережыти. Европа, в котрій 
бы дішло ку дефраґментізації, бы быв 
простор, котрый бы сьме уж пережыти 
не мусили. В Европі, в котрій бы над 
здравым розумом знова раз выграв 
націоналізм, правіцьовый екстремізм, 
бы сьме были лем єднов з меншын, 
і меншыны до націоналістічной по-
літікы не належать. В радікалізуючій 
ся Европі, котра бы мала быти радше 
під покровительством Москвы, як 
зъєдинена в Бруселі, бы нас тоты фі-
ґлі барз скоро перешли. Же уж єдну 
скушеность з покровительством 
Москвы в історії маєме, она значіла 
тых 40 років українізації, і на то не 
памятаме, є смутне.

Кідь є тото вшытко мало зрозумі-
ле, і вызерать то як высока політіка, 
треба то повісти просто. Мапу світа, 
в котрій ся не знаме орьєнтовати, 
дакус зілуструєме. В націоналістічній 
Европі, котрій подакотры, і кідь собі 
то не усвідомлюєте, тримате палці, 
на Вас, честованы Русины, не лем же 
не чекають вашы права, але ани єден 
найбіднішый фестівал в тім найостат-
нішім селі плаченый з державных 
грошей. А вы фестівалы предці так 
любите… ●

На фотоґрафії: Пiдписованя 
Шумановой декларації. 

Жрідло: Wikipedia.
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В НАЙБЛИЗШЫМ ТЫЖНИ

Подіі в найблизшым 
тыжни:

12.07.2016

Православне поломництво 
на св. Гору Явір – конец
Св. Гора Явір

13.07.2016

Табір «Як жыли нашы предкы?» 
– початок
Лемківска Едукацийна Загорода, 
Ґладышів

Того рока уж третій раз буде 
мож задармо провести част 
вакацийного часу і взяти участ 
в таборі Стоваришыня Руска 
Бурса пн. Як жыли нашы пред-
кы?, якій буде проходил тради-
цийні в Лемківскій Едукацийній 
Загороді в Ґладышові.

14.07.2016
«Вытварны діла 
Василя Чурея» – 
вернісаж выставы

Словацкій Народ-
ний Музей – Музей 
Русиньской Куль-
туры, Пряшів,
15.30 год.

15.07.2016

А де то давнійше строіло 
– концерт
Корчма «U Eskulapa», 
Устрикы Выжні, 19.30 год.

16.07.2016

VII Русиньска Ватра на 
Малым Липнику
Малий Липник, 17.00 год.

13.-15.07.2016

Медиі бездержавных наций – конференция
Вейгерово, Ґдыня

Стоваришыня Кашебско Єднота і Свобідний 
Европейскій Союз (European Free Alliance) 

в днях 13.-15. липця/юлия 2016 р. в Вейгерові 
і Ґдыни орґанізує конференцию, присвячену 

роли меншыновых медий як фактора спера-
ня і розвитку достоменности европейскых 

бездержавных наций.

2

3

5

6
7

8

4
17.07.2016

Концерт ансамблю Серенча
Каштель в Шымбарку, 17.00 год.

На закінчыня біциґльового райду 
в Шымбарку заграт ансамбль 
Серенча, промуючы при нагоді 
выданя свойой новой платні «Ой 
ле лем»

16.07.2016

Лемківскє Літо 2016
Чмель, 14.00 год.

В селі Чмель на чужыні одбуде ся 
циклична уж подія пн. «Лемківскє 

Літо 2016». Є то стріча орґанізу-
вана Православном Парохійом 

Св. Тройці в Любіні, а партнерує ій 
село Чмель та Уряд Міста Хоцянів.

1
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Скоропис

Демко Трохановскiй
demko@lem.fm

Декотры редакциі мают спосіб на тото, жебы чытачам, 
котры доцяп ся не згаджают з даякым текстом, не хо-
тіло ся писати спростувань, пояснінь, або інчого рода 
полемічных текстів, а – не дай Боже – давати дашто на 
суд, бо то долга дорога. Старчыт написати маленькым 
розміром речыня, же «погляд автора не мусит ся сходи-
ти з поглядами редакциі». Не мусит, то значыт – може. 
В практиці – найчастійше редакция дає такы тексты, 
якы ся люблят шефредакторови, або выдавці і тримат 
єдиний правильний напрям редакциі. Нич неодолга 
ся пояснит тото, што днес іщы не пояснене, дам єден 
примір. Украіньска редакция Радия Свобода, котрого 
єдном з ціли являт ся освободжыня безгрішной Украіны 
од єй ворогів (в тым і фінансуваных в рублях русиньскых 
сепаратистів) передрукувала текст єдного пана («Україн-
сько-польські відносини. Репресовані лемки і Волинська 
трагедія»), што был колиси на тзв. лемківскій ватрі, а там 
выслухал дискусийний панель о выгнанях Украінців по 
ІІ Світовій Войні. Як ся дознаєме в тексті того пана, ко-
трий ся оне дознал з дискусиі на тзв. лемківскій ватрі, 
в 1944 р. было в Польщы 700.000 Украінців, а більшіст на 
Лемковині, котрой част была Украіном, а тепер находит 
ся в Польщы. Пан потверджат своі слова речыньом, же 
тоты ФАКТЫ сут добрі досліджены і загальноприняты 
сучасныма украіньскыма, польскыма і західніма вченыма. 
Пак додає, же бесідувал з єдном головом, котра єст горда 
зо свойой спадковины і з бытя частю украіньской нациі. 
Дальше єст іщы о волыньскій різанині (в тексті автора 
была то лем траґедия), 25-літю украіньской державности, 
войні на сході, росийскій аґресиі. Звідате – але о чым 
тот текст? Чытал єм го зо трираз і одречу – не знам. 
Автором єст юриста і бывша голова Світового Конґре-
су Украінців. Річниця волыньского ґеноциду і одвічны 
польско-украіньскы споры были певно добром нагодом, 
жебы припомнути, по котрій стороні мали бы стояти 
тзв. «лемки».

•••
На фоні того, што ся діє в Польщы і на Украіні, в звязку 
з річницьом Волыня і закликами обох сторін о мир-
ний і терезвий підхід ґу тій темі, столичне місто Кыів 
(по правді – його містецкы депутаты) на пару днів до 
кульмінациі пропамятных акций, в духу закликів обох 
сторін о пробачыня провин, дало подарок цілому світу, 

зміняючы названя Московского Проспекту на Проспект 
Степана Бандеры. Причыном такого рішыня мала быти 
тырваюча в державі декомунізация. 87 з 97 голосуючых 
было «за», 10 ся стримало, нихто не был противний. Такій 
систем голосуваня мож підповісти вшыткым децидентам, 
голосуючым напр. в русиньскых справах од самоурядів 
по Верховну Раду – най вшыткы голосуючы стримуют 
ся од голосу, товды піде ясний комунікат, же НИХТО 
НЕ БЫЛ ПРОТИВ.

•••
Днес, такой вшытко мі сходит на Радийо Свобода, а кєд 
уж так добрі мі іде, продолжу, же на його портали явил ся 
текст, в котрым Нацийональна Рада Жен Украіны плянує 
представити на засіданю Орґанізациі Зъєднаных Наций 
проблем лінґвоциду украіньского языка. За порадами 
науковців, треба бы было міцно доводити, же такій 
проходит, або проходил, зато ліпше проблем ввести 
до украіньскых законів. Мене лем інтересує, як буде 
фунґувал тот закон, понеже Украіна не барз розберат 
ся во вшыткых –цидах. Проходячий уж 25 років в сво-
бідній украіньскій державі русиньскій етноцид, а в тым 
і русиньскій лінґвоцид, то лем проблем называний іхніма 
експертами «маґочізмом», а намаганя великой части 
Поляків, жебы Волынь назвати ґеноцидом, то в Украіні 
найчастійше «траґедия». По введіню лінґвоциду до за-
конів придало бы ся іщы ввести оба спомнены понятя 
і «маґочізм», і «траґедию». Най буде науково, мирно, 
а предовшыткым, справедливо.

•••
А кєд сме при законах, як подало м.ін. Радийо Свобода 
(а як!), президент Украіны підписал закон, подля котрого 
пісні в украіньскым языку мают обнимати антеновий час 
в ефірі радийовых стаций не меньше як 35 % загального 
обсягу. Того рода законы істнуют уж в вельох державах 
світа, але звертам увагу на тото, понеже думам, же взо-
ром до того были деякы проєкты, фінансуваны з кышені 
польского податника. Смотрячы на деякы музычны 
ґранты в остатніх роках, котры мали сперати лемківску 
культурову достоменніст і мали нам дати (чыт. выдати) 
платні зо співанками в стох процентах в лемківскым 
языку, часто маме так, же мін. 35 % то украіньскы пісні, 
другє 35 % то тзв. «інчы», а на лемківску музыку остає 
меншына. Ту ся нам вшытко згодит, бо процентова квота 
згідна ту єст ачий на понадержавным рівни, а наша 
меншына – згідні зо статусом языка – як і в польскым 
контрактовым соймі в 1989 р., мусит нам старчыти. Кума професийоналистка

ФАФРИНДЯ І СКОНФІСКУВАНЕ

Богдан Ґамбаль
gambal@lem.fm

Нихто нас так не потішыт, як добра кума. Осибливо 
товды, коли кума знає професийональну пораду дати. 
В нашым припадку кумина добра рада така, жебы 
і домашнє жытя професийоналізувати. І з хыжы зро-
бити місце роботы.

Гейбы нич чудне, шак каждий ґазда на ґаздівці мусіл 
быти професийний. Нашій підредакциі новинарска 
робота тіж найліпше іде дома. Страплены сме лем 
товды, як наш шефредактор наказує зробити нам 
інтервю з кумом. А уж єст нам цілком не до сміху, 
коли інтервю маме брати в кумовій хыжы.
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