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Х

оц псы брешут, каравана іде дальше. Думам, же каждий, будучий
активным в буд-якым просторі, знат тото барз добрі. Як то все во світі, перед зачатком всякого діла треба выберати самому – ци хоче ся
быти псом, ци караваном. Псам легше, бо іх задача кусати, брехати
лем товды, коли ся ім на кусаня і бреханя збере, а каравана – хотіл, не
хотіл – помалы, але непрестанно ден-по-ден повинна іти вперед.

На знимцi шефредактор тыжденника
Демко Трохановскiй.

В тым моменті вартат на хвильку пристанути і задумати ся над ґенезом караваны
і псів. То скомпликувана ситуация з погранича квазіфілософічной дебаты, што
было перше – яйце, ци кура? – але радше
буду сторонником погляду, же то каравана
была активна іщы перед активністю псів,
котры своє бреханя зачали аж по тым,
коли каравану хтоси перший раз піпхнул
вперед. Правда, псы істнували на долго до
того, як каравана рушыла. Може не тоты
самы, што днес на каравану брешут, але
рід іх честний з діда-прадіда од початку світа передає з поколіня на поколіня
таємне знаня: як брехати, коли брехати
і на кого брехати, т.є. котра каравана єст
том єдином і выбраном, жебы остала
жытьовом цілю поєдного пса.
Єдно од все єст незмінне – розбераючы дальше фразеолоґізм, котрий хосную,
жебы ся над ним кусцьок познущати
– псы брешут лем на тых, што дашто
роблят. Причын ґу тому єст вельо – або
самы не знают сісти на каравану, бо не
мают талантів в даній обшыри, а барз бы
хотіли (што асоциює ся мі з наступным

повіджыньом – «не для пса кобаса»), або мают природну
прикмету нич-не-робліня, зато неприродным єст для них
абы-яка активніст, што мож бы однести до дальшого
приміру з великого богатства народных мудрости: «сам
не зіст, а і другому не даст».
Жебы не было, же світ такій простий і поділений лем
на стерегучы моральности, правильности, чести і миру
світа псы та недобру каравану, котра замрияла не стояти
в місци, а фурт іхати, чым лем каламутит і баламутит
дотепершіній порядок, сут іщы такы, як бы іх назвати,
меньше мобільны, а по правді нияк не мобільны караваны-столпы. В своіх машынах мают функцию іхати
вперед, але ани не знают, ци така функция ім іщы фунґує,
бо николи не прібували єй влучыти. Хоц з брехаючыма
псами не сут кісно повязаны, дают ім істи, пити і гласкают
по хырбеті, бо тіж іх мерзит, же ідуча допереду каравана
робит лем никому непотрібний вітер, а при тым фурт
пишут до ґльобальных завідуючых караванами, жебы
во вшыткых того рода машынах обовязково, під каром
поневоліня, вымонтувати функцию іти вперед. Застараня
караван-столпів обнимат предовшыткым не тото, же
активна каравана охочо хоснує можніст іти з піднесном
головом вперед, а тото, же іщы, не дай Боже, даде доіхат, а правдива катастрофа буде товды, кєд доіхат до
заміреной ціли.
Не знам, як бы мож было дополнити і докінчыти тото
речыня: «псы брешут, каравана іде дальше», бо оно кус
завішене в просторі і не дає одповіди, што буде потім,
лишаючы нас з вельома наступныма звіданями. На жаль,
каравана то не перпетуум мобіле. Раз рушена – іде, але
кєд бодай на момент пристане – до псів підлетят наступны сукы з псятами, жебы зробити нестерпний для
уха грявк, крик і гук.
Тым більше мі файно, же хоц выгіднійше быти в файті
з тыма звірятками і нерушымыма столпами, фурт находят ся новы і молоды, котры охочо до ідучой допереду
караваны сядут. І то не там, ззаду, де возят такых, што ім
уж вшытко єдно. Они хотят сісти на місця, котры презначены лем для тых, котрым залежыт, жебы каравана, не
смотрячы на столпы і іх псы – фурт ішла дальше. ●

шефредактор
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«Най Бог благословить нашу
путь,» такыма словами перед
25-ма роками 21-го авґуста приговорив ся шефредактор Александер Зозуляк чітателям на
першій сторінці першого чісла ґазеты під назвов Народны
Новинкы. Народны Новинкы
были першов реґуларнов періодічнов пресов Русинів в тогдышній Чехословакії і выникли
як пресовый орґан Русиньской
оброды (втогды іщі в рамках Чехословакії была назва Русиньска
оброда пізніше, по розділіню
Чехословакії, орґанізація дістала
сучасну назву Русиньска оброда
на Словеньску).
Датум выданя першого чісла
собі редакція выбрала як раз на
23-тю річніцю од інвазії войск
Варшавского договору до Чехословакії у 1968-ім році, што
была рана і заставліня демократізачного процесу в Чехословакії, в рамках котрого і Русины
пробовали здобыти назад свої
права.
Народны новинкы зачали
выходити як двотыжденник
Русинів Чехословацькой федератівной републікы. На челі редакції стояв, і доднесь соїть, вже
спомянутый Александер Зозу-

ляк, котрый перед тым робив
в редакції ґазеты «Культурного
союзу українських трудящих»
під назов «Нове життя», котрой
быв куртый час по політічных
змінах у 1989-ім році і шефредактором і в рамках ньой зачав
выдавати і русиньскый додаток
під назвов «Голос русинів».
До новой русиньской редакції
з україньскых новинок «Нове
життя» пришли і редакторкы
Анна Кузмякова і Анна Плішкова. З редакції «Дружно вперед»
до Народных новинкок пришла
Марія Мальцовска. Пізніше до
редакції пришла Кветослава
Копорова. Першы просторы
редакції были в Театрі Александра Духновіча в Пряшові.
Просторы, матеріалне і технічне забеспечіня втогды редакції
дав втогдышній директор театру Ярослав Сисак. Председом
Русиньской оброды, котра была
выдавательом новинок, быв Василь Турок – Гетеш, якый робив
в театрі драматурґа.
Іщі перед выдаваньом Народных новинок зачав у 1990ім році выходити русиньскый
културно-хрістіаньскый часопис
Русин. Но в тім часі выходив
нереґуларно. Його першы дві
чісла фінанцовало Общество
Енді Варгола в Міджілабірцях.
У 1991-ім році часопис Русин
так само перешов під редакцію Русиньской оброды і зачав
выходити реґуларно. Шефредактором так само став ся Александер Зозуляк, і на обсягу робили редакторы, котры робили
і Народны новинкы.
Народны новинкы од зачатку
стояли на позіціях, же Русины
суть окремым народом, і же
є потрібне кодіфіковати язык,
што ся у 1995-ім році на Словакії подарило. Ґазета пізніше
выходила як тыжденник.
У 2004-ім році ся редакція
розышла з Русиньсков обродов на Словеньску. Александер
Зозуляк, котрый быв шефредактором Народных новинок
і часопису Русин, засновав нове

обчаньске здружіня під назвов
Русин і Народны новинкы, під
котрым споминана преса продовжовала свою діяльность.
Русиньска оброда на Словеньску зачала выдавати властный
пресовый орґан під назвов Інфо
Русин і першов шефредактороков ся стала Анна Кузмякова.
Днесь выходять на Словакії
обидві ґазеты. Народны новинкы днесь вже выходять лем як
місячник на штирьох сторінках.
Інфо Русин є днесь двотыжденник, котрый выходить на дванадцятьох сторінках. Обчаньске
здружіня Русин і Народны новинкы доднесь выдавать і часопис Русин.
21-ый авґуст 1991-го року так
не є лем датум, коли собі припоминаме на Словакії выданя
першого чісла першой пореволучной русиньской ґазеты
Народны новинкы. Є то датум,
котрым собі припоминаме зачаток реґуларного выдаваня
русиньской періодічной пресы,
значіть, можеме то брати як зачаток русиньской журналістікы
по 1989-ім році обще. Слова
шефредактора Александра Зозуляка з першого чісла Народных новинок: «Най Бог благословить нашу путь,» суть про
нашу журналістіку актуалны
і днесь. ●

ВIСТИ

Польсколемківска
таблиця
в Ріпках –
знищена
Зо смутком інформуєме, же двоязычна
таблиця в селі Ріпкы на Лемковині остала
знищена через незнаного справцю. Напис
«Ropki – Ріпкы» є писаний в польскым та
лемківскым языках. Лемківска част назвы
місцевости остала замалювана синьом
фарбом.
Інцидент тот, то не лем нарушыня записів Уставы з дня 6. січня/януара 2005 р.
про нацийональны та етнічны меншыны
і реґіональний язык, але тіж нарушыня
прав ґварантуваных м.ін. лемківскій етнічні меншыні в Конституциі ПР, Рамовій
Конвенциі Рады Европы про охорону нацийональных меншын та Европейскій картi
реґіональных або меншыновых языків.
Попри тым, нищыня таблиц з назвами
місцевости становит выкрочыня згідно

6

з кваліфікацийом Кодексу Выкрочынь
Пoльской Республикы.
Згідно з арт. 12 уст. 7, розділу 2. Уставы
з дня 6. січня/януара 2005 р. про нацийональны та етнічны меншыны і реґіональний язык, додаткова назва місцевости або фізийоґрафічного обєкту в языку
меншыны може быти усталена на внесок
рады ґміны. Власні на основі реченой
уставы, Стоваришыня Лемківской Молодежы ЧУГА в Польщы выстарало ся
о поставліня на Лемковині двоязычных
польско-русиньскых таблиц з назвами
сел. Перша з них была одкрыта 24. листопада/новембра 2008 р. в ґміні Ґорлиці
для села Білянка. О три рокы пізнійше,
17. листопада/новембра 2011 р. в ґміні Устя
Ґорлицкє (д. Рускє) введено 8 лемківскых
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назв місцевости для сел Бліхнарка, Ґладышів, Конечна, Кункова, Новиця, Реґєтів,
Ріпкы та Ждыня.
На жаль, припадків нищыня лемківскых записів назв сел было більше. Перше парураз доходило до замалюваня ци
цільковитого знятя таблиці з назвом села
Білянка, а в жолтни/октобрі 2015 р. знищено таблицю в Реґєтові. О тій справі інформували сме м.ін. Департамент
Реліґійных Вызнань та Нацийональных
Меншын Міністерства Внутрішніх Справ
і Адміністрациі ПР, адміністрацию ґміны
Устя Ґорлицкє та поблизкій комісарият
поліциі. ●
Фот. горi: Богдан
Пупчык, долов: Оля
Зюлковска; (за згодом
фейбукового
фанпейджу).
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« Отже, Стоваришыня

Лемків, котре старат ся про
свій ансамбль, оголисло
конкурс на запроєктуваня
лоґо і favicon для ЛАПіТ
Ластівочка. »

Конкурс на лоґо і favicon
ансамблю «Ластівочка»
Лемківскій Ансамбль Пісні і Танця
«Ластівочка» фунґує од 2001 рока.
Был спочатку покликаний як дітячо-молодіжна вокальна ґрупа Кружка Стоваришыня Лемків в Пшемкові. Через вшыткы рокы свойой
активности, з камерального дітячого колективу «Ластівочка» выросла до єдного з найбарже ціненых
лемківскіх фольклорных ансамблів
на цілій Карпатскій Руси і поза єй
границями. Того рока – кєд добрі
порахуєме – ансамбль празднує своє
15-літя. То быти може малий ювілей,
кєд зрівнаме фурт розвиваючу ся
«Ластівочку» напр. до нашой репрезентацийой «Лемковины» з Білянкы,
але то такой великій ювілей, кєд
ся пізрит на дотеперішній доробок
пшемківского колективу і задачу яку
достал 15 років тому. А задача была
і проста, і тяжка – выхованя і інтеґрация лемківской молодежы, в духу
привязаня до рідного языка і культуры. Доробок шумний – бронзовий
топорец на 45. Медженародовым
Фестівали Фольклору Гірскых Земель
в Закопаным, а в лютым/фебруарі
т.р., ансамбль отримал престіжний
цертифікат CIOFF.

Севериян Косовскій
8

seweryjan@lem.fm

Рахуючы «Ластівочці» рокы, не
тяжко спостеречы, же ансамбль за
15 років істнуваня не мат свого офіцияльного лоґо. Зато і округлий ювілей є добром нагодом, жебы і тота
справа пішла допереду. Отже, Стоваришыня Лемків, котре старат ся про
свій ансамбль, оголисло конкурс на
запроєктуваня лоґо і favicon для
ЛАПіТ «Ластівочка». Особа, котра
предстваит найбарже атракцийний
проєкт, котрий пак остане заапробуваний конкурсовом комісийом, буде
нагороджена квотом 300 зл.
Лоґо то ґрафічний або текстовий
символ, котрий представлят даякій
конкретний субєкт або обєкт. Задачом такого знаку є скора інформация,
котра асоциює ся – в тым примірі –
з ансамбльом. Лоґо повинно быти
легко одберане і спостерігане, прото
мусит быти так запроєктуване, жебы
было приємным для ока.
Favicon (скор. од анґ. favorites
icon) – є то іконка, котра вказує ся
перед адресом в адресовым поли
інтернетовоgo переглядачa, або на
карті з одкрытым сайтом www. Iкона тота має выміры 16х16 або 32х32
пікселі. ●

На знимках ансамбль «Ластівочка»
вчас XIV Нижньошлеского Свята
Меду і Вина в Пшемкові в 2013 році,
фот. за офіцийным сайтом
УМ Пшемків.

Реґулямін конкурсу найдете за мотузком:
las t i wocz ka.p l/an s amb l/ kon ku rs /
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Андрій
Смолак
выставлює
в Москві

Oбразы Андрія Смолака: Monologue, Summer Lovemaking,
жрідло: ga l e r i a a s . s k

11-го авґуста 2016-го року была в Словацькім інштітуті в Москві торжественно одкрыта персонална выставка академіка Міджінародной академії
културы і уменя (Международная академия культуры и искусства), русиньского
маляря зо Словакії Андрія Смолака. Інформовав о тім сайт академії.
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На фотоґрафії горі: Амбасадор Чеськой републікы в Російскій федерації Владимір Ремек зо женов, амбасадор Словацькой републікы
Петер Пріпутен зо женов, малярь Андрій Смолак, Директор Словацького інштітуту в Москві Ян Шмігула, куратор выставкы
Андрій Смолак мол. Жрідло: academia- mak i.com

На вернісажі быв участный
і надзвычайный і повномочный амбасадор Словацькой републікы в Російскій федерації Петер
Пріпутен, котрый у своїм
приговорі повів, же з Андрійом Смолаком го звязує довгорічне приятельство, і выразив радость, же
хоць є Смолак в Росії добрі
знамым умелцьом, довгы
рокы актівно співпрацує
з російскыма умелцями
і в Росії уж выставльовав

дакілько раз, в Москві ся
його творы вказують по
першый раз.
Директор Словацького
інштітуту Ян Шмігула подяковав многочісленным
гостям і приятелям маляря
за то, же хоць суть літні
вакації, нашли собі час на
то, жебы прийти до Словацького інштітуту на Смолакову выставку.
Куратор
выставкы,
сын умелця Андрій Смолак молодшый, підкреслив, же харектерістічным
про творчость його вітця
є скушеность – умелець не
зображать обнажены жены
– моделы, а зображать їх
душы, їх внутрішній світ.

Автор выставльованых творів Андрій Смолак участным повів, співпраца з російскыма умелцями є про
нього взаємно обогачуюча,
має з нима тісны контакты
і подяковав за можливость
вказати свої творы в Словацькім інштітуті. Выставку
буде мож в Москві видіти
до 19-го септембра т. р.
Андрій Смолак
Андрій Смолак (1953) походить із села Старина (днесь
неіснуюче село) в сниньскій
долині. Абсолвовав Філозофічну факулту Універзіты
Павла Йозефа Шафарика в Пряшові (вытварна
выхова і російскый язык)
і выняткове штудіюм на
Академії вытварных умень
в Празі. Є автором веце як
6000 образів, мав веце як
60 выставок дома і за грані-

цями. Зачатком 1990-ых років зо своїм братом Міром
Смолаком отворив в Снині
філіалку братовой ґалерії
з назвов Galerie MIRO, котра
є доднесь в Празі. Од року
2004 в Снині веде ґалерію
під своїм меном – Galéria
Andrej Smolák. Єднако так
філіалку той ґалерії веде
і в Братіславі. Ініціовав окрім іншого Міджінародный
вытварный фестівал в Снині, котрый ся од 1994 року
одбывать шторік. Засновав
вецеро фундацій. В 2004ім році засновав і пріватну
основну умелецьку школу.
Є автором многых проєктів, котры підпорують русиньску културу, вытварне
уменя і обчаньску сполочность. ●

До Кривой вартат прити не лем за реченом
подійом. В селі находит ся забыткова деревяна
грекокатолицка церков свв. Космы і Даміана, котрой
будова зачала ся в 1924 році. Єй архітектонічний
стиль являт ся інчым од традицийного лемківского.
Храм припоминат модель староруской церкви
(подібну мож видіти м.ін. в Бортным), котра стоіт
на місци попередніх. Внутрі находят ся два бічны
олтарі з кінця ХIX ст. Попри церкви стоіт деревяна
дзвінниця.

Ден в Кривій
з лемківскыма
акцентами
Севериян Косовскій
seweryjan@lem.fm

Діти з Кривой, фот. пресовы материялы орґанізатора.

В

Кривій – русиньскым селі середньой Лемковины,
28. серпня/авґуста т.р. обуде
ся подія пн. Ден в Кривій. Є то
уж чергова едиция імпрезы,
котра шторік проходит початком, або кінцьом місяця серпня/авґуста.

В тым році орґанізатор, якым являт ся
Стоваришыня Розвитку Шолтыства
в Кривій, пропонує охочым м.ін.
пленерову потупайку, котра пройде
в ритмах традицийной музыкы. На
баницкій луці, на котрій розложена
буде і камеральна сцена, заграют Манюха Біконт, Михал Мазяж та гості.
Попри тым, в проґрамі заплянувано
презентацию двох фільмів, котры
оповідают історию села та представляют його жытелів. Аматорскы
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фільмы были награны через наймолодшых в рамках
вакацийных фільмовых варшатів.
Орґанізаторы не забыли і на лемківскы акценты.
Вчас подіі буде мож коштувати лемківскых страв, котрых приготовліня вчыли ся діти вєдно з опікунами на
кулінарных варштатах. Дальше одбуде ся деґустация
сельскых хлібів, ватрочка і забавы для діти.
Подія Ден в Кривій буде проходила попри «Гостинци
Баниця», на граници неістнуючого села Баниця – Крива.
Імпреза є підсумуваньом проєкту Кольоровы істориі,
котрий є реалізуваний з фінансовом підпором Малопольского Воєвідства. ●

На знимці церков
свв. Космы і Даміана
в Кривій,
фот. вікіпедия.

«Най церковний
вітер грат…»
в Саноку
Петро Медвідь

petro@lem.fm

Музей
Варгола
святкує
25 років
Фот. за фб-профілом Музею модерного уменя Енді Варгола
в Міджілабірцях
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Енді Варгол і вдяка політічной
сітуації в Чехословакії перед роком 1989 ниґда не быв в отцюзнині своїх предків. Напрік тому
в Міджілабірцях, лем 15 кілометрів од села Микова, одкыль
походили Варголовы родічі, по
його смерти выникнув музей,
котрый є присвяченый як раз
тому світознамому умелцьови
русиньского походжіня. Того
року музей святкує 25 років од
свого выникнутя.
Музей модерного уменя Енді
Варгола в Міджілабірцях офіціално вынкнув 1-го септембра
1991-го року. В тім часі быв
єдиным такым музейом на світі. Днесь є єдным із двох, но
все зіставать єдиным в Европі.
Другый такый музей є в америцькім Пітсбурґу. Джон Варгола, Михал Быцько і Михал
Ціглаж были головныма ініціаторами выникнутя того музею.
Быцько зачав занимати ся
варголовсков історійов іщі почас
штудентьскых часів і поступно
дійшов ку великому множеству цінных інформацій головно
о походжіню умелця і дякуючі
Варголовій найблизшій родині
і ку жывоту і творчости Варгола. Джон Варгола, котрый
умер у 2010-ім році, і котрый
быв віцепрезідентом Фундації Енді Варгола про візуалне
уменя в Ню Йорку цілый час

музей в Міджілабірцях міцьно
підпоровав.
Музей почас рока навщівують тісячі навщівників із цілого
світа. Днесь є його зряджовательом Пряшівскый самосправный край. Окрім творчости Варгола в нім мож видіти
і артефакты повязаны з умельцовым жывотом – окрім іншого і кошульку, в котрій быв
похрещеный. Но так само ся
там орґанізують і выставкы іншых сучасных умелців, ці різны
културны події, події про діти
і молодеж, все заміряны на
вытварне уменя. В музею ся
робить і освітня а науково-дослідніча діяльнность в области
сучасного вытварного уменя,
музейоедуколоґії.
Офіціалны святкованя 25го юбілею выникнутя музею
будуть проходити в четверь
25-го авґуста 2016-го року.
Святочна академія в кіносалі
Музею модерного уменя Енді
Варгола зачінать о 11.00 год.
Окрім того є прогитоволеный
і супроводный проґрам. О третій пополідне буде проходити
інавґурація образів Кеіта Гарінґа,
по ній на участных чекать вернісаж выставкы Їткы Копейтковой і Даніела Бродянія. Не буде
браковати концерт ці театер.
Детайлный проґрам найдете на
плаґаті під статьов на lem.fm ●

В

найблизший четвер,
25. серпня/авґуста

т.р., Історичний Музей в Саноку просит
на вернісаж выставы присвяченій сакральні штуці деревяных
церкви. Подія зачне ся од 17.00
год. в Ґобеліньовій сали в підземлях саноцкого граду і буде
гын доступна до 25. вересня/
септембра т.р.

Севериян Косовскій
seweryjan@lem.fm

Проєкт «Най церковний вітер
грат» тішыт ся штораз більшом популярністю в ріжных частях Польщы.
Быти може зато, же выстава вказує
фотоґрафіі і православных, і грекокатолицкых церкви з ріжных реґіонів польской державы. Серед них
находит ся тіж Лемковина. Выстава орґанізувана є в рамках циклю
«Церковны оповісти» – має тішыти
не лем око красныма знимками, але
тіж збогатити внутрішні пережытя зо
стрічы з Деревяныма Панями.
Знимкы роблено вчас вандрівок по
Розточы, Бєщадах і Підляшу, та Низкым і Сандецкым Бескідах – значыт
етнічній Лемковині. Авторы в своіх
репортажах старают ся представити тоты радістны як і смутны хвилі
з жытя церкви, называючы іх жытьом і смертю храмів – зачынаючы од

высвячыня, по штоденны богослужыня, аж до хвилі, коли в декотрых реґіонах Польщы ріжны обставины не
были для святынь найліпшы – были
розобраны, розшабруваны, знищены.
Орґанізаторы мают замірене, жебы
выставі товаришыло задуманя нам
минулым, теперішністю і будучым
Деревяных Пань, котры часто попадают в руіну і ідут в непамят, але
тіж – дякуючы стараням ріжных
реліґійных спільнот – часто наново
розквитают. ●

Од лівой: церков в Поворознику, середина церкви в Жмійовскій, фот. М. Радзєйовска, церков
в Чертежы, од горы: церков в Щавным,
фот. Я. Скурскій, фот. за сайтом
m u ze u m . s a n o k . pl .

Хто сідит на Стажысты
міди, а може в Рускій Бурсі
меджы?
Каріна Муляр

mulyarkarina@mail.ru

По 1945 році обшыр давного ліґницкого воєвідства

стала ся тиґльом вельох народів і культур. Част з них
приіхала на тоту землю з власной волі, а част – была
насильно і беззаконно выгнана з місця дотеперішнього
прожываня і примусово оселена на тзв. одзысканых землях. Тоты обставины по долгых роках прожываня – попри
собі – нацийональных і етнічных меншын справили, же
в Ліґници од штырьох років проходит мультінародовий
фестіваль Хто сідит на міди (меджы)? Наголовок подіі
ліпше в тым примірі одчытувати в польскым языку, зато,
же і гра слів гев має значыня. Kto siedzi na miedzi(y) вказує на ліґницкій мідяний промысловий округ, в котрым
од кінця 50. років ХХ ст. зачало ся выдобываня міди,
але тіж має одкрыти, же всякы меншыны прожывают
поблизко себе – на меджы.
Того рока, 27. серпня/авґуста одбуде ся ІV едиция
фестівалю, котрий пройде на подвірци Рыцарской Академіі в Ліґници. Подібні як по інчы рокы, окрем сценічных выступів, не бракне і презентаций ремесла,
выстав і коштуваня страв, зрыхтуваных представниками
меншына А в тот ден, в єдным місци зыйдут ся м.ін.
Німці, Росияне, Украіцні, Жыды, Ромы, Грекы, Полякы
та очывидні постійчны гості – Лемкы.
Русиньска репрезентация тогорічного фестівалю буде
барз міцна. Лемківску народну культуру запрезентуют
Ансамбль Розтока з Рудной, Лемківскій Ансамбль Пісні
і Танця Ластівочка з Пшемкова, та ліґницкій Ансамбль
Пісні і Танця Кычера.
Своі кулінарны стоіска запрезентує ґрупа бывшых
жытелів Ліґниці з Німец, котра остала запрошена на
подію Німецкым Соспільно-Культуральным Товариством.
Вчас концертів буде мож видіти дві выставы. Перша
з них представлят архівальны фотоґрафіі з періоду осадництва в болеславецкым повіті в 1946 році, а друга то
выстава рисунків Яніны Косовской – од років звязаной
м.ін. з середовиском Стоваришыня Лемків, котра в своій
творчости головно навязує до лемківскых акцентів. ●
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Севериян Косовскій

seweryjan@lem.fm

Вшыткым доброє почая суткы! Звати мене Каріна Муляр і я з Україны.
А днешня моя статя присвячена моїй
літній стажі, на котрій ся моментально находжу. По-першім, хочу повісти
то, же маву велику честь быти тут
і є мі барз приємно. А по-другім,
розкажу свою малиньку історію, як
єм ся тут очудила.
Я студентка першого рочника Пряшівського університета у Пряшові.
Учу ся русинськый і англіцькый язык
в комбінації. Ясно діло, же взникавуть такі логіческы вопросы, одповіді, на котрі можуть барз просвітити
дану сітуацію.
Так зачнеме:
• Чому дівча з Україны прийшло
учити ся до чужої країны? (Словакії)
• Які были причины на то, абы собі
убрати таку комбінацію? (Русинськый
і англіцькый языкы)
• Чого ся пригласила-м на стажу до
Руской Бурсы?

Я, чистокровна вродженка Русинів,
з сонячного і дзвінкоголосого села
Страбічово, котроє ся находить на
Мукачівщині. Тут єм пережыла всі
найдволежиті ступні свого жывота:
од першого слова і дітячого садка
до выпускного бала і матуріты до
высшої школы.
Як кажді люблячі родичі, і мої мамка з няньком хотіли мі вшытко майліпшоє. Вопрос, де я ся буду учила
після стридньої школы, барз остро
стоял дома. Нянько ня з дітинства усе
голубив і нигде ня пущати не хотів, часто ся ледва заміряв лем на Ужгород.
Мамка любила ня не менше, но мою
світлу будучность виділа лем у Київі.
Не раз было такоє, што я не хотіла
вертати ся з школы вать з додатковых
уроків, бо знала-м, што дома на ня
чекать. А чекали ня безконечні бесідуваня на тему «Моя будучность».
І се было каждый Божый день з септембра 2014 до апріля 2015.

« Про

журналістику
они чути не
хотіли, та –
учувши слово
заграниця – їхні
вочі засвітили
ся і то быв
знак. »
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Родичі звыкли, што я все была
слушна – і в школі мала-м лем
майкрасші знамкы, і дома вжди
порядок быв. Но на сись раз я никого не хотіла ся слухати. Никому
не повівши, я собі за путь убрала
– учити ся заграницёв. Мойов цілёв
был університет у Вроцлаві за напрямком журналістика. Сякі річі я ся
бояла казати вголос, бо до кінця не
вірила-м, што буде можность то
здійснити. Вшыткі мене виділи перекладачом англіцького языка, а не
якымісь «журналюгом без копійкы
у жебі». Так мі уповів нянько, коли
я зачала просити їх, абы ня дали
туда і на то, што я хочу, а не на то,
што їм ся видить ліпшым.
Так не єден раз они мені товкли
єдно і то самоє. Після тых бесід
я йшла на сіновал, де мі ся все
любило малёвати, і зачинала-м розмышляти, як быти і што робити?
У такі не зовсім щастні годины мого
жывота у мою уже не дітську голову
приходили вшелиякі мысли. Не раз
я себе імала на такых, як мені ся
виділо чудных і непонятных річах,
котрі мі не давали спати спокійно.
Даколи я думала, што про такоє
нико нигде не думав: Чого в школі
нам є заказано писати своїма мыслями, а мусай їх писати українськов?
Чого язык бытовий і домашній не
є україньскый, кідь мы сьме за національностёв Українці? Чого є заказа
говорити у публічных місцях, што
ты не є Українець, бо холем не бесідуєш так? Не могла-м порозуміти,
як то фунґує. Як лем зачинали на ня
находити сякі вопросы, та нараз єм
то хотіла одверсти, но не давало ся.
А іщи мій розум быв зошаленілый
од того, яку будучность уберуть мі
родичі. Про журналістику они чути
не хотіли, та – учувши слово «заграниця» – їхні вочі засвітили ся і то
быв знак. Не пройшло і 2 місяці, як
мама покликала на кухню побесідовати о яківісь новій шансі. Страшно
змучена вшыткым тым я до останёго
надіяла ся на ліпшоє. А так ся оно
і стало, бо мамка радо мі предложила дуже альтернативный варіант,
про котрый нянько уж знав.
Пряшівськый університет зробив
своє: студіум заграницёв – як хотіла,
недалеко – як нянько хотів, і учу ся
англіцькый язык, як мамка бажала.
Найшов ся іщи єден плюс про мня
– русиньска філологія. Першый раз,
як єм про то вчула, та мала-м дуже
позитивну наладу, бо порузіміла-м

же тамка я найду ті одповіді на вопросы, котрі ня барз чим дале, тым
веце а веце грызли.
День за днём, а мі все іщи не
вірило ся, што жывот мій ся докус
иншак обернув, но я тому барз рада.
Зробивши вшыткі екзамены, я перейшла до другого семестра. І з новыма силами сиділа в бібліотеці, ходила
на вшелиякі русинські зібраня, абы
ся дорити до тої істины. Єден із
такых вечорів 24 фебруара, я сиділа у бібліотеці і до мене подойшла
моя учителька Кветослава Копорова
і предложила мі дуже інтересну річ.
А знаєте, што то было? Я Вам повім,
была та бесіда о стажі в Польщі на
Лемковині. Я з горячима очима на
другый же день прийшла до еразмус
коордінатора, Зденкы Цітряковой,
котра мі і помогла сюди трафити.
Як стало уж ясно Вам, на даній
стажі хотіла бы-м чим веце а веце
дознати ся і порозуміти русиньскый
вопрос і причины ёго выникненя. На
календарю 11.07, як пишу тоты слова,
а то значить, же ниська рівно тыждень прийшов, як я в Рускій Бурсі.
Виділо ся бы, же то лем тыждень,

но ніт повім Вам. Начало усе важноє,
особенно кідь ты ідеш з явнов цілёв.
Включити ся мі до жывота і дыханя
Бурсы помогла Наталія Малецка-Новак. Іщи барз важным моментом
є то, же она дала мі можность жыти
у гостёвій ізбі Бурсы. Так мі легше
буде дознавати ся, што такоє Руска
Бурса? І чим она занимать ся?
Роботы не є так много, як того
досугу на території Руской Бурсы.
Такой в перші дни мы з Наталіёв
были на концерті хорової музикы
в Горлицях. Што ня барз потішило,
концерт быв барз красный. З понеділька мы зачали сканувати дуже
цінну і стару книгу, то было про ня
великов честёв, же маву шансу тримати таку книжку. В пяток першый
раз ся скушала-м кус у радіо, то ня
інтересовало i былa бы-м рада надале робити тамка.
Буду барз рада, кідь такых інтересных річей буде іщи веце а веце.
Тераз годна-м спокійно повісти, же
любить мі ся быти на Лемковині.
Надіяву ся, же про свій стаж з гордістёв буду розказувати вшыткым.
А так оно і буде! ●

Руслан Маріян

ruslan.mariian@gmail.com

У

сім добрый день, вечур чи рано зависить од того, коли будете
читати се. Кличу ся Руслан Маріян, народив єм ся на Україні у Пудкарпатськой Руси в місті Мукачево. Учу ся на філософській факульті
у Пряшівському університеті у Пряшові на Словаках. Штудую великый Русинськый язык та ёго історію і літературу уже два рокы.

Уплывать вопрос, як то ся так стало,
што я выбрав штудувати русиньскый язык?! У мому рідному Мукачеві
у школі №6, де я ся учив, фунґує
недільна русинська школа, де діти
учать свій материнськый язык, ёго
історію та культуру, традиції своїх
бабів, дідів і прадідів. У ту недільну
школу ходив і я. Потом до нас приходили на свята гості з общин. Так
я узнав про Пряшівськый університет
і про то, што там і дале мож штудувати русиньскый язык.
Уже в університеті на годинах
у доценткы Анны Плішкової я ся
дознав о тім, як ся розвивать русиньскый язык у другых країнах,
де жывуть Русины, а то в: Словакіі,
Польщі, Україні, Америці, Сербіі, Чехіі, Мадярщині і т.д. І так я узнав про

«ЛЕМ.фм» і Руску Бурсу у Ґорлицях.
На зачатку весны сёго рока, наша
маґістерка Зденка Цітрякова росказала про стаж на «Лем.Фм» і Рускій
Бурсі. І то мене заінтересовало. Рішив
єм піти на стаж і узнати штось новоє
про Русинів, які жывуть в Польщі.
І от я туй. Як казали мені стары
люди, «надій ся на ліпшоє, но готуй
ся до гіршого». Но коли нас встрітила пані Наталія Малецка-Новак
і росказала та показала вшытко, што
є у Рускій Бурсі, то вшытко стало
на свої міста. Прекрасні умовы для
стажу і розвиваня студентів. За сі
два місяця надію ся як майбільше
узнати про Русинів, які жывуть на
Лемковині, історію, традиції та культуру їх і як фунґує русиньскоє радіо
«ЛЕМ.фм». ●

ПОГЛЯДЫ

Еміґрация з Карпатской Руси на велику міру
зачала ся в сімдесятых роках XIX ст. По закінчыню сецесийной войны в Зъєднаных Штатах
Америкы почал ся шумний економічний проґрес. Розпространюваня вынаходів, технічных новинок,
розвиток фабрик скоро одмінило традицийны формы
ґаздуваня, причыняло ся до розрастаня міст. Будуваня
желізниц і доріг, помнажаня зысків з гандлю довело до
притіганя за велику млаку штораз новых люди, вшелеякых наций, реліґій, культур і професий, якы допомагали
бы капіталистичній економіці скоро розвивати ся. Том
детермінантом розвитку был не лем капітал, того было
дост на місци, лем люде – робітникы. Мали они сотворити рынок консументів, купуючых вшыткы модерны
«добра», без котрых до недавна каждий чловек жыючий
на селі міг ся обыйти. А векшына з тых приіздных люди
мала задачу утримувати проґрес зысків тых Американів,
в котрых робили.
В історичных джерелах мож найти інформацию, што
першым еміґрантом родом з Лемковины был Юрий
Кашыцкій з Новой Веси при Креници. В літі 1872 р., по
великых зливах, в наслідстві выливів стратил цілий
маєток і выіхал до Ню Йорку, там нанял ся до роботы
в райбальни. Райбал за 1 дуляра і 75 центів на ден і по
десятьох роках вернул з заробленыма грошами до рідного
села, де в 1888 році вмер. Дальшы еміґранты плынули
надале до Америкы штораз то шыршом ріком. В 1877 р.
до пенсильваньскых майн пришла робити велика ґрупа
копальників з Підкарпатской Руси. Дослідникы рахуют, што до 1914 р., до ЗША выіхало за роботом 225 тис.
еміґрантів родом в Карпатской Руси. Вшыткы они
нашли ся на чужій земли, де люде радили незнаныма
языками, мали інчы обычаі і одмінны способы жытя.
Але капіталистичний систем дозвалял каждому снити
свій сон. Дорабляти ся і оселяти на все на новій земли,
принимаючы американьскій модель жытя, або вертати
назад з заробленыма грошами, жебы поправити долю
собі і своій родині, оставленій в старым краю.
Част з еміґрантів не думала ани вертати, ани зміняти
своіх звыків. Хотіли свою рідну достоменніст продолжати
і будувати на новій земли. По забезпечыню материяльного бытуваня, еміґранты придумували заспокоіти інчы,
соспільны і культурны потребы. Зачали од гляданя своіх
люди, подібных до себе – такых, з котрыма могли бы
бесідувати по свому. Дале пришло ім поґрупувати ся
в релігійных спільнотах, як тіж культурных і політичных
орґанізациях, жебы союз зробити максимальні великым
і розвиваючым ся подібні як американьска економіка.
Так, як в припадку першых проб гляданя роботы,
новы еміґранты были наражены на контакты з ріжныма аґентами і «покровителями», котры найчастійше
хотіли обдурити і выцицати з грошів легковірных, так
і по новых грекокатолицкых вірных зголосили ся хоцякы реліґійны спільноты, а за членів своіх орґанізаций
Русинів з Карпат придумали мати общества, котры формували незнаны нацийоналистичны ідеолоґіі і модерны
політичны течы.
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Члены американьского «Лемко-Союза» – орґанізациі безсомнівні лемківской, вчас шторічных зъіздів, окрем порішыня внутрішных
справ свого здружыня, намагали ся робити

Еміґрация
Богдан Ґамбаль
gambal@lem.fm

неясне – ясным. Коли зъявляли ся вопросы, якы тыкали ся літературного языка, правопису, потребы доцінюваня (або недоцінюваня) ролі церкви для розвитку
нацийонального жытя, політикы, попертя Русинів для
кандидата на президента ЗША, спілпрацы з другыма
братскыма орґанізациями, справ шкіл і бурс, приниманя
священників за членів лемківскых орґанізаций, ачий
і пониманя термінів Лемко і Лемковина, не нагваряли
членів заміняти ся в струсі. Не думали крыти голову
до піску, не втікали в реторику, недоповіджыня, або
в пропаґанду крипто-єдноты та псевдо-згоды. Противні,
ріжны найважнійшы для каждого народу квестиі рішали
одкрыто представниками кружків присутных на каждым з осмох Зъіздів «Лемко-Союза», котры одбыли ся од
основаня здружыня в 1931 році, до 1939 р.
В двотомовым выданю протоколів з документами,
справописами, касовыма розрахунками і записом дискусиі, сут зазначены і голосы в дискусиі, резолюциі
і рішыня делеґатів. Декотры з принятых становлінь
нашли своє місце в записах статуту. Інчы, як обовязкове
дотримуваня і хоснуваня принятого правопису, были
розвиваны в практиці десятками років в выдавництвах,
медиях і внутрішным документуваню діяльности, як
в згаданых протоколах Лемко-Союза, і принесли успіх
в подобі респектуваня загалом ґрупы правил морфолоґіі,
синтаксису і до якысой ступени лексикы русиньского
языка. Правила ґраматикы долго не были контестуваны
ачий і ідеовыма ворогами карпаторуской американьской
орґанізациі. Быти може напомічний был тому прокомуністичний і просовітскій ідеовий напрям єдных і другых
товаришів, але скаржыли ся лемківскы товаришы на
великы недорозумліня «зо своіма». Доходили ґу ним
голосы і полемікы од русиньскых політиків з Лемковины і Підкарпатской Руси, ішла критика з правой
і лівой стороны, головно од Русской Народной Партиі
і Автономно-Земледільского Союза. Лем же основну ролю
в доцінюваню діянь Лемко-Союза одограли – одкрытіст,
смілы проєкты, експертскє знаня дискутантів і професийонализм в выдавничій роботі. Была іщы єдна яскраво
пошырювана прикмета той орґанізациі – ідеовіст. Про
тото ниже.
В протоколі з V Зъізду, котрий прошол од 3. до 5. вересня/септембра 1935 р. в Пасайку, голосуваны были і зміны
до статуту здружыня. І так:  параґраф 5. делеґаты рішыли
вышмарити гет, а в параґрафі 6. додати поясніня, жебы
на все было ясне вшыткым братям і сестрам, котру територию треба розуміти під назвом «Лемковина». Адже
записали «в новым виді пар. 6 гласит так – Лемко-Союз
ставит собі за ціль зъєднаня всіх выходців із Лемковины
і Підкарпатской Руси і іх потомків в Зъєданных Штатах
Америкы і Канаді». Дале стоіт записане – «примічание»
(заувага) «під назвом «Лемковина» треба розуміти территорию западных округів Галичыны, заселеных рускым

племеньом (повіты – Новый Торг, Новый Санч, Ґрибів,
Ґорлицы, Ясло, Кросно, Березів, Санок і Ліско, ныні часть
Польщы, як тоже территорию бывшых венгерскых
жуп – Спишской, Абовской, Шаришской, Земплиньской
(ныні часть Чехословакіі), назваємых Пряшевска Русь.
То єст найдальшый на западі кут руской етноґрафічной
территориі, заселеный в єдній массі рускым племеньом
Лемків, розділеных польско-чехословацком границьом
на половину, і од того племени Лемків названый Лемковином, або Лемковщыном».
В тридцетых роках XX ст. справа была ясна. Днешні
пояснювачы поясненого выдумуют новы інтересуючы
дефініциі, котры барже бы мали служыти не дослідничым цілям, як чыстій приваті. Але про тото было уж
не раз. Вертайме до зъіздів Лемко-Союза, бо то далеко
не вшытко.
Каждий зо зъіздів односил ся до політичной і економічной ситуациі Лемків жыючых в Старым Краю. Делеґаты оцінювали можливости функцийонуваня русиньскых
шкіл, пошырюваня русиньскых выдавництв і пресы, або
оцінювали польонізацийну і украінізацийну діяльніст
ведену ріжныма установами, кооперативами, школами,
а дале і польскыма властями, ци на найшыршу міру
грекокатолицкыма єрархами. Трапили іх політичны
процесы і вязніня діячів – головно селян, ограничаня
свободы слова і свободы здружаня ся. Підтримували акциі, котры мали допомочы економічні Лемкам в Старым
Краю. І так, в справописі з 1935 р. написали про поміч
політичным заключеным – «арестуваным хлопцям з повітів саноцкого, коросняньского і сандецкого переказано – 371 дулярів», дале «выслано значну сумму грошей
до села Чертежного (в Чехословациі) для тых селян
што пострадали в податковых забурениях минувшого
року – 144,30 дулярів», для кооперативы «Сила Народа»
в Устю Рускым 14 дулярів.
В 1936 р. VI зъізд принял рішыня про напечатаня на
образку мапы Карпатской Руси. Была потреба реального
підтриманя уяв народу, котрий рацийонально признає
лем тото, што видит на своі очы. Типоґрафія Лемко-Союза напечатала мапу в двох версиях: стандардовій – на
папери, за піл дуляра, і на богато – люксусове выданя
на полотні, продаване по 2 дуляры. Доднес тоту мапу
копіюют і тоты, котры видят, а і так не годны поняти.
Од початку в зъіздах Лемко-Союза брали участ делеґаты, котрых записували подля місця народжыня.
Найбільше делеґатів все было народженых з ґорлицкым
повіті, дакус меньше з ґрибівского, саноцкого, сандецкого і ясельского, але од першого были участны і нашы
люде з Пряшівщыны. В декотрых кружках то они
рядили і давали быстры озывы. І так, делеґат Теодор
Порянда з Бріджпорт был за триманьом в выдавництвах
кіриличного запису, інчы за допущыньом латинкы
і анґлийского языка в часописі і другых выдавництвах.
«Я сам з Пряшевской Руси – говорит Т. Порянда – но
я скажу, што всі нашы Карпаторусы кричат, же они
такы великы рускы, што боят ся і слова «Лемко», абы іх
не одлучыло од рускости, а по рускы не учат ся писати
і чытати, лем хотят латинкы до руской ґазеты. Научыти
ся руского писма не єст трудно, кто лем хоче пару дней
на то посвятити. Длятого я предлагаю, што не треба нам
газеты латинком, лем ліпше выдати буквар для тых,
котры хочат ся учыти по рускы писати». А од выданя
русиньского букваря Лемко-Союз зачал в 1931 р.
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Протоколы Лемко-Союза, хоц были написаны
праві вісемдесят років тому, нияк не тратят
на актуальности. Чытат ся іх так, як бы были
записом сучасных дискусий і стремлінь Лемків, Русинів з XXI ст. Єднакы вопросы рішали делеґаты
товды і могли бы дале рішати і днес, кєд бы лем хотіли.
На жаль, занимат іх головно думаня на своі ґранты
і в векшыні противдіяня нацийональній еманципациі
рускых Лемків. Не признают, же доднес можут і они
«за бездурно» хоснувати доробок Лемко-Союза, його выдавництва, рішыня в просторі языкознавчых вопросів,
одношыня взглядом чужых наций, просто – великій
ідеовий доробок орґанізациі.
В головній мірі тото, же Лемкы, Русины сут днеска
вызнаном во вшыткых державах Европы і Сербскій Республиці бездержавном нацийом, завдячают діяльности
американьского Лемко-Союза. Треба, жебы і проукраіньска коаліция ся того дознала і приняла до відома. Без
окрисліня давно тому ідеового нацийонального проґраму, названя люди –  Карпаторускым народом і окрисліня
териториі Старого Краю, одкале пришли до Америкы –
Карпатском Русю, не было бы Лемків, Русинів днес нияк.
Діячы Лемко-Союза робили і кардинальны блуды, безрефлексийні шырили совітску пропаґанду, прославляли
московску антирусиньску лже-ідею і дали ся водити за
ніс комуністичній аґентурі. Лем тото взглядом основных
заслуг мож си дарувати. Зробили єднако єден злочын,
котрий не мож пробачыти ниґда. Шырили од половины
тридцетых років противнародовы теориі про потребу
переселяня ся Лемків, Русинів до Совітского Союза. Уж
в 1936 році нашло ся праві 4 тисячы добровольців, котры
записали ся до выізду до Совітской Росиі. На жаль, за
дуже з них приняло за правильну теорию «обєднаня»
і потім, в сороковых роках, добровільно пішли до найденого нового руского Ельдорадо. Тоты Лемкы николи
не вернули домів, днес посовітизуваны і поукраінщены
большевицко-нацийоналистичным способом не думают
быти надале Карпаторускым Народом. Ци до того хотіла
довести зъіздова президия?
VI Зъізд Лемко-Союза, котрий прошол 5. вересня/
септембра 1937 р. в Нью Йорку, принял резолюцию.
Вартат і днес єй припомянути – «Зъізд признає, што лемківскы еміґранты з обох сторон Карпат і карпаторускы
еміґранты із Підкарпатской Руси сут собі так близкы по
культурным традициям і политичным розвитию, што
они творят єдну карпаторуску еміґрацию, і што задачы
іх орґанізацийной і культурно-просвітительной роботы
в Зъєднаных Штатах, Канаді і Полудн. Америці можут
быти найлегче рішены в теперішній момент через обєдиненіє всіх в єдній прогрессивній робочій орґанізациі. Ту
еміґрацию называме карпаторуском тому, што она своім
походжыньом єст оперта о горы Карпаты, праісторичну
колыбель рускых племен, і што она твердо привязана
до свойой старой руской народной назвы». ●

Джерела: Protokoły zjazdów Lemko-Sojuzu 1931–1935,
opracowanie J. Moklak, Kraków 2016,
Protokoły zjazdów Lemko-Sojuzu 1936–1939,
opracowanie J. Moklak, Kraków 2016.
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ПОГЛЯДЫ

Кідь злодій
кричіть
Міджі людми є завжыване речіня, же
злодій кричіть: поїмайте злодія. Жебы
одвернув увагу зо свойой особы, мав
часу на то, жебы втік і нич ся му не
стало, увагу людей оберне на когось
іншого. Лемже што в сітуації, кідь не
є на кого звернути увагу людей? Досправды собі хтось думать, же злодій
буде кричати: поїмайте ня?
Уряд уповномоченого влады Словацькой републікы (СР) про народностны меншыны і етнічны ґрупы
на своїм інтернетовім сайті оголосив,
же ся приготовлює документ, справа
о стані хоснованя языків народностных меншын на теріторії Словацькой
републікы подля закона o хоснованю
языків народностных меншын. Словакія то так мусить робити подля
закона кажды два рокы. В тых днях,
за інформаціями на сайті, Уряд влады
СР через Уряд уповномоченого влады
СР про народностны меншыны зачав
ся дізнавати якый є стан хоснованя
языків народностных меншын про

Петро Медвідь
petro@lem.fm
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заміры приготовліня той справы. Із
тым цільом мають быти поступно ословльованы oрґаны верейной справы
– oрґаны теріторіалной самосправы,
oрґаны містной державной справы
ітд. Выслідкы будуть спрацованы,
оцінены і на їх основі будуть пропонованы рекомендації про ефектівнішу
аплікацію даного закона.
Тілько із теорії, котру передписує
закон, і котру повторять і інформація
на сайті уповномоченого про народностны меншыны і етнічны ґрупы. Но
лемже од літеры закона ку повніню
закона є даколи барз далеко. І раховати з тым, же ся основі анкеты, котра
прийде з Братіславы десь на уряд
в «Нижній Вышній» буде ся хтось
признавати ку недотримованю закона, є про мене чісте sci-fi. Навеце
в тім уряд в «Нижній Вышній» не
є сам, і так чом бы мав вину брати
лем на себе?
Ку тому, жебы тот документ быв
досправды цінный, жебы зеркалив

« Самосправы,

котры закон
многораз не
дотримують,
бо головы тых
самосправ о то не
мають інтерес. Тадь
хліб туньшый не
буде, кідь даєме
русиньскы табліці. »

реалность, з котров бы потім народностны меншыны, а і держава могли
далше робити, хыбує інтерес. Інтерес
з боку урядів, но в першім ряді інтерес
державы.
Не є тому давно, што собі председа
Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска Ян Липиньскый дозволив
выробити «кавзу», кідь  звернув увагу
Уряду влады СР на то, же в многых
русиньскых селах, котры сповняють
условії на то, жебы там были двоязычны означіня сел і урядных будов,
не є дотримованый закон, бо тоты
означіня там будь не суть, або не
суть комплетны, припадно суть там
іщі все україньскы означіня сперед
1989-го року. Уряд, котрый мав на
то дозерати, котрый недотримованя
того закона має можливость санкці-

оновати, нелем же о тім не мав ани
зданя в найглубшых снах, кідьже суть
в Братіславі все інтересніше темы на
рішаня як даякы табліці про Русинів,
уряд докінця як перше ани так якбач не тискав на зробліня направы
і о санкціях уж ани не є бісіда. Уряд
спомянуты села інформовав, но і при
першій принагоді старостам, котры
бы мали стягнути хвіст і зробити тото,
што їм закон передписує, дав мено
того, хто в собі нашов тілько смілости,
же ся ішов скаржыти. І старостове ся,
самособов, не пустили в першім ряді
до зробліня направы, але до Липиньского. І так ся звідам, кідьже маєме
в руках припад, котрый ся одограв,
якый має держава досправдовый інтерес на тім, хоць наконець, мушу
признати, ку направі дішло, жебы

закон о хоснованю языків народностных меншын быв дотримованый. Як
на то дозерать, кідь їх мусить інформовати чоловік «звонкы», і як їй на
тім залежыть, кідьже намісто санкції
урядник радо дасть інформацію о тім,
хто ся скаржыв тым людям, котры
закон не дотримують, якбач з надійов, же собі то «Руснаци» порішають
міджі собов і я буду мати чістый стіл
і святый покій.
Но і зістали нам іщі самосправы.
Самосправы, котры закон многораз не
дотримують, бо головы тых самосправ
о то не мають інтерес. Тадь хліб туньшый не буде, кідь даєме русиньскы
табліці. І теперь мають тоты самосправы післати інформацію о тім, як
ся дотримує закон. Што в тлумачіню
многых самосправ може значіти, же
мають написати, як го не дотримують,
або як го не дотримовали аж до часу,
коли ся даякый Липиньскый озвав.
Значіть, мали бы доносити на самых
себе. З тым, же закон пише ясні: недотримованя може быти санкціоноване.
І сьме назад в жанрі sci-fi.
Документ, котрый ся приготовлює,
є барз потрібне і цінне діло. Лемже лем
втогды, покля бы то вшыткы брали
серьйозно і покля бы ішло досправды
о то, жебы ся рефлектовало хоснованя
меншыновых языків, котре нам є леґіслатівов ґарантоване і написало ся
то, яка є реалность. Кідь маєме можливость видіти, як на дотримованю
закона «залежыть» державі, котру
мусить о недотримованю інформовати пріватна особа, бо держава то
в дакотрых припадах за 26 років не
спотерігала, і кідь ку тому прирахуєме
інтерес дакотрых старостів, котры бы
з правдивой інформації о хоснованю
языка могли мати проблем, потім маю
похыбности о тім, же в документі буде
лем чіста правда. Тадь в тім припаді бы як держава, так і самосправы
мусили написати, же на то властно
многораз кашлють. Значіть, много
раз їм є то єдно, і то на будькотрій
уровни державных урядів, ці ся тот
закон порушує або ніт. І я єм іщі не
видів, жебы злодій кричав: поїмайте
ня. І так то істо не буде ани в тім припаді. Напише ся дашто, што ся буде
добрі чітати. Точка. ●
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В НАЙБЛИЗШЫМ ТЫЖНИ

Подіі в найблизшым
тыжни

5
27.08.2016

1

2

25.08.2016

25-літя Музею Модерной
Штукы Енді Варголя
Кіносаля Музею Модерной
Штукы Енді Варголя. Меджелабірці, 11.00 год.

IV Ліґницкій Фестіваль «Хто
сідит на міди (меджы)?»
Подворец Рыцарской Академіі,
Ліґниця, 15.00 год.

З нагоды дня праздника бл. Методия Д.
Тырчкы (1886-1959),
священномученика
діючого посеред Русинів пряшівской грекокатолицкой єпархіі,
одбуде ся дводньовий
кєрмеш.

«Най церковний вітер
грат» в рамках цилкю
«Церковны оповісти»
– вернісаж выставы
Ґобелінова саля
Історичного Музею,
Санок, 17.00 год.

4
27.08.2016

Серенча на фестівали «Етновир»
Пл. Рынок, Львів, 21.00 год.

24

25.08.2016

Збірка для маґурской туристичной
колибы – конец
Сайт polakpotrafi.pl
Через кравдфандінґовий порталь
polakpotrafi.pl ведена єст збірка грошів на туристичну колибу на Маґурі
Маластівскій, котра скінчыт ся
25. серпня/авґуста т.р.

27.-28.08.2016

Одпуст бл. Методия
Д. Тырчкы
Михалівці

25.08.2016

3

6

28.08.2016

Ден в Кривій
Гостинец «Баниця», Крива

78

28.08.2016

Народна забава
Дім Культуры, Чырч
Чырчане просят на народну забаву до
тамтышнього Дому Культуры. Заграют добрі
знаны не лем в Чырчу ансамблі Ролянд і Медіум.
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Текучий 2016 рік богатий єст в деякы округлы річниці,
котры сут смутныма примірами тяжкых періодів русиньской істориі ХХ столітя. Так уж то єст в нашым світі, же
кєд єдны ся смутят, другы празднуют. В січни/януарі того
рока памятали сме о 70. річници «прилучыня до матери»
Підкарпатской Руси, котра в 1946 р. была офіцияльно
выголошена частю Украіньской Социялистичной Совітской Республикы як єй закарпатска област. Рік перше
(1945) в великій більшости русиньскє Підкарпатя было
анектуване Сталіном і приєднане до СССР. Рівно по 45
роках од «прилучыня до матери», в 1991 р. скінчыл ся
парудесятлітній період русиньского лінґво- і етноциду
зо стороны комуністів – Ура! Ура! Ура! – а зачал ся
тырваючий уж 25 років русиньскій лінґво- і етноцид зо
стороны украіньской державы, котра по выголошыню незалежности 24. серпня/авґуста 1991 р. доднес підтримує
комуністичний підхід в справі Русинів, скодифікуваний
іщы в 20. роках ХХ ст. вчас єдного з засідань Комінтерну.
А Вы? Як святкуєте 25-літя нового русиньского лінґвоі етноциду на Украіні?

дали до рукы таку языкову версию, писану церковным
шрифтом? Ага, уж знам – написал єм в першым речыню.

•••

На фейсбуковым сайті rusyn.sk, котрий час-од-часу
представлят русиньскій календарий з короткыма біоґрафічныма нотками выдатных Русинів і деякых історичных подій, явила ся інформация о 69. уродинах Петра
Трохановского-Мурянкы (родж. 10. серпня/авґуста 1947
р.). Русиньску обшыр діяльности той выдатной персоны
з пілнічного боку Карпат добрі знаме, але попри ній
оддавна Трохановскій єст тіж церковным діячом. Rusyn.
sk подал, же Петро Трохановскій то діакон Православной Церкви, але якоси ся мі не хоче в тото повірити, бо
виділ єм го недавно і нич о тым не споминал. Правда,
виділ єм го даде з двадцет років тому в підряснику, але
дякуючы провіреным інформациям, же фурт дякує, т.є.
жакує, або канторує в креницкій православній парохіі
св. Владиміра, мож напевно повісти же то хыба. А може
даякє пророцтво?

•••

На фейсбуках і другых інтернетах виділ єм недавно
знимку таблиці, котра находит ся в комплексі, де одбыл
ся початком серпня/авґуста т.р. фестіваль «Дзвоны
Лемковины» (укр. Дзвони Лемківщини, рос. Колокола
Лемковщины). Уж єм писал тыжден тому, же тот фестіваль єст все украіньскій, але верну до таблиці, котрой
текстовий зміст дозволю сой привести цілий, а до
того в ориґінальній версиі: «На території Перемиської
єпархії до 1939 р. існувало 689 лемківських церков. За
час депортації 1944-1947, 1951 роках // ЗРУЙНОВАНО
346 ЦЕРКОВ». Як некомпетенына в тій обшыри особа,
звідал єм мудрійшых. Одрекли скоро: «1. На Лемковині
было 180-190 сел. 2. Не в каждым селі была церков.
3. Векшына церкви ся заховала і сут задбаны. 4. Але
найсмішнійше тото, же Лемковина в тых вшыткых пригаданых роках нияк не приналежала до перемышльской
єпархіі». Выходит з того, же або мій експерт штоси
О тым, же Русины то Украінці знаме од все. Тото, же наш попутал, або выполнят ся теория, же Украіна (а в єй
етнонім мал бы быти лем резервуваний для історичной рамках Лемковина) зачынала ся в Лізбоні, а кінчыла за
назвы східніх Славян, тіж знаме. Але доказів на тото, Уральом, што бы было конечным доказом на одвічну
же нас неє і николи не было, єст більше. В найблизший украіньскіст тых земель.
вікенд 27.-28. серпня/авґуста в Михалівцях на Словациі
буде проходил кєрмеш з нагоды праздника бл. Методия
Домініка Тырчкы (1886-1959), родженого на Моравах
біритуального редемптористы, котрий такой ціле своє
священниче жытя провюл посеред Русинів Пряшівщыны
і Підкарпаття. Але нич там пришол, мал короткій період
в Станіславові, з котрого радо перешол до русиньской
єпархіі, пишучы: «Ту інчий край і інчы звыкы. […] З любовю до нашых святых місийонерів Кірила і Методия,
з подякы за світло святой віры нима принесеной, хочу
діяти для захороніня святой віры посеред русиньского
народу». Бл. Методий был гноблений і поневолений
комуністами і замучений в вязници, коли в різдвяний
період співал коляду «В Вифлеємі новина». В іконоґрафічным выображыню тримат в руці текст той коляды,
написаний по украіньскы. Чом родженому на моравскій
земли, працуючому посеред Русинів і захопленому
церковно-славяньскым языком блаженному іконоґрафы

Наша редакция ґазеты для русиньского народа
– «ЛЕМКО» – добрі знат, што то журналистичны
секреты, конфіденцийональны зобраня в Высовій,
значуче молчаня, заперты двері і одкрыты маніпуляциі.
Лем заєдно вшыткы найсекретнійшы вісти намагаме
ся одраз вызнати вшыткым чытальникам.
Причына того може быти лем єдна. Редакторів нашой
підередакциі – Фафринді і Сконфіскуваного рекрутуєме
спосеред щырбатых, беззубных і тых, котрым зубы
іщы не выросли. На тых зубатых в нас карєра не жде.
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