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шефредактор

Долго єм ся мучыл з рішыньом пересунути премєру того 
номера нашого тыжденниика, але вкінци засіданя мен-
шыновой Комісиі в міністерияльных просторах проходит 
раз на квартал, а заплянуваны на ним темы, прямо тыка-
ючы справ лемківской етнічной меншыны в Польщы, то 

єдны з тых, котры для нас, нашой істориі, а і смотріня на єй основі на 
будуче, повинны, по мойому, мати высокій пріоритет.

На засіданю Спільной Комісиі Уряду та Нацийональных і Етнічных 
Меншын, котре проходило 14. вересня/септембра 2016 р. в Мініс-
терстві Внутрішніх Справ і Адміністрациі, были підниманы м.ін. 
справы Акциі «Вісла», оціны єй правных аспектів, реприватиза-
циі, котра тыкат одобраного Лемкам вчас того злочыну маєтку, 
і справы публичных медий і присутности в них проґрамів, котры 
направлены сут на меншыны. Як бы на тото не смотріти – то такы 
темы, котры для русиньской медияльной ґрупы Лем.фм могли бы 
заняти неєдну сторону в тыжденнику, купу абзаців на портали, 
або минут в радию. Одраз выявлю, же аж так інтересуючо не 
было, хоц емоций до кінця стрічы не бракувало.

Чудным для мене стали ся новы(?) принципы, рішаючы, хто 
споза Комісиі може прити на засіданя. Журналисты, правда, своім 
путьом най пишут на секретарият, жебы могли ся там достати, 
але представникы меншыновых орґанізаций, предовшыткым тых, 
котры через хытру коаліцию часто фікцийных здружынь были 
выелімінуваны з участи в працах Комісиі і не мают там тепер 
свого представника, тым більше повинны мати вступ, а і голос – 
бодай лем прото, жебы даякы проблемы представляти з інчого 
пункту пізріня. Але о тым, хто з даной меншыны може прити – як 
дознали сме ся в ресорті од меншын – рішают актуальны члены 
Комісиі з даной меншыны. Заперте колесо… Лишме тото, бо і так 
в складі: журналиста і активіста, мали сме змогу быти на засіданю.

Акция «Вісла» то до днес горяча тема для вшыткых Лемків. 
І для тых, што єй прожыли (іх уж, на жаль, штораз меньше), і для 
молодшых поколінь, што знают тяжку історию Русинів в ХХ ст. 
В тій части засіданя, котру представлял прокуратор з Інституту 
Нацийональной Памяти, долго треба было думати, ци фактично 
тыкат ся оціны єй правных аспектів, але тішыт мя єдно (хоц на 
разі з дистансом). Одслухуючы награня праві каждого з попередніх 
засідань, на котрых заанґажуваня представників лемківской мен-
шыны было, по мойому, такой жадне, або на тілько мінімальне, 
жебы лем записати ся в справописі, бодай перший раз виділ єм 
збільшену активніст лемківскых членів Комісиі. Проф. Штефан 
Дудра правильно выімал деякы блудны формулы (напр. Акция 
«Вісла» не была переселіньом лем депортацийом, або звернул 
увагу на неточніст слів «опущены маєткы», понеже нихто од них 
сам не втікал). Хотіло бы ся речы, добре і тото.

Дальша тема – присутніст меншын в медиях – тягне ся в за-
сіданях СКУтНіЕМ, одколи лем она фунґує. По представліню ра-

порту Крайовой Рады Радийофоніі і Телевізиі 
мож было подумати, же в медиях нич інче не 
пущают, як лем меншыновы проґрамы. І ту 
явил ся лемківскій акцент, понеже в рапорті 
сме прочытали, же для Лемків сут емітуваны 
проґрамы в публичным радию і телевізиі. Барз 
мя тото зачудувало, бо певно бы-м о тым знал, 
але скоро выявила ся правда, же – не знатя, 
якым чудом!? – проґрамы для лемківской ет-
нічной меншыны, котрой лемківскій язык тіж 
хоронений єст законом о меншынах, ведены 
сут… по украіньскы.

На минулым засіданю СКУтНіЕМ спостерюг 
єм єднак штоси нове. В загальных справах, 
котры тыкают вшыткых меншын, меншынова 
сторона Комісиі бесідувала єдным голосом. Так 
было при горячій дискусиі о нескликаню Міні-
стром надзвычайного засіданя (што было жа-
даньом меншын) в справі нарастаючых в Поль-
щы ксенофобічных актів аґресиі, направленых 
на меншыны. Добрі, же хоц в основных справах 
вшыткы члены меншын мают спільний голос.

Лем же сут такы справы, в якых «декотры» 
меншыны медже собом будут, а і повинны 
ся сварити. Спомнена выже справа проґрамів 
для Лемків в украіньскым языку, або підни-
мана мном на засіданю тема ревізийоністич-
ной выповіди лідера ансамблю От Вінта, так 
ославленого і бороненого представниками 
украіньской меншыны, (повіл він недавно: 
«Єм певний, же в 50. рр. нашого столітя Крым 
і Кубань, Підляша і Лемковина будут украінь-
скыма»), то справа для Вас, пані Мирославо 
і пане Штефане. Зато хтоси Вас выбрал, жебы 
і в такых просторах реаґувати. Ани не хоче ся 
мі вірити, же могло бы быти наопак. ●
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Председа 
парламенту бы дав 
Русинам депутата

Петро Медвідь
petro@lem.fm

На фотоґрафії Андрей Данко, 
жрідло: Wikipedia.com.

П
редседа Народной рады Словацькой републікы 
Андрей Данко 2-го септембра 2016-го року 
навщівив румуньску Орадеу, де ся стрітнув із 
румуньскыма Словаками. Інформовала о тім 
словацька державна пресова аґентура TASR.

ДЕПУТАТА РУСИНАМ

Данко є пересвідченый о тім, же Словаць-
ка републіка має взорове одношіня ку 
народностным меншынам, і кідь є все што 
зліпшовати. Председови словацького пар-
ламенту ся любить і румуньскый модел, 
на котрый подля нього треба памятати.

«Вісемнадцять румуньскых депутатів 
є автоматічно з народностных меншын. 
Я бы ся не боронив ани в нас, жебы холем 
Русины, або і іншы народностны мен-
шыны, мали автоматічно мінімално єд-
ного депутата,» выголосив Андрей Данко.

Припомяньме, же хоць Словацька ре-
публіка підпорує културу народностных 
меншын і меншынове школство, на Слова-
кії доднесь не є принятый закон о народ-
ностных меншынах ани о їх фінанцованю. 
Модел фінанцованя ся так може хоцьколи 
мінити. Пропозіцію закона о народност-
ных меншынах, в котрій є обсягнутый 
і модел фінанцованя ці вытворіня меншы-
новых самосправовань, выпрацовав Ок-
руглый стіл Русинів Словеньска, котрый 
го дав до діскузії далшым народностным 
меншынам на Словакії. Цільом є найти 
політічну підпору про протиснутя такого 
закона в парламенті.

ІНША РЕТОРІКА

Председа парламенту і Словацькой на-
ціоналной партії од вступу до коаліції 
з партійов MOST-HÍD змінив реторіку.

Іщі у 2014-році му перешкаджала як 
партія Белы Буґара, так і Округлый стіл 
Русинів Словеньска (ОСРС). Перед ко-
муналныма выборами в октобрі 2014-го 
року в єдній із телевізных діскузій повів, 
же актівности ОСРС повязаны з пожа-
давками принятя закона о народностных 
меншынах і вытворіньом народностных 
самосправовань, суть сполупрацов Ру-
синів з Буґаровов партійов MOST-HÍD. 
Вытворіня народностных самосправ де-
зінтерпретовав як намагы теріторіалных 
автономій.

ОСРС ся діштанцовав од слов Данка, 
як і од того, же співпрацує із будьяков 
політічнов партійов. Так само ся ОСРС 
діштанцовав од того, же хоче будьяку 
теріторіалну автономію. Днесь Андрей 
Данко не має проблем з депутатами, 
котры бы были в парламенті лем на ос-
нові того, же бы заступали народностну 
меншыну, што є так само форма народ-
ностного самосправованя. ●

За словами Данка, котрый є єдночасно 
і председом Словацькой націоналной партії 
(Slovenská národná strana), Словакія при тім, 
яку має днесь владу, може быти прикладом 
в комунікації державотворного народа і народ-
ностной меншыны. Данкова партія, котра была 
під минулым веджіньом 
Яна Слоты спринимана як 
протимадярьска і проти-
ромска, є днесь во владі 
зо соціалнодемократічнов 
партійов SMER-SD Роберта 
Фіца і словацько-мадярь-
сков партійов MOST-HÍD 
Белы Буґара, за котру кан-
дідовало і дакілько Русинів.

«Є про мене величезнов 
жывотнов скушеностьов 
быти во владі з предсе-
дом партії належаючой 
меншыні. Кідь не буде 
стояти коло себе Мадярь, 
Словак, Румун, Поляк, Чех, 
в рамках Европской унії не 
будеме значіти нич. Єди-
на путь є здолавати роз-
ділности і комуніковати,» 
повів в Орадеї Данко.
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Вікіпедисты 
і етноґрафы 
лучат силы, 

жебы вказати 
цілу 

спадковину 
Карпат

Вікіпедисты, етноґрафы, музейны працівникы 
і дослідникы та вольонтеры перемірюют Kaр-
паты, жебы удокументувати фольклор гір. Ро-
блят соткы знимок, крутят десяткы фільмы і збе-

рают материялы о реґіоні, жебы збогатити і пошырити 
зміст статій Вікіпедиі.

Етноґрафія Карпат то 
проєкт Народового Етно-
ґрафічного Музею в Вар-
шаві при спертю Вікіме-
дия Польща і Фундациі 
Вікімедия. Його цілю єст 
збережыня карпатской 
культуры при схоснува-
ню Вікіпедиі. Карпаты, то 
другы по Альпах што до 
велькости горы в Европі. 
Находят ся м.ін. в цілій 
полудньово-східній Поль-
щы, в полудньово-західній 

Украіні, в Словациі, Чехах, 
Румуніі і в Сербіі. Народна 
культура на карпатскій об-
шыри єст барз ріжнорідна, 
але цілю проєкту єст тіж 
досліджыня того, што єст 
спільне, што лучыт – спіль-
ной істориі і культуровых 
коренів. Першым етапом 
проєкту єст зобраня бібліо-
ґрафіі, джерел, знимок, ави-
дийовізуальных материялів 
о автентичным фольклорі 
Карпат, а пак удоступніня 
того вшыткого на Вікімедия 
Комонс. Наступний етап 
то схоснуваня зобраного 
материялу до пошыріня, 
або сотворіня новых, тема-
тичных статій на Вікіпедиі 
(в анґлицкым і одповідніх 
міцсевых языках). Голов-
ний натиск кладений єст 

на реґіональне облечыня, 
народну штуку і ремесло.

Плянуваных єст 5 ві-
кі-експедиций. Вчас каж-
дой дослідникы будут 
нагрывати і записувати 
традицийны звыкы, об-
ряды, фотоґрафувати на-
родне облечыня і приміры 
народной штукы і ремесла 
характеристичы для дано-
го реґіону. Будут одвиджа-
ти місцевы етноґрафічны 
музеі і малы реґіональны 
культурны центры. Пер-
ша з прогульок прошла 
в другій половині серпня/
авґуста т.р. Обшырю до-
сліджынь были Жывєцкій 
Бескід і Підгаля. Ґрупа до-
слідників зобрала гын ціка-
вий материял, м.ін. релікты 
ориґінального народного 
облечыня з колекций Му-
зею Міста Жывєц і Татрянь-
ского Музею, окрем того 
сфільмувано процес выра-
бляня кєрпців і народных 
інструментів та проведено 
короткы бесіды з сучасны-
ма народныма ремісниками 

і вытворцями ріжных арте-
фактів, як напр. прикрасок 
ци скіряных, взоруваных 
на давны выробів. В верес-
ни/септембрі експедиция 
проходила буде в Румуніі, 
в марамурешскій обшыри, 
а на другій рік досліджы-
ня плянуваны сут в Чехах, 
Словациі і в Украіні.

Спільний проєкт профе-
сийональных етноґрафів 
і вольонтерів Вікіпедиі єст 
хосенний для обох сторін. 
Музеальникы мают наго-
ду ближе зазнаємити ся 
з одкрытым ліценцийону-
ваньом і роботом повяза-
ном з Вікімедиями, а во-
льонтеры вчат ся основ 
професийных етноґрафіч-
ных експертиз, бібліоґра-
фічных досліджынь і інчых.

Як потверджают члены 
експедицийных ґруп – фоль- 
клор Русинів єст тіж бра-
ний під увагу, як тот, котрий 
треба дослідити. ●

На знимці: експедицийна ґрупа етноґрафів і вікімедистів, фот. Wikimedia.com.

Наталiя Малецка-Новак
natalia@lem.fm
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То Загальнопольскій Чем-
піонат Коня Гуцульской 
Расы до Хованя і Хосну-
ваня (орґ. Ogólnopolski 
Czempionat Hodowlany 
i Użytkowy Koni Rasy 
Huculskiej). Тридньова 
подія притігат головні 
заінтересуваных того 
рода галузю ґаздівкы – 
хованьом конів, але тіж 
любителів конів і вше-
леякых активности на 

конях, од туристикы через регабі-
літацию.

Через долгы рокы єден з важ-
нійшых і більшых в Европі годов-
ляных осередків той расы конів на-

ходил ся в поблизкым Ґладышові, але 
в 2001 р. Стаднину перенесено до 
сусіднього Реґєтова. Інчым знаным 
осередком, занимаючым ся тым ко-
ньом, был напр. Заклад Зоотехнікы 
в Одреховій. Гуцулы то примітивна 
раса гірскых конів, яка выводит ся 
з гуцульской части Карпат і то там до 
кінця XIX ст. головні зосереджала ся 
годовля. Перший раз гуцул спомина-
ний в джерелах был уж в 1603 році. 
Гуцулы то невеликы, барз жывотны, 
сильны і тырвалы коні, а при тым 
лагідны і приязны для люди. Давній-
ше хоснувано тоты коні головні до 
транспортуваня тяжкых ладунків по 
вымагаючых гірскых путях, а тіж на 
ґаздівках напр. на Лемковині. Днес 

Гуцулы на 
Лемковині

О
 нецілий тыжден, 
16.-18. вересня/
септембра т.р., 
в Реґєтові Нижнім 
на Лемковині 

буде мож взяти участ в XXII Днях 
Гуцульского Коня.

« Днес гуцулы переважні хоснує ся в рекреацийных 
і туристичных цілях, а вересньова подія, свято той 

расы конів, єст єдном з важнійшых в сезоні, бо 
получена єст з Загальнопольскым Чемпіонатом Коня 

Гуцульской Расы до Хованя і Хоснуваня »

гуцулы переважні хоснує 
ся в рекреацийных і турис-
тичных цілях, а вересньова 
подія, свято той расы ко-
нів, єст єдном з важнійшых 
в сезоні, бо получена єст 
з Загальнопольскым Чем-
піонатом Коня Гуцульской 
Расы до Хованя і Хоснува-
ня. З той причыны в про-
ґамі XXII Гуцульскых Днів 
находят ся одповідні про-
позициі – конурсы в по-
вожыню кінных запрягів, 
конкурсы дресуры, мара-
тоны, кондицийны пробы, 
годовляны оціны, кінны 
показы, конкурсы скоків, 
а і додатковы атракциі, як 
выступы фольклорных ка-
пель і ансамблів, м.ін. лем-
ківской ґрупы Надія, ярмак 
артефактів ручной роботы, 
показы загыбаючых профе-
сий і вельо інчых. ●

Наталiя Малецка-Новак
natalia@lem.fm
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Засіданя 
в Будапешті

« Антоній Годинка быв вызначный славіста, історік, 
академік Мадярьской академії наук, ректор Печской 

універзіты і честный председа Підкарпатьского 
общества наук »

В середу 14-го септембра 2016-го року одбуде ся в го-
ловнім місті Мадярьска в Будапешті подія під назвов 
Засіданя на честь академіка Антонія Годинкы. Лекції бу-
дуть проходити в будові Уряду омбудсмана од 11.00 год. 
до 15.00 год.

В рамках події одзвучать лекції од внука академіка 
Антонія Годинкы, ведучого травматолоґіщного одділіня 
Др. Ласла Годинкы, єпіскопа Ґрекокатолицькой мішко-
вецькой єпархії Др. Атаназа Ороса, пiдкарпатьского 
языкознателя із Береґгазького мадярьского інштітуту 
Др. Іштвана Черничка, доц. історії Др. Йожефа Болтіка 
із Будапешта і Др. Михаіла Капраля, ведучуго Русинь-
ского наукового інштітуту при Русиньскім націоналнім 
самосправованю.

Подія одбуде ся під патронатом представителькы 
Русинів в мадярьскім парламенті Віры Ґіріц і мадярьской 
омбудсманкы Ержейбет Салайне Шандор.

В тот день там буде одркыта і выставка покійного 
Атаназа Фединця, котру одкрыє ведучій Музейной 
експозіції при Русиньскім націоналнім самосправованю 
в Мадярьску Др. Золтан Кламар. Участным ся приго-
ворить і державный секретарь з вопросів церьковных, 
народностных і цівілных звязків Мікловш Шолтес.

Антоній Годинка быв вызначный славіста, історік, ака-
демік Мадярьской академії наук, ректор Печской універ-
зіты і честный председа Підкарпатьского общества наук. 
Народив ся 7-го фебруара 1864-го року в селі Ладомирів 
на Пряшівскій Руси, втогдышня Австро-Угорьска імперія. 
Умер 15-го юла 1946-го року в Будапешті.  ●

Петро Медвідь
petro@lem.fm
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lem.fm
in English – soon!

Барз нам мило поділити ся 
з вами вістю о дальшым роз-
витку медияльного проєкту 
ЛЕМ.фм!

Того рока, по парулітніх ста-
ранях радийо ЛЕМ.фм отримало 
концесию на наземне высыланя. 
Припоминаме, же уж неодолга 
будете мочы слухати нас не 
лем через інтернет, але і через 
традицийны радийоплеєры на 
частотах 106,6 MHz в Ґорлицях 
і 103,8 MHz в Польковицях і око-
лицях. Того рока тіж, зачали сме 
выдавати перший «Панрусинь-
скій Тыжденник ЛЕМ.фм+», якій 
в цифровым виді приходит до 
вас тыжден в тыжден, a вшыткы 
дотеперішні номеры доступны 
сут на нашым портали.

Kєд іде о порталь, якій пару 
раз на ден для вас актуалізуєме, 
то і він неодолга збогатит ся 
о новий зміст. Отже, наша робо-
та остала достережена і доціне-
на через Русинів жыючых в Піл-
нічній Америці, зато, дякуюючы 
ґрантовому спертю John and 
Helen Timo Foundation, пор-
таль www.lem.fm буде тлу-
мачений на анґлицкій язык 

– тым способом і анґлицко-
язычны Русины і каждий, хто 
знат тот язык, тіж будут знати 
о вшыткым, што ся діє серед 
Русинів на цілым світі – будут 
мочы свобідні чытати дописы 
з порталю – по анґлицкы.

John and Helen Timo 
Foundation, яка признала нам 
ґрант на тлумачыня, то приват-
на фундация з Пітсбурґа (штат 
Пенсильванія, ЗША). Покликана 
была до промуваня русиньской 
культуры і едукуваня Русинів. 
Серед єй проєктів, находит ся 
м.ін. выпродукуваня докумен-
тального фільму Перемінены 
през Талергоф, о якым шыроко 
писали сме на портали і котро-
го премєра проходила о єдным 
часі в місцевости Вейн в Аме-
риці і в Рускій Бурсі в Ґорлицях.

Технічны роботы над пор-
тальом, цілю трансформациі 
до двоязычыной версиі, уж сут 
ведены і надієме ся, же уж не-
одогла найсвіжшы інформациі 
про Русинів будут мочы іщы 
шырше, по анґлицкы, іти даль-
ше в світ.  ●

Вігорлатьскый музей в Гуменнім на найблизшый вікенд 17-го і 18-го 
септембра 2016-го року приготовлює такой дві інтересны події.

В суботу 17-го септембра одбуде ся подія під назвов Заповідь 
Адолфа Івановіча Добряньского про сучасность. Співорґанізаторами 
події, на котрій одзвучіть пять тематічных лекцій, суть Русиньске 
здружіня інтересів і Матиця словацька.  Подія зачінать о 13.00 год. 
в просторах засідалні Містьского уряду в Гуменнім і лекції будуть 
передавати доц. Ян Шафін – декан Православной богословской 
факулты Пряшівской універзіты в Пряшові, Мґр. Мілан Ясик – 
член Общества св. Йоана Крестителя і ґрекокатолицькый парох 
в Ольці, ЮДр. Маріян Ґешпер – підпредседа Матиці словацькой, 
доц. ПгДр. Андрій Антоняк, к. н. і Мґр. Александер Онуфрак, ПгД. 
із Катедры політолоґії Філозофічной факулты Універзіты Павла 
Йозефа Шафарика в Кошыцях.

На неділю 18-го септембра є приготовленый вже Х. річник 
Фестівалу народностной взаємности. Співорґанізаторами події 
суть Пряшівскый самосправный край і місто Гуменне. Фестівал 
буде мати дві части. Перша зачінать ся о 13.00 год. в сканзені 
Вігорлатьского музею, де буде проходити Фолклорне пополідне 
– реґіоналный конкурз музичного фолклору дорослых.

Наталiя Малецка-Новак
natalia@lem.fm

Гуменьскый вікенд 
з Добряньскым і фолклором

О 17.00 год. буде проґрам 
продовжовати на намістю пе-
ред Містьскым културно-освітнім 
центром. Тота часть проґраму має 
назву Заповідь предків. В рамках 
ньой участны будуть годны вы-
слухати концерт многых запро-
шеных фолклорных колектівів 
і вєдно з тым буде повязане і кре-
щіня нового авдіодіску з дітячіма 
співанками під назвов Рутеніка ІІ. 
Детайлный проґрам подій найде-
те долов на плаґатах.  ●

Петро Медвідь
petro@lem.fm



СТОРОНА 15WWW.LEM.FM

14

Вышла книжка
о Юрійови

Цимборови

Петро Медвідь
petro@lem.fm

Як 
інформовала Окресна орґанізація Ру-
синьской оброды у Свіднику, із пера 
русиньского актівісты і етноґрафа 
Яна Калиняка вышла нова книжка під 
назвов Юрко Цимбора.

Книжка, котра вышла із підпоров Уряду влады Словацькой републікы в рам-
ках проґраму Култура народностных меншын 2016, буде святочно презентована 
27-го септембра 2016-го року в просторах Піддукляньской бібліотекы у Свіднику. 
Подія зачінать о 16.00 год.

ЮРІЙ ЦИМБОРА

Юрій Цимбора народив ся 6-го юнія 1919-ро року у Свід-
нику, втогдышня Чехословакія. Быв хормайстром, хорео-
ґрафом і фолклорістом серед Русинів выходной Словакії.

Цимбора закінчів Ґрекокатолицьку руську учітельску 
семінарію в Пряшові і на кінцю 1930-ых рр. і цілы 1940-
ты рокы пропаґовав балалайкову музику міджі русинь-
скыма жытелями і міджі русиньскыма штудентами на 
пряшівскій Руській ґрекокатолиьцкій ґімназії.

По закінчіню штудія хорового співу і діріґованя 
в Братіславі вступив у 1953-ім році до втогдышньо-
го Піддукляньского україньского народного ансамблю 
(ПУНА–ПУЛС). В ансамблі робив поступно хормайстра, 
драматурґа, умелецького директора і зробив про нього 
много танечных хореоґрафій, музичных творів, котры ся 
стали репертоаром ансамблю.

Цимбора мав досконалы знаня містного русиньс-
кого фолклору. Зробив дакілько збірників народных 
співанок, в тім чіслі і «Українські народні пісні Східної 
Словаччини» (том ІІ, 1963 р.) ці «Заспіваймо собі двома 
голосами» (1974 р.).

Юрій Цимбора умер 1-го октобра 1989-го року в Пря-
шові. ●

Фот. архiв ЛЕМ.фм.
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КУЛЬТУРА

16. вересня/септембра т.р. в Ліґ-
ницкій Публичній Бібліотеці буде 
проходил вернісаж выставы пн. Са-
мітны лемківскы церковці. І не буде 
то выстава знимок, як найчастійше 
можеме ся сподівати в такых при-
мірах. Тым разом буде то о тілько 
выняткова выстава, же церкви буде 
мож видіти не в двох, а в трьох 
вымірах.

Од найблизшой пятнциі в Ліґници 
буде мож видіти выставу мініятур 
лемківскых церкви авторства Ми-
хала Вархіла, родженого 1941 рока 
в Крампній. Родину Вархолів не 
оминуло выселіня, зато маючого 
лем 6 років, малого Михала вырвано 
з рідной хыжы. Трафил він з родином 
найперше під Ґожів, до села Оґарды 
в повіті Стрільці Краєнськы, де муни-
ло його дітиньство. Пак – в 1963 році, 
до Ліґниці, де артиста жыє до днес.

Коли єдного разу был видіти 
рідны горы, найбільше вражыня 
зробили на ним деревяны церкви. Од 
дітиньства любил єм майстеркувати, 
пришла мі думка, же може повело бы 
ся зробити таку малу церковцю – бе-
сідує Михал Вархіл. Артистично-ре-
місничы здібности отримал по роди-
чах. Мати барз любила вышывати, 
прикрашати жіноче облечыня, мала 
вычутя до кольорів, а няньо все сам 
робил сой вшыткы ґаздівскы нарядя, 

шыл кєрпці, выраблял палиці і кошыкы 
– пояснят артиста.

Моделі церкви Михал Вархіл за-
чал робити іщы в 70. роках. Як 
споминат – перший модель был так 
планний, же надавал ся лем до вышма-
ріня, але з часом пришли ліпшы, бо 
охота на моделюваня так скоро не 
минула. Своі малы артистичны діла 
творит на основі знимок, архівальных 
документів і помірів. Велику поміч 
отримал єм до сына Петра і його 
жены Маргариты, котры, вандруючы 
по Лемковині, міряли і фотоґрафували 
церкви. Моделі неістніючых церкви 
роблю на основі знимок і рисунків 
доступных в книжках – гварит.

На побудуваня єдной церкви тре-
ба коло 150–200 годин, а на вкрытя 
даху – середньо аж 15.000 малых 
ґонтиків. Коли назберало ся іх дакус 
веце, повело ся зорґанізувати пер-
шу выставу – в Заменицях к. Ліґниці 
в 2003 р. В сумі, артиста зробил уж 
56 моделів, з чого 36 тримат дома, 
а церкви вказуваны были на чыслен-
ных выставах по цілій Польщы, м.ін. 
в Ліґници, Щеціні, Ґожові, Шреняві, 
Патоці, Ґоленьові, Познаню, Вроцла-
ві, Любіні, Зеленій Горі, Перемышли 
і в Бортным.

Вернісаж выставы: 16. вересня, 
17.00 год, в сідибі Ліґницкой Пуб-
личной Бібліотекы.

Три
в ы м і р ы 
лемківскых церкви

« Од дітиньства любил єм 
майстеркувати, пришла 

мі думка, же може повело 
бы ся зробити таку малу 

церковцю »

На знимцi горi Михал 
Вархiл перед церквом 

в Бортным, де 
проходила єдна 

з выстав його моделiв. 
Знимкы походят 
з ахрiву артисты.

Наталiя Малецка-Новак
natalia@lem.fm
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КУЛЬТУРА

Як інформує Театер Александра Ду-
хновіча, дня 7-го септембра 2016-го 
року словацька Асоціація сучасного 
театру (Asociácia súčasného divadla) 
выголосила резултаты голосованя 
театралных крітіків і публіцістів на 
номінації про нагороды знаны під 
назвов DOSKY 2016.

DOSKY суть театралны оціні-
ня сезоны і передавають ся од 
1996-го року почас міджінародного 
театралного фестівалу Divadelná 
Nitra. Оцінюють ся творивы чіны 
в области професіоналного театру 
на Словакії. DOSKY ся уділюють 
фізічным особам без огляду на їх 
державну приналежность, творцям 
за умелецькы выконы, котры мали 
премєру в театрах на теріторії Сло-
вакії в односній театралній сезоні 
в осмеро катеґоріях.

НОМІНАЦІЯ ПРО АКТОРА ТАД

За театралну сезону 2015/2016 
ся міджі трьох номінованых за 
найліпшый акторьскый выкон 
в мужскій катеґорії дістав Василь 
Русиняк, член Театру Александра 
Духновіча в Пряшові. Номінованый 
є за роль Венечкы в драматізації 

твору Венедікта Єрофеєва з назвов 
Москва–Петушкы, котру в нашім 
театрі режіровав Светозар Спру-
шаньскый.

Святочне выголошіня резул-
татів одбуде ся 18-го септембра 
2016-го року о 20.30 год. в Шту-
дію Словацького народного театру 
в Братіславі. Передаваня премій 
буде в прямім ефірі мож видіти 
і на проґрамі Dvojka словацькой 
верейноправной телевізії.

ВАСИЛЬ РУСИНЯК

Член Театру Александра Духновіча 
Василь Русиняк народив ся 14-го 
авґуста 1953-го року в Пряшові. 
По закінчіню основной школы 
штудовав на втогдышній ґімназії 
з навчалным языком україньскым 
в Пряшові. По матуріті продовжо-
вав штудовати на Київскій націо-
налній універзіті К. Карпенка-Каро-
го. По закінчіню штудій наступив 
до втогдышнього Україньского 
народного театру, котрый ся од 
1990-го року называть Театер Алек-
сандра Духновіча і є днесь єдиным 
професіоналным русиньскым теа-
тром у світі.  ●

Петро Медвідь
petro@lem.fm

Фот. divadload.sk.
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Председа  словацького  парламенту, 
котрый є єдночасно і председом Сло-
вацькой націоналной партії (Slovenská 
národná strana – SNS), бы дав Русинам 
депутата в парламенті. І жебы не быв 
хтось  діскрімінованый,  дав  бы  і  ін-
шым народностям  депутатів,  котры 
бы їх заступали в парламенті. Андрея 
Данка такым способом «просвітило» 
почас  навщівы  Румунії,  де  быв  по-
смотрити румуньскых Словаків.

Данко  якбач  аж  почас  навщівы 
Румунії обявив теплу воду і дізнав ся, 
же  народностна  політіка  Букурешті 
є о штоська далше, як народностна по-
літіка Братіславы. Оно бы на Данковій 
«народностній беневоленції», котра го 
поїмала в Орадеї, не было нич смішне, 
покля бы председу парламенту і SNS 
не пронаслідовали його высловы з не 
так давной минулости.

Данко од свого вступу до парламенту 
по выборах в марці того року бавить 
цілу Словакію. Як председа єдной із ко-
алічных партій, но головно як єден із 
трьох найвысшых конштітучных дія-
телів – председа парламенту, діставать, 
самособов, много медіалного простору. 
Чоловік даколи лем німо сідить і розду-
мує, што властно «автор хотів повісти», 
бо його калічіня словацького языка є на 
уровни такій, же бы міг сміло конкуро-
вати наприклад мадярьскым політікам, 
на котрых видіти, же словацькый язык 
їм не є природным, лем навченым. Но 
омного смішніше, як Данковы слов-
ны жонґльованя, є про мене Данкове 
обернутя ся ку Богу і меншынам, котре 
ся намагать потвердити холем раз за 
тыждень.

Є правдов, же од перевзятя функції 
председы SNS у 2012-ім році Андрей 

« Данко якбач аж 
почас навщівы 
Румунії обявив 
теплу воду і дізнав 
ся, же народностна 
політіка Букурешті 
є о штоська далше, 
як народностна 
політіка 
Братіславы »

Выліченый 
моцьов

Петро Медвідь
petro@lem.fm

Данко намагав ся презентовати быв-
шым председом морално і політічно 
здецімовану, міцьно протимадярьску 
і протиромску партію як штось нове, 
почливіше, што є збудоване на осно-
вах історічной SNS, но позбавлене як 
раз того, што їх дістало до декаденції 
такой, же  зістали мімо парламенту. 
Но бісідам о чісто патріотічній партії, 
котра не мать проти никому нич, лем 
любить свою отцюзнину, протиречіли 
різны выголошіня Андрея Данка, го-
ловно перед комуналныма выборами 
у 2014-ім році.

Втогды ся наприклад обув до пред-
седы  мадярьско-словацькой  партії 
MOST-HÍD, за котру кандідують і дако-
тры Русины, Белы Буґара, на котрого 
знова раз вытягнув «мадярьску карту» 

і бісідовав о тім, же Буґарови іде лем 
о теріторіалну автономію про Мадярів 
на Словакії. Што, самособов, Буґарова 
партія ниґда не мала у своїм проґрамі.

Своє  од  нього  в  тім  часі  дістали 
і  Русины,  кідь  в  телевізній  діскузії 
повів, же з Буґаровым MOST-HÍD вже 
співпрацують і Русины, і же ся зоха-
били  завлечі  до  гры  о  теріторіалны 
автономії,  што  видів  як  небеспеку 
про  Словакію.  Было  то  в  часі,  коли 
Округлый  стіл  Русинів  Словеньска 
говорив  о  можливостях  вытворіня 
народностных самосправ, што плат-
форма  дала  і  до  свойой  пропозіції 
закона о народностных меншынах. Са-
мособов, же ся Округлый стіл Русинів 
Словеньска діштанцовав од будьякой 
співпраці нелем з партійов MOST-HÍD, 
але од співпраці з політічныма пар-

тіями обще. Так само ся діштанцовав 
од  будьякых  думок  о  теротіралных 
автономіях,  котры  бы  мали  за  ціль 
розбивати державу, бо Русины хотіли 
лем културны самосправы – рішыти 
о  своїй  културі  і школстві  самы,  не 
подля того, што надіктують урядници 
в Братіславі.

Неперешло  много  часу  і  як  раз 
Данко є тот, хто співпрацує з Белом 
Буґаром  і  партійов  MOST-HÍD,  а  не 
Округлый  стіл  Русинів  Словеньска. 
По марцовых выборах суть буґаровці 
коалічныма партнерами словацькых 
націоналістів. І одвтогды не є єдной 
вызначнішой прес-конференції, де бы 
Андрей Данко не повторяв, як є вдяч-
ный за то, же му Бог дав скушеность 
быти в коаліції з народностнов парті-

йов, же Бела Буґар є його колеґа, а уж 
і приятель. Днесь докінця не говорить, 
же даяка меншына хоче автономію, 
а  сам  собі  по навщіві  Румунії  знать 
представити  меншынову  самоспра-
ву.  Бо  мати  депутата  в  парламенті, 
котрый там є лем на основі того, же 
заступать меншыну, є de facto так само 
форма народностной самосправы. І чу-
дуй ся світу, така самосправа, о котрій 
говорили  і  Русины,  жадну  державу 
не  розбивать,  ани  не  хоче  розбива-
ти.  Навспак,  меншына  собі  і  такым 
способом може лем реалізовати своє 
конштітучне право – рішыти о спра-
вах, котры ся їй дотуляють, сама. А то 
іщі Данко може не знать, же як піде 
до Мадярьска ці Сербії, чекать го єд-
наке несподіваня, же меншыны там 
мають  подібны  формы  самосправы 

як в Румунії і державы ся досправды 
на основі того не роспадуть. А може 
суть тым і міцьнішы.

Веце  як  щірость  в  Данковых 
думках  о  депутатах  про  меншыны 
і в штотыжденнім дякованю Богу за 
нового  цімбора  Белу  і  його  партію, 
виджу у председы парламенту вылі-
чіня  моцьов.  По  марцовых  выборах 
была  барз  легка  математіка,  жебы 
поскладати потрібну кількость депу-
татів  до коаліції  і  вытворити владу, 
в котрій бы Данкова SNS мала вплив 
і  здобыла  міць.  Тадь  о  то  в  карьєрі 
політіка, котрый ся поставив на чоло 
втогды непарламентной партії, цілый 
час ішло. Но і в такім припаді ся за-
бывать на вшытко, што было, докінця 
і «ідеалы» мож в дакотрых припадах 
одшмарити, і смотрить ся на то, што 
і як бы ся дало, жебы сьме вшыткы 
были спокійны. Міць, або ліпше пові-
джено можливость єй мати, вылічіть 
вшыткы проблемы і протиходности.

Но  і  не  треба  забывати  ани  на 
другый аспект, і то, же реалні тримати 
в руках міць значіло вже у неєдного 
політка, і веце радікалного як Данко, 
же зо своїх міцьных слов мусив упу-
стити, і інтеґровати ся до реалности, 
в котрій ся зобудив. І то грає самосо-
бов свою роль в припаді Данка.

І так є днесь з Данка патріот, а не на-
ціоналіста, котрый лем любить свою 
отцюзнину, но простор уж на Словакії 
видить і про меншыны. Не знам, ці 
собі з Буґаром минулость выдіскуто-
вав, но Русинам ся за кривы обвині-
ня не оправдав дотеперь. І зато собі 
думам, же є лем выліченый моцьов, 
котру  моментално  має.  Лемже  хто 
знать, коли ся му верне рецідіва. Не 
вірю му, і тяжко вірити його думкам, 
покля досправды не увидить чоловік 
даякы чіны. Но бавлю ся на тім, яка 
є міць міцьна.  ●

Жрідло фотоґрафії: Wikipedia.com.
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ТЕОФІЛЬ КУРИЛЛО
Дневник Лемка з Талергофу
(Лемківскій Річник 2004, з великоруского 
языка перевюл Петро Трохановскій)

102 рокы тому 
в Талергофі…

14 ВЕРЕСНЯ. ПОНЕДІЛЬОК. 
— О 8 годині вечера 

выізджат перший транспорт 
рускых Лемків з вязниці при 
повітовым суді в Ґорлицяах. 

Вязничны власти, зо 
Скальчыньскым на челі, 

зобрали нас на вязничным 
пляцу, прочытали список і, 
по ревізиі особистых річы, 

наказали формувати ся 
в ряды, по четверо – пак 
іти на стацию. Тримаючы 
валізкы в руках, мы ішли, 
не знаючы де, не сміючы 

ани звідувати ся де нас 
выправляют. 

При нашым выході з вязниці 
зобрало ся велькє чысло 

ґорличан, котры односили ся 
до нас ворожо, зо зневагом. 

На іх проклятства мы не 
реаґували, а в молчаню 

продолжували свою дорогу. 
Веде нас кількох жандармів. 
На стациі розміщают нас до 

товаровых ваґонів, по веце як 
чотырдесят люди до єдного. 

На ваґонах жандармы 
крейдом выписали: „Ідут 

москальофілі – зрадникы”.

15 ВЕРЕСНЯ. — Потяг рушат з місця, пак стає на 
каждій стациі. Такой всяди стрічат нас місцеве 
населіня і проклинат. 
Якыса стара жінка, тримаючы в руках молитовник 
з кораликами, бесідує до сусідкы: „Слухай Марись, 
я така деликатна, куры сама не зотну, але того попа 
в ваґоні різала бы-м по кавальчыку”. Хтоси зачал 
метати до нас піском і папірисками. Взрівшы тото, 
жандарм запер ваґоновы двері і потяг дыргнул 
з місця. 
Приізджаме до міста Жывєц, тот сам образок. Іме 
власны запасы, куплены в Ґорлицях, та з уміром, 
адже не знаме як долго прийде ся нам быти 
в дорозі.

16 ВЕРЕСНЯ. — Іхаме через Угры. Нестерпна 
спека! В запертым ваґоні страшечні душно, 

бо нас в ним дуже, а отверати двері заказано. 
Декотры з нас лежат на підлозі, мало жывы. 

Спохватившы ся, же мам серед своіх річы воду 
до полоканя зубів, вынимам ю, нюхам і даю 
понюхати о. Дуркотови зо Ждыні. Тото нас 
дакус одсвіжат. А лем жандарм отворил на 

хвильку двері, з жадністю силиме ся хватити 
полныма грудми свіжого повітря. Лиця нашы 

червены, а очы од духоты вытріщены на верхы.

17 ВЕРЕСНЯ. ЧЕТВЕР. — Як лем 
потяг сперат ся на даякій стациі, 
дораз жандармы освідомлюют 
місцеве населіня – кого они 
везут. Жандармы отверают 
ваґоновы двері, гурма народа уж 
нас жде, кыльне і такой жадат 
выдати нас. 
Хтоси з гурмы повіл, же серед 
нас находит ся професор руского 
університету. Я ся всміхнул на 
тоту одзывку, за што гурма 
зачала метати до мя камінями. 
Кєд бы жандарм не встиг 
заперти двері, могли бы мя 
і забити. На наступній стациі 
гурма катеґоричні жадала выдати 
нас для самосуду. Молчыме і, 
спрятавшы ся в глубині ваґона, 
з трепетом вычекуєме нехыбной 
смерти, та на наше щестя потяг 
рушат і жандармы заперают 
двері.

18 ВЕРЕСНЯ. ПЯТНИЦЯ. — О 10 годині ночы прибываме до міста Ґрац в Штириі, пак 
до Абтісендорфу і Карльгофу. 
На стациі стрічают нас жолніры з Талергофского лаґру. Сформувавшы нас в ряды, по 
четверо, наказали іти за собом. 
При сьвітичах ідеме піше до лаґру під ударами кольб і боканчів, по плечах і де 
попаде.  
Ідучий попри мі Димитрий Качор з Бодаків отримал міцний удар кольбом, стиснул 
зубы, іде дале, та од міцного болю слезы вказали ся му в очах. Наш транспорт 
розділяют до польовых цельтовых шатер, в якых, посередині і по боках находит ся 
по пару околотів соломы. Спати мож лем сідячы, операючы ся о околот. 
Декотры з нас, барз змучены, засыпляют в такым положыню. На нашу просьбу 
позволено нам выходити з шатра за потребом, та в товаристві жолнірів і на барз 
коротко – не мож было схоснувати для той конечности нич понад минуту – під 
загорозом ударів кольбом, а то і джґніня багнетом. Скорыстати з того позволіня 
могли лем декотры з нас, бо лем што дві годины четверым людям мож было выйти 
за потребом. 
Од выізду з Ґорлиц не іли мы вареного. Доідаме остаткы взятых запасів.
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Подіі в найблизшым 
тыжни

12.09.2016

Рекрутация до ансамблю Рутенія
Братислава

Рекрутация є направлена на каждого, хто має 
дяку сполнити ся в роли танцуристы, співака або 

гудака народной капелі. Членьство в ансамблю 
дає можніст не лем познати традициі і культуру 

Русинів, але тіж оферує спілпрацу з інчыма ру-
синьскыма орґанізациями та ансамблями.

14.09.2016

Засіданя на чест академіка Антония Годинкы
Будапешт, 11.00 год.

14.09.2016

«Корчма під зеленым стро-
мом (Словацка рапсодия по 
русиньскы)» – пєса ТАД
Театр Александра Духновича, 
Пряшів, Велика сцена,
19.00 год.

16.09.2016

Самітны церковці – одкрытя выставы 
мініятур Михала Вархіла
Ліґниця, Публична Бібліотека, 17.00 год.

16.09.2016

Рекрутация на русиньско-лемківску філолоґію в Кракові – конец
Педаґоґічний Університет, Краків

Педаґоґічний Університет заявил можніст аплікувати на росийску фі-
лолоґію зо специялізацийом: русиньско-лемківскій язык через елек-
тронічну реґістрацию, котра тырват медже 1.-16. вересня/септембра 
т.р. Дальше термін складаня документів, по тым коли студент отри-

мат позитивну верифікацию в інтернетовым системі рекрутациі, буде 
тырвал до 16. вересня/септембра т.р.

18.09.2016

«Забыткы на карпатскых пустатынях» – 
вернісаж выставы
Етноґрафічний Музей ім. Ф. Котулі, Ря-
шів, ул. Рынок 6

В рамках тогорічных Европейскых Дни 
Дідицтва празднуваных в підкарпатскым 
воєвідстві, мож взяти участ в вернісажы 
выставы, котра свою премєру в марци 
того рока в Варшаві. Видіти мож на ней 
знимкы з неґативів і фотоґрафічных од-
биток, зробленых вчас вельолітніх інвен-
таризаторскых і консерваторскых робіт, 
веденых Барбаром Тондос і Єжы Туром 
в 50. роках минулого столітя на обшыри 
давного ряшівского воєвідства.

17.09.2016

Лемківска Забава
Хоцянів

Кружок Стоваришыня 
Лемків в Пшемкові про-
сит на забаву, на котрій 
заграт ансамбль

18.09.2016

Х Фестіваль нацийональной взаімности
Скансен Выгорлятского Музею,

Гуменне, 13.00 год.

1 14.09.2016

Рекрутация до 
ансамблю Рутенія

Братислава

2

3

5

6

11
10

7 8

94

17.09.2016

«Заповід Адольфа Івановича Добряньского про 
сучасніст» – серия выкладів

Містецкій Уряд, Гуменне, 13.00 год.

16.-18.09.2016

XXII Дни Гуцульского Коня
Реґєтів Нижній
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Скоропис

Демко Трохановскiй
demko@lem.fm

В попереднім скорописі полетіл єм з ґеоґрафійом і вымі-
нил деякы европейскы державы, котры вызнают Русинів. 
Не буду іх зас вымінял, бо іх єст барз дуже, лем припомну, 
же дальше лем єдна знана мі держава іх не вызнає. Перше 
і єдине місце фурт занимат Украіна. Але листу тых по-
рядных держав треба пошырити о Босню і Герцеґовину. 
Хоц войны на Балканьскым Пілострові то бодай найбарже 
кырвавы конфлікты по ІІ Світовій Войні, Босня і Герце-
ґовина встигла уж давно вызнати Русинів, хоц – подібні 
як наш самітний лідер од не-вызнаня – не приналежыт 
іщы до Европейскій Уніі. Правда, же часом з практичным 
схоснуваньом законів о меншынах єст там ріжні, на што 
скаржыли ся недавно Італиянці, але принаймі нихто ім 
не бесідує, же іх неє. Босня і Герцеґовина офіцияльно 
вызнає 17 нацийональных меншын – Альбанців, Жыдів, 
Італиянців, Мадярів, Македонців, Німців, Поляків, Ромів, 
Румунів, Росиян, Русинів, Словаків, Словенців, Турків, 
Украінців, Чехів і Чорногірців, Можна? Можна!

•••
Як видно выже, Босня і Герцеґовина напевно не вызнає на-
цийональности, котру через криску посередині форсуют 
деякы антирусиньскы активісты цілого світа. Так званы 
Русины-Украінці (за другыма джерелами Лемкы-Украінці, 
а часом без крискы посередині), то – наоборот – такій рух, 
котрий не єст вызнаний ниґде і никым, окрем Украіны. 
Но, може не аж так офіцияльно, але напевно на таку 
форму менуваня того руху смотрят там прихыльным 
оком. Тепер тот рух повинен ся чути загорожений. Іх, пи-
саний через криску, етнонім, котрий хотят підвысшыти 
до рівня званя субетносу (така катеґория істнує такой лем 
в украіньскым науковым дискурсі), помалы перенимают 
інчы рухы. Сынове Руси-Украіны, котры підкрисляют, же 
етнонім Украінці был введений галицком і наддніпрянь-
ском інтеліґенцийом в середині XIX столітя, цілю преци-
зийно одділити і втримати асиміляцию іх Родів східніма 
сусідами, котры менували ся Русскыма. Днес неє такого 
загорожыня, зато повинны вернути своє Одвічне Давне 
Імя, котре носили поколіня іх Прадідів.»

•••
Будучы дальше за східньом границьом, маючы свідо-
міст, же роблю лем непотрібну рекляму, і то за дармо 

(може мою соспільну працу вкінци достереже устяньска/
усьцяньска блоґерка!), наверну іщы до інтернетового 
украіньского каналу «Перший західний». О тым, же 
выдатна співачка Софія Фоедина, прославляюча в своіх 
піснях героів Орґанізациі Украіньскых Нацийоналистів 
(охочо запрашана за публичны грошы польского по-
датника м.ін. до Зындрановы і Лугів – то тіж тема для 
блоґеркы з УР), з гостя проґраму Топ Тема остала з часом 
його ґаздыньом, уж єм споминал. Але верну до часів, 
коли, подібні як вчас весіля – з дівкы не зробили іщы 
жену, была попрошена до телевізиі при нагоді свят-
кувань 25-літя Украіны. Повідала не лем о Докерзоню, 
але і Закерзоню, споминаючы о Лемках, котры находят 
ся днес в границях Украіны. «Головна Лемкыня світа», 
як ся сама назвала в інтервю, підкрислила, же покля 
«украіньскє не буде утверджене в украіньскій державі 
(чого не было за остатніх 350 років), дотля не можеме 
бесідувати о правах і свободах другых люди». Лиша-
ючы справу неточности – 350-літнього браку украінь-
скости в украіньскій державі на 25 років істнуваня той 
украіньской державы (бракує 325 років), я думал, же 
політолоґ з Університету ім. Франка (Івана, выдатного 
украіньского писателя – не путати з Гансом!) повинна 
выходити наперед проблемам прав і свобід вшыткых 
громадян державы, але не перший раз єм в блуді. Окрем 
того, Софія Федина аж і по трьох роках од Евромайдану, 
«як украіньскоязычний Украінец чує ся дискримінувана 
в загальноукраіньскым медияльным просторі». Уж тепер 
вшытко розумію – Русины будут вызнаваны на Украіні аж 
товды, як власт вызнат самых Украінців. Треба, просто, 
станути запоряд і почекати на свій час.

•••
Зас маме аферу на Мадярах. По скандалях з дітми 
з Підкарпатской Руси, котры поіхали там недавно на 
табір зміцнити свою нацийональну русиньску достомен-
ніст, репрезентация адміністрациі мукачівского району 
закарпатской области (як доносит порталь ua-reporter.
com) поіхала до мадярского міста Дьондьошы, жебы 
взяти участ в фестівали з нагоды Дня Нацийональных 
Меншын. Зас хтоси в Мукачеві не провірил, же Мадяры 
то цивілізувана держава, котра офіцияльно вызнає Руси-
нів, зато не чудным єст, же урядників з Украіны стрітили 
«кремлівскы аґенты – представникы місцевого одділіня 
політичного русиньства», вынимаючы русиньску фану, 
коли урядникы робили фоткы з місцевом адміністра-
цийом. Кремлівскы аґенты, хоснуючы таку нагоду, тіж 
ся пофоткали, а знимкы замістили в інтернеті. Скандаль 
жене скандаль, а афера аферу. Аж страх іхати даде в світ 
з Закарпатя. А здавало бы ся, же сельфі в нашых часах 
то нормальна справа.

Світла школа

ФАФРИНДЯ І СКОНФІСКУВАНЕ

Ясне як перо

ФАФРИНДЯ І СКОНФІСКУВАНЕ

Вшыткым знатя, што 
чысленны реформы 

освіты піднесли рівен 
сучасного шкільництва 

такой під небеса, де 
ясне сонце світит. 

А і вчыня русиньского 
языка зазнало такого 

проґресу, же декотрым 
на лекциях языка остає 

лем грати в компуте-
ровы гры, вчыти ся 

малювати, або співати.

Наша підредакция 
Фафринді ани сой не 
думат, же днешня са-

тира тыкат ся вечерніх 
шкіл русиньского языка, 

котры успішні веде 
здружыня Колысочка. 

То єст більше о тых 
ученниках, котрым 
лем фиґлі в голові, 

а не школа. А вечерні 
школы любиме і підпо-
рюєме. Хоц бы і рекля-

муючы іх в нашій Ґазеті 
для карпаторусиньско-

го народа.

Выдаваний в Ужгро-
оді Місяцьослов на 
1923 р. кротко пояснят 
ідеолоґічний напрям 
редакциі Фафрин-
ді – Сконфіскуване. 
Приповідка фурт 
наберат актуальности, 
хоц бы не знам як єй 
очорнити.
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