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е сідят мі посліднім часом вшыткы тоты засіданя. Або треба на дощу
стояти годину і, прібуючы войти, поясняти посторонным, за чым
чловек пришол і же был там прошений, або – заміст сісти при суботі з женом при чарці вина по цілым дни забавы з дітми, бо і ім ся
дашто од жытя належыт – іхати парусот кілометрів, жебы ся дознати, же вшыткы
довкола праведны і все-честны, а лем русиньскы медиі ЛЕМ.фм най ідут до... (ту
доповіджте сой самы, богатство нашого языка єст превеликє). Того рода стрічы
не были бы можливы, кєд бы не...
Істория польскых законів, котры тыкают нацийональных меншын
(і ту замірено помину знаний лем з польского законодавства
термін «етнічны меншыны», і так найчастійше поминяний в ріжного рода дебатах і дискусиях) сігают кінця 80. років ХХ столітя. Мают дефініювати і кодифікувати обшыр охороны, підпоры
і розвитку етнічной достоменности тых ґруп, котры сут меньшы
од окружаючой іх векшости. То примір явиска, котре называне єст
позитивном дискримінацийом, бо односит ся до приданя деякым
выбраным частям соспільности специяльных прав, з котрых, бесідуючы в великым скорочыню, можут мати хосен лем они. Поясніньом такого підходу до меншын в цивілізуваных демократичных
державах єст простий математичний рахунок – кєд в демокрациі
рішат більшіст, малы ґрупы николи не добили бы ся голосу, предовшыткым в такых справах, котры тыкают лем іх, а сут може
і – хоц істория уж вылічыла меншыны з такого думаня – доцяп
неістотны, або нияк не достеріганы через окружаючу більшіст.
Такой одраз по політичных перемінах 1989 рока, зачали ся
в Польщы (а і в другых посткомуністичных державах) бесіды,
котры мали ґварантувати нацийональным меншынам іх права,
не лем в виді загальных записів поєдных конституций, але тіж
в специяльно написаных ґу тому законах. Такой першым того
приміром был проєкт Гельсіньской Фундациі Людскых Прав з 1993
рока, котрий был шыроко дискутуваний м.ін. в соймовій Комісиі
Нацийональных і Етнічных Меншын, але консультациі были ведены і з членами орґанізаций поєдных меншын. Товды же, бодай
перший раз по 1989 році, проєктодавці (авторами были: Ґжеґож
Януш, Збіґнєв Голда, Марек Новіцкій, Анджей Жепліньскій) достерегли Лемків-Русинів, котры вчас комуністичного режіму были
выняты спід права, пропонуючы в «Проєкті уставы о правах осіб
приналежных ґу нацийональным і етнічным меншынам» вызнати
іх окремом меншыном, котру – разом з інчыма бездержавныма
меншынами – причыслили до ґрупы «етнічных меншын», маючы
тоты самы права як і «нацийональны меншыны», з том лем ріжницьом, же тоты послідні односят ся до народу зорґанізуваного
в другій державі.
Хоц до схваліня актуально обовязуючой в Польщы «Уставы
про нацийональны і етнічны меншыны і про реґіональний язык»
минуло іщы вельо часу (принята была допіро в 2005 році), наступным єй мотором, котрий з ріжныма закрутами, але даяк ішол
допереду, была діяльніст соймововий Комісиі Нацийональных
і Етнічных Меншын, котра в особі єй товдышнього ведучого, посла

Яцека Куроня, в 1998 р. представила проєкт
уставы о меншынах до процедуваня в Соймі
Польской Республикы. В пояснінях потребы
схваліня такого закону вымінены сут критериі,
подля котрых даны етносы сут постеріганы
як нацийональны, або етнічны меншыны (за
подібном квалифікацийом як в проєкті ГФЛП),
а при нагоді находит ся там аднотация тыкаюча
лемківской меншыны, котра «односит ся до
той части лемківской соспільности, вызнаючой
ся окремом од украіньского народу ґрупом».
Листа вызнаных меншын в принятій в 2005 р.
уставі ся не змінила. Сміло мож дедукувати,
же кєд істнуют даякы Лемкы, котры чуют ся
Украінцями – сут Украінцями (за Повселюдным Списом з 2011 р. то лем 2,94% лемківской ґрупы), а тоты, што звязку не чуют – сут
окремом меншыном, котрій устава ґварантує
2 місця в Спільній Комісиі Уряду та Нацийональных і Етнічных Меншын.
Прото чудує днешній підхід лемківскых
представників в СКУтНіЕМ, котры просят на
своі стрічы не-лемківскы орґанізациі. Не-лемківскы, а конкретно – украіньскы орґанізациі.
То ключ, котрого николи не зрозумію. Было мі
в минулу суботу пояснюване охочыма участниками стрічы, як мал бы-м розуміти: хто єст хто?
Не понял єм. Може єм за дурний. Тілько знам,
же статут орґанізациі мож змінити так, жебы го
і в міністерстві приняли як статут не церковного
братства, а гейбы лемківской орґанізациі. Але
ци закамуфлювана опция не-лемківска, жыво
заінтересувана партиципуваньом во вшыткым,
што наше, то дорога до миру і згоды? Певно
так. Згоды в розділяню дотаций. Для вельох
тілько лем стартчыт. ●

шефредактор
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Меншыны
на Словакії
бы мали
дістати
веце
грошей

Н

а слідуючій рік дала влада Словацькой републікы в недавно
схваленій пропозіції розрахунку про розвиток културы народностных меншын на Словакії о 620 тісяч евр веце як того року.
Інформує о тім офіціалный сайт уповномоченого про народностны меншыны і етнічны ґрупы в Словацькій републікы.
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Тот крок має значіти далше
наповніня єдной із пріоріт
проґрамового выголошіня
влады і владной коаліції,
в котрім ся завязала вытваряти условії про розвиток
народностных меншын
в области всокочіня і розвиваня їх ідентічности,
языка, културы і традіцій.
Дотачный проґрам Култура
народностных меншын на
рік 2017 по схваліню державного розрахунку в Народній раді Словацькой
републікы бы мав діспоновати сумов 4 500 000 евр.
Фінанчны дотації, котры
суть даны в рамках дотачного проґраму Култура

народностных меншын,
котрого ґестором є уповномоченый влады Словацькой републікы про народностны меншыны і етнічны
ґрупы, будуть перерозділены міджі народностны
меншыны подля сістемы,
котру у Выборі про народностны меншыны і етнічны
ґрупы з дакілько змінами
і припомінками протисли
представителі русиньской
народностной меншыны.
В роках 2015 і 2016 было
про народностны меншыны выділено з державного розрахунку 3 879 250
евр. Русины дістали з той
сумы на свої културны події
і актівности суму 294 032,
котра была перерозділена
міджі окремых жадателів
і їх проєкты. В році 2017
бы так векша сума мала
іти і Русинам.
Уряд влады Словацькой републікы в співпраці
з Урядом уповномоченого
влады Словацькой републікы про народностны

меншыны і етнічны ґрупы
планує публіковати вызву
на передкладаня жадостей в дотачнім проґрамі
Култура народностных
меншын 2017 почас місяця
новембер т. р.
ОСТАТНІЙ РІК З ДОТАЧНЫМ ПРОҐРАМОМ?
Владна партія Most-Híd
вже ініціовала робочі стрічі одностно приятя закона
о фінанцованю народностных меншын. На основі
такого закона бы мав выникнути фонд на підпору
културы народностных
меншын. Most-Híd собі од
того обіцять стабілізацію
і одполітізованя підпоры
народностной културы на
Словакії. У фонді бы мало
быти веце грошей (рахує ся
коло 8 міліонів евр), обєм
грошей бы мав быти стабілный, не мав бы ся міняти каждый рік, як тому
є теперь, подля схваленого
державного розрахунку на

даный рік, і меншыны самы
бы мали рішыти, як тоты
грошы розділити. У вопросі найвекшого нароснутя
обєму грошей, кібы ся закон прияв так, як го хотіла
уж довшый час просадити
партія Most-Híd, поміг бы
головно Мадярям.
Заведжіньом фонду,
подля пропозіції партії, бы
перестав платити модел
перероздільованя грошей
міджі окремы меншыны,
котрый просадив Округлый стіл Русинів Словеньска. Русины бы в рамках
нового фонду дістали на
свої културны актівности
реално веце грошей, але
то лем завдякы векшому
обєму грошей обще выділеных на културу меншын.
В рамках перецентуалного
перероздільованя цілковой
сумы на меншыны, бы на
тім были гірше. ●
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Стріча
орґанізаций
в Ліґници
Демко Трохановскiй

demko@lem.fm

В минулу суботу, 22. жолтня/октобра 2016 р., представникы лемківской ет-

нічной меншыны в Спільній Комісиі Уряду та Нацийональных і Етнічных Меншын
(СКУтНіЕМ) орґанізували стрічу, на котру запросили лідерів церковных братств,
украіньскых обєднань і лемківскых орґанізаций. Засіданя проходило в просторах
Рыцарской Академіі в Ліґници і было ведене др Мирославом Копыстяньском і проф.
Штефаном Дудром – лемківскыма членами СКУтНіЕМ. Посеред присутных нашли ся
представникы: Єпархіяльного Осередка Православной Культуры «Елпіс», Обєднаня
Лемків, Лемківского Ансамблю Пісні і Танця «Кычера», Стоваришыня «Лемко Тавер»,
Товариства Розвитку Музею Лемківской Культуры в Зындрановій, Стоваришыня Руска
Бурса в Ґорлицях і Стоваришыня Лемків. Присутны были тіж представникы медий.
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Пропонуваний орґанізаторами
плян стрічы в великій мірі обнимал
справу выселінь Лемків в рамках Акциі «Вісла», котрой 70. річниця буде
миняла в 2017 році. Ґаздове засіданя
заявили охоту спільного одзначыня
той смутной подіі вшыткыма орґанізациями, котры до 10. листопада/
новембра 2016 р. мали бы выслати
своі пропозициі, обнимаючы спосіб
проведіня пропамятных акций, делеґуючы при тым по єдній особі зо
свойой орґанізациі, котра мала бы
войти до комісиі, рыхтуючой памят
70. річниці выгнаня.
Сама ідея спільного одзначыня
лемківской ґеєнны была радше позитивно принята такой вшыткыма
участниками стрічы, але деякы звіданя ішли в сторону детальных вопросів – як одзначати тоту смутну подію,
предовшыткым з огляду на ріжне
постеріганя і підхід до лемківской
етнічной меншыны інчыма меншынами, або ци пропамятны акциі мали
бы проходити в шыршым форматі,
разом з украіньскыма орґанізациями
та Грекокатолицком і Православном
Церквами. В тій части дискусиі явил
ся тіж інчий вымір траґедиі выселінь,
дополнений Юрийом Стариньскым,
котрий припомнул, же і Циґане,
жыючы на Лемковині, были выселяны разом з Лемками, а доля завела
іх на західні землі Польщы в 1947 р.
лем зато, же были грекокатоликами.
Пишучий тоты слова звернул увагу, же фурт істнує погляд в офіцияльных досліджынях, діянях, але
і прокураторскых слідствах в справі
Акциі «Вісла», котрий нияк не вказує
на факт, же Лемкы буд-коли были
выселяны зо своіх автохтонічных
земель і дальше сут постеріганы як
Украінці, што нарушат законы Польской Республикы і єст лем продолжаньом выдуманой і пропаґуваной
комуністами неправды. Прото і рыхтуваня річницьовых подій могли бы
быти найліпшом нагодом на припомніня, же Лемкы не за своі провины
были выселены, што было поминяне
в публичній опініі вчас комуністичного періоду, ачий долго в польскій,
а фурт істнує і в украіньскій історийоґрафіі, котра дальше пошырює комуністичну ідеолоґію, выдуману в 20.
роках ХХ ст. на засіданях Комінтерну
і інчых комуністичных інституций.
В звязку з 70. річницьом Акциі
«Вісла», члены Спільной Комісиі Уряду та Нацийональных і Етнічных Меншын, будучы орґанізаторами стрічы,

запропонували в своім імени і інчы
способы одзначыня выселінь. Попросили участників засіданя о пропозициі осіб, котрых кандидатуры
мож бы выслати до центральных
урядів, рішаючых о признаваню державных нагорід, але додати треба,
же посеред десяток персональных
пропозиций являли ся і такы голосы,
же траґедия Акциі «Вісла» не єст
найліпшым моментом на такы діяня.
Доцяп непонятом частю засіданя
в Ліґници был наступний заплянуваний пункт, т.є. омовліня «актуальной
ситуациі стоваришынь і лемківскых
орґанізаций». В тым дост неясным
речыню явила ся наівніст орґанізаторів стрічы – др Мирославы Копыстяньской і проф. Штефана Дудры,
котры думали же «актуальна ситуация стоваришынь…», т.є. підниманя
темы внутрішніх справ Стоваришыня
Лемків на публичным форумі, лежыт
в обшыри іх компетенций. Діло не
в тым, жебы проблемы оминяти, але
внутрішні проблемы буд-якой орґанізациі, підняты в такій спосіб, же
члены СКУтНіЕМ ани не прібували
ся контактувати в тій справі з обома
спірныма сторонами – то скандаль,
а напевно далеко не тота дорога до
розвязуваня проблемів, выслухуючы арґументы лем з єдного боку
і компромітуючы ся абсолютным
незнаньом темы. Парунадцет минут
заняло пояснюваня членам Спільной
Комісиі, же односят ся до неактуальных проблемів сперед бодай рока,
котры уж давно были розвязаны.
Тота тема была вступом до дальшого критикуваня – в тым примірі
оправданого – задекляруваных діянь
Стоваришыня Лемків, з котрых орґанізация ся не вывязаля. Іде о справу шкільництва і едукациі – вчыня
лемківского языка, котрого процесы
мала координувати орґанізация з Ліґниці, до чого зобовязала ся на стрічы
орґанізаций в Ґорлицях в 2015 р.
Послідні минуты засіданя, орґанізуваного представниками лемківской
етнічной меншыны в Спільній Комісиі
Уряду та Нацийональных і Етнічных
Меншын, были нагодом до звіданя
о тему нищыня лемківскоязычных
части таблиц на Лемковині, о котрых писали сме на нашым портали.
Послідній того рода ксенофобічний
акт был проведений в Ґладышові,
правдоподібно в ночы 30.09/1.10.2016
р. Редакция лем.фм одраз заняла ся
справом, повідамляючы локальны
орґаны, але звернула тіж увагу на

тото, же на проходячым в Варшаві
о пару днів (5.10.2016) 57. засіданю Спільной Комісиі в Міністерстві
Внутрішніх Справ і Адміністрациі,
котре тыкало языка ненависти і актів
аґресиі взглядом меншын, не были
присутны обоі представникы лемківской меншыны, чого результатом
было і тото, же справа нищыня лемківскых таблиц не явила ся на специяльно ґу тому скликаным засіданю.
Не іде о факт, же з деякых причын
лемківскы представникы не могли
взяти участи в засіданю, але о тото,
же – хоц мают такы можности – не
делеґували на стрічу никого, ани бодай не зголосили той темы в даякым
офіцияльным становиску, котре ачий
без іх присутности могло быти одчытане на стрічы в МВСіА, де явили
ся представникы найвысшых державных інституций, маючых протидіяти актам нетолеранциі взглядом
меншын (Головний Штаб Поліциі,
Ґенеральна Прокуратура Польской
Республикы, Головний Штаб Пограничной Стражы і одповідній департамент МВСіА).
Головно в тій справі іхали сме
в минулу суботу до Ліґниці, понеже
11. жолтня/октобра т.р. выслали сме
звіданя до др Мирославы Копыстяньской і проф. Штефана Дудры,
в котрых просили сме о поясніня
цілой ситуациі. Вчас телефонічной
бесіды, котра была одраз запрошыньом на стрічу до Ліґниці, достали
сме інформацию, же м.ін. о тым буде
дебата. Так і было. Дознали сме
ся, конец-кінцьом, же тема лемківскых таблиц буде зголошена вчас
наступного засіданя СКУтНіЕМ, котре одбуде ся 21. грудня/децембра
2016 р. Буде то уж 81 днів по тым,
як таблиці в Ґладышові были замалюваны з каждой стороны села. Але
і 3 дни до Велиі в григорияньскым
календари, коли більшіст присутных
буде уж певно думками при ліпліню
перогів і прикрашаню яличкы. ●
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Шлезакы
як Русины?
Получены Соймовы Комісиі Адміністрациі і Внутрішніх Справ та Нацийональных і Етнічных Меншын
оповіли ся в середу 19. жолтня/окробра за одшмаріньом громадяньского проєкту новелізациі закону про
нацийональны і етнічны меншыны,
котрий мал вписувати до ней шлезску етнічну меншыну, жебы мала
такы самы права як мают Лемкы,
Караімы, Татары і Ромы в Польщы.
Коли бы были введены новы
рішыня, охороном і підпором державы обняты бы были шлезскы традициі і культура та шлезска ґодка
(шлезскій язык), заґварнатувана была
бы фінансова підтримка на шлезску
едукацию. Але не будут. Хоц в 2014 р.
під проєктом новелізациі закону підписало ся коло 140 тис. осіб, вельолітні борбы о вызнаня окремости
Шлезаків на тот момент не приносят
успіхів на высшым адміністрацийным
щабли так теперішньой, як і попередньой каденциі Сойму Польской
Республикы.
За одшмаріньом проєкту голосувло 22 членів комісиі, против было
13, 3 стримало ся од голосуваня.
Над результатом засіданя комісиі
голосувал буде іщы Сойм. Мож ся
єднак сподівати, же Сойм підтримат
рішыня послів ПіС і Кукіз’15 (голосы
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послів з тых партіі переважыли, одшмаряючы громадяньскій проєкт).
На засіданю президия Комісиі Нацийональных і Етнічных Меншын
зголосила внесок покликати підкомісию, цілю детального розсмотріня
проєкту. Представник законодавчой
ініциятивы – проф. Збіґнєв Кадлубек
зо Шлезского Університету, бесідувал, же стараня мают культуровий
характер, звязаний з захороніньом
культуры – так, як ся оно діє в цілій
Европі, а не мают політичной одтени.
Посланка ПіС Барбара Дзюк сопротивляюча ся покликаню підкомісиі,
арґументувала свою опінію тым,
же пропонуване в проєкті вызнаня
шлезской меншыны не выполнят
сумарично вшыткых критерий етнічной меншыны, котры завершены сут
в арт. 2 уст. 3 закону про нацийональны і етнічны меншыны. Подля ней
фольклор жытелів Шлеска єст нерозлучном частю польского фольклору
[…] тіж істория і традиция Шлеска
сут нерозлучном частю історичного
дідицтва польской нациі.
Проблем Шлезаків в Польщы здає
ся быти аналоґічным до невызнаваня
русиньской меншыны в Украіні, де
тіж част громадян, будучых меншыном, домагат ся своіх прав, а іх
жаданя сут іґноруваны. ●

« Коли бы были

введены новы
рішыня, охороном
і підпором
державы обняты
бы были шлезскы
традициі і культура
та шлезска ґодка
(шлезскій язык),
заґварнатувана
была бы фінансова
підтримка
на шлезску
едукацию »

На знимках жытелі ріжных
держав, якы постійно або
часово мешкают на Шлеску,
позбераных в польскє народне
облечыня. Сценерийом был
Шлеск. Знимкы зроблено в рамках фотоґрафічной акциі пн. За
фасадом фольклору реалізуваного з ініциятивы Анджелікы
Добжыньской – членкыні
Ансамблю Пісні і Танця
«Катовиці» Шлезского
Університу. Фот. Шымон
Наврат. Джерело: ceo.org.pl

Осінній номер

«Бесіды»
уж доступний!

Карпаторусиньскє
Общество

Севериян Косовскій
seweryjan@lem.fm

Перед XXIV Лемківском Творчом Осіню вышол
найновший номер часопису «Бесіда» (но. 5 (152),
вересен-листопад 2016), a в ним до прочытаня
м.ін.:
• Валерій Падяк, Русинофобія на Свободі!;
• Севериян Косовскый, Польско-лемківска
таблиця в Ріпках – знищена;
• Петро Трохановскій, Фіялкове XVIII Вересовиско;
• Ваньо Дзядик, Лемківскє Літо в Чмельові;
• Севериян Косовскый, Чужына і єй Ватра;
• Петро Медвідь, 70 років од підписаня
оптаций медже ЧСР і СССР;
• Петро Трохановскій, 4000 кільометрів
в 7 дни;
Окрем выміненых горі статій, в найновшым
номері часопису Стоваришыня Лемків «Бесіда»
найдете передрук польскоязычной статі з «Ґазеты Краківской», котра є посвячена споминам
Димитрия Сабатовича з Долгого. На послідній
сторонах часопису находят ся і спомины про
бл. п. архієпископа перемышльско-новосандецкого Адама, та коротка фотореляция з похоронных богослужынь. Част Одшыли од нас
є тіж присвячена памяти вмерлого в липци/
юлию т.р., русиньского поеты і політичного
діяча – Ґабрієля Гаттінґєра-Клебашко. Попри
статі Даміана Трохановского, слово скал Петро
Трохановскій – Од брата Петра. Речений номер «Бесіды», подібні як попередні інформує
не лем про теперішні подіі з русиньского світа
ци історичны річниці, але і находит ся в ним
много русиньской поезиі та прозы.
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іде до Сієтль

Петро Медвідь
petro@lem.fm

Двомісячник «Бесіда» то часопис Головного Заряду
Стоваришыня Лемків, выходит од 1989 рока, посвячений єст збережыню істориі, культуры і языка Лемків,
інформуючий о жытю нашой і братніх нам соспільности,
плекаючий вірні надіі прадідів і вітців.
«Бесіду» мож почытати в бібліотеці Руской Бурсы
в Ґорлицях, котра отворена єст в каждий ден од понеділька до пятниці, або по індивідуальным догваріню
в інчым терміні. Ґазета є тіж доступна в локальных
Кружках Стоваришыня Лемків в Польщы. ●

В найблизший четвер, 24. жолтня/октобра т.р., Kaрпаторусиньскє Общество
в ЗША одбуде подорож до міста Сієтль, в штаті Вашынґтон. Цілю візиты
буде проба навязаня контактів з тамтышніма Русинами, а попри тым особами, котры буд-якій звязок чуют з іх карпатскым походжыньом.
Орґанізаторы мают дяку просити о присутніст каждого, хто чує потребу
дознати ся про історию Карпатскых Русинів, іх язык, культуру ци обшыр
історичного прожываня. Перша стріча в рамках прогулькы общества до
Сієтль пройде в єдным з ресторанів, а то зато, же заплянувано тзв. етнічну
прогульку через стравы, котрыма найчастійше кормили ся нашы предкы. Но,
така стріча при єдным столі даст нагоду на близше познаня єден-другого,
та, просто, свобідну форму бесіды на речены темы. Дальше, орґанізаторы
кличут, жебы каждий принюс дакій артефакт, або історийку, котра подля
него найліпше выражат його русиньскы конексиі.
Карпаторусиньскє Общество як орґанізатор і ініциятор стрічы, має замірене орґанізувати дальшы того рода стрічы в місті Сієтль. Стрічы мали
бы проходити протягом рока в ріжных задуманых концепциях, зачынаючы
од проґрамів посвяченых фільмам на русиньскы темы, доповідям, музыці,
танцям, святочному малюваню яєц та другых. Точний адрес першой стрічы
то: Sebi’s Polish Bistro, 3242 Eastlake Ave E, Seattle, WA 98102. ●
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В

суботу 22-го октобра 2016-го року в русинькім селі Осадне, в окресі Снина, выступав Хор духовенства Санкт-Петербурзькой
метрополії. З хором пришла і делеґація
Російской православной церькви з мощами святого. Інформовав о тім словацькый денник Korzár.
Хор духовенства Санкт-Петербурзькой метрополії є 30-членным
хором, котрый в Осаднім выступив в рамках події Дні російской
духовной културы. Осадне є за словами православного священика
Петра Сорокы про Амбасаду Російской федерації в Словацькій
републіці, яка была головным орґанізатором акції, вызначным
місцьом на Словакії, бо під містнов православнов церьквов є унікатна кріпта, де є похороненых веце як тісяч вояків із І. світовой
войны. На містнім цінтері є похороненых далшых 1400 російскых
вояків із І. світовой войны.
За словами Петра Сорокы, концерт хору не быв лем співаньом
про публіку, но головно молитвов за своїх родаків, котры суть
в Осаднім похоронены.
До Осадного пришла і делеґація Російской православной
церькви під веджіньом метрополіты Феодосія, якый є абсолвентом Православной богословской факулты Пряшівской універзіты
в Пряшові. Делеґація на Словакію принесла мощі вызначного
православного святого ХХ. столітя – Лукы Кримского, світьскым
меном Валентіна Феліксовіча Войно-Ясенецького.

Святый Лука Кримскый быв архієпіскопом сімферопольскым і цілого
Криму. Так само быв знаменитым
хірурґом і професором медицины,
і быв то як раз він, хто выдумав і в практіці як першый апліковав днесь барз
росшырену локалну анестезію.
Народив ся 27-го апріля 1877-го
року в Керчі в родины апатыкаря.
Наперед скінчів лікарьску факулту
на Київскій універзіті. В 1923-ім році,
по смерти жены, уж як православный
священик вырішыв быти монахом.
В тім самім році ся став єпіскопом. За
свою віру быв трираз арештованый
совітьскыма властями і загнаный до выгнаньства. У 1942-ім році быв повышеный на архієпіскопа. На теріторію Криму ся дістав архієпіскоп у 1946-ім
році, по ІІ. світовій войні. Боронив запераню старых церьквей, коло того
будовав і новы. Притім архієпіскоп выконовав і свою лікарьску практіку.
Святый Лука Кримскый бесплатно принимав хворых, мав дар пророцтва.
Умер 11-го юнія 1961-го року на Праздник Вшыткых святых.
22-го новембра 1995-го року быв Сінодом Україньской православной
церькви Московского патріархату зарахованый до лику святых. В році
1996 были його мощі перевезены до Катедралного собору Найсвятішой
Тройці. В році 2000 почас юбілейного архієрейского собору Російской православной церькви быв записаный міджі новомучеників і ісповідників. ●

До Осадного принесли мощі

св. Лукы
Кримского

Петро Медвідь

petro@lem.fm

Жрідлo фотоґрафії: Wikipedia.
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« Свідком того был 10-літній товды Штефан

Телеп. На тот час не знал іщы, хто то Никыфор,
але зафасцинувал ся фотоґрафічныма апаратами
Влосіньского »

«Дідичне Никыфора:

Штефан Телеп
лемківскій маляр зо Ждыні»

Наталiя Малецка-Новак

natalia@lem.fm

Фотоґрафіі пониже авторства Петра Басалыґы.

В

минулу пятницю, 21. жолтня/
октобра 2016 р.,
в само полудне,
в Музею Никыфора в Креници (одділіня
Округового Музею в Новым
Санчы) проходил вернісаж
выставы пн. «Дідичне Никыфора – Штефан Телеп, лемківскій
маляр зо Ждыні». Присутны
были м.ін. директор Округового Музею в Новым Санчы
Роберт Сьлюсарек, бургомайстер Крениці др Дариюш
Ресько. Музычну оправу вернісажу дополнил лемківскій ансамбль Надія з Крениці, а Петро Мурянка, знаний – не лем
в Креници – артиста, бесідувал о артистичным потенциялі
Лемків.
14

Штефан Телеп єст найбарже знаным в Польщы
сучасным лемківскым непрофесийным малярьом. Подібні як його попередник – Епифан
Дровняк, затримує в малярстві світ сучасной
му вітчызны – Лемковины.
Штефан Телеп вродил ся в 1957 р. в Перегримці. В Ждыни замешкал в 80. роках ХХ
ст., де зачал разом з женом вести ґаздівку. Од
молодости проявлял гуманістичны і артистичны заінтересуваня, м.ін. зберал почтовы значкы,
управлял коріньоплястику, прібувал різбити
в дереві і фотоґрафувати, знат грати на ріжных
інструментах. Фотоґрафуваня Телепа вяже ся
з особом Никыфора. В 1967 р. Е. Дровняк разом з опікуном Марияном Влосіньскым, по дорозі з Фолюша (де Никыфор парократні перебывал в санаториі, де в 1968 р. вмер) затримали
ся в Перегримці. Там звиділи церков і были
гощены парохом о. Йоаном Левярьом. Там же
М. Влосіньскій зробил знимку Никыфора зо
священником і парохіянами. Свідком того был
10-літній товды Штефан Телеп. На тот час не
знал іщы, хто то Никыфор, але зафасцинувал
ся фотоґрафічныма апаратами Влосіньского.
Телеп малює од 90. років минулого столітя.
Творит олійныма фарбами на полотні, а в остатнім часі зачал хоснувати акрильовы фарбы.
Цілой артистичной штукы, разом з натіганьом
полотен на блейтрам, навчыл ся сам. Малювал
головні зимом, бо в інчых частях рока все было
дашто інче до роботы при ґаздівці. Подібні як
Никыфор, записує на образах сучасну му, але
і давну – тоту сперед выселінь – Лемковину.
Найчастійшы темы його творів то краєвиды
Лемковины, в подібній до никыфоровой,

жовто-зеленій кольористиці, церкви, представліня
святых, лемківскы свята
і важны родинны стрічы.
Єдным з героів образу єст
тіж леґендарний Амроз.
Вказує роботу хлопів на
ґаздівці, в лісі, лемківскы
хыжы, або іх внутрішній
вид.
Од рока не малює з огляду на стан здоровля, але
свій доробок вказує шыршій публиці на чысленных
выставах (м.ін. на лемківскій ватрі в Михалові ци на
Бієнале Лемківской Культуры в Креници), на котры
фурт єст запрашаний, напр.
літом т.р. колекция образів
Ш. Телепа вказувана была
в Польско-Словацкым Домі
ім. Д. Юрковича в Горлицях. ●

З IСТОРИI

102 рокы тому
в Талергофі…
24 ЖОЛТНЯ. — Ден
теплий. Роздают
солому і пледы
і зоставляют спискы
новых інтернуваных.

26, 27, 28, 29 ЖОЛТНЯ. — Не
писал єм, бо не мал єм паперя,
а купити го ніт де. О. Василий
Курилло з о. Єднакым
і Мохнацкій замавляют в склепі
мыйницю, бо до того часу
мыли ся мы поливаючы єден
другому воду на рукы. Міцний
дощ і – як його наступство –
страшне болото попри бараку.
Сідиме в бараку, цне ся.

25 ЖОЛТНЯ. НЕДІЛЯ. — Гарда
хвиля. Богослужыня.

30 ЖОЛТНЯ. — Ден теплий. Болото просыхат.
Приходят річы (постіль) з Бялой. Для нас то
радістна подія, бо до того часу спали мы на
соломі, а під голову приходило ся класти або
одіяла, або дашто інче.
Конец-кінцьом урядили в лаґрі одділ почты.
О. Сприсс выбраний головным комендантом
бараку Нр 11. Чытам книжку «Піус ІХ і його
політика» Пельчара. Першыраз мыєме ся
в мыйници. Кару «anbinden» отримал єден
актор – Поляк. Зато, же вдарил руского
студента університету Раставецкого в лице так
міцно, што тот залял ся кырвю.
Добія дигінчыт люди до бараків, жебы не
смотріли на покараного актора. Отримую
замовлений і передше заплачений плед, та він
слабой якости і барз тонькій.
ТЕОФІЛЬ КУРИЛЛО
Дневник Лемка з Талергофу
(Лемківскій Річник 2004, з великоруского языка перевюл Петро Трохановскій)
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ПОГЛЯДЫ

Мерьковати
Петіція, котру перед нецілым
тыждньом спустило Карпаторусиньске конзорціюм Северной Америкы,
не є лем важным ділом про підпору нашого народа на Україні, а є то
і кривым дзеркалом русиньской діялности в Европі. Требало бы ся нам
дакус зобудити, бо іншак можеме барз
скоро обановати.
За остатні два рокы є то вже другый
цілосвітовый апел, котрый конзорціюм
приготовило. Мы сьме за тот час в Европі, аж на даякы выголошіня, тихо. Покля
сьме в европскых державах привыкли
на то, же свої права маєме, і так сьме
ся зачали занимати головно културов,
фестівалами, бо і грошы нам державы
давають, і майже цалком сьме капітуловали на то, же нам треба рішыти і важны політічны вопросы, Русины в Америці суть ментално о штири штокы
высше. Они не беруть ґранты, самы
зберають грошы, глядають спонзорів
і окрім своїх актівностей в Америці підпорують нашы діла ту в Европі. За свої
грошы підтримують такы діла, котры
то найвеце потребують.

Петро Медвідь
petro@lem.fm
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Так, як тому было і по І. світовій
войні, так і днесь як раз америцькы
Русины, котры вже стратили свій
язык, не стратили чутя того, кым
суть, не стратили чутя граніцями
неділительной єдности народа, і не
стратили чутя про то, што є про
Русинів на їх отцюзнині тым найголовнішым. І міджі такы основны
вопросы належыть бесперестанне
припоминаня і атакованя того, же
Русинам суть одопераны їх права на
Україні. Же не суть вызнаныма лем
в тій єдній державі, же не можуть
свої діти давати до школ, де бы ся учіли офіціално у своїм языку, де бы ся
учіли о своїй історії, о своїй културі.
Навеце  робота конзорціюма не є лем
о даякых выголошінях, з даякого сейму ці конґресу, а є то робота, котра
своїма писмами атакує одповідны
орґаны Україны, котра на проблемы
вказує і перед америцькыма політіками, робота, котра має намагу про
тото діло актівізовати людей по цілім
світі, не лем дакілько представителів
конзорціюма.

Жрідло фотоґрафії: Wikipedia.

« Лемже то є лож.

Лож, котров собі
можеме закрывати
очі, но котра нас
може добігнути
з такого боку,
з котрого то не
будеме чекати »

ції про наш розвиток, уж не мусиме
робити нич «політічне», і уж нияк ся
не маєме «мішати» до вопросів іншой
державы, барз ся мылиме.
Бой о права і свободы є вічным бойом. То, што маєме днесь, не мусиме
мати завтра, покля заспиме в якійсь
фестіваловій летарґії і будеме незаінтересованы вопросами нашой комуніты обще, не лем на нашій зогородці.
Не думайме собі, же сітуація ся не
може змінити і в нас, і то барз легко,
і потім і нам буде може треба поміч.
Лемже од кого? Од тых, што будуть
дале рішыти лем културу, ці од тых,
котры суть невызнаныма і дотеперь
нас не інтересовали?
Думам, же є нашым обовязком підтримовати актівности нашых Русинів
у Америці. Їх актівности суть про
добро нас вшыткых. Покля собі то не
усвідомиме, покля не будеме мерьковати на то, што суть і што не суть
важны справы, наше росчарованя
може быти барз траґічне. З актівностей конзорціюма бы собі мали
брати приклад нашы – русиньскы орґанізації в окремых державах, а і тота
міджінародна. Не можеме быти тихо,
кідь не хочеме, жебы коло нашых
проблемів, котры можуть хоцьколи
прийти, были тихо іншы. Тадь сьме
єден народ і танцьом, співаньом не
мож вырішыти вшытко. Мерькуйме.
Бо може сьме іщі не стратили язык,
но можеме стратити іншы основны
справы. Окрім іншого і чутя єдности. ●

Петіцію можете підписати гев:
www.c-rcna.org.
Тото є барз важный момент і з іншой причіны. Кідь собі днесь хтось
давать вопросы, ці бы Северна Америка мала быти членом Світового
конґресу Русинів, або ніт, мав бы о тім
перестати похыбовати. Покля европскы русиньскы орґанізації в остатніх
роках допсравды много раз рішають
лем културу, найвжанішый вопрос –
вопрос нашой будучности на Україні,

сістематічно акцентує і одкрывать
лем комуніта Русинів у Америці. Мы,
навспак, ся того много раз боїме, бо
«не треба ся до того барз мішати».
Лемже то є лож. Лож, котров собі
можеме закрывати очі, но котра нас
може добігнути з такого боку, з котрого то не будеме чекати. Покля собі
думаме, же днесь, кідь маєме нашы
свободы, права, кідь діставаме дота-
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В НАЙБЛИЗШЫМ ТЫЖНИ

Подіі в найблизшым
тыжни
25.10.2016
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26.10.2016

«Ковалі» – пєса ТАД
Театр Александра Духновича, Пряшів,
Велика Сцена, 19.00 год.
Пєса сербского автора Мілоша Ніколіча то абсурдна, місцями терпка комедия, котрой акция
ся діє деси в Німцях. Там, десяткы років по войні,
стрічат ся трьох ковалів, бывшых вояків, котры
завдякы «службі вітчызні“ посплітали своі долі
і своі роды. Каждий забезпечыл свого потомка і наслідника свойой кузні. Лем, як раз, тота
реалніст по роках дожене іх до безнадіі і выкличе стрічу. Бо кому іщы потрібны сут ковалі і іх
кузні? Чекат на вас вельо запутань і розузлінь.

1

«Москва – Петушкы» – выіздна пєса ТАД
Спишска Нова Вес, Дім Культуры, 19.00 год.
Твір Венедикта Єрофєєва єст часто означаний
як роман-поема. Істория є барз проста: Венечка ся прообудит скоро рано по перепитій
ночы, іщы доцяп пяний, але рішат одвидіти
свою любов в Петушках. Почекат, покля одкрыют ся першы склепы, накупит деякы предметы, котры помагают прожыти (або скорше
– не прожыти) паругодинну дорогу… Пак іде
ґу стациі. Войде до потягу і… Дійде до ціли
свойой дорогы? Не дійде? Тото уж не повіме…
Біблия алькоголиків – так є тота поема часто
называна. І зато, же алькоголикы цілого світа
то братя, бо звязує іх тот найсильніший звязок,
творці дозволили сой змінити підназву інсценізациі на «біблия алькоголика“.

4
29.10.2016

«Медвідь» і Спросины» – выіздны пєсы ТАД
Няґів, Дім Культуры, 16.00 год.
Дві єдноактівкы Антония Чехова – «Медвідь» і «Спросины» не раз сут постеріганы як части єдного представліня. Звязує іх тема односин мужа і жены, котры
ся формуют через придаваня банальных і безсмысельных барєр, што, конец-кінцьом, і так завершыт ся
взаімном симпатийом.

5

29.10.2016

«Ніч Босорок»
Русиньскій Культурний Центр, Рускій
Керестур, 22.00 год.
Молодіжна русиньска орґанізация «Форум Младих Рускей
Матки» просит на Ніч
Босорок – маскарадовий баль, звязаний
зо святом Геловін.

7
3
27.10.2016

Карпаторусиньска стріча в Сієтль
Sebi’s Polish Bistro, 3242 Eastlake Ave E,
Seattle, WA 98102
20

30.10.2016

«Златый ключік» – выіздна пєса ТАД
Мартін, Словацкій Народний Музей, 16.00 год.
Буратіно, головний герой приповідкы Алексия Толстого «Златый ключік або Буратіновы авантуры»,
то непослухняча, але і симпатична деревяна лялька
з долгым носом. Тым носом Буратіно вынюхат кажду авантуру, небезпеку, но і спосіб, як з того добрі
выйти, і не лем тото – поможе му найти вшытко,
за чым тужыме – золотий ключык, котрым дают
ся одкрыти двері до щестливого жытя…

6

30.10.2016

35. Карпаторусиньска Стріча
в Юньонтавн
Грекокатолицка парохія св. Йоана Крестителя, 201 E. Main St.,
Uniontown, PA, 15401, 9.00 год.
То святкуваня, в рамках котрых
по Св. Літургіі буде мож пообзерати выступ фольклорной
ґрупы Славяне, попрібувати страв
з русиньской кухні і, очывидно –
зінтеґрувати ся з інчыма.
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фы – днес достаєме тото в виді емотіконів – а найліпше,
як бы жадных знаків не треба было розшыфровувати,
а вшытко вказане было знимками. Така метода полегшат неграмотным зрозуміти світ, або скорше поняти го
інчым, котрых можеме назвати «не-любителями чытаня»,
зато і лоґо, знимка, або інчий ґрафічний знак, єст днес
візитком каждой ініциятивы, проєкту, ци інституциі.
Фб-сайт меншыновой стороны СКУтНіЕМ прикрашала
найперше шырока панорамічна знимка (обнимала цілу
засідальню!) зо стрічы в МСВіА з 14. вересня/септембра,
што мя потішыло, бо в центральным єй пункті находили
ся дває редакторы (ба, самы шефредакторы!) медий
з ґрупы ЛЕМ.фм. Правда, єден обернений плечами, але
Демко Трохановскiй другій не дост, же го видно спереду, насильно прібує
позувати з компутером з наліпленым од фронту лоґо
demko@lem.fm
радия ЛЕМ.фм. То заборонене локуваня продукту, зато
може і недавно знимка-візитка фанпейджа была зактуалізувана до фоткы з посліднього засіданя Комісиі
На стрічы в Ліґници (22.10.2015 р.), котру орґанізували (5.10.2016 р.). Знимка актуальна і з другых взглядів – не
представникы лемківской етнічной меншыны в Спільній видно там уж ЛЕМ.фм, ани інчых медий, понеже перший
Комісиі Уряду і Нацийональных та Етнічных Меншын, раз «хтоси» (хто? – прібуєме ся од парох тыжнів дознати)
дознали сме ся о шырокым діапазоні діяльности єй рішыл выслати четверту власт (анґ. Fourth Estate, укр.
лемківскых членів. Іщы перше о своій діяльности рішыла четверта влада) під стіну. Там єй ани не видно (в тым
інформувати ціла меншынова сторона СКУтНіЕМ, за- і на знимках), ани нияк не чути...
кладаючы свій профіль на всесвітовій ґамбокнижці.
Хоц адміністраторы того сайту зачали просити до ся
своіх фейсбуковых любителів – як ся мі здає – допіро
в минулым тыжни, спостерюг єм, же фанпейдж был 6-3-4, словні: шіст-три-штырі (поясняючы: 6 голосів «за»;
оснований 14. вересня/септембра того рока, т.є. в ден 3 – «против»; 4 особы ся стримали) – так выглядало гозасіданя Спільной Комісиі в Варшаві, коли горяча темпе- лосуваня на початку ліґницкой стрічы, котрого результат
ратура дискусиі довела до выголошыня терміну скликаня дозволил четвертій власти перший раз в істориі стріч
наступного (позашорового) засіданя, тыкаючого языка церковных братств та украіньскых і лемківскых обществ,
ненависти і актів аґресиі взглядом меншын в Польщы. орґанізуваных представниками лемківской етнічной
До любителів фанпейджа долучыл єм 20. жолтня/окто- меншыны в Спільній Комісиі Уряду і Нацийональных та
бра т.р. – товды был уж дакус заполнений змістом, пре- Етнічных Меншын, нагрывати засіданя для журналистичдовшыткым з ре-постами з фб і мотузками до інчых сай- ных цілів. Признам нескромно, же дакус єм ся ґу тому
тів, а іх тема дотуляла ся такой лем подій з Перемышля причынил, не перший раз звідуючы, што представникы
(аґресия взглядом украіньской меншыны) і тем німецкой присутных орґанізаций, будучы найкрасшым квітьом
меншыны. Тепер змісту є дакус більше, явили ся першы – елитом, мают до вкрытя перед Народом, на хосен кокоментарі, а іх темы тыкают не лем двох меншын, але трого гейбы мали діяти? Мож бы тот ден (22. жолтня/
дальше бракує мі там єдной інформациі – о замалюва- октобра) оголосити Всерусиньскым Святом Демокрациі
ній таблици з лемківском назвом села Ґладышів. Фурт і Свободы Слова, але будеме на тілько обережны, же
ся задумую, ци така бздинка – якысы там Лемкы (або іщы не даєме такых постулятів, бо єдна ластівка яри
як чул єм колиси: «Łemki, czy k… jakoś tak») – то справа не зачынат. Тым більше, же по стрічы єден з присутных
меншыновой стороны Спільной Комісиі? По мойому – заповіл, же на другій раз уж не заголосує «за», а кєд бы
гей. Ага, забыл єм, же лемківскы представникы рішыли знал, што буду бесідувал на стрічы, то і тепер голосувал
підняти тему аж кінцьом грудня/децембра. Може до бы інакше. Но, што-ж: «До стрічы!».
того часу придут такы осінні зливы, же благодійна роса
з небес сама вмыє ксенофобічны гріхы вандалів і очыстит
таблиці з фарбы. Уж тепер треба ся зачати молити в тій
інтенциі, бо може тему не буде треба представляти
в державных урядах. Дайме час і ксенофобам – они
тіж мают своі права, пляны, мриі і амбіциі – іщы тілько
таблиц єст до помалюваня...

Богдан Ґамбаль
gambal@lem.fm

Почтарьова сваха правду повідают,
поясняют як єст, а почтар фурт тото
само. Більше марок на листі робит
го штораз тяжшым. А тяжший лист
потрібує більше марок.
Пане почтар, можете ся зо свахом так натігати долго, лем скоро
паперя бракне на тоту вашу забаву.
«ЛЕМКО» – ґазета для народа –
ч.35 за 1913 р.
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Тяжкій проблем
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«Місяцьослов» на 1921 рік, выдаваний в Пряшові в пользу і употребліня руского народа, приносит поясніня причын незмінности поглядів дівчаток, котры
мают влюбліня до сповіданя ся перед судом.
Наша редакция чула, же причына незмінных поглядів дівчаток мусит быти
необнята розумом. Особливо хлопскым розумом.

•••
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Фейсбуковий профіль меншыновой стороны Спільной
Комісиі Уряду і Нацийональных та Етнічных Меншын –
як певно каждий профіль на ґамбокнижці – мат свій
ґрафічний дізайн, зато ліпше выглядат, коли прикрашат
го даяка знимка. Жыєме в такых часах, де люде вертают
до образкового писма, такого як напр. єгыпетскы єроґлі-
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Дівочка пред судом

