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Н
е так давно писал єм о засіданю Конституцийного Суду Украіны, 
котре тыкало поданя процедувати внесок депутатів Верховной 
Рады цілю провіріня конституцийности (згідности з конституци-
йом Украіны) тзв. «Закону Колесниченка-Ківалова», т.є. Уставы 
о принципах державной языковой політикы.

Конституцийний Суд Украіны буде процедувал дальше. Уж оголо-
сил, же займе ся дальшом частю устных выслухань, на што запля-
нувал сой два дни (13.-14. грудня/децембра 2016 р.). Детального 
пляну іщы неє, але кєд цілы два дни пленарных засідань присвятит 
лем на тото, може уж зачнеме достерігати, в котру сторону буде 
ішол тот процес. Може ся скінчыт уж в найблизшым часі, а може 
треба буде іщы долго ждати на рішыня суду. Того не знаме.

Але знаме, якы арґументы о неконституцийности сут під-
ниманты внескуючыма. Сут три головны – закон не сходит ся 
з другыма обовязуючыма на Украіні; был схвалений з нарушыньом 
процедур; кількіст реґіональных/меншыновых языків не сходит ся 
з кількістю выокремленых в інчых законах нацийональных меншын. 
Як бы на тото не смотріти, обшыр інтерпретациі суд має велику. 
Спосеред вшыткых, выписаных на тридцетьох сторонах внеску, 
арґументів, вычысляючых неконституцийніст закону о языках, 
причыпити ся мож ґу каждому. Мож найти і другій выхід – при-
знати уставу законном і наказати пристосувати до ней другы 
законы. З очывидных причын не тыкат ся тото конституциі, бо 
то найвысший правний акт Украіны.

Здає ся мі, же противникам Уставы о принципах державной 
языковой політикы найліпше бы было зісти ябко, але при тым 
дальше оне ябко мати. Скасуваня закону з причыны «несхідности» 
кількости офіцияльно вызнаных языків і вызнаных меншын радше 
доведе до пошыріня кількости меншын (бо Европа смотрит!), а того 
напевно не хотіли бы нацийоналисты зо «Свободы», в більшости 
підписаны під внеском. З другой страны, коли суд признат записы 

уставы незгідны з конституцийом, могло бы 
то быти одобране в Европі, ґу котрій стремит 
Украіна, же то украіньска конституция має 
хыбы і не дозвалят фунґувати меншынам 
в демократичных обставинах. Остают нам 
формальны взгляды – і то на них, по мойому, 
будут сперати ся внескодавці, доказуючы, же 
закон о языках може і потрібний, може і кон-
ституцийний, але процедура єст процедуром, 
зато леґісляцийну дорогу треба бы повторити.

Доцяп інакше неконституцийніст Уставы 
о принципах державной языковой політикы ко-
ментуют «улиця» і «інтернет», часто зложены 
зо сторонників «Свободы» і другых нацийона-
листичных ґруп, называючы ся патріотами. Ту 
уж не обовязує судовий савуар вівр, лем ясно 
выходят правдивы інтенциі, з котрых, слухаючы 
выповіди лідерів і не-лідерів нацийоналистів 
і чытаючы інтернетовы фора, найбарже горя-
чым пунктом являт ся єден – реґіональний/
меншыновий язык в деякых припадках засту-
пит державний, а тото в днешніх обставинах 
на Украіні єст бодай найгіршого рода престу-
пліньом.

Написал єм выже, же два дни пленарного 
засіданя може свідчыти о тым, же справа піде 
допереду. Напевно піде, бо кілько мож ждати 
на рішыня. Неодолга вкаже ся, ци на Украіні 
єст місце для меншын, ци може то лем выму-
шена Европом выдумка. Днес, так Европі барз 
потрібна Украіні, як і Украні – Европа. О пару 
місяців певно ся вкаже, ци такє супружество 
то лем стратеґійом і політиком вымушений 
алиянс, ци може партнерскій звязок, котро-
го основом єст пошана і любов єдных до 
другых... ●
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ВIСТИ

Крестний пут
     / з Лемковины
        на західні землі

14.листопада/новембра 2016 р. в православній церкви 
в Студзьонках проходил праздник свв. Космы і Дамі-
яна, якы сут покровителями храму. На торжестві при-
сутны были запрошены священникы з любіньского 

і зеленогірского деканатів, представникы римокатолицкого костела, 
локальных власти і ріжных інституций. В богослужыню участ взяли 
парохіяне зо Студзьонок і сусідніх парохій.

Святочний ден был тым більше вынятковым, 
же повторні посвячено крест, єден з трьох, 
якы вінчыли баню неістнуючой православной 
церкви в Перунці. Тото лемківскє село находит 
ся в околици Креници, а церков была побу-
дувана вчас повороту до Православія нашых 
предків. На жаль, по ганебній Акциі Вісла 
храм был розобраний, а знищений, зогнений 
крест – шмарений під пліт. В остатнім часі 
нашол го історик, ґенеалоґ, знавця деревяной 
церковной архітектуры Лемковины – Даміян 
Новак. По бесідах з місцевым римокатолицкым 
парохом, крест был перевезений до сідибы 
Стоваришыня Руска Бурса.

Там єм го взріл. Попросил єм членів Сто-
варишыня, жебы мі го передали. Так тіж ся 
стало. Крест был выпіскуваний, оцинкуваний 
і помалюваний на кольор церкви, на котрій 
был поміщений. Пак зроблено до него новий 
вітраж в барвах вымученой лемківской фаны. 
Першом думком было поставліня го в місци, 
де находил ся ориґінальні, на пляци – там, де 
стояла церков. На жаль, хоц ініциятиві был 
прихыльний бургомайстер Крениці, была згода 
місцевого католицкого пароха та шолтыса Пе-
рункы, не повело ся перемочы неприхыльности 
жытелів села до руского креста. На жаль, нашы 
предкы не могли, та не можут доднес (нихто 
того декрету не одкликал, хоц не єст пере-
стеріганий) вертати до сел, котры вчас Акциі 
Вісла были в краківскым воєвідстві. Промысл 
Божий поставил єднак на моій дорозі в тым 
же часі о. Славомира Сороканича, пароха пра-

вославной парохіі в Студзьонках, де доднес 
жыє найбільше чысло колишніх Перунчан. 
Рішыли сме поставити крест попри церкви 
свв. Космы і Даміяна в Студзьонках.

По вельох роках привандрувал він до нас 
на західні землі. Похылений притулил ся 
до нашой долі, пристал до нашых сердец. 

А старым жытелям села привюл на мысель 
іх улюблены горы, поля, село і улюблену 
церков. Станул в місци, де го люблят, шану-
ют, і де припоминат о траґедиі Акциі Вісла. 
Оправлений в осмалены рамы бескідской 
ялиці кличе: Перетырвал єм, перетырвало 
і Православія, і Лемкы… ●

о. Мирослав Цідило

На знимці на 4. страні – крест за 
плотом окружаючым прицерковну 
обшыр в Перунці (фот. К. Кмак), горi 
– перед будинком Руской Бурсы 
(фот. Д. Новак), поліво – посвячыня 
в Студзьонках (фот. о. С. Сороканич).
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КУЛЬТУРА

Підкарпатя
      очами Німцовой

ВБратіславі мож теперь ви-
діти інтересну выставку, 
котра презентує сучасный 
жывот Русинів на Підкар-

патю, але і їх минулость. Выстав-
ка є проєктом Луції Німцовой під 
назвов KHRONIKY / XРОНІКИ.

в Братіславі

Луція Німцова є словацька фотоґрафка русиньского 
походжіня, котра закінчіла Інштітут творчой фотоґра-
фії Філозофічно-природнонауковой факулты Слезь-
кой універзіты в Опаві, Чеська републіка, і потім про-
довжовала на Державній академії вытварных умень 
(Rijksakademie van Beeldende Kunsten) в Амстердамі.

RUSNACI / RUSYNS

Русинам не є незнама. Русиньску публіку заінтере-
совала вже проєктом RUSNACI / RUSYNS, котрого 
перша выставка вєдно із презентаційов книжкы 
з єднакым названьом проходила у 2006-ім році 
в Шарішскій ґалерії в Пряшові. Од того часу быв 
проєкт выставленый на дакілько місцях на Словакії.

Проєкт RUSNACI / RUSYNS, котрый робила Нім-
цова од року 2005, быв присвяченый людям, котры 

были выселены із своїх сел 
з причіны будованя вод-
ной перегороды Старина. 
Німцова ословила ґрупу 
молодых людей, потомків 
выселнців із сел Старина, 
Дара, Руське, Смолник, Ве-
лика Поляна Острожниця, 
і Звала, якы были насе-
лены головно до Снины 
і Гуменного, жебы зозбе-
рати з родинных архівів 
фотоґрафії, співанкы, авдіо 
і відеозаписы, котрыма бы 
вказали, як жыли їх родічі, 
бабы і дідове, і як жыють 
они днесь. Мултімедіалный 
проєкт, котрый быв выстав-
льованый має і свій інтер-
нетовый сайт RUSNACI / 
RUSYNS, де мож видіти 
і чути часть споминаных 
зозбераных документів.

KHRONIKY / XРОНІКИ зачала 
фотоґрафка робити у 2014-ім 
році. На проєкті співпрацова-
ла із умлецьом зо Скотландії 
Шотом Добім, з котрым ся 
реґуларно вертать до днеш-
ньой Закарпатьской области 
Україны, на теріторію Карпат, 
де жыють Русины.

В авдіовізуалнім проєкті 
документують каждоденный 
жывот тамтешніх жытелів по-
середництвом відеа, фотоґра-
фії, тексту і звукового запису. 
На розділ од традічных дoку-
ментарістічных метод умелці 
вырішыли свою роботу назва-
ти фолковов оперов, архівом 
співанок, оповідань, музикы, 
перформенс і теренных запи-
сів, на граніцях етноґрафічного 
документу і музичного театру.

«Хронікы означують народ-
ны співанкы, співаны на весі-
лях, похоронах, хрестинах, при 
вербованях, роботах на полю, 
в лісі в хыжі. В тых співанках ся 
із ґенерації на ґенерацію пере-
носить народне знаня о власт-
ній історії і културі, в їх текстах 
ся стрічають мала і велика іс-
торія: любов, война, родина, 
смерть, односины, насиля, 
туга і ненависть. Каждоден-
ный жывот і політіка зливать 
ся до оралной історії глубоко 
врытой до памяти тамтешніх 
людей. Авторы приношають 
іншый погляд на Україну, об-
разы і звукы, котры бы сьме 
в медіах не нашли,» пише ся 
на сторінках ґалерії KROKUS 
ку выставці.

Частьов проєкту KHRONIKY 
/ XРОНІКИ є і Німцовой відео 
під назвов Байка, котре ав-
торка характерізує словами: 
«Байка має намагу захопити 
пріватны, скрыты реалности, 
вылучены із історічного опо-
віданя реґіону. Гірьскый 
hardcore rap, ретро-фемінізм 
і двосмыселный hip hop мають 
все што повісти.»

Проєкт KHRONIKY / XРО-
НІКИ мав свою вернісаж 11-го 
новембра 2016-го року а по-
смотрити собі го мож аж до 
14-го януара 2017-го в ґалерії 
KROKUS (ул. 1. mája ч. 3) в Бра-
тіславі. Часть проєкту  мож виді-
ти і на офіціалнім інтернетовім 
сайті: khroniky.tumblr.com

KHRONIKY / XРОНІКИ

Луція Німцова ся по роках 
знова вернула ку темі, ко-
тра є їй близка, кідьже сама 
говорить, же має русинь-
ске походжіня. Талантлива 
фотоґрафка жыла до своїх 
шестьох років у бабы і діда 
як раз в селі Старина, котре 
было у 80-ых роках 20-
го столітя зо споминаных 
причін выселене. Ліквіда-
цію села сама означіла як 
травму, котру пережыла. 
Но в новім проєкті Нім-
цова зачала обявльовати 
теріторію бывшой Підкар-
патьской Руси і Русинів 
«з другого боку граніці».

« Авторы приношають іншый погляд на 
Україну, образы і звукы, котры бы сьме 

в медіах не нашли »

Петро Медвідь
petro@lem.fm

Фот. khroniky.tumblr.com
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ПУЛС выдав 
русиньскы колядкы

Піддукляньскый умелецькый людовый субор (ПУЛС), 
єдиный на світі професіоналный русиньскый фолклор-
ный ансамбель лем кінцьом минулого рока выдав в рам-
ках святкованя 60-ой річніці од свого заснованя албум 
під назвов Заспівайме собі. В тых днях приходть ПУЛС із 
новостьов. Його прихыльници будуть годны в оброблі-
ню нашого ансамблю выслухати собі русиньскы колядкы.

Щедрый вечур є назва нового рождественного албуму, котрый приго-
товив про своїх слухачів ПУЛС. На албумі находить ся вісем русинь-
скых колядок, міджі іншым і так знамы як В Віфлеємі новина, Нова 
радость стала ці Небо і земля. Албум обсягує і бонусову колядку – по 
русиньскы заспівану, ноторічно знаму, оріґінално австрійску коляду 
в авторстві Йосефа Мора і Ксавера Ґрубера Тиха ніч. О музичны оброб-
кы ся на албумі постарав Юліюс Селчан, котрый на албумі і діріґовав, 
інштрументацію зробив Мілош Веверка, співанкы на албум выбрав 
умелецькый директор ансамблю Юрай Швантнер.

«Щедрый вечур – день, на котрый ся вшыткы тішать, бо дні Рож-
дества суть тоты найкрасшы свята рока. Час покоя і любови, коли 
за облаками політують сніговы влочкы, всяды навколо нас уж чути 
пахоту щедровечірніх їдел і капустніці. Поломінок рождественной 
свічкы, пахота меду ці часку вытваряють маґічны і незабытны хвілі. 
Світелка на рождественных стромиках зогрівають нашы сердця 
і вшыткы собі в кутику душы жычіме, жебы тоты свята тримали 
вічно… Ожывають стары традіції. Рождественна мелодія ся закрадать 
до нашой мысли і сердця і вытварять покійну атмосферу. До той 
святочной погоды хочеме вступити і мы – членове хору і орхестра 
Піддукляньского умелецького людового субору нашым новым ЦД – 
Щедрый вечур і зажелати Вам, милы нашы слухачі, красні і приємно 
пережыты хвілі при його слуханю.» Такыма словами пригварять ся 
на буклеті албуму слухачам ансамбель

Як про нашу редакцію потвердив Матуш Яшко, манажер ансамблю, 
ПУЛС буде албум презентовати і нажыво. Представліня буде повне 
колядок з ангелами, пастырями і кралями і несе ся в духу народжіня 
Божого Сына. Під діріґентьсков тактовков Юліюса Селчана, в режії 
Ярослава Моравчіка і в професіоналнім умелецькім проведжіню 
інтерпретів ПУЛС-у будете мати можливость пережыти моменты 
радости, покоры і умелецького зажытку.

Першый раз лем про запрошену публіку ПУЛС одпрезентує свій 
проґрам 15-го децембра 2016-го року. О термінах про верейность, 
котры бы мали быти в януарі 2017-го року, вас будеме інформовати.

Албум Шедрый вечур собі можете купити в будові Театру Йонаша 
Заборьского в Пряшові, припадно обїднати: телефонічно на чіслі 
+421 0918 182 791, імейлом на manager@puls-slovakia.sk. Ціна албуму 
є 8 €. ●

Петро Медвідь
petro@lem.fm

Фотоґрафія з албуму: Ян Штовка
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В
казала ся шеста едиция Вельокультурово-
го Календаря на 2017 рік. Започаткувана 
в 2012 році публикация ґрафічным діза-
йном та змістом навязує до передвоєнных 
галицкых календарів.

Наталiя Малецка-Новак
natalia@lem.fm

Ідейом, яка присвічат печатаню того выдавництва, єст пошана для 
культуровой та реліґійной ріжнорідности. В календари поміщено 
прото… три календарі: григорияньскій, юлияньскій і жыдівскій. 
Зазначено на них свята і торжества, важны для даной реліґіі ци об-
ряду. В публикациі поміщено м.ін. архівальны знимкы і зодіакаль-
ний каленадр. Зодіакальны пророцтва были взяты з публикациі 
з 1933 р. пн. «Астролоґічны пророцтва старых календарів і місячны 
приповісти, а листа імен на даний ден походит з «Історично-ту-
ристичного Календаря і Климатичного Путівника на 1934 рік».

В трьох першых едициях календаря мож было почытати описы 
католицкых і жыдівскых свят. Два наступны посвячено галицкым 
містам, з особливым натиском на люди, котры в тых містах жыли. 
В шестій – актуальній, авторы едициі просят на вандрівку путьом 
популярных курортів, якы находили ся в полудньовх воєвідствах 
ІІ Річпосполитой – м.ін. до Крениці, Івонича, Рыманова, Жеґєстова, 

Рабкы, Яремчы, Трускавця, ци Косова. Тоты 
купелі конкурували зо собом в 20. роках ХХ 
ст. та з найліпшыма заграничныма осередками, 
ци то під взглядом климату ци лікуючых при-
кмет мінеральных джерел. Тексты о курортах 
опрацувано на основі Туристично-Здройового 
Путівника, печатаного в 1934 р., та Альбому 
Польскых Курортів, друкуваного во Львові 
в 1937 р.

Календар, за думками теперішніх його вы-
давців, єст символом минулой епохы і свідоц-
твом єй вельокультуровости, котру окрутні 
закінчыла ІІ СВ.

Календар на 2017 рік в папірьовій версиі мож 
придбати сой на сайті kalendarz.izbapamieci.org.
pl, або побрати дармо в діґітальній версиі. ●

Вельокультуровий 
Календар 2017

В днях 2.-4. грудня/децембра т.р. на Пряшівскій Руси пройде 
14. цілословацкій фестіваль співаків русиньскых народных співанок 
– Співы мого роду. То подія направлена на дітячых та дорослых 
выконавців, котры тот рік будут мати змогу запрезентувати ся 
в лабірскым реґіоні.

Подія, котрой головным орґанізатором являт ся Русиньска 
Оброда на Словациі, пройде в пятницю (2.12) та неділю (4.12). 
Проґрам фестівалю заплянувано так, жебы пятниця была по-
свячена дітячым выступліням, а неділя – дорослым. 2. грудня/
децембра перший концерт в рамках тогорічных Співів мого роду 
пройде од 9.00 год. в кіносали меджелабірского дому культуры. 
В тот же ден, о 12.00 год., молоды співакы і співачкы перенесут 
ся на ґальовий концерт до Радвани над Лабірцьом. Недільне 
пополудне з фестівальом про дорослых зачне ся од 13.00 год. 
концертом в домі культуры в Красным Броді. Дальше ґальовий 
концерт, такой завершаючий подію, верне зас до Меджелабірців 
(початок од 17.00 год.).

Орґанізуваний каждорічно фестіваль Співы мого роду то єдна 
з найпопулярнійшых культурно-соспільных акций Русиньской 
Оброды. То подія, котра – окрем презентациі народной русинь-
ской співанкы – дає змогу запрезентувати ся і авторскым творам. 
В рамках фестівалю ведений є конкурс, котрий має за задачу 
нагороджувати найліпшых співаків, так в катеґориі дітячых, як 
і дорослых співів. В конкурсі переважно берут участ народны 
співакы, котры наштоден ведут артистичну роботу в поєдных 
фольклорных колективах. Так, на конкурс все приходит даяка 
народна капеля, котра пригрыват выступуючым, підкрисляючы, 
же то фестіваль жывой співанкы. Рік-по-рік фестіваль вынаходит 
новых талантовитых выконавців русиньской музычной культуры, 
но головно серед діти, котры чысленно берут участ в подіі. Орґа-
нізаторы подіі кажду едицию проводят в інчых місцях, по містах 
і русиньскых селах.

Вступне на подію є дармо. Подія є реалізувана з підпором 
Уряду Влады Словацкой Республикы в рамках проґраму Культура 
Нацийональных Меншын 2016. ●

Севериян Косовскій 
seweryjan@lem.fm

Співы мого
роду 2016
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КУЛЬТУРА

в Пряшові на місяць децембер 2016

Джерело знимок:  

 Театру  Александра Духновіча
«КОВА ЛІ»

Пєса сербского автора Мілоша 
Ніколіча є абсурднов, місцями терь-
пков комедійов, котра вас заведе 
до ковальской ділні, десь в Німець-
ку. В ній ся десяткы років по войні 
стрічають трьоми ковалі, бывшы 
вояци, котры вдяка «службі от-
цюзнині» проплели свої долі і свої 
роды. Каждый забеспечів свого 
потомка і наслідника свойой кузні. 
Но як раз тота реалность їх по ро-
ках дожене до безнадії і выжадать 
собі їх стрічу. Но кому властно іщі 
потрібны ковалі і їх кузні? Чекать 
на вас много запліток і розузлінь.

07.12.2016 (Велика сцена, 19.00 год.)

Проґрам

«КОРЧМА ПІД ЗЕЛЕНЫМ 
СТРОМОМ»

(словацька рапсодія по 
русиньскы)

Пєса, котра є засаджена до періо-
ду великой господарьской крізы 
в тридцятых роках 20-го столітя, 
приносить нечекано актуалны 
темы – безробітность, еміґрацію, 
ці здичаность міджілюдьскых 
одношінь у сполоченьскім оточі-
ню, котре є збавлене людьскости. 
Тоту уровень пєсы може видиме 
іщі актуалніше, як у часі выникнутя 
твору. Напрік дотуліню ся із грубов 
реалностьов днешнього світа пєса 
в собі несе і надію на ліпшый 
жывот, віру в позітівны варто-
сти чоловіка, і хоче поштовхнути 
позерателя ку жывотній актівно-
сти, жебы поїмав свою судьбу до 
властных рук. В тім нам пєса так 
дакус припоминать прославленный 
драматічный твор Ґорького На дні.

20.12.2016 (Велика сцена, 9.45 год.) 
22.12.2016 (Велика сцена, 10.30 год.)

«К АПІТАН КЫЯНК А»

Приповідка о справедливім кральо-
ви і його трьох дівках. О бідакови 
дракови, котрый даремно при-
шов о свої головы. Приповідка зо 
вшыткым, што ку тому належыть – 
авантурoв, співанками, великым 
весільом і щастливым кінцьом, 
досправды заінтересує дітячу і до-
рослу публіку.

05.12.2016 (Велка сцена, 09.15 год.) 
08.12.2016 (Велка сцена, 10.30 год.)

«БІСЫ»

«Демоны вышли з чоловіка 
і вошли до свинь. Ціле стадо 
ся верьгло з берега до озера 
і затопило ся… А народ ішов 
посмотрити, што ся стало. При-
шли к Ісусови і нашли чолові-
ка, з котрого вышли демоны.  
Він сидів коло Ісусовых ніг 
облеченый і здравого розуму. 
І острашыли ся.» (Євангеліє од 
святого Лукы).

Бісы суть припадовов штуді-
йов бунту молодых – тайного 
общества анархістів, котры 
в малім провінчнім царьскім 
містечку выкличуть при пробі 
о сполоченьскый переворот 
кырвавы непокої. «Позерателі 
стануть свідками оповіданя того 
общества і сторгуючой сценіч-
ной аналізы доднесь жывых 
механізмів насилного боя 
о зміну режіму, котрый родить 
ся із фрустрації цілой ґенерації. 
Словакія, як і ціла Европа, в су-
часности находить ся в складній 
сітуації. Різны крізы, потілічна 
нестабілность, соціална нерів-
ность, неістота – безрадность 
і страх напомагають тым, 
котры просаджують просты, 
но часто дештруктівны рішіня. 
Достоєвскый в романі Бісы, із 
котрого выходить драматізація, 
візіонарьскы пророковав ужасы 
російскых револуцій і епохы 
сталінізма... 
 
→

«БІСЫ»

→

Маєме надію, же його візії 
ся нас і нашой епохы вже не 
дотуляють, і же не пророкують 
і нашу властну близку будуч-
ность.

15.12.2016 (Велка сцена, 19.00 год.) 
ПРЕДПРЕМЄРА 
16.12.2016 (Велка сцена, 19.00 год.) 
1-ША ПРЕМЄРА 
21.12.2016 (Велка сцена, 19.00 год.) 
2-ГА ПРЕМЄРА
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РІЧНИЦІ

АДАМ БАРНА

Адам Барна народил ся 25. листо-
пада/новембра 1926 рока в селі 
Чорне (пов. Ґорлиці), на середній 
Лемковині, як найстарший сын 
Штефана і Анны з Когутів. Гын 
прожыл своі найліпшы рокы мо-
лодости. Маючы 21 років был на-
сильно выгнаний в рамках Акциі 
Вісла. Поколіня люди народженых 
в 20. роках ХХ ст. то на днешній 
час істинна скарбниця знаня про 
рідну Лемковину. ІІ Світова Война 
застала го на тринадцетім році 
жытя, а уж ґу єй кінцьови, дозрі-
лий кавалер мусіл вдіти шынель 
червеноармійця і як «доброволец» 
бороти ся в шорах Червеной Арміі 
з гітлерівцями. Спокою не зазнал 
долго. Коли вернул щестливо до 
рідной хыжы, де застал роди-
ну, несподівано його рідне село 
стало порожнім. Більшіст жыте-
лів Чорного добровільно выіхала 
(тепер без цитувальників) на Ра-
дяньску Украіну.

По періоді – здавало бы ся – 
найгіршого етапу в істориі Русинів 

з Лемковины, пришол тот іщы 
гірший, котрий доцяп знищыл 
Лемковину – выгнаня 1947 рока. 
Вєдно зо свойом родином і інчы-
ма десятьома, котры не пішли до 
Росиі, і Барна был 10. червця/юнія 
депортуваний на тзв. Одзысканы 
Землі Польщы, де нашол ся по-
близко німецкой рікы Одры. 
В 1952 році перепровадил ся до 
Ліґниці, де прожыват доднес.

По трансормациі в 1989 році 
активно заанжаґувал ся в діяль-
ніст першой повыселенчой лем-
ківской орґанізациі в Польщы – 
Стоваришыня Лемків. В першых 
роках печатаня часопису Бесіда 
помагал в його складаню, ачий 
час-до-часу до него дописувал. 
Заграл ролю Бачы в драмі «Вер-
теп в Карпатах», граній Театром 
Стоваришыня Лемків.

БАРНА – ЦЕРКОВНИЙ ДЯК 

Адам Барна то єден з найстар-
шых церковных дяків в днешній 
вроцлавско-щеціньскій єпарахіі 
ПАПЦ. Чытаня церковных книг 

і співу вчыл ся іщы в рідным селі 
Чорне попри священнику Пав-
лишыні. Єдным з моментів, ко-
трий на все остал в його памяти, 
было посвячыня в 1934 році памят-
ника Талерговцям і о. Максимови 
Сандовичови, де вчас торжества, 
котре было при тым і нацийо-
нальном маніфестацийом, при-
слугувал як 7-літній хлопец. Сис-
тематичну роботу на церковній 
ниві зачал Адам Барна на добре 
уж по 1947 році на чужыні. З його 
вельократных споминів дознаєме 
ся, же был ачий примушений, 
з причыны браку православного 
священника (римокатолицкій од-
мовил похорону), одчытати стихы 
дяка і запечатати гріб, перше сво-
ій бабі, а пак стрыкови, котры 
померли в першых роках жытя на 
чужыні. 14. листопада/новембра 
1947 р. был свідком історичной 
подіі в Стодоловицях (днес Сту-
дзьонкы), де на праздник свв. 
Космы і Даміана было одслужене 
перше православне богослужыня 
для оселеных на заході Польщы 
Русинів. В пізнійшых роках был 

90 років
Адама Барны

Ювілей Адама Барны пят років 
тому. Фото горі: выступліня на 

Дни Памяти о. Димитрия Хыляка 
в 2007 р.; надіслал о. Л. Воргач

Севериян Косовскій 
seweryjan@lem.fm

25. листопада/новембра т.р. минуло 90 років 
од народжыня Адама Барны – церковного дяка 
і писателя, котрий своє жытя посвячат Церкви 
як і творчій роботі, котра за каждым разом 
тыкат тяжкой лемківской долі.

церковным дяком в церкви Воздвижыня Чест-
ного Креста в Рудній, а пак в Ліґници, де доднес 
активно бере участ в каждым богослужыню.

БАРНА – ПИСАТЕЛЬ

За рокы свого жытя Адам Барна печатал па-
рудесят публикаций тыкаючых лемківскых 
і церковных тем. Документувал парохіяльне 
жытя в «Хроніці парохіі православной церкви 
Воскресіня Христового в Ліґници в роках 1948-
1994» (тепер робит над церковном хроніком, 
котра выйде о рік, на 70. річницю злочыну А. 
Вісла). В 1993 році зобрал і выдал співничок 
церковных пісен на всякы потребы, а в 1995 
році взріло світ выданя брошуркы «Жарты 
і оповіданя», котрой был спілавтором, а пак сам 
печатал збірник «Як я сой заспівам». Неодолга, 
бо уж в 1996 році «Народны весільны приспів-
кы» і першу моноґрафію села: «Кавальчык тер-
нистой істориі села Чорне». В 1997 році пише 
комедию «Од презначыня свого не втечеш» 
та «Хроніку – літопис». О рік, в 1998 тлумачыт 
на лемківскій язык і дополнят історию Кірила 
Бреяна – Ізбяна, котрий перешол цілий бойо-
вий пут з ґен. Андерсом, пн. «Моя долга друга 
світова война». В 2002 році, по парох роках 
збераня материялів і інтервю з найстаршыма 
жытелями, печатат вєдно з о. Андрийом Кво-

ком обшырну моноґрафію сел Ізбы і Білична пн. «Ізбы 
і Білична – давно і тепер». О два рокы Барна выдає по 
польскы своі власны спомины «Z pamiętnika wysiedleńca», 
а в 2005 році вєдно з Федором Ґочом, цінну публикацию 
дотулячючу періоду ІІ Світовой Войны пн. «Лемкы в борбі 
за свою і не свою свободу» (передрук по польскы вказал 
ся в 2012 році), котра як перша зобрала і вказала долі 
лемківскых хлопців, котры бороли ся в ріжных арміях 
і на ріжных фронтах вчас войны. Два дальшы рокы то 
выданя в спілавторстві наступных обшырных моноґрафій 
сел: «З жытя, обычаів і істориі села Боґуша» та в 2007 
році моноґрафіі Перункы. Того самого рока вєдно з др 
Богданом Горбальом выдают брошуру присвячену о. 
Димитрийови Хылякови. 2008 рік за справом Адама 
Барны дал Лемкам книжку «Хмары і сонце над Лем-
ковином», котра вказала ся в русиньскым та польскым 
языках. Публикация тота вказує найстраршы діі Русинів 
на Лемковині до днешніх часів. За рокы 1995 – 1999 
выдавал «Ватряны Вісти». Його найновшом позицийом 
має быти хроніка православной парафіі в Ліґници, котра 
выйде о рік, на 70. річницю Акциі Вісла. ●
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Михаіл Врабель Михаіл 
Михаіл Врабель

років
од народжіня 

Михаiла Врабеля

ВрабеляВрабель
Народив ся 20-го новембра у 1866-ім році 
в селі Вырава, днесь в окресі Мідіжілабір-
ці на Словакії. По закінчіню Ужгородьской 
ґрекокатолицькой учітельской семінарії  
в році 1887 єден рік учів Михаіл Врабель 
на основній школі на теріторії днешньой 
Словакії і потім одышов до Войводины, 
де в роках 1888 – 1898 учів на основных 
русиньскых школах в Руськім Керестурі, 
Старім Вербасі і у Новім Саді.

В році 1898 угорьске міністерство сель-
ского господарьства запросило Михаіла 
Врабеля до Будапешті на посаду редак-
тора русиньской ґазеты Недѣля, котру 
Врабель редаґовав цілый час, покля іс-
новала, значіть до року 1918. Як голов-
ный редактор в ґазеті публіковав містны 
новости, но і класічны творы україньской 
і російской літературы, а так само поезію 

і прозу русиньскых авторів ці русинь-
скый фолклор. До ґазеты приготовльовав 
шторічный додаток Приятель селянъ, 
приготовльовав і популарьный Букварь 
(мав штири выданя міджі роками 1898 
аж 1910), котрый выдало Общество св. 
Василія Великого.

Найвеце знамым є Михаіл Врабель 
завдякы своїй збірці народных пісень «на 
разныхъ угро-русскихъ нарѣчахъ» під наз-
вов Русскій соловей, котра вышла у 1890-
ім році. Так само є автором збірника 
народных співанок під назвов Угрорусски 
народны спѣванкы: Т.І.: спіѣванкы Мара-
морошски, котрый вышов в році 1900.

Врабель так само написав много ста-
тей присвяченых історії, културі і жывоту 
Підкарпатьской Руси. Умер 4-го януара 
1923-го року в Будапешті. ●

20-го новембра минуло 150 років од народжіня педаґоґа, 
журналісты і фолклорісты – Михаіла Врабеля, знамого і під 
псевдонімом Іван Ґазда, котрый діяв на Пряшівскій Руси 
і у Войводині.
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З IСТОРИI

ТЕОФІЛЬ КУРИЛЛО
Дневник Лемка з Талергофу
(Лемківскій Річник 2004, з великоруского 
языка перевюл Петро Трохановскій)

102 рокы тому 
в Талергофі…

28 ЛИСТОПАДА. — Пришол 
новий транспорт інтернуваных, 
котрий розділюют по бараках. 

В нашым бараку єст 200 люди. 
Декотры сплят на суровій 

земли, бо ніт соломы. Солома, 
на котрій мы спиме, струщыла 

ся і змішала з болотом.

29 ЛИСТОПАДА. — Зимно. Вода 
замерзла. Потім потепліло. Іду 

з людми до кухаря за сніданьом. 
Кухар старат ся дати го як 

найменьше. Пак іду до него другіраз, 
жебы дал нам дакус угля, бо 

в бараку не годен вытримати, 
а дуже хворых йойчыт і трясе ся од 

зимна. Та пяний кухар з коликом 
шмарил ся на мя, і лем задвякы 

його помічникови, рускому, я дал 
ногам знати. Моі люде тіж втічут, 

остатній з них, што стоял найближе, 
отримал по плечу удар коликом, 

котрым кухар, враз з масныма 
проклятствами, шмарил наздогін. 

 
Молодіж орґанізує хор в бараку. 

Співают і лемківскы світскы та 
церковны пісні. Люде злой волі 

доносят двом вартовым, котры такой 
поспішают ґу нашому баракови, але 

якоси повело ся нам залагодити 
мирным способом тот інцидент. 

 
Отримал єм карточку од Івана 

Черкавского, димісиюваного учытеля 
ґімназиі, котрий звідує о адрес 
прожываючого тераз во Відни 

Йосифа Гартвіґа, полковника в стані 
спочынку.

1-2 ГРУДНЯ. — Близко 130 люди, нашы 
«украінці» і Полякы, выпущены на 
свободу, не одпроваджаны конвойом, 
выіхали до Ґрацу. Пред тым ляґровы 
власти взяли од них побраны річы, як 
менажкы, коцы. 
 
Спосеред них десятеро ся вернуло, 
бо не мали препусток. Наш барак 
отримал кус соломы. Тоты, што 
выіхали до Ґрацу, были: Подлускій 
Владимір з Перемышля, Посадскій 
Лев, о. Крушельницкій, о. Левицкій 
Август і Владимір, оо. Охримович, 
Ґродзіцкій зо Заріча, юриста Ладыка, 
Шухевич Юлиян – начальник почты 
в Цєнжковицях, Ганкевич – кєрівник 
высшой начальной школы, др Назарук 
– редактор «Громадского Голосу», Чыж 
– выкладовця учытельской семінариі, 
Мыдляк – працівник почты і інчы.

30 ЛИСТОПАДА. ПОНЕДІЛЬОК. — 
В бараку студено. Власти роздают для 
жінок парудесят пар обутя і солому. 
Єдному священникови зато, же хтіл 
взяти сой дакус соломы, вояк коликом 
столк руку. 
 
Слідчы власти преслухуют ґімназисту 
Богдана Кміцикевича. В нашым бараку 
направляют двері, котры николи не 
мож было як суцо заперти. Мизерак 
чыстит лямпу. Др Масцюх іст хліб 
з маслом і, почувшы спів, гварит: «О, 
Лемкы співают!» Червіньскій презерат 
історию. Єдны варят тею, другы же 
з пачечок купленых в кантині – горохову 
зупу. Декотры одгрівают оркіш, 
з преконаньом, же набере ліпшого 
смаку. 
 
Кіриллов, враз з дідусьом Базаром 
приводят до порядку свою білизну. 
Хтоси зо селян просит другого, жебы го 
остріг. Гривна з якісым філолоґом грают 
в шахы. Свящ. Отто іст барз помалы, 
а о. Єднакій молит ся з молитовника.

3 ГРУДНЯ. — Імператорскій 
ден. Збераме пінязі на 

Червений Крест. Я зобрал 
в нашым бараку такой 

6 корон. Полякы уряджают 
ілюмінацию і прикрашуют 

свій барак фанами. Каждий 
з них має в бутонєрці 

басанункы кольорів 
австрийской і польской 

фан. 
 

Обідню служыт, соборні 
з інчыма священниками, 

найстарший з них 
о. Дольницкій. 

Величезний хор співат 
прекрасні і приводит 

в зачудуваня участвуючых 
в богослужыню 

австрийского офіцера 
і його жолнірів. В часі співу 
австрийского гымну «Боже 

буди покровитель» єден 
з вояків тримал в зубах 

папіроса. На службу 
пришли передовшыткым 

люде нашого бараку, 
і тоты – найстаршы. 

Престіл прикрасил зеліню 
Данилюк. 

 
Днеска выпустили на 

свободу осмеро люди, 
а з нашого бараку: Галаха 

і Бабака. Ввечер сіла мало 
не льондыньска гмла, 
так же на пару кроків 

не видно нич. Презерам 
вселеньску історию. 

Лікар др Могыльницкій 
розпознає в Теліщака 

з Крениці запаліня ключів, 
а в Жолкевича запаліня 

почок.

4 ГРУДНЯ. — Ден дост теплий. Бельґрад занятий, зато тіж 
в Ґрацу, вночы на неділю, потрясли небесну простір арматні 
сальвы. 
 
Занятя люди ден в ден такой такы самы: по сніданю іде 
полюваня на ушы, напочатку на постели, пак в одіню. Ушів 
маса. Потім курят або роблят папіросы на 
 
продай, ходят од бараку до бараку одвидіти знаємых, 
зберают ся ґрупками і або бесідуют, хто о чым, або співают, 
ци тіж грают в ріжны гры. 
 
Дорош выізджат до Ґрацу. Міцно ліє. О. Оришкевич зробил 
над своім леговиском дашок зо соломы, о. Копыстяньскій 
тримат над головом парасоль, бо през дах протікат. 
Тото дало мі можливіст звернути увагу дохторя на наш 
утяжливий проблем і просити го, жебы представил властям 
рапорт о потребі направліня даху. 
 
Ґімназисты зобрали ся з дівчатми і співают. З ініциятивы 
о. В. Куриллы в нашым бараку першыраз одправлят ся 
вечырня, вчас котрой чысленны плачут. Він казал вшыти 
єпітрахіль зо сірого полотна, на оборотній стороні котрого 
вшыткы вязнены в лаґрі священникы зложыли своі підписы 
на памят талергофской неволі.
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ПОГЛЯДЫ

Знам єден жыдівскый фіґель. Старый 
Моше, бідный Жыд, ходить в Єруса-
лимі каждый тыждень молити ся ку 
Муру рыданя і все просить Господа, 
жебы му дав выграти Lotto. Так то му 
є 30 років, аж то Пана Бога омерзить 
і раз на нього з Небес скрикне: А коли 
уж подаш тікет, ты дураку?!

Ніт, тото не буде лекція з реліґії 
о тім, же Бог всемогучій, ани екс-
курз до юдаізма. Скоріше бы єм хотів 
підкреслити, же без тікета не мож 
выграти.

Перед часом Карпато-русиньске 
конзорціюм Северной Америкы зроби-
ло петіцію, котрым хотіло апеловати 
на україньскы власти, жебы вытвори-
ли условії про русиньске школство на 
Україні і підпорьовали його розвиток. 

Подія той сорты то од конзорція не 
была перша, но скінчіла гірше, як тота 
перша сперед двох років.

З тым, жебы підписати петіцію, 
конзорціюм ословило лідрів русинь-
скых орґанізацій в окремых евро-
пскых державах, в котрых жыють 
Русины, котры окрім піпдисаня мали 
інформації о петіції загнати і членам 
своїх орґанізацій, з просьбов, жебы 
так само петіцію підписали. Кідь во-
змеме, же лем така Русиньска оброда 
на Словеньску має мати коло 800 ці 
900 членів, і то не рахую далшы ор-
ґанізації на Словакії, але і в далшых 
державах, назбераных 468 підписів 
є ганьба на три зимы.

О петіції інформовав портал lem.
fm, котрый завісів статю на свій фан-

« Петіція 
скінчіла. Lotto 
не мож вы- 
грати без того, 
жебы чоловік 
подав тікет »

Тікет

Петро Медвідь
petro@lem.fm

пейдж на сіті Facebook, пошырьовав 
статю на різны русиньскы ґрупы. 
Возьму собі до мерку лем дві. Carpatho-
Rusyns Everywhere! має через 4 тісячі 
членів. Rusnáci na fejsbuku. Koľko nás 
v skutočnosti je? має через 26 тісяч 
членів. Денно суть на тых ґрупах за-
вішены тісячі людей, додавають там 
міліон баласту і вытішують ся з того, 
якы суть горды Русины. При кількости 
через 30 тісяч людей, котры мали 
можливость видіти статю о тім, же ся 
розбігла петіція, котра хоче напомочі 
Русинам на Україні, якы доднесь не 
мають свої права, є чісло 468 підписів 
під петіційов нелем ганьбов, але і барз 
смутным дзеркалом нашого «гордого 
русинства». Статя была навеце публі-

кована і в ґазеті Інфо Русин, котрый 
ся посылать на веце як 500 адрес, ін-
формовав о тім і Рутенпрес. Резултат 
ня дость міцьно шокує, в злім смыслі.

То, же самы підкарпатьскы Русины 
барз слабо підпорили тоту петіцію, 
же містны русиньскы орґанізації зна-
ють зробити шумный фестівал, но не 
ословлять людей, жебы підписати 
петіцію, котров хотять америцькы 
Русины помочі їм самым, то вже є про 
мене діло, котре уж сягать аж  до сфер 
таємніць віры, котры людьскому ро-
зуму не мож зрозуміти.

Не чекав єм чудо. Не чекав єм десят-
кы тісячів підписів, но покля образок 
грибів на єдній ґрупі а хрестный лист 
прадіда з Олькы на ґрупі другій дока-

же здобыти стовкы «лайків», потім 
є 468 підписів під петіційов, котра хоче 
войовати за нашы права мементом, 
коли ся треба задумати над тым, о чім 
тото наше Русинство іщі властно є.

Петіція скінчіла. Lotto не мож вы-
грати без того, жебы чоловік подав 
тікет. Ани молити ся ку Богу не по-
може, бо як бы лем Господь не хотів, 
жебы сьте досправды выграли, без 
поданого тікету то не є можливе і вы 
ся можете молити кілько лем хочете. 
Петіція была тікет. Вы сьте го не пода-
ли. Нажаль, потім не мож чекати ани 
то, же будеме выгравати. ●



СТОРОНА 23

22

РЕЦЕНЗИI

Хоц од премєры платні РУС-И-РАП 
артисты, якій зове ся YA-AN, минуло 
уж кусцьок часу і певно велика част 
нашых слухачів уж єй чула, хотіл 
бы-м пару стрічок і своіх переду-
мань на тоту тему написати. Моя 
рецензия не буде доцяп обєктивна; 
з вельох причын, бо – по перше: 
Руска Бурса была дакус заанґа-
жувана в релізацию того проєкту, 
а по другє: першы творы ансамблю 
Братсклад, якій вюл Ваньо Дзямба, 
то была для мене революция. Барз 
велика вартіст і обявліня в просторі 
лемківской культуры. Был єм барз 
захоплений такыма творами як Бра-
тосфера, Горілка, ци Ліричний Резун. 
Перший лемківскій гіп-гоп то был 
абсолютний гіт. Братя з Пшемкова 
вказали, же лемківскій язык, то не 
лем язык «до корів», але то тіж язык 

Руска музыка 
для рускых люди

великого міста і тзв. улиці. Не бил 
по мі планний рівен языка творів 
і пояснял єм вельом мальконтентам, 
же тот музычний напрям так має – 
часто хоснує ся неправильны формы 
і «сланґ», а чысленны польонізмы то, 
по правді,  одбитя языка сучасной 
молодежы. 

Платня РУС-И-РАП, найстаршо-
го з Братів Дзямбів, то уж чысто 
інча істория. Перша платня была 
барз добра під взглядом музычно-
го варштату і технічной реалізациі. 
Платня РУС-И-РАП то досправды 
майстерштик! Рап на найвысшым, 
світовым рівни, котрого не мож по-
рівнати до домашніх аматорскых 
награнь, якых мож бы ся сподівати 
в нашій маленькій меншыні. Добре 
єст ту вшытко – підмазы, підклады, 
тзв. біты і музычны люпы. Дикция, 
пульс, вычутя і співаны/рапуваны 
рымы і тексты. Мікс, монтаж і масте-

« Попри тым, хоснуваний на платни язык 
тіж єст барз якістний. Мож речы (што 
для мене дакус чудне), же рускій рап, 
в літературным лемківскым языку дальше 
звучыт автентичні »

рінґ, ґрафічний вид фізичной платні і загальний 
підхід автора до деталів, котры творят якіст, 
над яком лем ся захопляти!

Попри тым, хоснуваний на платни язык 
тіж єст барз якістний. Мож речы (што для 
мене дакус чудне), же рускій рап, в літера-
турным лемківскым языку дальше звучыт 
автентичні. Чути професийональну языкову 
коректу, введену Оленом Дуць, по котрій 
тексты YAAN’a мож заклясифікувати до канону 
лемківской поезиі, але не такой, ґу котрій сме 
привыкли – патетичной, рефлексийной, або 
простой, народной творчости. Тоты тексты сут 
барз сучасны і близкы проблемам днешнього 
світа. То голос молодого поколіня Русинів, 
якых жытя не зосереджат ся на траґедиі акциі 
Вісла, якой родина Ваня єст безпосередньом 
жертвом, але выступує гев вельо однесінь до 
економічной, добровільной міґрациі молодых, 
до чужых західніх держав. Зміст платні єст 
передуманий і часто міцно особистий, інти-
мний. Найдеме в ній вельо рефлексий про 
нашу історию і сучасне, а «прикрашены» сут 
они вульґаризмами, котры підкрисляют харак-
тер того музычного жанру. Тото «мясо» буде, 
по мойому, одстрашало част потенцияльних 
слухачів, котры не сут привыкнены до такого 
рода естетикы. Щестьом, найдеме на платни 
вельо творів, котры сут «гречны» і сподівайте 
ся іх часто чути в ефірі лем.фм. 

Для мене, тоты слова не сут ниякым про-
блемом, але, на жаль, проблематичны сут 
декотры передуманя і рефлексиі автора, котры 
на мій погляд сут ксенофобічны і міцно ради-
кальны. Рахую ся з тым, же то тіж специфіка 
такой музыкы, мистецтва, і знам, же автор 

має право до такых, а не інчых поглядів, але 
болит мя тото, же мы як меншына винны сме 
быти іщы веце вычулены на того рода словну 
аґресию, котрой часто самы сме жертвом і про 
тото терпиме, а особливо дуже потерпіли 
нашы предкы. Хоц як орґанізация підпераме 
тоту вартістну і авторску творчіст, то од змісту 
декотрых співанок доцяп ся одтинаме і не 
асоциюєме ся з нима.

На платни найдеме такой 80 минут доброй 
музыкы – зобраной в 15 кавальчыках. Вартат 
звернути увагу на: Бесіду, Лист, ци Остатній. 
Думам, же тоты творы будут приниманы і тыма 
особами, якы не сут ентузиястами гіп-гопу, 
і вартат од них зачати пригоду з платньом 
РУС-И-РАП, яку слухам котрисий уж раз, і фурт 
находжу дашто нове і штораз веце єй ціню.  

Підсумувуючы, платня РУС-И-РАП – то 
новий, свіжий і вартістний елемент в просторі 
сучасной лемківской авторской творчости, 
якой нам фурт мало. Єм вдячний авторови, 
котрий власныма середками зміг сотворити 
професийональну музыку, котром можеме 
ся тепер гордити. Тішыт тіж акцентуваня 
на платни нашой «рускости», «русиньскости» 
і східнього духа, якій підкрислят єдніст вшыт-
кых Руснаків. Кєд сте іщы не чули, заохочуєме 
придбати гарді выдану платню (найдете єй 
в етнобізнесі лем.фм), але дармо мож єй слу-
хати на популярній плятформі Youtube, або 
в нашым радию. Кєд сте одважны – слухайте 
версий ориґінальных, а кєд сте барз вражливы 
на манкаменты і прикметы, про котры єм опи-
сал скорше, слухайте специяльных радийовых 
версий, якы граме в лем.фм, або на нашым 
каналі Youtube: tv. lem.fm

Павел Малецкій
paulo@lem.fm
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В НАЙБЛИЗШЫМ ТЫЖНИ

Подіі в найблизшым 
тыжни:

30.11.2016

«Окресный шпыталь» – пєса ТАД
Пряшів, Театр Александра Духновича,

Велика сцена, 09.15 год.

02-03.12.2016

«Новиця – другє одкрытя»
Новиця, Сельска світлиця
Друга част подіі, проходяча 
в Новици, принесе участникам 
прелекциі, проєкцию фільмів 
і музычны концерты.

04.12.2016

Презентация выдань
о бл.пам. архієпископі Адамі
Люблин

02.12.2016

Співы мого роду
– діточа част

Меджелабірці, Радван
над Лабірцьом

04.12.2016

Співы мого 
роду – фінал

Красний Брід, 
Меджелабірці

1

28.11-02.12.2016

«Новиця – другє одкрытя» – 
варштаты

Устя Рускє, Ґорлиці

В рамках першой части подіі 
під назвом «Новиця – другє 

одкрытя», в Устю Рускым 
і Ґорлицях пройдут театраль-

ны, плястичны і музычны 
варштаты.

2
3

5

64
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Скоропис

Демко Трохановскiй
demko@lem.fm

Владимір Ґройсман, актуальний премєр Украіны, любит 
твітувати. Для мало розбераючых специфіку социяльных 
сіти – то такє стародавне пташаче чырликаня, лем тепер 
оно проходит в інтернеті. Тым разом перший міністер 
твітнул, же «за єден ден на засіданю Уряду скасуют 360 
ріжных постанов і актів, котры тыкали обшыри бізнесу 
і не давали ся йому розвивати». Треба лем поґратулю-
вати темпа преображынь і намаганя ся вкінци догнати 
того кроличка, якого зовут Евросоюзом. Не веду ста-
тистик, ани не знам, кілько іщы проблемовых законів 
треба скасувати, жебы оне діганяня ся бодай зачало, 
але 360 постанов в єден ден? Шапоба! Не вшытко так 
красно іде на Украіні, бо за 25 років єй незалежности не 
был рішений і реально не еґзистує барз важний єден: 
о вызнаню Русинів нацийональном меншыном і підпорі 
русиньской достоменности, языка і культуры. Пропоную 
одвернути пропорциі – най же тота єдна постанова буде 
схвалена за 360 наступных днів. Сумуваня обох чысел 
(360+1) все даст такій сам результат, зато і тота справа 
може прискорити европейскій пут Украіны і назвати єй 
вкінци демократичном.

•••
О законах, канонах і актах, бодай лем в абстракцийным 
значыню, было недавно в Москві. Але од початку. Дав-
но, давно тому, коли в Церкви фунґувал підхід (днес 
признаний єресю), же такой лем грецкым і латинськым 
языками мож честно і з належном повагом передавати 
Боже Слово, пришли якысы два монахы (днес святы), 
закликаны, зрештом, великоморавскым князьом (днес 
святым), і зачали в варварскым языку (званым днес 
старо-церковно-славяньскым) шырити Христову віру 
посеред молячых ся до Перуна і боячых ся босорок 
Славян. З днешньой перспективы знаме, же был то іс-
тотний елемент, жебы локальне населіня барже охочо 
приняло християньство, понеже была там схоснувана 
метода, яку днес шпецы од маркетінґу описали бы 
такым приміром: кєд мі хочеш продати дорогє авто, 
перестан мі бесідувати, же оно мат «адванс брейк асіст 
секенд дженерейшын», лем повідж «стає в місци і ко-
леса ся не бльокуют». Долго до того доходили в Римі, 
дакус перше зрозуміли тото інчы Церкви, але в вельох 
обшырях фунґує іщы неактуальне днес думаня, же кєд 
даякє рішыня мат (пару)сот років, все мусит быти до-

бре. Лем же то не вино. Тішу ся зато зо слів патріархы 
Кірила, котрий на Медженародовым Зьізді Церковных 
Дяків підкрислил значыня народных напівів в Церкви, 
котре долгій час – не лем в росийскій православній 
Церкви – было міцно ограничане, ачий доцяп іґноруване. 
Сут іщы другы просторы, в котрых методу Солуньскых 
Братів мож бы схоснувати. Принесений нима язык, хоц 
прекрасний, враз з латиньскым і старогрецкым сут днес 
так функцийональны як ходжыня над ріку з найкрас-
шом во світі райбачком, або придатніст Віндовса 95 до 
обслугы віртуальных окулярів. Може уж час подумати 
над русиньскым языком як літургічным? Знам, же «не 
каждий має таку потребу», як уж єм раз почул. Але она 
«потреба» то нич більше, як потреба зрозумліня того, 
што в неділю в церкви до тя бесідуют.

•••
Колиси мі о тым єдны бесідували, але частійше о тым 
пишут, а я зас мусіл тото прочытати. Нич зміню своі 
привычкы, жебы зменьшыти кількіст входів на най-
правильнійшы во світі сайты, котры описуют історию 
«Закерзоння», напишу, в чым діло. Зас єм прочытал дефі-
ніцию той обшыри, же має то быти термін з украіньской 
історийоґрафіі, або хоснуване в публицистично-науковых 
текстах поясніня давных «етнічных украіньскых етнічных 
земель», т.є Підляша, Холмщыны, Надсаня і тзв. Лем-
ківщыны. Вшытко в порядку. Ани не буду звідувал, чом 
як раз білорускы, украіньскы і русиньскы етнічны землі 
мали бы быти обєднаны в даяку зуніфікувану обшыр, 
але фурт буду постулювал, же кєд сте дали За-керзоня, 
дайте і До-керзоня. Най же явит ся даякій поважний 
текст в украіньскій історийоґрафіі, або публицистично-на-
уковым опрацуваню, же на західінім Докерзоню барже 
чествуют Бандеру, а на східнім ся актуально стріляют. 
Треба все памятати, же пункт пізріня залежний єст од 
пункту сіджыня. То так, як зо східньом частю Карпатской 
Руси – долгій час, коли называли єй в історийоґрафіі, або 
публицистично-науковых текстах корінны єй жытелі, т.є. 
Русины, обовязувало названя Підкарпатска Русь (находит 
ся під Карпатами, а дальше ніс не высуваме, ітд.). Коли 
Сталін подарувал тоту обшыр Совітскій Украіні, одраз 

– што лоґічне з пункту пізріня Кыйова – остала она 
Закарпатьом. Але не буду ся уж знущал, бо смотрячы 
тепер з мойого пункту пізріня – тото, што за ленійом 
Керзона, далеко не вшытко для ня лоґічне.

Богдан Ґамбаль
gambal@lem.fm

Кропля на жытя, клониця на смерт

ФАФРИНДЯ І СКОНФІСКУВАНЕ

«ЛЕМКО» – ґазета для руского на-
рода – ч.17 за 1912 рік – приносит 
короткій курс питя кропкы – найпо-
пулярнійшого напитку Лемків. Треба 
єй выпити тілько, жебы не было 
потребы хоснувати клоницю. Умір 
потрібний єст все, інакше так ся вам 
буде ревкало, што без клониці не 
приступит ґу вам нихто.

«ЛЕМКО» ч.3 за 1913 р.

Лекция рахунків

ФАФРИНДЯ І СКОНФІСКУВАНЕ

«НАУКА»  – духовна і поучытельна ґа-
зета для угро-руского народа, в чыслі 
#6 за 1913 р. в дописі пн. Проклятя 
нашого народа алькоголь при нагоді 
приносит лекцию рахунків. Отже іде 
о тото, кілько корон може пропити 
єден пияк. Мы на скоро порахували, 
же вшыткы до єдной.

Днес уж нияк ся не можеме напити 
за короны в никотрым селі, не бесі-
дуючы ани про тото, жебы нам іщы 
на «ціґаретлі» старчыло і «чыкуляду» 
для мамы.




