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Вступ

Сесе, єденадцете чысло перийодычного наукового выдавництва „Річник Руской 
Бурсы”, хоц зачынат другу десятку в чысленых за шором номерах, не одходит од 
дотеперішніх загальных принципів змістовых, композицийных, структуровых. 
Дальше остає при штырьочастьовым змістово-структуровым поділі зо вступами, 
дедикациями і дедикацийныма статями, а тіж записками про авторів. Видна єст 
натоміст явна еволюция в просторі языкового аспекту „Річника”. В сесым чыслі 
находиме, окрем части все редаґуваных двоязычні (Вступы, Запискы про авторів) 
лем єдну польскоязычну статю в  части Дускурс і  єдну польскоязычну рецензию. 
Вшыткы інчы тексты сут лемківско і русиньскоязычны, што єст свідоцтвом того, 
на кілько розвинул ся лемківскій язык як обслугуючий науковий дискурс. Введена 
тіж остала зміна в обсягу Записок про авторів. Зачынаючы нову едиторску десятку, 
рішыли сме повторити інформациі о вшыткых присутных на картках „Річника” 
авторах, а не лем о тых, котры пршыраз гев публикуют.

„Річник Руской Бурсы 2015” єст дедикуваний памяти Миколая Малиняка 
(1851–1915) в сотну річницю його смерти і одзначат десяту річницю введіня Уставы 
з дня 6 січня 2005 р. про народовы і етнічны меншыны та про реґіональний язык. 
Дедикувана Малинякови статя находит ся безпосередньо по дедикацийных вписах, 
а пак традицийні явит ся част, де заміщено зобраны і упорядкуваны документы. Єст 
то, згідні з заложеным уж влони пляном, продолжыня публикуваня доступных нам 
на днес документів, якы односят ся до одкликуваня дотеперішніх репрезентантів 
лемківской етнічной меншыны во Спільній Комісиі Уряду і Народовых і Етнічных 
Меншын a тіж покликуваня новых репрезентантів. Як што рока, документы упо-
рядкувал і Вступ до них опрацувал, Боґдан Ґамбаль. 

Дост специфічні укладат ся того рока Дискурс. Находят ся в ним аж три статі 
авторок з Пряшівской Руси, котры повязаных сут з Інститутом Русиньского Языка 
і Культуры на Університеті ім. Шафарика в Пряшові. Дві з них односят ся до языка. 
Анна Плішкова i Зденка Цiтрякова пишут о білінґвізмі сучастных Русинів на Сло-
вациі. Натоміст Кветослава Копорова вказує тот язык в  дияхронным аспекті на 
основі м. ін. прац найвызначнійшых диялектоґів першой половины xx столітя. 
Долучыти гев треба і статю Алены Блыховой, котра односит ся до транслятолоґіч-
ных проблемів переданя емоцийной інформациi тексту в перекладі на інчий язык. 
Приміры веде медже росийскым а словацкым і русиньскым языками. 

В склад Дискурсу входит тіж статя Пшемыслава Мазура про ведены в польскій 
пресі на початку вісемдесятых років минулого століта дискусиі і полемікы в одне-
сіню до Лемків і  іх достоменности. Окрем того – документацийна статя про лем-
ківскй бізнес в Шамокін в Пенсильваніі. Єй авторами сут Богдан Горбаль і Річард 
Кастер. Ефектом спілпрацы тіж двох авторів – Пауля Малецкого і Даміана Новака 
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єст статя про акустыку лемківскых церкви. Врешті остатня в тій части стата, Олены 
Дуць-Файфер, посвячена єст Уставі з дня 6 січня 2005 р. про народовы і етнічных 
меншыны та про реґіональний язык і тому, як діє тнз. „униковий патерналізм”.

В  части Інспірациі, згідно з  принятом влони модифікацийом, вводиме пере-
ведений на лемківскій язык есей писателя приналежного до німецкой народовой 
меншыны – Піотра Ляхмана. Wypędzenie po polsku, котрий навязує до близкого тіж 
Лемкам досвідчыня. Вернули до той части тіж студентскы тексты – єден концентрує 
ся на частях тіла, а два інчы вводят великє чысло присловників. 

Остатня част, Рецензиі і справозданя, вміщат омовліня діяльности і артистыч-
но-ідеовых а тіж орґанізацийных квестий Театру ім. Александра Духновича в Пря-
шові. Шыроко і  критычні омовлений остал гев тіж ІV Медженародний Конґрес 
Русиньского Языка. Під увагу рецензента остали взяты тіж академіцкы підручникы, 
котры явили ся в  2015 р. на Університеті в  Пряшові. Четверта рецензия оцінят 
ефекты ґрантового проєкту Міцне Зіля, посвяченого реконструкциі традицийной 
лемківской музыкы. 

Як уж споминала-м, на кінци сесого чысла мож традицийні найти двоязычны 
Запискы про авторів.

 Найвекшым осягніньом, явні видимым в  текстах „Річника Руской Бурсы 
2015”, єст його языковий аспект. Перехід з початковых чысел, де лем поєдны статі 
были печатаны по лемківскы, до теперішньой праві же выключности языковой 
для лемківского языка, єст еволюцийным процесом, котрий довершал ся цілий 
час і поступенно стал ся сутьовом языковом реальністю.

Чысло і  ріжнородніст статий, котры сут печатаны в  „Річнику Руской Бурсы 
2015” вказує, же по 10 роках авторе фурт хцут приготовлювати і печатати своі статі 
в тым головні лемківскоязычным перийодыку.
 

       Олена Дуць-Файфер
Краків, 25 листопада 2015 р.
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Wstęp

Niniejszy, jedenasty numer periodycznej naukowej publikacji „Rocznik Ruskiej 
Bursy”, chociaż początkuje drugą dziesiątkę liczonych kolejno numerów, nie odbiega 
od dotychczasowych ogólnych zasad treściowych, kompozycyjnych, strukturalnych. 
Nadal pozostaje przy czterodziałowym układzie treściowo-kompozycyjnym całości, 
zawierając dodatkowo wstępy, dedykacje, artykuły dedykacyjne oraz notatki o autorach. 
Widoczna jest natomiast istotna ewolucja w zakresie językowego aspektu „Rocznika”. 
W niniejszym numerze znajdujemy, obok elementów zawsze redagowanych dwujęzycznie 
(Wstępy, Notatki o autorach) tylko jeden artykuł polskojęzyczny w dziale Dyskurs i jedną 
recenzję polskojęzyczną. Wszystkie pozostałe teksty są łemkowsko i rusińskojęzyczne, co 
świadczy o stopniu rozwoju języka łemkowskiego w funkcji kształtującej dyskurs naukowy. 
Wprowadzona też została zmiana w  zawartości Notatek o  autorach. Rozpoczynając 
edycję kolejnej dziesiątki numerów czasopisma, postanowiliśmy powtórzyć i uaktualnić 
informacje o wszystkich autorach obecnych na stronach danego numeru czasopisma, nie 
tylko o tych, którzy po raz pierwszy w nim publikują.

„Rocznik Ruskiej Bursy 2015” jest dedykowany pamięci Mikołaja Małyniaka (1851–1915) 
w setną rocznicę Jego śmierci i akcentuje dziesiątą rocznicę wprowadzeniа w życie Ustawy 
z dnia 6 stycznia 2005 r. o narodowych i etnicznych mniejszościach oraz o języku regionalnym. 
Atykuł dedykowany Małyniakowi zamieszczony jest bezpośrednio po formule dedykacyjnej, 
a w dalszej części tradycyjnie znajduje się dział, gdzie zostały zebrane i uporządkowane 
dokumenty. Jest to, zgodnie z powstałym już w ubiegłym roku planem, kontynuacja 
dostępnych nam aktualnie dokumentów, które dotyczą odwoływania dotychczasowych 
reprezentantów łemkowskiej mniejszości etnicznej w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości 
Narodowych i Etnicznych oraz powoływania nowych reprezentantów. Jak i w poprzednich 
latach, dokumenty zostały uporządkowane i opatrzone Wstępem przez Bogdana Gambala.

Dosyć specyficznie wygląda w tym roku zawartość treściowo-problemowa Dyskursu. 
Znajdują się w nim aż trzy artykuły autorek z Rusi Preszowskiej, związanych z Instytutem 
Języka i Kultury Rusińskiej na Uniwersytecie im. Szafarika w Preszowie. Dwa z nich mają 
charakter językoznawczy. Anna Pliszkowa pisze o bilingwizmie współczesnych Rusinów na 
Słowacji. Natomiast Kwetoslawa Koporowa ukazuje ten język w ujęciu diachronicznym na 
podstawie m. in. prac najbardziej uznanych dialektologów z pierwszej połowy XX wieku. 
Artykuł Aleny Blychowej jest poświęcony zagadnieniom translatologicznym, a konkretnie 
problemom z przekazaniem aspektu emocjonalnego wpisanego w dany tekst, tłumaczony na 
inny język. Przykłady takich zmagań ukazuje w obszarze pomiędzy rosyjskim i słowackim 
oraz rusińskim językiem. 

W obrębie Dyskursu umieszczony też został artykuł Przemysława Mazura na temat 
prowadzonych w prasie polskiej z lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku dyskusji i polemik 
wokół Łemków i ich tożsamości. Oprócz tego – artykuł dokumentujący rozwój łemkowskich 



Wstęp

przedsięwzięć biznesowych w miasteczku Shamokin w Pensylwanii. Jego autorami są 
Bogdan Horbal i Richard Custer. Podwójnego autorstwa – Pawła Małeckiego i Damiana 
Nowaka – jest też artykuł poświęcony akustyce łemkowskich cerkwi. Ostatnim w tej 
części tekstem jest artykuł Heleny Duć-Fajfer powstały w związku z dziesiątą rocznicą 
funkcjonowania Ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych 
oraz o języku regionalnym w celu symptomatycznego ukazania zjawiska tzw. „paternalizmu 
unikowego”.

W części Inspiracje, kontynuując przyjęte w ubiegłym roku modyfikacje, zamieszczamy 
przetłumaczony na język łemkowski esej Wypędzenie po polsku autorstwa Piotra Lachmanna, 
przynależącego do mniejszości niemieckiej w Polsce, który porusza bliskie też łemkowskim 
doświadczeniom problemy. Do tego działu powróciły też teksty studenckie – jeden z nich 
eksponuje leksykę związaną z częściami ciała, dwa inne formy przysłownikowe w języku 
łemkowskim.

Ostatni dział Reczenzje i sprawozdania zawiera omówienie działalności i zagadnień 
artystyczno-ideowych oraz organizacyjnych w Teatrze im. Aleksandra Duchnowycza 
w Preszowie. Szeroko i krytycznie został tu też przedstawiony IV Międzynarodowy Kongres 
Języka Rusińskiego. Recenzencka uwaga poświęcona też została wydanym w 2015 r. na 
Uniwersytecie Preszowskim podręcznikom akademickim. Czwarty tekst recenzencki 
ocenia efekty projektu grantowego Міцне Зіля, poświęconego rekonstrukcji tradycyjnej 
muzyki łemkowskiej.

Jak już wspominałam, na ostatnich stronach aktualnego numeru „Rocznika” zapoznać 
się można z informacjami o autorach tekstów. 

Najistotniejszym osiągnięciem, wyraźnie uwidocznionym w tekstach „Rocznika Ruskiej 
Bursy 2015”, jest jego językowy aspekt. Przejście od numerów początkowych, w których tylko 
pojedyncze artykuły drukowane były po łemkowsku, do aktualnej prawie że wyłączności 
uzyskanej przez język łemkowski na stronach „Rocznika”, jest procesem ewolucyjnym, 
który dokonywał się ciągle konsekwentnie, aż stał się istotną rzeczywistością językową. 

Liczba i różnorodność artykułów, które są zamieszczone w „Roczniku Ruskiej Bursy 
2015” świadczą, iż po dziesięciu latach autorzy nadal chcą opracowywać i publikować swe 
teksty na stronicach tego głównie już łemkowskojęzycznego czasopisma. 

       Helena Duć-Fajfer
Kraków, 25 listopada 2015 r.
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Миколай Малиняк (1851–1915).
Прекурсор постмодернізму 

в лемківскым світі

Олена Дуць-Файфер

Одкаль взяла ся така думка, жебы вмерлого ци замученого в 1915 р. Миколая Ма-
линяка назвати прекурсором постмодернізму в  лемківскым світі? Єст то, очы-
видно, своєрідна провокация, бо нихто зо стислых клясифікаторів творчости не 
вписал бы Малиняка в постмодерн і то з вельох причын. Мало того, не мож быти 
прекурсором чогоси, чого фактычні неє. В постмодерных бо часах лемківскій світ 
далекій єст од явиск і процесів, котрым в клясифікуючым шоруваню культуровой 
реальности мож бы приділити спільну скринку з  інчыма явисками, якы удосто-
іли званя заміщеного на фронті той скринкы – постмодернізм – і каждий, хто до 
нєй сігат, сподіват ся, што там найде. Неє лемківского постмодернізму (но, може 
з єдным малым вынятком), але єст прекурсор посмодерной думкы, вражливости, 
постав, однесіня до домінуючых явиск – Лемко, з Камяны к. Ґрибова, „Камянин”, 

„Римлянин”, чловек непересічний не лем інтелектом, але предо вшыткым духом 
бунту проти хоц-якости „высшого”, маючого владу, світа.

Коли смотриме на знимку Малиняка видиме барз субтельне, вражливе, глубоко 
задумане, емоцийне лице. Видно в ним силу почуть і стремліня до глубины, тайны, 
сути. Такій тіж явит ся нам Малиняк в його Зернах Горушычных, котрых „жмені” 
дарувал світу не для втіхы ци здоволіня, лем для рефлексиі, задумы, направліня, 
поліпшыня, выверніня нарубы вшыткого, што ґенерує привыковы баналы, тісноту 
пізріня і думаня, свідоме або несвідоме зло. Не без значыня і не знедобачкы сло-
вам і думкам, якы выходили спід Малинякового пера придана остала метафора 
гірчычных зерен. А она одкликує ся не лем до гіркоты, гіркой долі, „страдального 
жытя”, але тіж до віры, котрой лем тілько старчыт што гірчычного зерна, жебы мож 
осягнути правдиве/ праведне жытя. До такого жытя стремил і такє (ту тіж не мам 
вантпливости) вюл тот нонкомформіста, критык, вымогливий і безкомпромісний 
Лемко, котрий з хлопской лемківской хыжы дішол до Риму, одкале вернул з дво-
ма докторатами, але тзв. карєры николи не зробил. На перешкоді ґу тому стоял за 
высокій рівен рефлексийности, за велика демаскаторска сміліст, за велика щыріст 
і стремліня ґу поправляню, совершенству. Не міг чути ся добрі серед скостнілых, 
формальных, ідеолоґічні маніпулюваных і позоруваных інституций, головні цер-
ковных, але тіж світскых.
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Пишучы своі Зерна Горушычны, Миколай Малиняк презентувал глубоку свідо-
міст власной позициі в світі, до котрого апелювал і котрий хотіл поліпшыти. Знал, 
же єст гев автсайдером, чловеком, котрого высокоморальны принципы сут злі при-
ниманы, прото страждал, але не уставал в своім безкомпромісным назначаню зла, 
глупоты, низкости, підлоты. Найвеце – в свідомым заміріню – про самого автора 
бесідує його інтроспектывна автобіоґрафія Зерна горушичны изъ дерева жизни1. 
Писал єй з барз свідомом цілю довершыня на одповіднім етапі жытя (коли дозрі-
ват наша особовіст, прожывшы 50 років) глубокого, щырого і акуратного пізріня 
в себе, котре ма дозволити на самодосконаліня і автономне прожываня вшыткого, 
што нас стрічат:

Самопознанiе первый шагъ къ самоисправленiю – Чтобъ знать себя доподлинно, нужно про-
вѣрять всю свою жизнь точно, прочно и совѣстно, да, для соблюденiя могучихъ загинути въ 
непамти многихъ мелкихъ а вѣскихъ почастностей, составленiя цѣлости громадной картины, 
вѣрнаго осмотра всему тому, что перебыла и пережила душа: записывати – мысли, воззрѣнiя, 
страданiя, вести самодѣльный дневникъ; написати самому вѣрно-исподоволь – жизнь свою”2.

Є  то свідоцтво неустаючой і  послідовной працы над тым, жебы світ, люде, 
явиска, реляциі были ліпшы, мудрійшы, честнійшы. А же Малиняк мал єден 
основний принцип, котрий односил так до індивідуального, як і  громадского 
жытя, же „Всякое исправленье нужно ōтъ себе зачати”3, робит тот інтроспектыв 
надзвычай щыро і одкрыто. Не трафляло ся в його часах так отверто признавати 
ся до хлопскых бідных корени, коли уж „привділо ся ногавиці”, значыт – вошло 
в інтеліґентскы кругы. Мало того, Малиняк не лем пише о своім худобным, про-
стым дітинстві, але і підкрислят, же товды прожыл найщестливійшы рокы, бо світ 
„высокопоставленых” люди єст полний облуды, зависти, вражды, ошуства. Маме 
гев до діла з одверніньом нарубы клясичной громадской єрархіі. Тото што высокє, 
шырокє, великє, славне має неґатывны конотациі. Цінне і добре є мале, нерозви-
нене, бідне, просте, понижене, рантове. Лем в однесіню до того простого простору 
спомины Малиняка сут полны добрых почуть, любови, узнаня. Описує своє село 
народжыня, Камяну, єй історию, знаменитых спілселян – Прислопскых і безпосе-
редньо по тым зачынат вводит свою міцно емоцийну автобіоґрафію:

Въ этомъ то селѣ въ курной хатѣ п.ч. 45. на солтыствѣ родилъ ся я 1. вересня 1831. г. 7. вечеромъ 
посредъ убогой, простой, твердой обстановки изъ Марiи Iосифовной Дзюбинской. Мой отецъ 
Дiонiсiй Ивановичъ Малинякъ былъ теслею, властителемъ небольшого обыйстя, уживателемъ 
досмертнымъ „прута грунту” на оной Гичковцѣ, опѣкуномъ, питателемъ 7 малолiтныхъ пасербовъ 
(…) Тогда въ нашей странѣ были „тяжки роки” безплодность земли навела всеобщiй голодъ (…) 
А затемъ и ребенку начавъ отъ материной груди приходилось постити издѣтства заправлятись 
въ будущей частой того рода потребѣ”4.

1 Зерна горушичны изъ дерева жизни Н.Д.М. Камянина, Перемышль 1910.
2 Зерна горушичны изъ дерева жизни…, с. 2.
3 Записки Римлянина, „Рускiй Сiонъ” Р: 1880, ч. 10, с. 317–319; ч. 11, с. 350–353; ч. 12, с. 384–388; ч. 12, 
с. 419–421; ч. 14, с. 448–451; ч. 15, с. 481–484; ч. 16, с. 513–517; ч. 17, с. 541–545; ч. 19, с. 610–612; ч. 20, с. 
640–643, ту: ч. 10, с. 319.
4 Зерна горушичны изъ дерева жизни…, с. 8.
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Спомины з  дітинячых років вказуют уж на непересічну глубину рефлексиі, 
пережываня малого хлопця, його розвинений світ уяв і еґзистенцийных звідань. 
Прикликує барз інтымны факты:

Помну коли я сущи iще нач въ колыбели позналъ въ первый разъ „няня” повернувшого отъ 
долшой и дальшой „майстерки” и принесшего мнѣ „кукелку”; – якъ мне было жаль улетающихъ 
дикихъ гусей, якъ похоронъ сосѣда П.Враны возбудилъ во мне мысь о смерти, якъ мене самого, 
занедужавшого безнадѣйно, чѣмъ-то „iще разъ” мазили; якъ необыкновенной величины щитъ 
луны я съ ужасомъ принялъ за „бозя”, да помну колыбельныя родныя пѣня5.

Не струмує ся тіж Малиняк од безпосередніх оцін в однесіню до того рідного 
простого простору і  того „паньского”, зовнішнього, в  котрым пришло му вести 

„многострадальну жизнь свою” і быти на поневірці:
Да оны то лѣта проведенныи примитивно, природно, прекрасно: на камѣнцяхъ, полянкахъ, 
стерняхъ: были весенныи, дѣтинныи, веселѣйшыи въ моей страдальной жизни6.

Границя стражданя зачала ся там, де уж кінчыло ся тото природнє жытя, 
а зачынало такє, де рахувало ся богатство, форма, штучны, вывчены вартости. Так 
уж было в школі в Лабові, де зовнішніст хлопця „одѣтого въ бѣлый (…) „кабатъ”, 
обутого въ косматыи „керпчата” дало „лучше убранымъ школярамъ довольно ма-
терiала до насмѣшекъ”7. Пак была дорога до шкіл в Санчи, а одтале штораз дале 
в світ, аж до Риму і пак до Львова, де през штырі рокы был адюнктом на теолоґіі 
на Львівскым Університеті. Як бунтівник і нонкомфорніста был пак высыланий 
на чысленны парафіі, м. ін. до Новиці, Кристинополя, Злоцкого, Крениці, Шляхто-
вой, Сливниці, што называл своім скытальством. До кінця жытя єднак не змінил 
свойой поставы, способу думаня і  одбераня реальности. Мал глубоку свідоміст 
свойой рефлексийной і вникливой натуры, свойой вражливости і вымогливости:

Я приналежу къ розряду тѣхъ людей, котрые мыслятъ много, глубоко чувствуютъ, соображаютъ 
живо, и своей внутренной жизни на внѣ не скрываютъ. Сотворивый и Создавый мя далъ мнѣ 
обильно: индивидуальности, интуиціи, иниціативы8.

Пред своім писарством все ставлял барз высокы цілі. Видиме то не лем в авто-
біоґрафіі, через котру стремил до самодосконаліня, але тіж в інчых „жменях зерен 
гірчыці”. При його авторефлексийности не чудує, же тоты цілі і стремліня формує 
безпосередньо, ведучы як бы гру, провокацию в однесіню до чытателя. Коли нп. 
рішат ся описати своє поломництво до Єрусалиму, так выражат своє пересланя:

Не для взыска, ни для тщей славы, ани унося ся влеченiемъ, ани служя корысти, або прелщая 
ся щастiю; лишь чтобъ читающихъ послужити спасенiю написалъ я книжицу сiю9.

І  істо, неє то лем опис подорожи і  одвиджуваных обєктів. Найсутьовійшы 
в тым творі сут коментарі, рефлексиі, оціны, передуманя автора, котрий явні вка-

5 Тамже, с. 9.
6 Тамже, с. 10.
7 Тамже, с. 11.
8 Тамже, с. 39.
9 Зерна горушичны Н.Д.. Камянина.(Жменя третая). Путъ до Iерусалима исполненъ въ Септембрѣ 
1901, Перемышль 1902, с. 125.
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зує своє глубокє духове пережываня не лем самого контакту з  найціннійшыма 
памятниками, але тіж соспільного, культурового аспекту самого поломництва, 
ситуациі, в  якій ся нашол як єдиний серед поломників Русин, його ситуациі як 
униятского священника серед римокатоликів. Находят ся в тых рефлексиях і оці-
нах барз смілы критычны суды над обскурантством і браком духового наставліня 
серед поломників з цілой Монархіі, з якыма му пришло ділити судьбу в часі той 
подорожи. Серед близко 600 поломників „розличныхъ сословiй половъ, возрастовъ; 
отъ изряднѣйшихъ аристократическихъ родовъ до самого подрядного демоса”10, 
не нашол він ани єдной близкой му в одчуваню душы, прото чул свою одмінніст, 
чужіст серед того „чужого, равнодушного, невнимающого общества”11. При самым 
кінци подорожи шыфом доходит до такого розстроіня і нервів, же окрислят спіл-
товариши як: „многоѣднaя чередa”, „многоядци, пивопийци”.

Малиняк тіж вельо раз навязує до ситуациі Русинів, вказуючы іх марґіналізу-
ваня не лем в політычным, але тіж церковным жытю. Факт, же серед поломників 
єст він єдиным Русином обудовує свойом неґатывном опінійом і ставлят дияґнозы 
в однесіню до ситуациі Галицкых Русинів:

Тажь и Малая Русь принадлежитъ къ великой христiянской семьи”12. „Нашъ народъ не меньше 
и потребующiй и восприемчивий отъ иныхъ; соприкосновенiеся безпосредственное съ настоя-
щимъ востокомъ подѣйствовалобы вельми образумительно на наше духовеньство; такiй 
40 дневный путь покаяннъ сталбы спасительною кварантанною для болѣзнующей политикою 
нашей интелигенцiи, подвигомъ для народа13.

Памятати треба, яку ціль ставлял Малиняк своім запискам – сильно перфор-
матывну – хтіл направляти блуды, лічыти недомаганя, творити свідоміст дефек-
тів і ґанчів. Прото явит ся він як міцно інтервенцийний, діючий, заанґажуваний. 
А з другой страны цілком одмінні, єст барз вражливий, всобний, глубоко пережыва-
ючий. І то сут тоты полюсы емоций і думок славного Камянина, його духова непе-
ресічніст, велич, котра му приносила так вельо страждань, духового терпіня, але 
тіж надзвычайных унесінь, порывів душы, почутя щестя, говіня, вынятковости:

„радуешся Богу помощчику твоему” благоволившему тебѣ нищему Камянину тутъ витати, на 
только выобразоватися, чтобъ ты съумѣлъ мыслею обняти нѣсколько десять вѣковыи тутъ 
произшедшiи событiя; да на столько перетерпѣти въ продолженiи полувѣковой твоей много-
страдальной жизни, чтобъ ты былъ въ состоянiи поняти, сърозимѣти, отчувствовати, оцѣнити, 
стяжати изряднѣйшiи страданiя претерпѣнныя подъ симъ чуднымъ небомъ, на семъ кляссиче-
ски страстномъ участку земли14.

Єднак не може одорвати ся тот вражливий чловек, котрого „жмені зерен гір-
чыці” сут формом нотуваня емоций і думок, од простору затіненого прикрым до-
свідом жытя, споминами, котры нехотячо сут выкликуваны ріжныма ситуациями 
ци місцями, як хоц бы миняным гефсеманьскым простором:

10 Там же, с. 23.
11 Там же, с. 30.
12 Там же, с. 5.
13 Там же, с. 7.
14 Там же. с. 95.
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идя по при Гефсеманьскую палатку русскаго царя, помнувъ мои 1887 г. задушевно написанныи 
„Гефсеманьскiи часы”, которыи въ мѣсто церковного одобренiя изза твердого языка угрязли 
и пропали въ мягкомъ коши пок. Митрополита Сильвестра. Жаль сердечной цвѣтки”15.

Барз яскравым свідоцтвом дискомфорту, якій в тым глубоко думаючым чло-
веку творила своєрідна подвійніст і недоокрислена ситуация Униятской Церкви, 
єст Малинякове „задушевне” вызнаня:

Подчинену юрисдикцiи духовного паломнического начальства мне не слѣдовало прибѣгати на 
собственну руку о соизволенiе тамъ и овде служити – кь несоединеной Iерусалимской Iерархiи, 

– притворятися латинникомъ я не могъ – и тако: терпя понижающее поношенiе унiи съ тихою 
ресигнацiею примѣнялъ я ся къ необходимому – „волею пожряй Господеви”16.

Коли навет в так далекій одлеглости од рідного простору, фурт досвідчал Ка-
мянин влияня деструкцийных і выникаючых головні з „болізнуваня” політыком 
серед руской інтелґенциі, зложеной в величезній більшости зо священників, явиск, 
то не тяжко ся додумати, же запискы з рідного простору, такы як хоц бы Записки 
Римлянина17 (про котры было завішене выдаваня „Руского Сіона”, в якым были 
печатаны), ци Поѣздка въ Скитъ Манявскiй18, мали бездистансове лезо критыкы. 
Припомнийме, критыкы, якой основом был принцип: „Всякое исправленье нужно 
ōтъ себе зачати”19. Не чудуют конфіскаты Малиняковых текстів ци запертя писма, 
де были печатаны, коли чытаме так підбудуваны ясністю острого пізріня а єдно-
часно так демаскуючы слова, як хоц бы оціна руско-польскых односин:

Щo межи нами жiе давна и стара незгода, безсмертна ненависть и неизцѣлима язва – то кождый 
признасть, но чому такъ есть не кождому се понятно… Яка тому причина? Одна, загальна, по-
стойнна, певна: бракъ любви христiаньской. Изъ стороны нашихъ можь справдити предрозсудокъ, 
нетактовнôсть, гордôсть и подлôсть, недостатокъ благородныхъ и высшихъ побудокъ в посту-
пованю; все тое зъ часомъ пояснимо, ствердимо; зъ стороны же нашихъ братей Полякôвъ обща 
нещирôсть, двозначна приклонность, консеквентное презрѣне, излишна, вредна надъ нами опѣка, 
пристрастни части о насъ клеветы20.

Од аналітычного пізріня, якє маме в приведеным цитаті, до горячого выслов-
люваня емоций, выкликаных неґатывныма в його приниманю явисками, прошыбат 
Малинякова мысель простір і люди, жебы вказувати м. ін. ріжниці помедже розпо-
літыкуваныма, зосвареныма, аґресивныма „вікноборцями, буянами, сепаратыста-
ми”, чысленныма серед розростаючой ся руской інтеліґенциі, а простыма хлопами 
з  бойківскых сел, котры сут: „чемны, учинны, честны очень похожы на нашихъ 
Лемковъ изъ лучшихъ, чисто русскихъ селъ”21. Адже не лем серед чужых, като-

15 Там же. с. 46.
16 Там же. с. 56.
17 Записки Римлянина, „Рускiй Сiонъ” Р: 1880, ч. 10, с. 317–319; ч. 11, с. 350–353; ч. 12, с. 384–388; ч. 12, 
с. 419–421; ч. 14, с. 448–451; ч. 15, с. 481–484; ч. 16, с. 513–517; ч. 17, с. 541–545; ч. 19, с. 610–612; ч. 20, 
с. 640–643.
18 Поѣздка въ Скитъ Манявскiй, в: Зерна горушичны Н.Д. Камянина. Жменя пятая, Перемышль 
1907, с. 37–74.
19 См. припис. 3.
20 Там же, с. 318.
21 Там же, с. 47.
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ликых поломників з цілой монархіі, але тіж серед „своіх”, чує ся тот вынятковой 
чловек чужий. Одражат го вельо примітывных масовых явиск, мнимо поступовых, 
такых як „украіньскій сепаратызм”22, ворожіст до інчого як власний світоогля-
ду, експансывніст, іґноранция. Мож собі уявити, яку неґацию і  неприхыльніст 
до того глубокочутливого інтелектуалісты выкликало його отверте признаня ся: 

„Никуды правды скрывать; мнѣ свободнѣе въ арiстократической польской средѣ 
чѣмъ между своими”23.

Был єднак неуступливий. Тяжко найти барже завзатого полемісту, критыка, 
демаскатора, як Малиняк. Але не были то діяня, котрых основом была зліст ци аґре-
сия. Было то внутрішнє і безальтернатывне переконаня, же світ треба направляти, 
не быти обоятным на хворы явиска і процесы. Свідомий свойого посланництва 
і нелегкой з тым повязаной позициі, писал:

Лемку, римлянину, паписту – мнѣ случалось большекратно непрошено, безвозмездно, безпри-
милительно боротися съ свѣтлѣйшими, сiятельнѣйшими, преосвященными лицами…24.

Наступством того была його поневірка і  стражданя, якы прожывал не даю-
чы собі згоды на обоятніст в однесіню до зла і малодушности. А же ішли они од 
верха, од священничых еліт, до котрых Малиняк формальні належал, будило то 
його великє спроивлiня. Реальні николи не зідентыфікувал ся зо зопсутым участю 
в „політыкантстві”, в фурт веденых реформах Церкви, котры ґу ничому доброму 
не стремили, лінивством, обскурантством, выгодами ,клиром. Не хотіл, а і не міг 
при такых поставах, зробити карєры. Остал простым священником з двома док-
торатами на вельох сельскых парафіях. Вмер на тыф (глушку) в 1915 р. в лагри для 
інтернываных в Талергофі і спочыл „під соснами”, як і інчы гын скінчывшы жытя.

Його запискы заґарантували му єднак безсмертніст. Не нашол ся дотепер 
в  лемківскій літературі рівно завзятий і  честний полеміста. Чом єм го так, здає 
ся безпідставні, получыла з  постмодерном? Про його демаскацийну, деконструк-
цийну, розмонтовуючу міцно уставлены єства роботу, про автосвідоміст і цільову 
внутренну вівісекцию, про перформатывніст (котра поза постмодерн выходит), 
про його рантове, автсайдерскє упозицийонуваня. Был Малиняк непересічний 
і  неповторний. Выходил поза свою епоху, хоц барз сильно порушений был тым, 
што вызначало єй домінуючы тенденциі.

22 Тото понятя в XIX столітю односит ся выключні до Украінців, котры „сепарували ся” од загаль-
норуской єдности.
23 Тамже, с. 39.
24 Языкъ а Католiкъ в: Зерна Горушичны изъ сѣменця Камянина, Перемышль 1900, с. 35–41, ту: с. 35.
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Вводне слово

В „Річнику Руской Бурсы 2014” замістили сме першу част документів, котры одно-
сили ся до заініциюваного в 2013 р. ведучым Товариства для Розвитя Музею Лем-
ківской Культуры в Зындранові процесу одкликуваня лемківскых представників 
зо складу Спільной Комісиі Уряду i Народовых і Етнічных Меншын.

Фіналом першого етапу того процесу, завдякы стратеґіі одкликуваня доєднаной 
31 січня 2013 р. на стрічи в Высові Богданом Ґочом з Музею в Зындранові, Юрийом 
Стариньскым з ансамблю „Кычера” і Штефаном Гладыком – ведучым украіньской 
орґанізациі „Об’єднання лемків”, было одкликаня того остатнього зо складу Комісиі.

Тото рішыня было так незадоволююче внескодавців, же приступили они до 
другого етапу одкликуваня другого з лемківскых репрезентантів з Комісиі. Тым 
разом долучыли ся до того процесу орґанізациі, котры самы декляруют ся як 
украіньскы, репрезентуючы Украінців лемківского походжыня.

Серед участників обох етапів одкликуваня были тіж дві орґанізациі, котрых 
ведучы, православны священникы, перестали таіти своі мотывациі взглядом 
одкликаня. В  писмах доказали остаточні, же од початку ходило ім о одкликаня 
лем Олены Дуць-Файфер зо складу Комісиі. Опініі прицерковного православного 
згрупуваня „ЕЛПІС”, котрого директор орґанізувал і актывно діял за одкликаньом 
репрезентантів, не были зарахуваны Міністром як важны.

В  „Річнику Руской Бурсы 2015” продолжаме публикуваня писм і  документів 
повязаных з дальшым процесом одкликуваня Олены Дуць-Файфер зо складу Ко-
місиі і єдночасно публикуваня писм рекомендуючых кандидатів на новых членів 
Комісиі в місце одкликаных.

Стоваришыня „Руска Бурса” в Ґорлицях в своіх писмах презентувало консеквентне 
становиско. По перше было проти одкликуваню єдиной лемківской репрезентанткы 
в Комісиі – Олены Дуць-Файфер і довєдна з орґанізациями, котры реалізуют основны 
задачы для сохраніня і розвитя лемківской (русиньской) етнічной достоменности, 
то єст: Стоваришыньом Лемків, Репрезентацийным Артистычным Ансамбльом 

„Лемковина” і Стоваришыньом Лемківской Молодежи „Чуга”, підтримувало єй як 
найліпшу репрезентантку цілого лемківского середовиска. Коли зазначыла ся опо-
зиция до діяльности Дуць-Файфер в Комісиі і част орґанізаций почула, же не єст 
репрезентувана, узнали сме, же мают они право покликати свого репрезентанта 
в місце того одкликаного выключні на своє жаданя.

Як ся дальше вказало, опозицийны орґанізациі основали коаліцию, котра была 
за перенятьом собом обох місц в Комісиі і позбавліньом тым самым репрезента-
циі орґанізаций, котры реалізуют головны для сохраніня і  розвитя лемківской 
(русиньской) етнічной достоменности задачы.
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В  „Річнику Руской Бурсы 2015” публикуєме тоты писма, котры были знаны 
Редакциі до грудня 2015 рока. Не єст нам знаний зміст писм, котры высылали 
опозицийны взглядом нашых орґанізациі. Редакция річника согласно пресово-
му праву выступила до міністерства властивого до справ меншын о удоступніня 
вшыткых писм, котры тычат ся процесу одкликуваня і рекомендуваня лемківскых 
представників до Спільной Комісиі Уряду і Народовых і Етнічных Меншын. Маме 
надію опубликувати іх в наступным чыслі „Річника Руской Бурсы”.

Боґдан Ґамбаль
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Słowo wstępne

W „Roczniku Ruskiej Bursy 2014” zamieściliśmy pierwszą część dokumentów, które dotyczą 
zainicjowanego w 2013 r. przez przewodniczącego Towarzystwa na Rzecz Rozwoju Muzeum 
Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej procesu odwoływania łemkowskich przedstawicieli 
ze składu Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

Wskutek realizowanej strategii odwoływania, przyjętej 31 stycznia 2013 r. na zebraniu 
w Wysowej przez Bohdana Gocza z Muzeum w Zyndranowej, Jerzego Starzyńskiego 
z Łemkowskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Kyczera” i Stefana Hładyka, przewodniczącego 
ukraińskiej organizacji „Zjednoczenie Łemków”, finałem pierwszego etapu procesu było 
odwołanie tego ostatniego ze składu Komisji.

Ta decyzja była jednak niezadowalająca dla wnioskodawców i  przystąpili oni 
natychmiast do odwoływania drugiego z łemkowskich reprezentantów w Komisji. Tym 
razem do podjętych działań przyłączyły się także organizacje, które określają się jako 
ukraińskie, reprezentujące Ukraińców pochodzenia łemkowskiego.

Wśród uczestników pierwszego i drugiego etapu odwoływania były dwie organizacje, 
których przewodniczący, prawosławni księża, zaprzestali skrywać swoje motywacje. We 
wnioskach ostatecznie wykazali, że od początku chodziło im o odwołanie ze składu Komisji 
wyłącznie Heleny Duć-Fajfer. Wniosku przycerkiewnego prawosławnego ugrupowania 
ELPIS, którego dyrektor prowadził aktywną działalność za odwołaniem reprezentantów, 
Minister nie uznał za ważny z powodów formalnych.

W „Roczniku Ruskiej Bursy 2015” kontynuujemy publikowanie pism i dokumentów 
powiązanych z dalszym procesem odwoływania Heleny Duć-Fajfer ze składu Komisji oraz 
rozpoczynamy publikowanie pism rekomendujących kandydatów na nowych członków 
Komisji w miejsce odwołanych.

Stowarzyszenie Ruska Bursa w Gorlicach w pismach podtrzymywało konsekwentnie 
swoje stanowisko. Przede wszystkim występowało przeciwko odwołaniu Heleny Duć-Fajfer, 
jedynej łemkowskiej reprezentantki w Komisji. Razem z innymi organizacjami, które realizują 
zasadnicze zadania w celu ochrony i rozwoju łemkowskiej (rusińskiej) tożsamości, to jest: ze 
Stowarzyszeniem Łemków, Reprezentacyjnym Artystycznym Zespołem „Łemkowyna” i ze 
Stowarzyszeniem Łemkowskiej Młodzieży „Czuha”, Ruska Bursa podtrzymała kandydaturę 
Duć-Fajfer jako reprezentantki środowiska łemkowskiego. Jednak w sytuacji, kiedy w Komisji 
pojawiła się opozycja wobec działalności Heleny Duć-Fajfer i niektóre organizacje uznały, 
że nie są przez nią reprezentowane, zaproponowaliśmy, aby powołały swojego reprezentanta 
w miejsce tego, którego wcześniej odwołały na własne żądanie.

Jak się później okazało, opozycyjne organizacje zawiązały koalicję, która była za 
zawłaszczeniem obu miejsc w Komisji i, tym samym, pozbawieniem reprezentantów 
organizacji, które realizują główne zadania w  celu ochrony i  rozwoju łemkowskiej 
(rusińskiej) tożsamości.
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W „Roczniku Ruskiej Bursy 2015” publikujemy te pisma, które były znane Redakcji 
do grudnia 2015 r. Nie znamy treści pism, które wysyłały organizacje tworzące koalicję 
opozycyjną. Redakcja rocznika zgodnie z  zasadami prawa prasowego wystąpiła do 
ministerstwa właściwego do spraw mniejszości o udostępnienie wszystkich pism, które 
dotyczą procesu odwoływania i rekomendowania łemkowskich przedstawicieli do Komisji 
Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Mamy nadzieję na opublikowanie 
ich w następnym numerze „Rocznika Ruskiej Bursy”.

Bogdan Gambal
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Shamokin, Pennsylvania: 
Перший Центр Лемківского Бізнесу 

в Америці

Богдан Горбаль, Річард Кастер

Лемкы зачали приізджати до Америкы іщы в  роках сімдесятых XIX ст., але емі-
ґрация на добрі розкрутила ся в роках вісемдесятых. Не мож докладні порахувати 
кілько Лемків до Америкы приіхало, але знаме, што з декотрых сел навет четверта 
част люди. Згідні з оціном Юлияна Бачинського, котрий подорожувал по Америці 
в початковым перийоді еміґрациі (в 1889 році), мало быти в Америці деси штыр-
надцет тисячи Лемків1. До Першой Світовой Вoйны могло до Америкы выіхати аж 
пятдесят пят тисячи Лемків2 (част з них вернула до краю). Офіцийны американьскы 
обрахуваня осіб, котры записали ся як Ruthenian (Russniak) (котры очывидно не 
дотычат лем Лемків), дают далеко меншы чысла од правдивой іх кількости з огляду 
на проблемы з самоідентыфікацийом.

Не мусиме писати, што в Америці кобаса на плотах не вісіла і нихто дулярів 
по улицях не зберал.

Чомъ-то Америка недавно открыта, такъ сбогатѣла? Бо въ Америку пришли изъ Европы люде 
энергіи, силы, воли, люде роботы! Вы видите и теперь въ Америкѣ, же тамъ человѣкъ лѣнивый 
пропаде! Безъ роботы тамъ жити не можь. И то каждый, кедъ лемъ здолятъ, муситъ самъ на 
себе робити3.

Першым Лемком в місті Шамокін мал быти Іван Гасич/ John Hassich (1860–1929), 
о котрым бесідувано, же приіхал в  1879 році4. В  1880 році приіхали до Шамокін 
інчы Лемкы: John Madzelan, Moses Demczko, Phillip Murdza, John Glowa i Anthony 
Luczkowec5. Оселяли ся они тіж в  околицях: Big Mountain, Enterprise, Hickory 
Swamp, а найвеце в Excelsior6. В 1882 році было в Шамокін (о котрым писано, же 

1 Ю. Бачинський, Українська еміграція в З’єднаних Державах Америки, Львів 1914, с. 98.
2 P. R. Magocsi, Our People: Carpatho-Rusyns and Their Descendants in North America, выд. 4 попр., 
Wauconda, Ill. 2005, с. 13. 
3 Лемко, Америка и старый край, „Карпато-русский календар” 1922, Ужгород, с. 113–114.
4 Transfiguration Ukrainian Greek Catholic Church, Shamokin, Pa., 1884–1984 (б. м. i р. в.), с. 15. Был він 
братом згаданого низше бізнесмена.
5 Genealogical and Biographical Annals of Northumberland County, Pennsylvania: containing a genealogical 
record of representative families, including many of the rarly settlers, and biographical sketches of prominent 
citizens, prepared from data obtained from original sources of information, Chicago 1911, с. 648.
6 R. Custer, The Influence of Clergy and Fraternal Organizations on the Development of Ethnonational Identity 
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не было ся там на што смотрити7) 25 Русинів8. В 1897 році грекокатолицка парохія 
мала чыслити 1300 люди (адже не лем Шамокінців)9. Само місто Шамокін мало 
товды лем 8184 мешканців, але тото чысло цілий час росло: в 1890 р. дішло до 14403, 
в 1900 р. до 18202 і 1910 р. до 19588 мешканців. Разом з околичныма oсадами/ patch 
мало Шамокін в  1897 році деси 32000 люди, з  чого деси 1700 Русинів10. Найвеце 
Лемків приіхало в тоты околиці з тых сел: Фльоринка, Лабова, Камяна і Поляны 
(коросняньскы)11. В Шамокін і околиці працували они головні при углю.

Початково грекокатоликы ходили до польского костела, але поважаня там не 
мали. Польскій священник мал подібно повідати: I wy, co macie czarne pyski, Rusini12. 
В 1884 році зачато одправляти грекокатолицку службу в Excelsior, де думано збу-
дувати церков для цілой околиці13.

Першій починъ до будовы церкви въ Шамокінъ, Па. давъ Иванъ Глова, за порадою Всч. О. Ив. 
Волянского въ р. 1886. Збиранемъ складокъ на будову церкви занявъ ся перший Иванъ Глова, 
а потому Гриць Барна (гм. 1891), Мойсей Демчко, Теодозій Талпашь, Теодоръ Федько и Онуфрий 
Мурдза14.

В  1888 році куплено пляц в  Шамокін (за $400), де рік пізнійше станула церков15. 
За плебанію заплачено $157016. Была то єдна зо старшых грекокатолицкых парохій 
в  Америці17. В  1892 році чартерувано єй як The Russian Greek Catholic Church of 
the Transfiguration. Початково доізджал ту о. Іван Воляньскій (1857–1926), перший 
грекокатолицкій священник в Америці.

among Rusyn Immigrants to Pennsylvania, в: Carpatho-Rusyns and Their Neighbors: Essays in Honor of Paul 
Robert Magocsi, ред. B. Horbal, P. Krafcik, E. Rusinko, Fairfax, Va. 2006, с. 43–106. 
7 „The town of Shamokin was nothing to look at, flanked as it was by huge dirt banks, towering high up 
into the sky, whence the slag and slate of a hundred years of coal-mining had been hauled from the breakers 
and dumped”, см. в: M. Luchkovich, A Ukrainian Canadian in Parliament, Toronto 1965, ту подане за: 

„Svoboda: The Ukrainian Weekly” 21 II 1976, c. 4.
8 Transfiguration Ukrainian Greek Catholic Church…, c. 15.
9 Rev. John Ch. Konstankiewicz, в: Book of Biographies: This Volume Contains Biographical Sketches of Leading 
Citizens of the Seventeenth Congressional District Pennsylvania, Buffalo, N.Y.-Chicago, Ill. 1899, с. 273.
10 K. Руско-католицка церковь въ Шашокінъ, Па., в: „Першій руско-американскій календарь”, 
Mt. Carmel, Pa. 1897, с. 141.
11 R. Custer, The Influence of Clergy and Fraternal Organizations…, c. 63. 
12 Т. Талпаш, З моїх споминів, в: Пропамятна книга видана з нагоди сороклітнього ювилею Україн-
ського народного союзу, ред. Л. Мишуга, Джерзі Сіті 1936, с. 272. Інакше справу описувано близко 
40 років пізнійше, коли подавано, же Лемків „…горячо принято в римокатолицкій парохіі…”, 
Transfiguration Ukrainian Greek Catholic Church…, c. 16.
13 Transfiguration Ukrainian Greek Catholic Church…, c. 17.
14 К. Руско-католицка церковь въ Шашокінъ, Па.…, c. 140.
15 Перед першом одправом пришол до Руской Народной Торговлі польскій священник звідати ся 
ци то правда, же грекокатолицкій священник приізджат. І коли дознал ся, же так, то бесіда была така: 

„A pozwolenie macie? – Маме – A skąd? – А одкальсе мами – A my Polacy nie pozwolimy!” І дійти мало 
аж до того, што Тылявскій, котрий працувал в Торговли, подібно вышмарил Поляка за дверi, але в часі 
одправы ниякых проблемів з польской страны не было. Т. Талпаш, З моїх споминів…, c. 273.
16 Дещо про Братство сьв. Кирила і Методія в Шамокін, Па., та про заснованє ‘Руського Нар. Союза’ 
в Америцї, в: „Календар для американських Русинів” 1909, с. 190.
17 Найстарша была в Shenandoah (1884), а пізнійше повстали парохіі в: Freeland (1886), Kingston, Jersey 
City i Minneapolis (вшыткы в 1887), Wilkes-Barre і Olyphant (1888) і Hazleton (1889).
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На прошеня парохіянъ шамоцкихъ прійшовъ О. Теоф. Обушкевичь зъ Устя Руского въ Галичинѣ, 
яко першій священникъ до парохіи шамокінской дня 6. юлія 1890 р., однакъ по роцѣ, бо дня 
4. юлія 1891 р. перенѣсъ ся до Олифантъ, Па.18.

В роках 1893–1918 парохію обслугувал барз актывний Лемко, о. Іван Констанкевич 
(1859–1918)19, котрого парохія сама до себе стягла. В  1897 році церковний маєток 
мал вартати $2600020. При церкви была Руска Школа, хор, оркєстра, чытальня (373 
книжкы) і політычний клюб21.

Під проводом о. Констанке-
вича построєно в  1907 році нову 
церков. Згадайме ту, же пляц 
під нову церков коштувал $8000, 
а  сама будова зроблена з  ґраніту 
през East End Lumber Company 
коштувала $46000. З  выкінчы-
ньом цілий кошт калькулювано 
на $8000022. В  1908 році купле-
но пляц під плебанію за $13000. 
О. Констанкевич повідал в  1911 
році, же найвеце помогли тоты 
люде: John Glowa, Theodore Talpash, 
Julian Kopyscianski, John Nowak, 
Alex. Sharshon, Gab. Malinak, Nik. 
Tehanski, Michael Stelma23, з  ко-
трых векшіст згадує ся в  тым 
дописі.

В 1913 році чартерувано нову 
церков як Ruthenian Catholic 
Church of the Transfiguration of Our 
Lord24. Під проводом о. Констан-
кевича мала місце трансформация 
шамокіньскых Лемків в  Украін-
ців, хоц приіхали они з  сел, де 

18 К. Руско-католицка церковь въ Шашокінъ, Па.…, c. 140.
19 Лем по парох роках праці в Америці його біоґрафія нашла ся в: Book of Biographies:…, с. 270–273.
20 Інтересуючым є згадати, што в 1900 році в часі страйку майнерів о. Констанкевич оголосил, же 
як буде така потреба, то затягне пожычку під застав церковного маєтку to the last cent і тоты грошы 
будут перезначены на поміч страйкуючым майнерам. Коли бы парохія і страйкуючы майнеры вшыт-
ко стратили, товды мали бы ся з міста забрати і поглядати ліпшого місця до жытя. T.L.R. Church Will 
Mortgage Property for Strikers, „Philadelphia Inquirer” 27 IX 1900, с. 16.
21 К. Руско-католицка церковь въ Шашокінъ, Па.…, c. 141.
22 Поданя вартости той сумы в днешніх грошах неє справом простом. В залежности од того як ся 
буде тото рахувало $80,000.00 з 1908 рока ма днеска вартіст од $1,520,000 до $45,800,000 (!), згідні з тым, 
што подає страна http://www.measuringworth.com, доступ: 20.11.2015 р.
23 Genealogical and Biographical Annals of Northumberland County…, c. 648.
24 Transfiguration Ukrainian Greek Catholic Church…, c. 23.
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домінували старорускы і русофільскы симпатиі25. Уж по його смерти змінено званя 
церкви на Ukrainian Greek Catholic Church (1927)26.

20 мая 1888 рока за справом Тевдозія Талпаша i  Івана Ґловы основано в Ша-
мокін Братство св. Кірила і Мефодия/ The Brotherhood of SS. Cyril and Methodius. 
Місяц пізнійше, на першым зобраню вступило до братства 63 місцевых Русинів. То 
тото братство вело справу будовы церкви. В 1893 році шамокіньскє братство, котре 
мало товды уж 300 членів, выступило з Соединения Грекокатолических Русских 
Братств/ Greek Catholic Union of Russian Brotherhoods. Пізнійше основано орґаніза-
цию Рускій Народный Союз/ Russian National Union27. Єй головном задачом была 
фінансова поміч членам, коли потерпіли од хвороты або родинам, коли бы член 

вмер або згынул в роботі. В тым часі серед галицкых Русинів в Америці векшіст 
творили Лемкы, такой в  векшости они тоту запомогову орґанізацию выдумали, 
основали і были єй першыма лідерами28. В першым єй заряді было трьох Лемків: 
Тевдозій Талпаш (Shamokin, Pa.), Іван Ґлова (Shamokin, Pa.), о. Іван Констанкевич 
(Shamokin, Pa.) і  Михал Євчак (Wilkes-Barre, Pa.) з  полудньовой страны Карпат. 

25 R. Custer, The Influence of Clergy and Fraternal Organizations…, c. 64.
26 Шамокінець, З українського життя в Америці. Шамокін, Па., „Свобода” 23 XII 1927, с. 3.
27 Подає ся, же тото мало місце 22 II 1894 рока, але старше джерело подає липец 1893 рока. Дещо 
про Братство сьв. Кирила і Методія в Шамокін, Па.…, c. 189. В 1914 році орґанізацию переіменувано 
на Україньский Народний Союз. Еволюция англійского званя той орґанізациі была барже скомплі-
кувана: Little Russian National Union (1900), Ruthenian National Association (1911) і Ukrainian National 
Association (1914). R. Custer, The Influence of Clergy and Fraternal Organizations…, c. 49.
28 „При цьому треба відмітити, що не всі перші урядовці Українського Народного Союзу, як і не всі 
його члени були свідомими українцями, як ми це розуміємо сьогодні. Серед одних і других не бра-
кувало людей з промадярськими чи проросійськими симпатіями, а українці-народовці творили не 
більшість”, см. в: О. Кравченюк, Перші урядовці Українського Народного Союзу, „Альманах Українсько-
го Народногo Союзу на рік 1994”, с. 35. 

Братство св. Кiрила і Мефодия, 1908
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20 квітня того-ж 1894 рока мала місце в місті перша конвенция той орґанізациі 
а предсідателювал ій інчий Лемко, о. Теофан Обушкєвич (1841–1924). В 1893 році 
зачала выходити ґазета „Свобода”w (пізнійше орґан Руского Народного Сою-
зу), котру од липця 1895 до липця 1896 рока выдавано в  Шамокін. В  тій ґазеті 
і в альманахах Руского Народного Союзу находиме реклямы лемківскых бізнесів 
в Шамокін (і інчых містах Америкы).

1894, 1897, 1902, 1909
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✳ ✳ ✳ ✳

Тевдозий Талпаш/ Theodore Talpash вродил ся 28 жолтня 1859 рока в Лабові. По-
чатково ґаздувал, а коли мал двадцет років, пішол до войска. Перше служыл в місті 
Поля над Адриятыком (днеска Pula в Хорвациі), а пізнійше в жандармериі в Босні29. 
Його няньо Лукач ствердил, же войскове жытя змінило го і же тепер не надавал 
ся на ґаздівку і зато послал го до Америкы. Выіхал він 13 марця 1884 і просто з Ню 
Йорку поіхал до Шамокін, до приятеля Штефана Мурдзы. Тот єднак не отримал 
на час листу од Талпаша і не знал, же він приізджат. Талпаш достал роботу в майні 
і сам задбал про себе. През пят років працувал при углю (компанія Baumgardner 
& Douty), а пізнійше отворил склеп на North Shamokin Street, але уж по семох мі-
сяцях запер го і отворил реставрацию (кафе) і готель. Про тот бізнес писано так:

His cafe and hotel are well managed, and he has a profitable patronage, built up by excellent business 
methods and successful catering to the wants of his customers. His reputation as citizen and business 
man has always been above reproach30.

Писано, же коли proprietor Vanderbilt Hotel пропал на шыфі Titanic (1912), мал Талпаш 
переняти заряд того готелю31. Был єдным з орґанізаторів грекокатолицкой парохіі 
(де його працу згадує ся до днеска) і Руского (пізнійше Украіньского) Народного 
Союзу. Служыл як його перший президент (1894–1895) і заступник президента (1895).

В  1892 році оженил ся з  Анастазийом Малиняк, з  котром мал пятеро діти: 
Olga Buckley, Jennie Savitsky, Helen, Annie Clemens і  John (1903–1911). Талпаш вмер 
під конец жолтня 1938 рока в Ню Йорку, де мешкали його вшыткы дівкы і гын го 
похоронено. Жыли товды іщы його братя: Benedict (1862–1945), John (1866–1948), 
Anthony (1877–1969) і сестры Anna Horoshak (1879–1955), Stephanie (1880–19--) i Julia 
Масцюх (1871–1970)32.

Іван Талпаш/ John Talpash был братом спомненого ту 
Тевдозия. Вродил він ся в Лабові 11 листопада 1866 рока. 
Деси коло 1886 рока выіхал за братом до Америкы, де ро-
бил при углю. В 1889 році, згідні з новым правом, придбал 
Anthracite Miner’s Certificate, адже остал професийным 
майнером. Неодолга отворил з Я. Жыличом Grocery & Dry 
Goods. Ту подана рекляма походит з 1894 рока. Хоц в 1894 
році остал американьскым громадянином, рішыл ся на 
выізд до Канады, де уряд давал за дурно землю. Здає 
ся, што бізнесовы свары з  родином приложыли ся до 
того рішыня. В  1896 році выіхал до Canmore, Northwest 
Territories, Canada, де зас працувал як майнер в тых місце-
востях в Альберті: Bawlf, Strathcona i Colinton. В 1925 році 

29 Біоґрафічны інформациі з: Т. Талпаш, З моїх споминів…, с. 270–275.
30 Genealogical and Biographical Annals of Northumberland County, Pennsylvania…, с. 938. Інчы біоґра-
фічны інформациі ту і дале подаваны сут за: ancestry.com або з метрикальных книг шамокіньской 
грекокатолицкой парохіі і нагробків, одкале придбал іх Річард Кастер.
31 UNA President’s greeting to Transfiguration Parish, „Ukrainian Weekly” 16 V 2010, c. 8. 
32 „Shamokin News-Dispatch” 31 X 1938, c. 2. 



65

Богдан Горбаль, Річард Кастер: Shamokin, Pennsylvania: Перший Центр Лемківского…

вернул до бізнесу і купил Colinton Hotel, котрий находил ся на пілніч од Едмонтону 
і вюл го з женом през наступне двадцет років. Він стоял за баром, а она варила і пря-
тала. Такой працували без огляду на тото, ци то была неділя, ци інче церковне свято. 
Його женом деси од 1890 рокa была Варвара Молодчак з Боґушы, з котром мал три-
надцетеро діти: Alice, Michael, Sadie, Mary, Samuel, Julia, Anna, Sally, Kate, близцні Ben 
i Millie (двоє невымiненых). Вмер 27 червця 1948 рока, а його жена в марци 1957 рока33.

33 Some children of Lukas Talpash: John Talpash, https://sites.google.com/site/talpash/in-canada/the-first-
generation, доступ: 20.09.2015 р. 

1895, 1897, 1897, 1904
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Юлиян Копыстяньскій/ Julian Kopysciański, сын Івана і  Іоанны, вродил ся 
в 1863 році в селі Чертіжне. До Америкы приіхал в 1884 році. Початково Копыстянь-
скій вошол в бізнес з Гаврилом Малиняком і разом вели они гуртову продаж пива 
і палюнок при 20 North Market Street. Што найменше од 1897 рока Копыстяньскій 
вюл saloon (пізнійше званий готельом34) при 424 North Shamokin, а Малиняк далі, 
але сам, вюл wholesale liquor dealership при 20 North Market Street35. Што найменше 
од 1907 рока готель Копыстяньского находил ся при 418 West Pine Street36 і  там 
він был принаймі до 1915 рока37. Копыстяньскій вмер на пневмонію 15 жолтня 1918 
р., а свідоцтво смерти вказує, же в тым часі был уж на пенсиі. Його женом была 
Анна Хлібовска/ Chlebowsky (1865–1914), з  котром мал діти: John (1886– ) остал 
правником (Dickinson College, 1909) і початково працувал в спілці з Albert Lloyd38, 
а пізнійше лем для себе. Был першом дітином лемківского еміґранта в Шамокін, 
котра скінчыла студия39. Michael (1888-) мал з  братом Henry (1891–1937) мясарню, 
в котрій початково працували тіж молодшы братя – Anthony (1897– ) i Theodore 
(1899– ). Копыстяньскы мали тіж дві дівкы: Helen (1895– ) і Jeannine (1901– ).

34 Boyd’s directory of Shamokin, containing the names of the citizens, compendium of the government, and of 
public and private institutions, 1901–1903 together with a classified business directory, and alphabetical business 
directories of Locust Gap, Mt. Carmel, Northumberland, Sunbury and Trevorton, Reading, Pa. 1901, с. 25.
35 Там же, с. 155.
36 Boyd’s directory of Shamokin, containing the names of the citizens, compendium of the government, and of 
public and private institutions, 1907–1909 together with a classified business directory, and alphabetical business 
directories of Locust Gap, Mt. Carmel, Northumberland, Sunbury and Trevorton, Reading, Pa. 1907, с. 147.
37 Boyd’s directory of Shamokin, containing the names of the citizens, compendium of the government, and 
of public and private institutions, 1915–1917 together with a classified business directory, and alphabetical 
business directories of Locust Gap, Mt. Carmel, Northumberland, Sunbury and Trevorton, Reading, Pa. 1915, 
с. 166.
38 Martindale’s American Law Directory, т. 15, New York 1917, с. 708. В 1912 році вказує ся фірму Lloyd 
& Kopysciansky в чыслі „Attorneys employed by the Auditor General to discover, prosecute and collect 
delinquent corporation taxes, per Section 10, Act of 1911”, см: Report of the Auditor General on the Finances 
of the Commonwealth of Pennsylvania for the Year Ending Nov. 30, 1912, Harrisburg, Pa. 1913, с. 456. Был він 
тіж notary public. Journal of the Senate of the Commonwealth of Pennsylvania for the Session Begun at Harrisburg 
on the Seventh Day of January, 1913, Harrisburg, Pa. 1913, с. 330.
39 „It was with a mingled feeling of sorrow and a spirit of adventure that I left Shamokin. Mr. Kopysciansky 
was at the station with his son John who was on his way to Harrisburg to complete his final year in law. 
I regarded him with envy that he, from among the many in Shamokin, was able to graduate into the class of 
the elite”, см: M. Luchkovich, A Ukrainian Canadian in Parliament…, ту подане за: „Svoboda: The Ukrainian 
Weekly” 21 II 1976, с. 4.

1904
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Іван Мадзелян вродил ся в 1864 році в селі Чертіжне. Был сыном Тимка і Єфроз-
кы Серафін. Приіхал до Америкы в 1880 році. Його готель неє вказаний в списках 
мешканців і бізнесів Шамокін, а вказана ту рекляма не подає навет його адресу (?). 
Походит она з 1904 рока. Мадзелян оженил ся з Анном Дутко з Бересту, з котром 
мал што найменше єдну дітину (Євгенія, 1891–?). Мадзелян вмер в 1910 році. 

Іван Ґлова/ John Glowa, 
сын Матвія, вродил ся 
24 червця 1863 рока в Завадці 
Риманівскій40. До Америкы 
приіхал в 1882 році і оселил 
ся в  Danville, Pa., де корот-
ко працувал в  гуті. Пізній-
ше тіж коротко працувал 
при будові желізной доро-
гы з  Snydertown до Sunbury 
в  Пенсильваніі. През сім 
років працувал при углю 
в  Excelsior, Pa. близко Ша-
мокін. То власні в Шамокін 
оселил ся в  1889 році і  меш-
кал там през три рокы. В 1892 
році вернул до Excelsior, Pa. 
Там отворил склеп i гордил ся тым, што продавал клієнтам вшытко, што ім было по-
трібне. Так гандлювал през 14 років аж ся доробил маєтку. Описувано його, же был:

a self-made man, one whose excellent judgment and well directed executive ability have made him suc-
cessful in his various undertakings41.

В  1906 році зас оселил ся в Шамокін (321 North Shamokin Street), де был барз до-
брі знаний в світі бізнесу, маючы повязаня з парома важныма компаніями. Был 
президентом Russian Mercantile Company, спілосновательом і директором Market 
Street National Bank42. Мал уділы в  Shamokin and Coal Township Light and Power 
Company, Hoven Mercantile Company (New York City) і  Connell Powder Company 
(Scranton, Pa.). Писано о ним, же:

he is a very popular citizen of Shamokin, and stands well among his own countrymen there, being 
president of the Ruthenian Catholic Church, of which he was one of the founders. In his native land he 
was a member of the choir in his church until he left for America43.

40 Біоґрафічны інформациі з: Genealogical and Biographical Annals of Northumberland County, 
Pennsylvania…, с. 558.
41 Там же, с. 558.
42 Moody’s Manual of Corporation Securities, New York 1904, с. 2186; Moody’s Manual of Railroads and 
Corporation Securities, New York 1906, с. 2626; The Rand-McNally Bankers’ Directory and List of Attorneys, 
Chicago 1913, с. 1657; The American Bank Reporter: And Attorney List, New York 1917, с. 1862; Rand McNally 
Bankers Directory and the Bankers Register with List of Attorneys, Chicago 1920, с. 2199. 
43 Genealogical and Biographical Annals of Northumberland County, Pennsylvania…, с. 558.

1903
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Служыл як другій президент Руского Народного Союзу (1895–1898) і його скарбник 
(1894–1895). Поважаня мал не лем медже Русинами, але і в американьскых кругах44. 
Першом його женом была Катрена Хлібовска/ Chlebowsky (вр. 1870, приіхала до 
Америкы з Австриі 1886, шлюб 1888), котра терпіла на progressive general paralysis 
і вмерла 9 мая 1907 рока, є похоронена в Шамокін. З ньом мал пятеро діти: Mary 
Kuziw (1888–1919, жена священника), Michael (1890), Mathew (1893), Walter (1896) 
і Antoinette Glowa (1904–1943). Його другом женом была Русначка з Угрів Ella (Helen) 
Emck (1857/ 1864–1929). Іван Ґлова вмер 11 серпня 1921 р. в Шамокін і там є похоро-
нений. Його інтересы по части переняла жена45, але она тіж долго го не пережыла. 

Алексій Шаршонь/ Alexis Sharshon вродил ся 28 марця 1865 рока в Мушынці, 
в родині Івана i Анны Ковальчык. До Америкы приіхал в 1884 році і оселил ся в Ша-
мокін. Іщы в 1900 році подавано при списуваню люди, же працувал в майні, але 
три рокы пізнійше подавано, же вюл склеп/ grocery при 524 East Pine Street46. Тым 
бізнесом занимал ся што найменше до 1919 рока47. Подана горі рекляма з 1903 рока 

44 В 1898 році Лука Хомяк был ранений в майні і перевезено го на лікуваня до шпыталя в Ashland. 
Там мал вмерти, а його тіло обложено ледом і послано до Excelsior. Коли дома отворено пересылку, 
подібно його воргы рушали ся, тіло было тепле і видно было, же іщы дыхал, але по пятьох минутах 
вмер. Посвідчыл тото Ґлова і справа достала ся до ґазет, де покликувано ся власні на него як джерело 
інформациі. Live Man Packed In Ice, „Salt Lake Semi-Weekly Tribune” 11 I 1898, c. 3.
45 Boyd’s directory of Shamokin, containing the names of the citizens, compendium of the government, and 
of public and private institutions, 1924–1926 together with a classified business directory, and alphabetical 
business directories of Locust Gap, Mt. Carmel, Northumberland, Sunbury and Trevorton, Reading, Pa. 1924, 
с. 170, вказує його жену Helen як вдову.
46 Boyd’s directory of Shamokin, containing the names of the citizens, compendium of the government, and of 
public and private institutions, 1903–1905 together with a classified business directory, and alphabetical business 
directories of Locust Gap, Mt. Carmel, Northumberland, Sunbury and Trevorton, Reading, Pa. 1903, с. 24.
47 Boyd’s directory of Shamokin, containing the names of the citizens, compendium of the government, and of 
public and private institutions, 1919–1921 together with a classified business directory, and alphabetical business 
directories of Locust Gap, Mt. Carmel, Northumberland, Sunbury and Trevorton, Reading, Pa. 1919, с. 36.

1903, 1911
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блудні подає адрес його бізнесу. Шаршонь был єдным з директорів банку Dime Trust 
& Safe Deposit Co. што найменше од 1910 рока і принаймі до 1921 рока48. Был тіж 
долголітнім скарбником Руского (пізнійше Украіньского) Народного Союзу. Жена-
тий был з Анном (1870–1913), котра приіхала до Америкы в 1888 році. Мали они діти: 
George (1899–1949), котрий остал лікарьом, Walter (1904–1957), Peter (1897–1938), Anna 
Skweir (1890–1943), котра была женом священника лемківского походжыня (Anthony, 
вм. 1916)49. В 1914 році оженыл ся другій раз, тепер з Анном Ліщыньском/ Leszczynska, 
котра вродила ся в Шамокін. Алексій Шаршонь вмер в Шамокін 25 марця 1944 р.

Saloon вюл Василь Пейко што най-
менше од 1901 рока, коли подавано його 
адрес 524 East Commerce Street50. Тота 
рекляма походит з 1903 рока.

48 Annual Report: Banks, Saving Institutions and Trust Companies 16 for 1910, ч. 1, Harrisburg, Pa. 1911, 
с. 599; Bankers’ Directory and List of Attorneys, Chicago 1914, с. 1738; The American Bank Reporter and 
Attorney List, New York 1917, с. 1862; Trust Companies of the United States, New York 1921, с. 518.
49 „Shamokin News-Dispatch” 9 I 1943, c. 2. 
50 Boyd’s Directory of Shamokin, Containing The Names Of The Citizens, Compendium Of The Government, 
And Of Public And Private Institutions (1901–1903), Reading, Pa. 1901, с. 31.
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Григорій Гасич/ Gregory Hassick походил з Фльоринкы. В 1901 році подавано, 
же был іщы простым робітником/ laborer51, але в 1903 році подавано його профе-
сию як шынкар/ bartender52. Власні з 1903 рока походит подана гев рекляма. В 1894 
році остал членом Руского Народного Союзу. Был женатий з Тевдозком Татусько 
з Фльоринкы. Гасич вмер на пресиліня 3 грудня 1913 рoka53. В 1914 році діти достали 
$1,000 запомогы по його смерти54. 

27 мая 1905 рока основано в  місті 
Shamokin Russian Store Company, капіталом 
котрой было $9000. Мала она за ціль:

conducting and carrying on a general retail mercantile 
store for the buying and selling dry goods, groceries, 
provisions, general household goods, wearing apparel, 
mining tools and supplies, at retail55.

Рекляма той компаніі походит з  1907 
рока, коли єй менаджером был Семан Хо-
рощак. 

Russian Mercantile Company основана 
была іщы в  1889 році, а  єй першым прези-
дентом был Антоній Выслоцкій56. Шіст років 
пізнійше компанія купила будинок за $18000. 

51 Там же, с. 166.
52 Boyd’s directory of Shamokin, containing the names of the citizens, compendium of the government, and of 
public and private institutions, 1903–1905 together with a classified business directory, and alphabetical business 
directories of Locust Gap, Mt. Carmel, Northumberland, Sunbury and Trevorton, Reading, Pa. 1903, с. 114.
53 Посмертні вісті, „Свобода” 22 I 1914, c. 6.
54 Розхід, там же, c. 13.
55 List of Charters of Corporations Enrolled in the Office of the Secretary of the Commonwealth during the two 
years beginning June 1, 1905 and ending May 31, 1907, Harrisburg, Pa. 1907, с. 167.
56 Т. Талпаш, З моїх споминів…, с. 272.
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В 1897 році, під зарядом Мурдзы і Федька, місячні обертала она сумом $2000, а десят 
років пізнійше, коли заряджали ньом Пеляк, Габура і Колодій, місячні обертала 
сумом $7000. Декотры люде тримали в тій компаніі своі грошы (а не в банку) і тіж 
през тоту компанію посылали грошы до краю. Президентом той компаніі был през 
якісий час спомнений Іван Ґлова, о котрым в 1911 році писано, же:

he still has mercantile interests, being president of the Russian Mercantile Company, of Shamokin, in 
which line his long experience has fitted him for valuable executive service57.

Компанія тота істнувала іщы в  половині 20. років XX ст., хоц подібны компаніі 
основаны за справом о. Воляньского повпадали неодолга по його выізді до краю58. 

57 Genealogical and Biographical Annals of Northumberland County, Pennsylvania…, с. 558.
58 Д. Пирч, Спогади з минулих літ, в: Пропамятна книга видана з нагоди сороклітнього ювилею 
Українського народного союзу, ред. Л. Мишуга, Джерзі Сіті 1936, с. 280.

1898, 1904, 1909, 1914
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Гаврил Малиняк/ Gabriel Maliniak, сын Гната, вродил ся 5 квiтня 1868 рока. 
До Америкы пришол в  1886 році. Што найменше од 1895 рока вюл гуртову про-
даж алькоголю з Юлияном Копыстяньскым, але не пізнійше як од 1898 рока вюл 
єй уж сам. В 1901 році подавано його бізнес Wines & Liquers при 20 North Market 
Street59. В  1903 році його бізнес і  дім згоріл, а  o  підпаліня оскаржено його жену 
Анну. Хоц знатя было, же она тото зробила, не засуджено єй, бо, згідні з правом, 
засуджано лем тых, котры підпаляли будинкы приналежны до… когоси інчого 
(?)60. Справа мала быти в суді другій раз, але Анна вмерла в 1905 році. В 1904 році 
мал Малиняк уж одбудуваний бізнес, але тепер при 10 Market Street. Бізнес тот 
вюл што найменше до 1919 рока (а  правдоподібні до кінця жытя), але товды уж 
при SW рогу Franklin і Spurzheim61.

З  першом женом мал сына Walter (1899–1971). В  1909 році оженил ся другій 
раз – з  Анном Москалюк (1876–1960). З  ньом мал: Stephanie Malinak (1907–2002), 
Eugene Henry (1910–1946) і  Michael (1912–2000). Гаврил Малиняк вмер 3 мая 1922 
рока на пневмонію.

Склеп/ confectionery Никыты Тиханьского/ Michael Tehanskie істнувал принаймі 
од 1901 рока при 516 East Pine Street62. Што найменше од 190963 do 192264 подає ся 

59 Boyd’s directory of Shamokin, containing the names of the citizens, compendium of the government, and of 
public and private institutions, 1901–1903 together with a classified business directory, and alphabetical business 
directories of Locust Gap, Mt. Carmel, Northumberland, Sunbury and Trevorton, Reading, Pa. 1901, с. 34.
60 Commonwealth v. Maliniak, Northumberland Legal Journal: Reports of Cases Decided in Eighth Judicial 
District. Northumberland County. Court of Common Pleas of Northumberland County, т. 1 (1915), с. 65–67.
61 Boyd’s directory of Shamokin, containing the names of the citizens, compendium of the government, and of 
public and private institutions, 1919–1921 together with a classified business directory, and alphabetical business 
directories of Locust Gap, Mt. Carmel, Northumberland, Sunbury and Trevorton, Reading, Pa. 1919, с. 210.
62 Boyd’s directory of Shamokin, containing the names of the citizens, compendium of the government, and of 
public and private institutions, 1901–1903 together with a classified business directory, and alphabetical business 
directories of Locust Gap, Mt. Carmel, Northumberland, Sunbury and Trevorton, Reading, Pa. 1901, с. 223.
63 Boyd’s directory of Shamokin, containing the names of the citizens, compendium of the government, and of 
public and private institutions, 1909–1911 together with a classified business directory, and alphabetical business 
directories of Locust Gap, Mt. Carmel, Northumberland, Sunbury and Trevorton, Reading, Pa. 1909, с. 212.
64 Boyd’s directory of Shamokin, containing the names of the citizens, compendium of the government, and of 
public and private institutions, 1922–1924 together with a classified business directory, and alphabetical business 
directories of Locust Gap, Mt. Carmel, Northumberland, Sunbury and Trevorton, Reading, Pa. 1922, с. 379.

1901, 1909
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його склеп/ grocery при 203 South Shamokin Street. В 1926 році65 склепу уж не вюл, 
хоц далі мешкал під тым адресом. На реклямі з  1909 рока, здає ся, помылково 
названо його Іваном.

Петро Кузмич/ Peter C. Kuzmicz, сын 
Штефана (котрий был ковальом) і Варвары, 
вродил ся 12 (10?) марця 1874 рока в  Сніт-
ници. Кузмич приіхал до Америкы в  1895 
році і поіхал просто до Шамокін, де почат-
ково мешкал в Гаврила Малиняка. В краю 
вывчыл ся на кравця і в Америці початково 
працувал в  тій професиі, але не на своім, 
лем в чужым бізнесі. Аж в 1901 році отво-
рил свій бізнес при 427 North Shamokin Street66, котрий пізнійше перенюс на 707 
North Liberty Street67. Подавано, же він

is making substantial position for himself as high-class tailor and has prospered by hard work and satis-
factory service68.

В 1911 році працувало для него 10–15 осіб, котры не лем шыли, але тіж прали і пра-
сували облечыня інчым людям.

His customers including some of the best people in Shamokin. He has high reputation for satisfactory 
work and is conscientious in filling orders of all kinds, his skill and neatness winning and holding custom 
and being his best recommendation. He is good citizen of his adopted home, industrious and thrifty, and 
has good standing among his fellow countrymen in Shamokin69.

65 Boyd’s directory of Shamokin, containing the names of the citizens, compendium of the government, and of 
public and private institutions, 1924–1926 together with a classified business directory, and alphabetical business 
directories of Locust Gap, Mt. Carmel, Northumberland, Sunbury and Trevorton, Reading, Pa. 1926, с. 388.
66 Boyd’s directory of Shamokin, containing the names of the citizens, compendium of the government, and of 
public and private institutions, 1901–1903 together with a classified business directory, and alphabetical business 
directories of Locust Gap, Mt. Carmel, Northumberland, Sunbury and Trevorton, Reading, Pa. 1901, с. 144.
67 Boyd’s directory of Shamokin, containing the names of the citizens, compendium of the government, and of 
public and private institutions, 1930–1931 together with a classified business directory, and alphabetical business 
directories of Locust Gap, Mt. Carmel, Northumberland, Sunbury and Trevorton, Reading, Pa. 1930, с. 384.
68 Genealogical and Biographical Annals of Northumberland County, Pennsylvania…, с. 982.
69 Там же, с. 982.

1904, 1912
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Оженил ся з Katie Anderson (1883–1979), дівком Anthony Andersona, котрий походил 
з Німец. Мали они двоє діти: Rosie (1903–1918) і Stephena (1905–1992). До Америкы 
приіхала тіж сестра Кузмича – Amelia, котра мешкала в  Bloomfield, New Jersey. 
Кузмич належал до грекокатолицкой парохіі, в котрій был барз актывний. Вмер 
12 сiчня 1935 р. в Шамокін.

Єфрем Лучковец/ Ephrem Luczkovec вродил ся 6 лютого 1864 рока в  Камяні, 
а приіхал до Америкы в 1884 році. Товды не знал ани чытати, ани писати (пізнійше 
навчыла го жена). Перше працувал як майнер, а што найменше од 1897 рока мал 
готель при 717 East Independence Street70. Його готель споминат ся іщы в 1905 році71, 
але пізнійше уж ніт. Лучковец вмер іщы 27 серпня 1902 рока, а бізнес през наступных 
пару років вела жена Марія. Ци ціла родина выіхала до Канады в 1906 (1907?) році? 
А може стратили або продали свій бізнес? Його сын описувал вітця, же был він:

courteous, generous and with an aptitude for picking up knowledge quickly. […] For all his quickness of 
perception my father was a very naive man in many respects and too prone to trust his fellow men. For 
instance, the men who borrowed money from him without any intention of ever repaying it72

В 1887 році Лучковец оженил ся з Марійом Стеранком з Новой Веси (приіхала 
до Америкы в  1885 році). Мали двох сынів і  три дівкы: Ярослава/ Annie Nowak 
(1888-), Sally/ Salomea Berezynski (1890–), котра в 1906 році выіхала до Канады, Оль-
ґа/ Ella Arsenych (1895–). Сын Michael Luczkovec/ Luchkovich (1892–1973) выіхал до 

70 Boyd’s directory of Shamokin, containing the names of the citizens, compendium of the government, and of 
public and private institutions, 1901–1903 together with a classified business directory, and alphabetical business 
directories of Locust Gap, Mt. Carmel, Northumberland, Sunbury and Trevorton, Reading, Pa. 1901, с. 25.
71 Boyd’s directory of Shamokin, containing the names of the citizens, compendium of the government, and of 
public and private institutions, 1905–1907 together with a classified business directory, and alphabetical business 
directories of Locust Gap, Mt. Carmel, Northumberland, Sunbury and Trevorton, Reading, Pa. 1905, с. 24.
72 M. Luchkovich, A Ukrainian in Parliament, „Svoboda: The Ukrainian Weekly” 21 II 1976, c. 4.

1897, 1903, 1904
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Канады в 1907 році, там студиювал політычны наукы і в 1936 році остал першым 
украіньскым послом до канадского парляменту з рамени United Farmers of Alberta. 

Спомнийме іщы, што 6 липця 1910 рока основано в місті Ruthenian Building and 
Real Estate Company бізнес, котрий описувано як purchasing and selling real estate 
and for holding the same under lease and leasing the same. Єй капітал становило $9000. 
Того самого дня з капіталом $5000 основано Ruthenian Store Company. Капітал тот 
зобрано продаючы 100 уділів по $50 каждий. Мала тота компанія:

conducting and carrying on a general retail mercantile store for the buying and selling dry goods, gro-
ceries, provisions, general household goods, wearing apparel, mining tools and supplies, at retail73.

Директорами той компаніі на перше пят років єй істнуваня выбрано Лемків: 
George Dziobko (Excelsior, Pa), Dennis Kulanda (Shamokin, Pa.), Isadore Wyshowsky 
(Shamokin, Pa.), Simon Horoshak, (Shamokin, Pa.) i  Nicefor Habura (Excelsior, Pa.).

Никыта Кулянда (1875–1911) мал в  1907 році 
готель, але нич про його властителя не повело ся 
найти окрем того, же ся вродил в Лабові.

✳ ✳ ✳ ✳

Можливым є, што інчы лемківскы бізнесы істнували в  Шамокін в  початко- 
вых роках еміґрациі. Але навет як вымінены гев то сут вшыткы, то і  так треба 
повісти, што собі декотры Лемкы барз добрі дали раду в  Новым Світі. Найвеце 
з них в Шамокін отворило готелі або склепы. Тоты готелі то правдоподібні было 
штоси в роді реставраций або барів, котры мали зо заду єден або пару покоів до 
вынанятя. Такых „готелів” в Шамокін в 1901 році было аж 72! Было тіж пару лем-
ківскых бінесменів, котры вели склепы/ grocery, а унікатовым серед тых бiзнесменiв 
был Кузмич, котрий был кравцьом, а пізнійше мал тіж штоси в роді днешнього 
dry cleaning/ laundry. 

Лемківскій бізнес в  Шамокін розвивал ся тіж пізнійше. Спомнийме лем, же 
в 1927 році Филип Кулянда (1885–1960) і Денис Кулянда, родом з Лабовы, отворили 
Kulanda Brothers & Company Limited of Shamokin, Pa74. В 1939 році погребовий бізнес 
отворил Іван Цьовка75. Syl Worhacz (1923–2010), котрого родиче походили з Фльо-
ринкы і  Мысцовы, продавал в  Шамокін авта Форда през близко 50 років. Коли 
тот бізнес заперто в 2008 році, был він найстаршым істнуючым бізнесом в місті76.

73 Alphabetical List of Charters of Corporations Enrolled in the Office of the Secretary of the Commonwealth 
During the Two Years Beginning June 1, 1909 and Ending May 31, 1911, Harrisburg, Pa., 1911, с. 161.
74 Pennsylvania Companies, http://www.companies-pennsylvania.com/kulanda-brothers-company-limited-
of-shamokin-pa-qrka, доступ: 20.10.2105 р. Bizapedia.com подає, же то была фікцийна компанія(?).
75 Молодый лемковский профессионал, „Лемко” Yonkers, N.Y., 20 VI 1939, c. 3.
76 R. Wheary, Closing Worhacz Ford Became Tough Decision for Owner, „The News-Item” 1 I 2008, http://
www.highbeam.com/doc/1P2–22042346.html, доступ: 20.10.2015 р. 
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Інтересуючым буде тіж спомнути, што Лемкы выріжняли ся серед Карпатскых 
Русинів кількістю своіх бізнесменів. Были тоты бізнесмены знаны медже Амери-
канцями і людми інчых наций, але, як видно з залученых реклям, оголошали ся 
тіж серед краянів і  спомагали своє реліґійне і  соспільно-культурне жытя. Для 
порівнаня додайме, што в  печатаных выданях Руснаків з  полудньовой страны 
Карпат находиме реклямы американьскых бізнесів, котры хтіли мати русиньскых 
клієнтів, але реклям русиньскых бізнесів є мало.

Хоц Шамокін было найвекшым центром лемківского бізнесу в початковых роках 
еміґарциі, не было то лем єдно місто, де ся такій бізнес створил. Passaic, Garfield, 
Clifton в New Jersey, Cleveland, Ohio; Olyphant, Pa., Ansonia, Conn., ци Yonkers, N.Y., 
жебы згадати лем декотры, мали тіж по пару лемківскых бізнесів, але про тото 
може в оддільній статі.

✳ ✳ ✳ ✳

„I believe […] that small 
businesses are essential for 
the maintenance of free 
enterprise and democracy; 
that free enterprise is not 
free unless men are allowed 
to enter it on their own 
account; that it is not free 
if every man is really only 
an employee who cannot rise 
above that status. Thus it was 
that when I was first elected 
to the Canadian House 
of Commons my burning 
desire was to propagate 
the Christian concept of 
society to counteract the false 
notion of «Bigness as Being 
a Good in Itself» leading as 
it did to the concentration of 
economic and political power 
in fewer and fewer hands. 
I have always believed that 
instead of adjusting man to 
economic conditions, that 
economic conditions should 
be adjusted to the small 
business man; otherwise you 
will have a combine telling 
us what we should think and 

Вірю, […] же малы бізнесы 
сут основом підтриманя сво-
бідной економічной діяльно-
сти і демокрациі; же свобідна 
економічна діяльніст є сво-
бідном лем товды, коли люде 
можут єй вести на свій ра-
хунок; же неє она свобідном, 
коли каждий є лем працівни-
ком, котрий не годен піднести 
ся понад тот статус. Так то, 
коли мене перший раз выбра-
но до Канадского Сойму, 
было моім горячым желаньом 
пропаґувати християньску 
концепцию соспільства, жебы 
протиставляти ся фальшыво-
му понятю „Велькости Буду-
чой Добротом Самом в Собі”, 
котре то понятя вело і веде 
до концентрациі економічной 
і політычной влады в штораз 
меншій кількости рук. Все ві-
рил єм, же в місце допасову-
ваня чловека до економічной 
ситуациі, економічна ситуа-
ция повинна быти допасува-
на до чловека малого бізнесу; 
інакше буде ся нам заєдно 
бесідувало што маме думати 



Богдан Горбаль, Річард Кастер: Shamokin, Pennsylvania: Перший Центр Лемківского…

Реклямы походят з: 
„Свобода: Часопись для руского народа въ Америцѣ” 1894–1895, 1897–1898, 1902.
„Першій руско-американскій календарь” 1897.
„Календарь для американьскыхъ Русинôвъ/ The Little Russian Almanac на рôкъ” 1903–1904.
„Калєндар для американських Русинів” 1907, 1909, 1911–1912.

77 „Svoboda: The Ukrainian Weekly” 21 II 1976, c. 4.

reducing us to begging for 
the crumbs that fall from 
the master’s table.

і буде ся нас ограничало до 
жебраня о кускы хліба, котры 
впадают з паньского стола.

Michael Luczkovec/ Luchkovich (1892–1973)77





79

К білінґвізму Русинів в контекстї 
Словацькой републікы

Анна Плїшкова, Зденка Цітрякова

Языкы як і їх діалекты суть в днешній ерї ґлобалізації позначены впливом іншых, до-
мінантных языків. Бісїдуючі о материньскім языку карпатьскых Русинів, т. з. народа 
без властной адміністратівной формації, в якій бы ёго язык доміновав у вшыткых 
сферах общественного жывота, то платить дуплом. Доказом повідженого є бісїда 
главно молодой ґенерації Русинів, до якой дінамічно проникають різны чуджоязыч-
ны слова, але таксамо цїлы языковы конштрукції, котры в принимаючім діалектї 
ся або счасти адаптують, або проникають там в оріґіналній формі, т. з. іґноруючі 
нормы принимаючого языка. З практічного жывота знаме, же бісїда сучасной ру-
синьской молодежи, а то і в  значно ізолованім середовіщі од словацькых діалек-
тів, дінамічно наберать на себе про русиньскы діалекты нехарактерістічны знакы, 
причім іґнорує знакы, котрыма ся русиньскый язык як выходославяньскый язык 
одрізнять од западных языків і словацькых діалектів. Настає неприязна сітуація 
про язык Русинів, коли наймолодша ґенерація зачінать іґноровати шпеціфічны 
знакы свого языка і перестає адаптовати перевзяты слова до морфолоґічной і фо-
нолоґічной штруктуры свого языка. Така сітуація собі выжадує акутне рїшаня, бо 
кідь ся з языка вытїсняють ёго основны фонолоґічны знакы, поважованы в языку 
за найстабілнїшы, русиньскы діалекты поступно страчають свою „ідентічность” 
і автентічность. Думаме собі, же якраз XXI. стороча є про русиньскый язык най-
векшым екзаменом способности „пережыти” міджі „силнїшыма” языками.

На Словакії має на русиньскы діалекты найбівшый вплив, самособов, слова- 
цькый язык, у другых країнах, де жыють карпатьскы Русины, зась языкы сусїднїх 
майорітных народів (польского, україньского і  др.). Сучасность але ставлять до 
домінантной позіції, а то нелем у нас, але на цїлім світї, ай язык анґліцькый, якый 
ся помалы стає тзв. латиньскым языком нововіку. Зато єствованя і розвой такого 
мінорітного языка в контекстї мінорітно-майорітного білінґвізму несе шпеціфіч-
ны знакы, якы бы сьме хотїли представити на базї аналізы авдіозаписів зробеных 
міджі молодов ґенераціов репрезентантів того дінамічного феномену.

Выходячі з розлічных дефініцій білінґвізму (респ. двоязычности або білінґвал-
ности), можеме в общім конштатовати, же іде о способность алтернатівно хосновати 
два языкы (ці два варіанты того самого языка, напр. двох діалектів) в залежности 
од сітуації і середовіща, в котрім ся комунікація одбывать. Кідь характерізуєме чо-
ловіка як білінґвалного, то значіть, же маєме на думцї такого комуніканта, котрый 
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знає хосновати два або веце языків на уровни репрезентанта языка, або на уровни 
пасівного вжывателя языка. Білінґвізм може быти індівідуалный і сполоченьскый. 
На фонї русиньского языкового контексту і  знаня реалной сітуації на Словакії, 
а  счасти і  в  сусїднїх країнах, можеме в  бівшій мірї бісїдовати за сполоченьскый 
білінґвізм, зато же ту ся реалізує комунікація двома языками на великій ґеоґра-
фічній теріторії. Часто ся означує терміном діґлосія.

Позераючі на уровень знаня языків, можеме выдїлити рецептівный (пасів-
ный) і продуктівный (актівный) білінґвізм. При продуктівнім білінґвізмі бісїдуєме 
о языково інтеґрованім єднотливцёви, котрый „бісїдує двома языками і є навык-
нутый і  способный тоты языкы обміняти в  залежности од актуалной сітуації 
і своїх потреб на выражіня”1. При рецептівнім білінґвізмі іде о тзв. пасівне знаня 
языка, коли єднотливець даному языку розумить, но сам ним з різных прічін ак-
тівно не бісїдує.

Беручі огляд на вік, коли чоловік, респ. дїтвак, ся научіть другый язык, білін-
ґвізм дїлиме на сімултанный і сукцесівный. О сімултаннім білінґвізмі говориме 
тогды, кідь дїтвак собі освоює обидва языкы нараз. Такы дїти не мають мате-
риньскый язык і другый язык, але мож повісти, же білінґвізм є їх „материньскым 
языком”. З другого боку, о сукцесівнім (наслїднім, поступнім) білінґвізмі говориме 
тогды, кідь чоловік, респ. дїтвак, ся учіть другый язык аж по тім, як уж добрї знає 
першый – материньскый язык2. З часового аспекту мож бы было вызначіти вікову 
граніцю міджі сімултанным і сукцесівным білінґвізмом, котров є третїй аж чет-
вертый рік жывота дїтины.

Росшырене є  пересвідчіня, же білінґвіста стопроцентно знає обидва языкы. 
Білінґвіста але хоснує научены языкы в різній мірї і в різных інтенціях, но не знає 
їх абсолутно. Кідь бісїдуєме о русиньскім білінґвізмі, видиме ту шпеціфічный знак, 
коли в дакотрых сферах вжываня языка доходить к „перемінёваню кодів” (пере-
ходу з єдного языка на другый) або к языковым „пожычкам”. Зато, же карпатьскы 
Русины в історії нїґда не мали літературну форму свого языка збудовану на жывій 
бісїдї своїх автохтонных теріторій, ани штат, в котрім бы тот язык быв прімарным 
у вшыткых сферах, їх язык ся не міг природно розвивати, бо на збогачованя засобы 
слов не были створены сполоченьскы условія. До такой позіції є поставленый аж 
днесь, точнїше по роцї 1989, але главно од року 1995, коли здобыв свою літературну 
форму і статус мінорітного языка в Словацькій републіцї.

У языковім контекстї Русинів доходить главно в послїднїм часї к рецептівному 
білінґвізму, коли дїтина хоць даному – русиньскому – языку розумить, но в  пр-
актічній комунікації го актівно не хоснує3. Така сітуація настає тогды, кідь родічі 

1 J. Nekvapil, M. Sloboda, P. Wagner, Mnohojazyčnost v České republice: Základní informace, Praha 2009, 
с. 43. Здрой: Y. Golubyeva, Bilingvismus ruskojazyčných imigrantů v České republice: diplomová práca, Praha 
2013, с. 36.
2 C. Baker, Foundations of bilingual education and bilingualism, выд. 4, Buffalo 2006, с. 97; J. M. Meisel, 
The Bilingual Child, в: T. Bhatia, W. Ritchie, The handbook of bilingualism, Malden, MA 2006, с. 91–113. 
Здрой: I. Gulášová, Porovnávacia štúdia prirodzene bilingválnych detí a detí navštevujúcich dvojjazyčnú 
výchovnú inštitúciu: diplomová práca, Praha 2013, с. 15.
3 А. Плїшкова, Русиньскый язык на Словеньску, Пряшів 2008, с. 78–80.
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в каждоденній комунікації хоснують міджі собов русиньскый язык, але з дїтваком 
бісїдують по словацькы. Дїтина їм розумить, але одповідать языком, котрый є про 
ню легшый і знає, же може реаґовати в її розуміню у „силнїшім”, домінантнїшім 
языку, і будуть єй розуміти. Далша сітуація настає, кідь ся родіч языково асімілує 
з  місцём свого бываня, котре є  без компактного русиньского заселїня, а  бісїдує 
переважно языком другой културы, причім свій первістный язык, респ. язык своїх 
родічів, не хоснує, або го вже ани не знає4. Такый, в лїпшім припадї, рецептівно 
білінґвалный родіч уж в комунікації із своїма дїтми не буде хосновати русиньскый 
язык, наслїдком чого ся перерывать міджіґенерачный языковый одказ5.

Замінёваня кодів „code-switching” і языковы пожычкы

Є  то тіпічный знак про комунікацію білінґвістів. Розумиме під ним замінёваня 
окремых языків у конверзації, респ. в рамках єдного прояву, коли ся слово ці фраза 
єдного языка замінить словом ці фразов другого языка. Фунґує то лем в комуніка-
ції міджі білінґвістами, котры так вывжывають свої способности із знаня обидвох 
языків. Про білінґвалну дїтину то є в такім припадї цалком природным явом. Як 
найчастїшы прічіны переходу на другый язык мож увести сітуації, коли одповід-
не слово в  языку хыбить, або ёго значіня мож лїпше выразити другым языком, 
або бісїдуючій собі не знає спомянути на слово в  данім языку, зато же го часто 
не хоснує6. Релатівно частым в русиньскім языковім контекстї є таке замінёваня 
(„перепинаня”), коли чоловік дакого цітує. З  такыма замінами сьме ся стрїтили 
і при нашых авдіозаписах. Уведеме приклады:

[аj крô’ніку ’пише | крôні’кар’ | а мô’ніка ’гваріт’ | ’шак он ’ішjел ’даґд’е в͜  о’блеку на ’обет | 
jа ’гвар’у | та ’де ’ jшôў | ’ўже мі ’т’укло | бо ’ман’а ’гваріт’ же jур’ко | ’брат | ’маjе шиjі’с’атку],

або:
[’гваріт’ же ту’то | же ’т’ета са ’учі н’ем’чіну | но таj мы ’былі ў͜ ’теску н’е | а ’гваріт’ же 

jа’ку],

ці вжытя фразы, котру перебере без языковой автокоректуры:
[’геj ’снажу са | зу’бамі нех’тамі].

Інакшым припадом як „code-switching”, є выбір языка. Бісїдуючій переходить 
з єдного языка до другого подля партнера в комунікації. Уже барз малы дїти (кідь 
бісїдуєме о сімултаннім учіню двох языків од народжіня) розлишують сітуації на 
вжываня окремых языків подля того, з кым бісїдують. При нашых авдіозаписах 
сьме ся стрїчали і з такыма сітуаціями, напр. в селї Збой маєме записану комуні-

4 J. Nekvapil, M. Sloboda, P. Wagner, ціт. р.
5 M. Gajdoš і др., Rusíni/Ukrajinci na Slovensku na konci 20. storočia. K vybraným výsledkom historicko-
sociologického výskumu v roku 2000, Prešov 2001, с. 73.
6 F. Grosjean, Bilingual: life and reality, Cambridge 2010, с. 53–54; R. Heredia, J. Altarriba, Bilingual Language 
Mixing: Why Do Bilinguals Code-Switch?, „Current Directions in Psychological Science” 2001, т. 10, з. 5, 
с. 164–168. Здрой: I. Gulášová, Porovnávacia štúdia prirodzene bilingválnych detí a detí navštevujúcich 
dvojjazyčnú výchovnú inštitúciu: diplomová práca, Praha 2013, с. 23–24.
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кацію трёх жен на тему реконштукції хыжы, де при выражіню думкы словацько-
язычного партнера в комунікації автоматічно наслїдує комунікація з ним у сло-
вацькім языку. По змінї партнера на русиньскоязычного, особа ся вертать назад 
к русиньскому языку.

Р71: [но та ’там ’буоде са ’муосіті да’ jак переро’биті | вна ’хôче ту’ты]
Р2: [жа’лузіjі?]
Р1: [ці’лоj за’склиті]
Р3: [н’е | jа хцем фран’цуске]
Р2: [фран’цуске геj?]
Р3: [по зем]
Р2: [але ’місліш ’тото ’окно ’геj?]
Р3: [’целу ’ст’ену]
Р2: [но ту’то бы не͜ ’было ’шпатноj] (адресоване респондентови Р1)

Далшу подобну сітуацію маєме записану в Новоселіцї, де діалоґ міджі двома 
особами, єднов актівно хоснуючов русиньскый язык а  другов пасівно, зачінать 
жена середнёй ґенерації вопросом в русиньскім языку а наслїдно по одповідї ся 
приспособить партнерови в комунікації, 20-річному дївчати, котре по русиньскы 
не бісїдує. Наслїдно назад волить на выражіня своёй пожадавкы русиньскый язык:

Р4: [но ’не͜  знаў де вун пу’шôў кêт’ бі’ціґл’а ’дома | не͜ ’від’іла͜  с ’биґу | ’д’іда?]
Р5: [’н’есом сі ’іста чі то | ’але ’асі он ’ішjел на аў’тобус | але ’н’е͜  вjем]
Р4: [на аў’тобус? | а ’двере отво’рене?]
Р5: [jа ’н’евjем]
Р4: [а’нуо ’бут’ та’ка ’добра | ’вынêс’ мі ’мôбіл | jа заво’лаў ’мані].

При языковых пожычках білінґвіста єдно слово або курте словне споїня з єдного 
языка вжыє в другім, в ёго приспособленій формі, т. з. же ся підряджує ґраматічным 
правилам другого языка. В русиньскім языку є такый яв доста фреквентованый, бо 
домашня лексікална база не є шырока, а зато до лексікы были все перебераны слова 
чуджоязычны. Языковы пожычкы зо словацького языка в русиньскім середовіщі 
входять до бісїды через „філтер” акцентолоґії, морфолоґії і фонолоґії, а то в різній 
мірї. Самособов платить то і наспак, коли білінґвісты хоснують русиньскы слова 
в комунікації в словацькім языку.

Уведеме пару припадів, котры ся находять в нашых записах:
[но та jа ’жыву на ’влычі || са мі ту ’зат’іал’ ’жыjе ’цалком ’дôбр’і | ’бывам ту з͜  ’рôдічмі | 

про’стрêд’іеjе ту над’герноj || шо ту ’наjвеце jе так зауjі’маве пре ту’рісту ’алебо да’шо 
та’коj | так ͜  то jе вêч’шінôў на’родні ’парк пôлô’н’іны’ тен ’л’іс | ’або шо ту ’маjме нô’воj | а’ко 
отвô’рêн’іе’двêрі до пôлô’н’ін | по’том ’ши ту’рісту ’мôжут’ заjі’маті ’наші дрê’вêн’і ’кôстôлікы-
шо ту ’вырôбиў jе’ден],

[на ’грибы до ’л’іса | кêт’ даjа’ку пре’хацку | туріс’тіка на ’кременец | на ’р’абу ’скалу | ’шумна 
старі’на | ’вігл’ат на старі’нуо са дас’ по’бзераті | на ’кривум ’цêр’кôў там jе дере’вjана],

[та jа не͜  шту’дуву тê’пêр’ момен’талн’е | ани са не͜  ’хістам],

[а ’ґазда ’рôбіт’ в͜  ’л’ісі вун jе жів’нôснік ǀ кêт’ ’приjде нê’д’іл’а ǀ таґ в͜  нê’д’іл’у ’знаjме поґрі-
ло’ваті ǀ або ’знаjме ǁ ту jе ’веце та’кых моло’дых ту на ’кривум з͜  роди’намі ǀ шо по͜  дві ’д’іті 

7 Р – респондент (1, 2, 3...).
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’мавут’ ǀ та ’знаjеме са так зыj’ти ǀ дас͜ ’пjат’ ро’дин ǀ цецеа дêс’ат’ д’ітêj до͜ ’копы ǀ а ’д’іті са 
’бавл’ат’ ǀ а мы с’іді’ме͜  а пêчê’ме сі ко’басу ǀ ’крôмпл’і ǁ так са стрета’ваjме],

[’ jа вêч’шинôў ’рôбл’у ’обіт ǀ кêд’же ’аспôн’ ’рас на͜ ’дêн’ са ’треба да’ jак нор’малн’е на’ jісті 
ǀ по’рjадно ǀ но а по’мыгам ’мамі з ва’рин’ом ’ jідла ǁ хло’пці ǀ теда бра’тове ǀ вêч’шинôў ’ро-
бл’ат’’звішн’і ’веці ǀ ко’тр’і ту’то ǀ ко’тр’і са вjа’ноц ’тыкавут’ ǀ на’приклат ’ jду ̊т’ оздо’биті тен 

’стромчек ǀ або попрі’правл’оваті даjа’кі ро’боты шо сут’ коло ’хыжы ǀ ’алебо ǀ по’стар’аті са 
о госпо’дар’скі звір’ата ǀ а так ’далеj],

[’знаjеш ǀ вун по’зерат’ се’бе ǀ же’бы ’встих цесто’ваті ǀ а там не͜  ’маjеш ’много ча’суо на 
пере’ступл’ован’а н’е?],

[заві’нач jем хô’т’іла да’ти ’н’е ǀ та там jе цытырылы на ’тум напі’саноj],

[jа потре’буў са наў’читі ǀ а ’ jан’ік ’гварит’ ǀ там jе та’коj тла’чітко ǀ на ’скаjпі вун мі ’скорêj 
на ’скаjпі ’веце ’того ’выві... ’наǯітʼ jак ’так],

[jа ко’нêчн’і ўже͜  м са наў’чила ǀ цытырылы алт а в],

[а ’праве jа jім нêс’ка не͜  знав ͜  ем ’вы світліті ǀ же ці тты ’лукы ǀ шо там ǀ шо там сут’ 
w͜  ’стужіці ǀ же ці то ко’сило са ǀ а черес тен ’вêр’х са ’ўшыткоj ’мус’іло во’зиті ǀ ’алебо да’шо са аj 

’там сконзумо’вало? ǀ кêт’ ’приклат да’ка ху’доба там ’была ǀ ’алебо да’шо та’коj].

Такы припады ся в нашых записах находять часто. Барз фреквентованы суть, 
наприклад, слова [вêч’шінôў, про’стрêд’іе, по’часjе, нор’малн’е, отво’рен’ jе, алебо, 
тен, ’прост’е, ’главн’е, у’пылн’е, прі’бліжн’е, ’власн’е, ’зат’іал’, ’урчіт’е, jед’ін’е, ’ас-
пôн’], котрых форма зістає єднака, така як є  і  во выходословацькім діалектї або 
словацькім языку.

Особитов проблематіков є  штіл языковой комунікації і  выбір конкретных 
языковых средств выражіня. Каждый комунікант тоты средства выберать із 
шырокой і  компліковано штруктурованой базы, котру за цїлый свій дотеперїш-
нїй „языковый жывот” абсорбовав, і приспособлює їх своїм потребам, жебы міг 
высловити свої думкы. Такым способом выбраны средства підряджує штілотвор-
ным факторам, різным способом їх зґрупує і  створить з  них якусь схему, а  то 
в одношіню ід сітуації, в котрій ся находить, і її частям – беручі огляд на партнера, 
середовіще і цїль комунікації.

Подля того, в  якых соціалных і  комунікачных ролях мы і  нашы партнеры 
выступаме, дале в залежности од цїля і функції, яку свому выражіню ці конкрет-
ному діалоґу даєме, подля темы розговору і  в  залежности од далшых факторів, 
все выбераме цїлы сістемы средств называны „коды” – будь різны языкы, або 
варіанты єдного языка. Єден з кодів має в тім припадї высшый статус і хоснує ся 
в офіціалных сітуаціях, причім другый має статус низшый і є языком непублічной, 
пріватной комунікації. В тій сітуації мож таксамо бісїдовати о замінёваню („пере-
пинаню”) кодів. То саме фунґує і у монолінґвістів, котры міняють різны языковы 
штілы в рамках єдного языка в залежности од сітуації і формалности прояву. Мож 
то выяснити на прикладї, коли чоловік штось пояснює, інтуітівно выберать язык 
з высшым статусом, зато же пояснёваня рахує за процес высшого думаня, якому 
з языкового боку належить высша позіція. Таку сітуацію сьме захопили і в рамках 
авдіозаписів в селї Новоселіця, де респондент (докінця із старшой ґенерації) нам 
пояснює слово [маjиті] а в рамках єдного речіня выхоснує много словацькых слов, 
навыше іґноруючі адаптацію словацькых слов до русиньского діалекту, што про 
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найстаршу ґенерацію не є абсолутно тіпічне. Уведжены характерістікы языковой 
комунікації видно і в нашых авдіозаписах:

[так’зване ма’ jиті ’но то jе о’храна прет ’блескамі ǀ то то ’стар’і ’л’уоде то о’хран’овалі jак 
у’рôду таґ ͜  і...].

Бісїдуючі за замінёваня кодів і  языковых пожычок у  русиньско-словацькых 
білінґвістів, згорнюючі мож повісти, же їх найчастїше вжываня є  у  тых сферах 
або їх частях, де русиньскый язык не має выбудовану лексічну базу. Вызначным 
є з нашого погляду і выбір (вольба) уже конкретных средств выражіня під впли-
вом передовшыткым різных комунікачных роль, в  якых чоловік выступать. Ін-
тересным шпеціфічным знаком білінґвістів є цітованя другой особы, коли білін-
ґвіста цітує конкретну особу в її языку, причім таке цітованя фунґує першорядо 
в  комунікації міджі білінґвістами. Далшым інтересным явом, котрый первістно 
не є білінґвалным, но в русиньскім контекстї ся білінґвалным став, є  інтуітівна 
вольба языка з  высшым статусом, вжываного про потребы „высшой” комуніка-
ції, котрым про Русинів є язык словацькый. Тот яв є природным про вшыткых 
людей, бо є закорїненый в языковім інпутї8 каждого чоловіка, но монолінґвісты 
волять лем штіл і хосновану лексіку в комунікації, причім білінґвісты выберають 
іщі міджі языками самыма.

Русиньско-словацька білінґвална выхова

Білінґвалнов ся думать родина, в  рамках котрой проходить комунікація у  веце 
языках, переважно з той прічіны, же родічі не суть з єднакой языковой громады. 
Далшым варіантом родин, котры много авторів класіфікує як білінґвалны, хоць 
дїти суть в них выставлёваны лем єдному языковому інпуту, суть родины, в котрых 
родічі хоснують єднакый материньскый язык, но тот ся одлишує од языка околіцї.

В  научній літературї ся уводить 6 основных тіпів білінґвалных родин і  їх 
лінґвістічных сітуацій9. З них у найбівшій мірї на білінґвалну сітуацію Русинів ся 
дадуть апліковати три тіпы, за предположіня, же за домінуючій язык комуніты 
береме русиньскый язык:

1. Родічі і  околіця суть двоязычны а  родічі комунікують з  дїтми обидвома 
языками, причім в  їх комунікації видно шпеціфічны знакы білінґвалной кому-
нікації як „code-switching”, вольбу языка в залежности од партнера в комунікації 
і мішаня языків незалежно на особі ці середовіщі.

2. Родічі мають розлічны материньскы языкы, причім язык єдного з  них 
є зарівно домінантным языком комуніты. Каждый з родічів комунікує з дїтваком 
од народжіня своїм языком, т. з. хоснує методу єден чоловік = єден язык. Такый 
припад є найчастїшым в рамках білінґвалных родин і  сімултанного білінґвізму. 
В  русиньскім середовіщі к такій сітуації доходить тогды, кідь ся єден з  родічів 
приженив/ оддала до русиньского села.

8 Языковый інпут є комплекс вшыткых вербалных і невербалных комунікачных імпулзів, якым 
є дїтвак выставленый од народжіня з боку особ, котры ся з ним контактують.
9 Поз. E. Harding-Esch, P. Riley, Bilingvní rodina, Praha 2008.
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3. Родічі мають єднакый материньскый язык, котрый не є тотожный з языком 
громады, в котрій жыють. З дїтваком комунікують своїм языком. В тім припадї іде 
о евентуалный сукцесівый білінґвізм. Така сітуація не є частым явом, бо актуалный 
тренд не є нахыленый стїгованю ся молодых родин до сел, в якых суть мінімалны 
можности найти сі недалеко роботу. Суть то скорїше вынятковы сітуації.

В  контекстї русиньской громады бы сьме могли доповнити іщі далшый тіп 
родины, якый ся розвинув кінцём XX. і зачатком XIX. стороча, котрый про Руси-
нів не є приязный, бо русиньскый язык перестає функціоновати в найосновнїшій 
сферї – родинній.

4. Родічі мають єднакый материньскый язык, котрый є  єднакый з  языком 
громады, в котрій жыють, але з дїтваком комунікують другым языком, в припадї 
Русинів на Словакії – языком словацькым, котрый є штатным языком, а практічно 
тыж языком офіціалных сфер функціонованя ай в місцї їх бываня. Але ту бы сьме 
ся дістали к уже высше споминаному сполоченьскому білінґвізму.

Шпеціфічну капітолу бы собі выжадовала білінґвална выхова аплікована 
в школьскій сістемі на Словакії, в нашім припадї переважно малокласных школ. 
Думаме собі, же якраз навчаня русиньского языка може допомочі векшому усві-
домлїню властных особитостей і  самоідентічности, а  то ці у  вопросі языка, так 
і народности.

Нашым заміром але было вказати білінґвізм у домашнїм, родиннім середовіщі.

KEGA 023PU-4/2014
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Розвой языка Русинів в діахроннім планї
(З робот найвызначнїшых діалектолоґів 

періоду кінця xix. – першой половины xx. стороча)

Кветослава Копорова

Роботы вызначных діалектолоґів з  давнїшой і  не так давной історії суть цїннов 
документаціов і потверджінём факту, же язык Русинів быв в минулости центром 
позорности многых вызначных лінґвістів з  области нелем фонетікы і  фонолоґії, 
але і другых языковых ровин. Выскумы были заміряны на рїшаня языкового во-
просу Русинів, то значіть, котрый язык мать дане жытельство хосновати: в періодї 
русофільской лінії быв преферованый російскый (великоруськый) язык, пізнїше 
ся русиньскы діалекты офіціално стали сучастёв україньского списовного языка, 
а паралелно з тыма двома лініями ся спорадічно розвивала і  третя лінія – будо-
ваня языка Русинів на народній основі1. Многы з  вызначных лінґвістів у  своїх 
роботах – без огляду на актуалну языкову, але і політічну сітуацію – ясно презен-
товали факт, же карпатьскы русиньскы діалекты творять окрему ґрупу в рамках 
выходных славяньскых діалектів, діспонуючу многыма знаками западного діалек-
тного ареалу, а то у вшыткых языковых ровинах, не выхабляючі ровину найпевнї-
шу – фонолоґічну. Тоты роботы служыли про нас як компас при дакотрых ваганях 
і давали чутя істоты, же стоїме на правилній пути – на пути розвоя русиньского 
языка як самостатного в рамках выходных славяньскых языків.

К найстаршым роботам з области фонетікы і фонолоґії русиньскых діалектів 
належать роботы норьского славісты Олафа Броха, передовшыткым ёго публіка-
ція Угрорусское нарѣчіе села Убли Земплинскаго комитата (Санктпетербургъ 
1900). В  нїй автор на основі своїх выскумів в  селї Убля (днешнёго Сниньского 
окресу, о  котрім далшый діалектолоґ Іван Панькевич твердить, же діалект того 
села містить в  собі многы фонетічны і  морфолоґічны знакы як выходного, так 
і  западного языкового ареалу2), котрый Брох зреалізовав в роцї 1895, конштатує 
в  діалектї села Убля одтїнкы у  высловности гласных (поужывать компаратівну 
методу убляньского діалекту з  тзв. московскым говорoм), котры высловностёв 

1 Поз. A. Plišková, Списовный язык карпатьскых Русинів: проблемы становліня, кодіфікації, акцеп-
тації і сфер функціонованя, Bratislava 2006.
2 Поз. І. Панькевич, Українські говори Підкарпатської Руси і сумежних областей. З приложенням 
5 діалектологічних мап. Частина І. Звучня і морфологія, Прага 1938.
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подля місця і способу творїня приближує западно-европскым гласным (позерай 
дану роботу, с. 2–3). У  діалектї вызначів і  высловность звуженых ê, ô, котры ха-
рактерізує як „mid-front-narrow” i  „mid-back-narrow” (переднёго ряду середнёго 
піднятя, вузке, і заднёго ряду середнёго піднятя, вузке) в дакотрых позіціях, напр.: 
[метатi – мêчу, плêчі, чêр ќнуті, поле – до пôл а́, добрыj – дôбр́ і]. Брох таксамо ко-
нштатує, же в сістемі гласных, подля ёго выскумів, в діалектї села Убля не дішло до 
повного розвитку діфтонґів, но на прикладах вказує на высловность бiлабіланого 
ў, напр. [лаўка, д і́ўка]. Олаф Брох має у своїй фонетічній транскріпції зазначены 
і акценты, котры про нас были важны при творїню правил акцентованя, бо діалект 
села Убля має погыбливый і движный акцент, так як і діалекты, котры были взяты 
за основу кодіфікації русиньского списовного языка на Словакії3. 

Вызначным діалектолоґом старшого періоду быв і  Ґеорґій Ґеровскій. Діста-
ла ся нам до рук ёго мало знама публікація – робота Русскій языкъ въ церков-
но-славянско-русской грамматикѣ Михайла Попа-Лучкая (Ужгородъ 1930)4, 
в  котрій крітікує Лучкая за неточность, напр. при характерістіцї фонолоґічной 
сістемы русиньского языка, де Лучкай не дуже докладно описав напр. гласный ы, 
котрый „въ звуковомъ составѣ гласныхъ южно-карпатскаго русскаго нарѣчія есть 
однимъ изъ наиболѣе характерныхъ” (Ґеровскій, с. 14). Ґеровскій таксамо прісно 
вызначів опозіцію консонантів в – ф [фчара], як і вказав на мягкость консонанта 
ч΄ в  южных карпатьскых русиньскых діалектах, котрым поставив на противагу 
выходны приклады: [чоло, чесаті], т. є. з твердым ч. Вызначує і яв сілабічной гар-
монізації гласных і крітізує Лучкая, котрый тоту фонетічну „тонкость” не рефлек-
товав у своїй ґраматіцї, хоць она є характерістічна про южны карпатьскы діалекты. 
В далшій своїй публікації – Язык подкарпатской Руси (перевыдане: Москва 1995)5 
Ґеровскій у  транскрібованім текстї діалекту села Паризівцї (село ся находить на 
лінії сел, діалект котрых быв взятый за основу кодіфікації русиньского списовно-
го языка) вызначує звужены ô, ê. Шпеціалне значіня тых текстів є про нас в тім, 
же суть із вызначеныма акцентами, а то з періоду 30-ых років xx. стороча, коли 
Геровскій робив уведженый выскум.

Іван Панькевич. Часть свого професіоналного жывота присвятив выскуму 
говорів бывшой Підкарпатьской Руси і  сусїднїх областей, котрыма автор розу-
мить область словацьку і тоту часть Марамороша, котра ся днесь находить в Ру-
мунії (область Сіґету вымеджену токами рік Вышавы і  Русковы). Выслїдком ёго 
актівіт є  знама моноґрафія Українські говори Підкарпатської Руси і  сумежних 
областей (Прага 1938). Тогдышнїй Збор про выскум Словеньска і Підкарпатьской 
Руси привітав моноґрафію як сінтетічну роботу, котра ся стала релевантнов при 
рїшаню языкового вопросу на тогдшнїй Підкарпатьскій Руси і на выходнім Сло-
веньску (теріторії, котру компактно заселяли Русины. Тота теріторія ся стала по 
роспадї Австро-Угорьска сучастёв першой Чеськословеньской републікы). Іван 

3 За основу кодіфікації русиньского языка были взяты два діалекты – выходоземпліньскый і запа-
доземпліньскый. Близше поз. В. Ябур, А. Плїшкова, Русиньскый язык в зеркалї новых правил, Пряшів 
2005.
4 M. Lutskay, Grammatica Slavo-Ruthena, Buda 1830.
5 G. Gerovskij, Jazyk Podkarpatské Rusi, в: Československá vlastivěda, т. III: Jazyk, Praha 1934.
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Панькевич зачав свій выскум в роцї 1922. В нїм брав до увагы діалектны записы 
з  300 русиньскых сел, сам притім зозберав матеріал з  179 сел і  осад, з  цїлкового 
чісла тогдышнїх 520 русиньскых сел. Іван Панькевич в моноґрафії сконштатовав, 
же южнокарпатьскы діалекты ся розвивали такым істым способом як северо-
карпатьскы і  вказав на факт, же в  тых діалектах – котры в  конечнім резултатї 
зачленив к україньскым – дакотры одлишности (главно в лексіцї і в морфолоґії, 
менше у фонетіцї) суть спрічінены впливом сусїднёго – западославяньского языко-
вого ареалу, главно словацького і  польского языка. На даній языковій теріторії 
вышпеціфіковав два тіпы діалектів: єден веце архаічный – южнокарпатьскый (од 
рїкы Тересвы аж по Попрад), другый новішый, з  переходным тіпом діалектів, 
котрый ся находить на выход од рікы Тересвы. На фонолоґічній ровинї, так як 
і  попереднї лінґвісты (Брох, Ґеровскій, Дурново...) зареґістровав в  бісїдї функці-
онованя звуженых /ô/, /ê/ (як варіантів фонем [о], [е]), як і  заднїшу артікулацію 
гласного /ы/ в русиньскых діалектах. Таксамо вказав на екзістенцію гласного /ы/ 
з новішого періоду (з псл. і>ѣ), котре ся в русиньскых діалектах обявлять позад 
/ш/, /ж/ (шыя, жыти), як і  на рефлекс і  за етімолоґічне ѣ (ять), котрый помяг-
шує попереднїй консонант: дїдо, тїло, хотїти [д і́до, т і́ло, хôт і́ті]. Якраз з той 
прічіны кодіфікаторы русиньского списовного языка вырїшыли (в доповнюючіх 
правилах з  року 2005) дати йотованій ґрафемі ї другу – помягшуючу функцію, 
бо в дакотрых словах (главнї в тых, де треба помягшовати консонанты: с, з, ц, р) 
не все є вжывателям языка ясне, коли треба помягшовати, а коли нї, напр.: сїно, 
сїм, зїля, цїлый, рїпа [с́ іно, с́ ім, з́ іл́ а, ц́ ілыj, р́ іпа], але у словах сіль, зістати, ці-
сарь, Ріство [сіл́ , зістаті, цісар́ , ріство] помягшіня уведженых консонантів не 
настає, бо наслїдуючій вокал – і- не походить з  псл. рефлекса і>ѣ (ятя). Паньке-
вич зафіксовав тыж факт, же праславяньскый гласный /у/, котрый взникнув по 
деназалізації за носовый /ǫ/, ся в карпатьскых діалектах од рікы Цірохы на запад 
аж по Попрад утримав всягды, з вынятком дакотрых ґраматічных катеґорій, напр. 
у часослов з суфіксом -ова- в презентї: купію (од куповати)6, таксамо в закрытых 
складах псл. /у/ (тверде і помягшене) ся змінило на /і/: клїч, полїдне [кл́ іч ,́ пôл́ ін:е]7. 
Односно консонантічной сістемы, Панькевич зафіксовав, окрем уж спомянутых 
фонолоґічных одлишностей, мягке /ч/ в  русиньскых діалектах. Документує го 
на прикладї зо села Біловежа в  споїню /ч/ з  консонантом /ш/, котрый ся такым 
способом тыж помягшує: щутка, ящурка, гощу (презент од часослова гостити) 
[ш΄ч́ утка, jаш΄ч́ урка, гôш΄ч́ у]8. Односно далшого все мягкого в русиньскім языку 
консонанту /дж/ Панькевич конштатує, же подля ёго выскумів на даній теріторії 
ся стрїчать лем з мягкым /дж/ і уводить приклады: меджа, саджа, пряджа, ходжу 

6 В діалектї взятім за основу кодіфікації ся тоты формы доднесь утримали, но з оглядом на малу 
область хоснованя была зафіксована презентна форма із суфіксом -ую: купую.
7 В першім припадї з оглядом на малу область хоснованя ся кодіфікаторы прихылили к варіанту – 
ключ, в другім припадї была зафіксована історічна варіанта – полїдне (поз. В. Ябур, A. Плїшкова, 
K. Копорова, Русиньска лексіка на основі змін у правилах русиньского языка (Правописный і ґраматіч-
ный словник), Пряшів 2007, с. 106, 226).
8 Поз. I. Панькевич, Українські говори…, с. 92, 115. 
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[мêǯ а́, саǯ а́, пр́ адǯ а́, хôǯ у́]9, xoць на далшім місцю уводить, же далше за ріков 
Попрад – в діалектах спіськых сел – /дж/ ствердїло. Панькевич описує і выслов-
ность консонанту /л/, котрый ся у выходній части в южнокарпатьскых діалектах 
высловлює як середнє /л/ (враховано діалектной области, котра была взята за 
основу кодіфікації), подобне з чеськым і словеньскым языком, напроти того, ша-
ріське /л/ (шаріськый діалект – выходословеньскый діалект, котрый ся находить 
в сусїдстві русиньскых діалектів), ся приподобнює скорїше к польскій фонолоґії. 
Артікулацію ужаньского /л/ мож зарядити подля Панькевича десь до середины 
міджі середнїм і твердым /л/ (с. 147).

Інтересны выводы находиме у Панькевича односно акцентолоґії. Выдїлив гра-
ніцю области із сталым акцентом (пенултімовым) і области з акцентом погыбливым 
(движным). Зато при зоставлёваню правил акцентованя сьме ся утверджовали 
і  дакотрыма прикладами з  ёго моноґрафії. Панькевич, напр. захопив і  описав 
редукцію гласного /у/, котрый в описованых ним діалектах охабив слїд лем у по-
добі змягшіня попереднёго согласного у  формі імператіву часослов, подобно як 
то є в западній ґрупі славяньскых діалектів і в лемківскых діалектах. Наслїдком 
той редукції ся посувать і  акцент в  лемківскых говорах у  часослов в  імператі-
ві: берь (проти бе’ри), несь (проти не’си), ‘берьте (проти бе’ріть), ‘несьте (проти 
не’сіть) і  под. (с. 329). Такый акцент (на першім складї слова од кінця) зазначів 
Панькевич і в селї Дїдачов повыше Гуменного в дакотрых придавниках: солод’кый, 
гру’бый, але ‘білый (с. 328). Односно часослов у северній части бывшой Ужаньской 
жупы в напрямі на югозапад і на запад тыж находить Панькевич невысвітлене про 
нёго пересунутя акцента на першый склад од кінця слова, то значіть оксітонічного, 
на што вказав і Олаф Брох, котрый зазначів тот акцент і в сотацькых діалектах на 
тій теріторії, напр.: се’ло, по’лё, ру’кі, лю’дзе10. Таксамо выдїлив дакотры придавникы, 
в котрых є акцент, на роздїл од галицькых говорів, оксітонічный: весе’лый, яс’ный, 
ду’жый, причім вказав і на переход наголосу в суперлатіві на префікс най-, напр.: 
‘найстаршый, ‘найлїпшый, ‘найгуршый... (с. 329). Панькевич пробовав назначіти 
дакотры акценты подля клас часослов, напр.: у  многых часослов Iii. і  Iv. класы 
акцент у  формі презента переходить на послїднїй склад, респ. на першый од 
кінця (оксітон), напр.: тер ‘піти – терп’лю, ‘грызти – гры’зу, ‘красти – кра ‘ду, 
‘терти – тру, ‘дерти – дру, ‘пити – пю, смер’діти – смер ‘джу, но на тім самім 
місцю вказує і на часослова з  Iii. і  Iv. класы, котры тому правилу не підлїгають: 
ла ‘дити – ‘ладжу, лу ‘дити – ‘луджу, га ‘сити – ‘гашу, га ‘тити – ‘гачу... Подобно 
вказав на зміну акцента в дакотрых часословах V. класы, незавершеного і  завер-
шеного вида: да ‘вати – да ‘ю, позна ‘вати – позна ‘ю, ста ‘вати – ста ‘ю..., причім 
в іншых часословах – з консонантічныма основами акцент зістає на основі слова, 
напр.: ‘прати – ‘перу, ‘гнати – ‘жену, ‘дерти – дру, ‘ткати – тчу... (с. 330). Іван 
Панькевич у  своїй моноґрафії менує і  ряд далшых діалектолоґів, котры вказали 
на шпеціфічны рисы і  архаічность южнокарпатьскых (в  тогдышнїй термінолоґії 
угро-руськых) діалектів. Зміджі них мож спомянути Якова Головацького, подля 

9  Тамже, с. 116, 117.
10 Приклады зо сотацького діалекту записаны Олафом Брохом, поз. I. Панькевич, ціт. р., с. 328.
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Панькевича в своїм періодї (конець 40-ых років Xix. стороча) найлїпшого знате-
ля языковых і етноґрафічных одношінь по обидвох боках Карпат і ёго Розправу 
о южнорускім языцѣ, котрый конштатує звязок угро-руськых говорів з галицькыма 
і  вєдно їх зачленює до „гірьского наріччя” (Панькевич, с. 357), як і  діалектолоґа 
з пізнїшого періоду – Константина Михальчука і ёго роботу Нарѣчія, поднарѣчія 
и говоры Южной Россіи въ связи съ нарѣчіями Галичины, котрый дану область 
роздїлив на три части – лемківску, бойківску і гуцульску. З малыма змінами тоту 
катеґорізацію прияли і другы учены – проф. О. Огоновський, А. Шахматов, І. Зі-
линський. Позад тых ученых ся появили роботы Московской Діалектолоґічной 
Комісії (Н. Н. Дурново, Н. Н. Соколов, Д. Н. Ушаков: Опытъ диалектолоґической 
карты русскаго языка въ Европѣ съ приложениемъ Очерка русской діалектологіи, 
Москва 1915). Тота ґрупа лінґвістів при класіфікації „україньскых діалектів” пішла 
своёв властнов путёв і злучіла южнокарпатьскы діалекты до окремой карпатьской 
або карпато-угорьской ґрупы. Дана ґрупа охоплює i  говоры Лемків i  Долинян, 
Замішанцїв і  Бойків, то значіть, говоры северокарпатьскы, говоры тогдышнёй 
Угорщіны. Іван Панькевич ся став наконець тым чоловіком, котрый вытворив 
ґраматіку україньского языка про теріторію Підкарпатьской Руси, прямуючі до 
фонетічного прінціпу, хоць сам розумів, же діалектна область Підкарпатьска Русь 
буде тоту ґраматіку тяжко приїмати, бо ту є бісїдный язык основаный зо значной 
міры на етімолоґічнім прінціпі. Также наконець, як сконштатовав проф. Міхаель 
Мозер (Віденьска універзіта), занимаючій ся в сучасности Панькевичом і ёго ґрама-
тіков11, Іван Панькевич вытворив правила, котры три раз переробляв (три выданя 
ґраматікы)12 i сам їх властно у своїм текстї ґраматікы не дотримовав, знаючі, же 
про жытельство Підкарпатя суть тоты правила, з оглядом на історічный контекст 
розвитку їх языка, неприродны і  з  того доводу тяжко їх можуть акцептовати, 
хоць треба конштатовати, же він сам мав намірїня приближовати свої правила 
к  україньскому языку і  апліковати в  них до бівшой міры фонетічный прінціп13, 
ку котрому прямовав.

На тоты роботы навязовали діалектолоґы періоду по другій світовій войнї, 
серед котрых за найвызначнїшых в области фонетікы і фонолоґії мож увести Ва-
силя Латту і Миколу Штеця. Першый з них быв надміру плодным автором і, як 
было о нїм публіковане к юбілею недожытых 70-ых народенин, у звязи з котрым 
была орґанізована в роцї 1993 в ёго роднім Пчолинім і в Снинї научна конференція, 
він сам на полю діалектолоґії в контекстї выскуму русиньскых (в часї ёго періоду 
офіціално україньскых) діалектів на даній теріторії, в  котрых ся зосереджовав 
переважно на теріторію Выходого Словеньска, то значіть мімо граніць Україны, 
зробив подля нас веце, як вшыткы ґенерації лінґвістів перед ним14. Якраз на тій 

11 Поз. М. Мозер, „Граматика руського языка” Івана Панькевича та Галицька українська мова в Під-
карпатті, в: ред. К. Копорова, „Studium Carpato-Ruthenorum” 2009.
12 Тамже, с. 73.
13 Было інтересным збачіти, же у своїх правилах в першім выданю ґраматікы фіксовав суфікс 

-ьск-, т. є. такый, якый є приятый і в правилах сучасного русинського языка, котрый пізнїше змінив 
на -ськ- як в україньскім языку. Поз. М. Мозер, ціт. р., с. 73.
14 Поз. І. Лукач, З виступу на відкритті пам я́тної дошки Василеві Латті у Пчолиному, в: ред. М. Бобак, 
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конференції з уст професора Миколы Штеця было повіджене, же цїлём конференції, 
окрем іншого, є і формуловати основны постулаты языковой і народностной полі-
тікы народностной меншыны Русинів, автором тых слов названой „русинів-укра-
їнцїв”15, в тогдышнїй ЧСФР. Шкода лем, же заключіня з той конференції не были 
в проспіх русиньского языка. Наспак, была утверджена лінія проукраїньской орь-
єнтації Русинів у вопросах їх языка (сам автор тых слов є україньской орьєнтації) 
і была одсуджена прорусиньскы орьєнтована народна інтеліґенція16 як тота, котра 
маніпулуює з народом і має свої політічны амбіції17. Тота сітуація барз припоми-
нать часы Івана Панькевича і  ёго ґраматікы, правила котрой властно сам попер 
тым, же в текстї їх іґноровав, знаючі аж барз добрї історічный контекст розвитку 
языка на даній теріторії і з того выплываюче потенціалне неакцептованя ёго пра-
вил. Тот факт го примушовав робити в ґраматіцї многы доповнїня і корекції. Без 
огляду на то, выслїдкы як фонолоґічных выскумів Василя Латты, так і выскумів 
в области далшых языковых ровин18, главно найвызнашнїша ёго робота на полю 
діалектолоґії – Атлас українських говорів Східної Словаччини, котрый вышов 
якраз в  роцї 1993, послужыли як вгодный матеріал при кодіфікації русиньского 
списовного языка на Словакії в роцї 1995, о котры ся операли кодіфікаторы, пере-
довшыткым Юрій Панько і Василь Ябур19. В звязи з тым періодом (по роцї 1989) 
інтересны про нас суть научны выводы Миколы Штеця, котры як проукраїньскы 
орьєнтованый лінґвіста презентовав. Окрем іншых языковых ровин, і в области 
фонолоґічной ровины вказав на многы знакы, котрыма ся, подля ёго термінолоґії 

„українські діалекти” на Словеньску дость одлишують од україньского языка, хо-
снованого на Українї20. Із статї Особливості фонетичної системи та граматичної 
будови говірки села Руське сьме выбрали знакы, котры суть згодны і про діалектну 
область, взяту за основу кодіфікації русиньского списовного языка. Автор даны 
фонетічны знакы порівнує із списовным україньскым языком. Єдным з  такых 
знаків є, же на містї староруського /е/ позад /ж/ і /ч/ в дакотрых словах є рефлекс 
/а/, напр.: жалудок, чамняный, часнок. В кодіфікованій подобі русиньского языка 
маєме таку саму подобу, хоць дакотры русиньскы діалекты фіксують і рефлекс /е/ 

Наукові записки 18, Пряшів 1993.
15 В тім часї актуална назва про дане жытельство у ґрупы языкознателїв проукраїньской орьєнтації, 
котры до револуції року 1989 обгаёвали етнонім про тото жытельство „Українцї” і по револуції ско-
ріґовали тоту назву на „Русины-Українцї”.
16 Прорусиньска інтеліґенція, главно редакторы русиньскых періодік на Словеньску – часопису 

„Русин” і тыжденника „Народны новинкы”, якы на конференцію пришли як новинарї, на приказ глав-
ного орґанізатора – представителїв „Союзу русинів-українців ЧСФР”, были із Дому културы в Пчолин-
нім, де конференція проходила, докінця выведжены тогдышнїм старостом села Андріём Латтом.
17 Поз. М. Штець, Ю. Муличак, Аналіз норм правопису т. зв. русинської мови, в: Додаток до газети 

„Нове життя” 1992, ч. 42, тыж М. Štec, K otázke „rusínskeho” spisovného jazyka, Prešov 1991.
18 Поз. „Наукові записки 8–9”, ред. М. Ричалка, Пряшів 1979–1981.
19 Поз. В. Ябур, Дакотры знакы русиньскых діалектів Словеньска в порівнаню з руськыма і українь-
скыма діалектами, в: „Народны новинкы” 1994, ч. 32–33, с. 5–6.
20 Поз. М. Штець, Українська мова в Словаччині. (Соціолінгвістичне та інтерлінгвістичне дослі-
дження), Пряшів 1996, с. 117–121, тыж М. Штець, Особливості фонетичної системи та граматичної 
будови говірки села Руське, в: „Наукові записки” 1987, ч. 13, с. 7–14.
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(чеснок)21, но ани єден русиньскый діалект не має ідентічну форму з україньскым 
списовным языком, котрый фіксує варіант часник22. В  описованім діалектї села 
Руське, але і в дакотрых другых карпатьскых діалектах, як уводить Штець, не дішло 
до повного збігу староруськых /ы/, /и/ (і), до єдного звука /и/. Є то, напр. інфінітів 
часослов з  наголосом на основі слова: [‘грабаті, спi’ваті, ро’биті, хо’диті...], што 
є  призначне і  про діалекты взяты за основу кодіфікації русиньского списовного 
языка23. Штець таксамо вказав на суфіксы -іця, -ічка, напр.: чортіця, рукавіця, па-
лічка, як і на фонему [і], котра в словах як рефлекс старославяньского ѣ помягшує 
передстоячі консонанты: [с’іно, сн’іг, гн’іздо, ц’іловати...]. Таксамо в діалектї села 
Руське (хоць то є тзв. у-каючій діалект), не доходить к змінї староруського /о/ на 
/у/ в суфіксї -ова-, напр.: куповати, малёвати, ґаздовати, коштовати, цмакова-
ти... В данім діалектї не слїдно тыж переход староруського /о/ до /а/, напр.: колач, 
кочан, горячый, богатый (порівнай україньскы: калач, качан, гарячий, багатий). 
Микола Штець в діалектї села Руське зафіксовав і факт, же на роздїл од українь-
ского языка, тот діалект не має подовжіня согласных в словах тіпу: колося, жытя, 
клоча (порівнай україньскы: життя, колосся, волосся...).

Микола Штець зашов як єдиный з  лінґвістів україньской платформы в  пря-
шівскій области ай дале, бо в своїх роботах брав до увагы ай соціолінґвістічный 
аспект языкового вопросу Русинів. Але без огляду на то, ай так зістав на старых 
позіціах, же Русины суть частёв україньского народа – етнонім Русин є лем стар-
шов назвов або сінонімом новішой назвы Українець, а їх діалекты суть діалектами 
україньского списовного языка. Єднозначно то потверджує ёго моноґрафія Укра-
їнська мова в Словаччині. (Соціолінгвістичне та інтерлінгвістичне досліджен-
ня). В моноґрафії автор конштатує комплікованый історічный розвиток Українцїв 
(в нашім розуміню Русинів) на теріторії выходного Словеньска і підкреслює вплив 
языкового білінґвізму, то значіть хоснованя паралелно двох языків на такій уровни, 
яка забезпечує вжывателям достаточну і беспроблемову комунікацію. Автор має 
на думцї штатный – словеньскый язык, і материньскый язык Русинів, котрый він 
называть субштандартнов формов україньского літературного языка, усвідомлю-
ючі сі, же то не є  тот самый україньскый літературный язык, котрый ся хоснує 
в  сусїднїй Українї. На субштандартну форму україньского літературного языка 
на Словакії впливають подля автора такы факторы: выходословеньскы діалекты, 
списовный словеньскый язык, чеськый язык, ґоральскы діалекты, мадярьскый 
язык, мадярьскы діалекты, нїмецькы діалекты, руськый (російскый) язык (до 
року 1953), язык їдіш (до року 1944). 

Професор Микола Штець пішов у своїм выскумі і путёв в напрямі на історію 
розвитку языка Русинів. Під ёго научнов редакціов вышов Церьковнославянь-

21 Поз. В. Ябур, A. Плїшкова, K. Копорова, Русиньска лексіка..., с. 335.
22 Поз. Орфографічний словник української мови, Київ 1975, с. 825, 475; П. Бунганич, Словацько-укра- 
їнський словник, Пряшів 1981, с. 64, тыж Українсько-словацький словник, ред. І. Попель, Братислава 
1960, с. 475. 
23 В русиньскых діалектах є докінця область, напр. село Цернина, окр. Свідник, де в інфінітівній 
морфемі [-ті] часослов і помягшує перед ним стоячій консонант: [ходит’і, робит’і, писат’і], порівнай 
російскы ходить, писать, делать, проти україньского ходити, писати, робити...
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ско-словеньскый словник i. (Пряшів 2009) і Церьковнославяньско-словеньскый 
словник ii. (Пряшів 2010) колектіву авторів, в котрых автор аналізує лексемы церь-
ковнославяньского языка підкарпаторуськой редакції (подля В. Нїмчука – ґраматікы 
підкарпатоукраїньской редакції, то значіть одлишной од тых ґраматік, котры ся 
хосновали на теріторії Росії і на Українї). Іде о язык вжываный в церьковній сферї 
на теріторії компактно заселеній Русинами. 

Вшыткы тоты роботы были позітівныма імпулзами нелем в  часї приправы 
кодіфікації русиньского списовного языка, коли ся стали вгодным штудійным 
матеріалом, але і в сучасности, кідь ся вертаєме к частковым правилам і пробуєме 
дакотры нормы вылїпшовати, поправляти так, абы были вгодны про цїлу языкову 
теріторію, нелем про ареал, котрый быв взятый за основу кодіфікації.
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Місце емоціоналной інформації 
в процесі перекладу художественой 

лiтературы

Алена Блыхова

Што є  то переклад? Переклад є  процес, но єдным разом є  і  выслідком процесу 
комунікації меджі двома, або дакількыма языками і културами1. Но переклад не 
є  лем заміна языковых средств языка орiґiналу языковыма средствами в  языку 
перекладу, переклад загартать і  перенос емоціоналной інформації, котра подля 
нас є найважніша при перекладі художественой літературы. В тексті оріґіналу ся 
звычайно встрічаме з двома тіпами емоціоналной інформації. Перша – не несе кул-
турну інформацію, тота інформація выходить лем зо сітуації а вытворив єй автор, 
з цілём вытворіня сітуатівной атмосферы. Друга – стоїть на културнім фундаменті 
і обсягує языковый образ світа носителів языка.

Праві емоціонална інформація, котра выходить із културного фундаменту, 
найчастіше вызывать тяжкости в  процесі перекладу. То значіть, же переклад ся 
мусить реалізовати як на уровню языка, так і на уровню културы, зато бо текст 
перекладу через перекладателя выходить із єдного културного простору (култур-
ного і языкового світа) і входить до другого културного простору (до другого кул-
турного і языкового світа). А зато мусить перекладатель добрі знати не лем язык, 
но є потрібне, жебы знав і културно-языковый фундамент тых языків, в рамках 
котрых перекладать.

Наприклад, выслідком перекладу єдного літературного тексту до різных 
славяньскых языків можуть быти емоціонално начісто розділны тексты, а то зато, 
бо языковый образ світа каждого окремого языка є свойскый і унікатный.

В  нашій статі аналізуєме языковый образ „рівнины” на матеріалі перекладу 
приповідкы М. Е. Салтыкова-Щедрина Христовая ночь до словацького і русинь-
ского языка. Такым способом сьме попробовали порівнати языковы образы світа 
трёх славяньскых языків і хочеме указати різну емоціоналну інформацію, котра 
выходить з різного културного фундаменту.

При перекладі сьме самособов брали до увагы і  то, же русиньскый і  росій-
скый языкы належать меджі выходославяньскы языкы, а  словацькый язык є  за-
падославяньскым языком. Но при тім вступовав до процесу перекладу іщі єден 

1  А. В. Фёдоров, Основы общей теории перевода, Санкт-Петербург 2002, c. 414.
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міцно важный фактор, а то, же русиньскый язык як язык націоналной меншыны 
в Словакії ся історічно розвивав і в рамках словацького языкового простору, а то 
зохабило сліды і в ёго языковім образі світа. 

М. Е. Салтыков-Щедрин зачінать приповідку Христовая ночь з міцно емоціо-
налного опису природы. Автор приносить чітателёви детайлны зображіня, котры 
вытворюють атмосферу пробуджаючой ся ярі на російскім селі. Язык приповідкы 
є дакус архаічный і повностёв зодповідать простору села. Часты описы природы 
і околіці, а тыж реліґіозный характер літературного твору вытворили основный 
образ і  емоціоналну основу, котрій ся далей підряджує выбер языковых средств 
в тексті оріґіналу і в текстах перекладу. 

На уровню языка в перекладах не было векшых тяжкостей, зато бо лексічны 
средства, котры автор хосновав в тексті, мають в обидвох языках перекладу доста-
точно богатый фонд адекватных еквівалентів на перенос семантічной інформації, 
котру автор вложыв до тексту оріґіналу. Обидва языкы перекладу мають дость богату 
лексіку, котров можуть описати явы природы, околіцю і жывот села, а тыж жывот 
в реліґіозній сфері, што выходить з натуралного културного простору, в котрім ся 
лексіка обидвох языків формовала. Дяковати тому, быв перенос коґнітівной і есте-
тічной інформації в рамках перекладаных языків значно безпроблемовым. 

Но покы іде о емоціоналну інформацію, тота в процесі перекладу до русинь-
ского языка дістала неґатівну конотацію, но в перекладі до словацького языка ся 
позітівна інформація, котра ся находить в тексті оріґіналу, змінила на неутралну. 

Приповідка Христовая ночь є насычена емоціами і представлять скоршей комп-
лекс образів і емоцій, обсяг є поставленый на реліґіозных мотівах а мать форму про-
повіді. Но і напідперек тому, же реліґіозны мотівы суть в приповідці централныма 
а підряджує ся їм выбер языковых средств, мы сьме сі про нашу аналізу выбрали 
праві опис природы, а конкретно концепт „рівнины” в языковім образі світа трёх 
славяньскых языків – русиньского, словацького і російского.

Лексічна єдинка „рівнина” є єдинков основного словного фонду. Є то лексічна 
універзалія, котра ся находить у вшыткых порівнованых языках.

1. Семантічный компонент слова, ёго денотатівне значіня ся операть о обєк-
тівну реаліту – ґеоґрафічный аспект, котрый ся находить у вшыткых порівнованых 
языках в значіню:

а) земля – рівна поверхність землі без высокых гор,
б) рівна поверхність2.

2. Образный компонент слова обсягує представу ґеоґрафічного простору 
з  рівнов поверхностёв. Тот аспект конотації слова ся тыж находить у  вшыткых 
порівнованых языках.

3. Емоціонално-оцінюючій компонент слова є звязаный з асоціаціами і з по-
знанём културных фундаментів, а тыж з народныма представами і стереотіпами, 
котры ся формовали в конкретных ґеоґрафічных і історічных условіях, в натуралнім 
културнім просторі каждого народа, і такым способом тоты представы і емоціо-
налны конотації ся стали частков языкового образу світа каждого окремого языка.

2  Krátky slovník slovenského jazyka, ред. J. Kačala, M. Pisárčiková, M. Považaj, Bratislava 2003, с. 988.
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Конкретна реаліта каждой етнокултуры охабила сліды емоціоналности в ко-
нотатівнім значіню слова, котре так дістало в языковім образі світа, каждого з по-
рівнованых языків, інакше емоціоналне оцініня.

На порівная уваджаме одрывок із текста оріґіналу і перекладу:
Равнина ещё цепенеет, но среди глубокого безмолвия ночи под снежною пеленою уже слы-

шится говор пробуждающихся ручьев. В оврагах и ложбинах этот говор принимает размеры 
глухого гула и предостерегает путника, что дорога в этом месте изрыта зажорами. Но лес ещё 
молчит, придавленный инеем, словно сказочный богатырь железною шапкою. Тёмное небо 
сплошь усыпано звёздами, льющими на землю холодный и трепещущий свет. […]

Но вот в одном конце равнины раздалось гудение полночного колокола; навстречу ему, 
с противоположного конца, понеслось другое, за ним – третье, четвёртое. На тёмном фоне ночи 
вырезались горящие шпили церквей, и окрестность вдруг ожила. По дороге потянулись вереницы 
деревенского люда3.

До словацького языка была тота приповідка переложена в 1955 році М. Такачовов. 
Rovina je ešte stuhnutá, ale v hlbokej mĺkvote noci pod snehovým rúchom už bolo počuť žblnkot 

prebúdzajúcich sa potôčkov. V hlbokých jarkoch a úžľabinách sa tento žblnkot mení na tlmený hukot 
a vystríha pocestného, že na tomto mieste je cesta samá jama. Ale hora ešte mlčí, zaťažená inovaťou ako 
rozprávkový bohatier železnou prilbou. Temné nebo je husto posypané hviezdami, ktoré lejú na zem 
studené a mihotavé svetlo. […]

A zrazu sa na jednom konci roviny ozval hlas polnočného zvona; jemu v ústrety z opačného konca 
sa ozval druhý, za ním tretí, štvrtý. Z tmavého úzadia noci sa vystúpili ligotavé hroty kostolných veží 
a okolie odrazu ožilo. Cestou tiahli prúdy dedinčanov4.

Наш переклад до русиньского языка є з 2008 року. Автор перекладу до русинь-
ского языка Алена Блыхова. Переклад быв зробленый про літературну передачу 
в радію: 

Рівнина є іщі скочаніта, но серед глубокой ночной тихоты, закрыты білыма пеленами уж 
бісідують пробуджаючіся потічкы. В ледяных ямах і ярушках тота бісіда переходить до глухого 
гучаня і напоминать подорожнёго, же дорога є в тых місцях розбита. Але ліс іщі мовчіть, при-
тиснутый під морозовов осугов як приповідковый богатырь під желізнов чапков. Темне небо 
є начісто обсыпане звіздами, котры ліють на землю холодне і трепетaве сітло. […]

А смоть, на єднім кінці рівнины, ся нараз озвав голос півночного звона; навстрічу ся му 
з опачного кінце наголосів другый, за ним третій, четвертый. З чорноты ночі ся підняли блискавы 
куполы церьковок, а ціла околіця нараз ожыла. По стежці ся розбігли шоры валалского народу.  

Автор через опис околіці, через опис шырокой російской рівнины наводить 
атмосферу приходжаючого праздника Пасхы і  атмосферу пробуджаючой ся ярі. 
Концепт „рівнины” в російскім културнім контексті, выходжаючі із ґеоґрафічных 
условій, несе в  собі образы поля, шырокой степі або шырокого простору, што 
вызывать у  носителів російского языка і  културы позітівны асоціації. Шырокы 
просторы рівнины в російскій културі і в народных стереотіпах суть тісно звязаны 
зо слободов і вольностёв, што в языку прекрасно видно в устойчівім словнім спої-
ню „шырокая русская душа”. Позітівны конотації концепту „рівнина” в російскій 

3 М. Е. Салтыков-Щедрин, Христова ночь, http://www.rus-skazki.com/skazka_17.html [2010].
4 М. J. Saltykov-Ščedrin, Bájky, Bratislava 1955, с. 317.



98

Дискурс  •  Dyskurs

културі можеме видіти і в російскім фолклорі, і в літературі. В російскій літературі 
находиме прекрасны описы рівнины во віршах С. А. Єсеніна:

Стою один среди равнины голой,
А журавлей относит ветром в даль,
Я полон дум о юности весёлой,
Но ничего в прошедшем мне не жаль5

Во віршах автор описує рівнину як місце, котре є звязане зо слободов а з при-
ємныма споминанями на „молодість веселу”. В російскім языковім образі світа ся 
так рівнина асоціує не лем зо слободов, но і з любвов і домовинов, што придавать 
тому концепту позітівну емоціоналну оцінку. Єднакы конотації того концепту 
находиме наприклад в російскій народній співанці Конь:

…Сяду я верхом на коня,
Ты неси по полю меня.
По бескрайнему полю моему.
По бескрайнему полю моему.

Полюшко моё родники,
Дальних деревень огоньки.
Золотая рожь, да кудрявый лён,
Я влюблён в тебя Россия, влюблён.

Рівнина – „безкрайнє поле” – обсягує в собі позітівны емоції звязаны з ріднов 
землёв і ріднов хыжов. Тот образ рівнины є одразом простору, в котрім ся фор-
мовало виджіня світа, а  тыж языковый образ світа носителів російского языка 
і културы.

В русиньскім языковім образі світа концепт „рівнина” несе в собі опачны ко-
нотації – рівнина представлять у носителів русиньского языка і културы дашто 
чудже, рівнина є  звязана з  непокоём, траплінём і  муков. Такый образ находиме 
і в русиньскій літературі во віршах Ю. Харітуна:

Рівнина як на столї
на рїзанкы тїсто
Без потічків
лїсів
бережка
Велика біда
Траплїня 
Терпіня
Стромы без корїня...6

Рівніна во віршох Ю. Харітуна обсягує барз силну неґатівну емоцію. Рівнина 
без гор і бережків є сімболом трапліня і терпіня, є то місце, де не мож запустити 
коріня, де не мож спокійно жыти. В языковім образі світа, а тыж в народных сте-
реотіпах Русинів, рівнина несе в собі міцно силну неґатівну емоцію, накілько про 
Русинів, як горскый народ, є рівнина чуджім простором. Праві зато не рівнина, 

5 C. A. Есенин, Стихотворения 1916–1925, Собрание стихотворений, http://az.lib.ru/e/esenin_s_a/
text_0440.shtml [2006].
6 Ю. Харитун, Мої жалї, Пряшів 2010, c. 178.
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но горы суть у Русинів звязаны з образами рідной землі, рідной хыжы і спокіным 
жытём. Образ гор як образ домовины є  міцно силный і  в  русиньскім фолклорі, 
о чім свідчать і тексты народных співанок:

Прилетіли пташкы з далека в тишыну,
Они своїм співом прекрасно веселять лабірску долину.

Лабірска долино, красны твої горы,
Долины, потокы, студничкы глубокы, рубані шырокы.

Высокы вершочкы скалами покрыты,
З мохом пороснуты, бучками, лісами, тмавыма єдлями.

Далша співанка:
Народил ша нам сыночок до родины Русина,
радує ша отец, мати і ціла родина.
Там де Бескіды, Карпаты, рідна твоя країна,
Най николи не загыне русиньске поколіня.

Із текстів обидвох народных співанок видно, же праві горы суть простором, 
в котрім ся формовав языковый образ світа Русинів, а в їх пониманю мать праві 
концепт „гор” позітівну конотацію, котра ся вяже з  асоціаціами рідной хыжы. 
А концепт „рівнины” набывать опачны асоціації. 

В словацькім языковім образі світа мать концепт „рівнина” неутралны коно-
тації. Є  то звязане з  різным ґеоґрафічным релєфом Словакії, в  котрім на малім 
просторі находять ся высокы горы і уродны рівнины а в тім просторі ся формовало 
і емоціоналне зафарбліня концепту як неутралне, або скоршей позітівне. Можеме 
то видіти во віршах словацького поета другой половины XIX. стороча С. Халупкы:

Zleteli orly z Tatry, tiahnu na podolia,
ponad vysoké hory, ponad rovné polia;
preleteli cez Dunaj, cez tú šíru vodu, 
sadli tam za pomedzím slovenského rodu7

В словацькім языковім образі світа ся образы гор і рівнины ставають рівно-
цінныма а обсягують переважно неутралну емоціоналну оцінку. Наприклад в сло-
вацькых народных піснях находиме обидва концепты із позітивнов конотаціёв, 
што видно і в наслідуючіх співанках:

Vŕšok, dolina, pekná rovina.
Tie slovenské dievčence sú ako malina...

Друга співанка:
Pod horami, pod skalami, v tom červenom kameni,
tam je život veľmi milý v tej ľúbeznej zeleni.
Tam je mládež veselá, svoju pieseň tam spieva,
keď červánky usi-usínajú, ozýva sa dedina.

7 S. Chalúpka, Mor ho!, http://zlatyfond.sme.sk/dielo/83/Chalupka_Mor-ho/1#ixzz3bdZX5nYo [2007].
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При порівнаню перекладів приповідкы М. Е. Салтыкова-Щедрина сьме ся 
стрітили з  проблемом переносу той емоціоналной атмосферы, котру вложыв до 
тексту оріґіналу автор. Проблем настав при перекладі до русиньского языка. Як на 
лексічнім уровню, так і на уровню естетічнім сьме в перекладі дістали повностёв 
еквівалентный і адекватный переклад, но до тексту перекладу ся нам не подарило 
перенести позітівну емоціоналну інформацію, котра в  тексті оріґіналу сімболі-
зовала надію на новый жывот. Намісто того, силны неґатівны конотації образу 
рівнины іщі вецей зосилнили атмосферу і асоціації холоду і предтухы страшного 
суду, котрый быв основным мотівом приповідкы. Но в процесі перекладу ся нам 
в русиньскім перекладі стратив основный сімбол надії. 

В словацькім перекладі ся перекладателёви подарило сохранити тото емоціо-
налне зафарбліня, котре вложыв автор до тексту оріґіналу дяковати неутралному 
образу рівнины в словацькім языковім образі світа. 

В процесі нашой аналізы сьме пришли к выводу, же хоць є переклад адекваный 
і є в нім хоснована еквівалентна лексіка, і так можеме в перекладі дістати емоці-
оналне зафарбліня, котре не є  згодне із умыслом автора, а то зато, бо языковый 
образ світа языка оріґіналу і языковый образ світа языка перекладу суть розділны. 
А языковый образ світа є выслідком културно-історічного розвоя народа в конкрет-
нім ґеоґрафічнім просторі, што самособов мало вплив на формованя спеціфічного 
виджіня світа і  на сформованя унікатной концептосферы во виджіню і  в  языку 
каждого конкретного народа і културы. 
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1. Значыня лемківскых церкви в світі

Деревяны лемківскы церкви мают особливе місце в культуровым і соспільным крає-
виді Лемковины. Іх красу і характерний, віками вымолений вид становил і становит 
барз важне місце в жытю чловека од народин до смерти і в інчых важных моментах 
жытя. Універсальне і ґлобальне значыня лемківскых деревяных церкви на світовым 
рівни находит потведжыня в Листі Світового Дідицтва UNESCO, на якій деревяны 
церкви полудньовой Польщы мают гонорове місце3. Вартат додати, же є то міцно 
престіжне місце, бо лем 14 узнаных і важных обєктів в Польщи остало на тоту листу 
введене. Находят ся гын такы перлы як Копальня Соли в Бохни і Вєлічці, Старе Місто 
в Кракові, ци замок в Мальборку. Є то арґумент за тым, жебы нашым лемківскым 
церквам посвятити особливу увагу і зосередити ся на вшыткых аспектах іх істнуваня.

2. Акустыка церкви

Архітектурі і  візуальній стороні лемківскых церкви посвячено в  тематычній 
літeратурі вельо увагы4, а в остатнім часі вказала ся тіж гарда, популярнонаукова 
позиция на тоту тему по лемківскы5. Барз тяжко найти єднак яку-небуд позицию 
про проблем акустыкы, особливо східньославяньскых церкви.

1 Науково-Технічний Університет (AGH) в Краковi /Małecki P., AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, 
Katedra Mechaniki i Wibroakustyki, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, pawel.malecki@agh.edu.pl.
2 Ряшівскій Університет, Нацийональний Інститут Дідицтва /Nowak D., Uniwersytet Rzeszowski, 
Instytut Historii, Al. Rejtana 16 C, 35-310 Rzeszów; Narodowy Instytut Dziedzictwa, Oddział terenowy 
w Rzeszowie, ul. Hetmańska 15, 30-045 Rzeszów, cerkwie@gamil.com.
3 http://en.unesco.org/about-us/introducing-unesco, доступ: 20.07.2015 р.
4 См. R. Brykowski, Łemkowska drewniana architektura cerkiewna w Polsce, na Słowacji i Rusi Zakarpackiej, 
Wrocław 1986; тот же, Drewniana architektura cerkiewna, Warszawa 1995; Katalog zabytków sztuki w Polsce, 
ред. R. Brykowski, E. Smulikowska, т. VIII, з. 17: Tomaszów Lubelski i okolice, Warszawa 1982; P. Cynalewska-
Kuczma, Architektura cerkiewna Królestwa Polskiego narzędziem integracji z Imperium Rosyjskim, Poznań 
2004; Katalog zabytków sztuki w Polsce, ред. M. Kałamajska-Saeed, т. XII, з. 1: Siemiatycze, Drohiczyn i okolice, 
Warszawa 1996; W. Kołbuk, Kościoły wschodnie w Rzeczypospolitej około 1772 roku. Struktury administracyjne, 
Lublin 1998; P. Krasny, Architektura cerkiewna na ziemiach ruskich Rzeczypospolitej 1596–1914, Kraków 2003; 
A. Saładiak, Pamiątki i zabytki kultury ukraińskiej w Polsce, Warszawa 1993.
5 Є. Жак, A. Пєцух, Лемківскы церкви, Варшава 2011.
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Акустыка сакральных будинків має барз важне місце в обрядовости, традициі 
і  істориі практычні вшыткых віроісповідань. Бесіда і  музыка (в  залежности од 
конфесиі – лем співана або тіж інструментальна) сут часто сутьовым елементом 
і разом з архітектуром становлят о духу і достоменности реліґіі і обряду. Звіданя, 
ци акустыка є лем консеквенцийом будівничой технікы, ци одворотні? Досліджыня 
на тему архітектонных процесів вказуют, же пріоритетом все был і є візуальний 
простір, а акустыка є часто лем результатом хоснуваных материялів і естетычной 
візиі архітекта. Можна гев тіж додати, же акустыка поміщынь (просторів) барз 
часто была повязана з музычныма жанрами і епохами6.

Свого рода аналоґію можна находити медже акустыком славяньскых като-
лицкых костелів а акустыком церкви. Вникливы аналізы того проблему мож найти 
в посвяченых тій темі підручниках7.

Не мож єднак безпосередньо перенести результатів досліджынь веденых в косте-
лах на простір церкви з вельох причын, але є то безсперечні важний пункт однесіня. 
В прикликаных скорше підручниках найти мож інформацию на тему акустычных 
принципів і вымогів для ріжного рода костелів і критериі оціны іх акустыкы. Дия-
ґрам долов вказує прикладовы вымаганя в однесіню до часу поголосу. Є то естиматор 
о найвекшій вазі в оціні акустыкы.

Рыс. 1. Рекомендуваний час поголосу для костелів за підручником8

В наступным обшырным опрацуваню на тему акустыкы костелів9 найти мож 
клясифікацию акустычных вымогів в залежности од тыпу костела. Находят ся гын 
таблиці з акустычныма вымогами для:

 – інтымных костелів,
 – музычных костелів,
 – літурґічных костелів.

6 D. Wróblewska, A. Kulowski, Czynnik akustyki w architektonicznym projektowaniu kościołów, Gdańsk 2007.
7 Z. Engel, J. Engel, K. Kosała, J. Sadowski, Podstawy akustyki obiektów sakralnych, Kraków-Radom 2007; 
D. Wróblewska, A. Kulowski, Czynnik akustyki….
8 Z. Engel, J. Engel, K. Kosała, J. Sadowski, Podstawy akustyki….
9 D. Wróblewska, A. Kulowski, Czynnik akustyki….
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Перша група то костелы, в котрых основом є слово бесідуване, а третя то тып 
костелів великых розмірів, перезначеных не лем до голошеного слова, але тіж до 
хоровой і орґановой музыкы. Друга група то костелы о подібным універсальным 
перезначыню, але о меншых розмірах. В церквах спів і хорова музыка то основа об-
ряду, прото акустычны вымаганя для церкви мож однести до тых двох остатніх груп. 
В православных церквах і в більшости грекокатолицкых церкви, без огляду на розмір 
і статус храму, цілий зміст літурґіі і інчых богослужынь є співаний. В векшости є то 
поліфонічна, штырьоголосова гармонізация, а в декотрых малых, локальных церквах 
спів што найменше на два голосы. Лем проповіди і оголошыня сут бесідуваны, бо 
священник і дяк тіж целебруют і чытают, співаючы на окрислены гласы і мелодиі. 
Такы пропорциі переказу, не стрічаны в інчых конфесиях, детермінуют вымаганы 
для церкви акустычны параметры. З єдной стороны співана молитва повинна быти 
зрозуміла і одповідньо акустычні зміцнена, а з другой, акустыка має помагати в емі-
сиі голосу і в одповідній спосіб полегшати комунікацию і взаімне почутя помедже 
голосами в часі співу. Натуральна одповід акустычна поміщыня може тіж выполняти 
перервы помедже окремныма звуками і спомагати звучаня наступуючых по собі акор-
дів. На жаль, вымінены вымаганя взаімно ся выключают і до осягніня єдного, треба 
іти на компроміс в однесіню до другого. Не без значыня є тіж квестия языка, в якым 
целебруваны сут богослужыня. В векшости церкви є то штораз менше зрозумілий 
перез вірных церковнославяньскій язык, в звязку з чым модуляция і деґенерация 
сиґналу з причыны акустыкы є явиском барз неґатывным. Што правда, євангелия 
і апостол в декотрых православных церквах сут чытаны в языку вірных – по лемків-
скы, але тычыт ся то лем нечысленных місц і лем короткого выімка з цілого переказу. 
В грекокатолицкых церквах лем на Словациі стрітити мож лемківскій/ русиньскій 
язык. В Польщи домінує украіньскій язык – для Лемків чужий.

В просторі дослiджаня акустыкы костелів, окрем прикликаных скорше дослід-
ників, найти мож вельо інчых авторів занимаючых ся темом10. Для одміны, про 
акустыку церкви створено барз мало такых опрацувань. В рахуючій ся літературі  на 
тоту тему находят ся властиві лем працы проф. Мійіца зо Сербіі11. Єднак балкань-
ска традиция і обрядовіст ріжнит ся од східньославяньской, а прикладом того най 
буде недавно побудувана церков в Білянці, приметом якой є сербскій архітектонний 
стыль, котрий дисонує з лемківскым  західньо-пілнічным стыльом – природным 
для лемківского краєвиду. Спомнена література є єдночасно вартістным однесіньом 
для досліджынь над акустыком східньославяньскых церкви.

10 F. Martellotta, A preliminary investigation on the subjective evaluation of church acoustics using listening 
tests, Barcelona 2005; A. P. Carvalho, A. E. Morgado, Relationships between speech intelligibility and objective 
acoustical parameters for architectural features in Catholic churches, „The Journal of the Acoustical Society of 
America” 1997, ч. 101 (5), с. 3051–3052; G. Kubinyi, Analiza właściwości pomieszczeń z przekryciami 
kryształowymi, Kraków 1999; D. Lubman, E. Wetherill, Acoustic of worship spaces, New York 1985; M. Niemas, 
J. Sadowski, Z. Engel, Wpływ rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych na kształtowanie akustyki wnętrz 
sakralnych, Białystok 1998.
11 M. Mijic, D. Sumarac-Pavlovic, Acoustical characteristics of old wooden churches in Serbia, „The Journal 
of the Acoustical Society of America” 2000, ч. 108 (5), с. 2648–2648; M. Mijic, Serbian Orthodox 
Church – An Acoustical View, Rome 2001.
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Тота статя остала написана на основі докторской працы автора, чысленных 
дописів і конференцийных презентаций12.

3. Метода досліджынь

Поміры акустычных параметрів остали переведены в пятьох лемківскых церквах: 
в Ждыни, Конечні, Квятони, Брунари і Рыхвалді. Окрем помірів акустыкы зроблено 
архітектонно-фотоґрафічну інвентаризацию.

Основом досліджынь над акустыком просторів є аналіза імпульсовой одповіди 
в поміщыню. Імпульсова одповід то функция, яка містит в  собі інформацию як 
акустычна фаля переходит помедже пунктами в просторі, з увзглядніньом дорогы 
трансмісиі. Мірят ся єй през выемітуваня в поміщыню специяльного, тестового 
сиґналу, якій ся єдночасно нагрыват. До того процесу хоснує ся специяльну апа-
ратуру, омовлену долов. Інчыма словами, імпульсова одповід несе інформацию 
о вшыткых одбитях, рефлексиях звуку, якы мали місце помедже джерелом звуку 
а пунктом одслуху – мікрофоном. Є то свого рода цифровий фільтер, якым фізычні 
є поміщыня або буд-якій простір.

На основі імпульсовой одповіди рахує ся вельо естимаротів, параметрів помі-
щыня, якы дефініюют і описуют його ріжны перцепцийны приметы.

Основным параметром описуючым архітектонну акустыку є  час поголосу. 
Формальна дефініция того параметру є наступуюча: є то час, в якым по вылучыню 
джерела звуку, його рівен обнижыт ся о 60 dB (децибелів). В практыці односит ся 
він до часу, якій потрібний є до цілковитого занику звуку по голосным гуку, трі-
ску13. Час поголосу в скорочыню записує ся як RT (анг. Reverberation time). Інчы 
важнійшы параметры здефініюваны в просторі акустыкы поміщынь то:

 – C80 – клярівніст звуку для музыкы (анг. clarity for music), рахує ся го перез 
поділіня енерґіі першых 80 мілісекунд імпульсовой одповіди перез енерґію, яка 
ся лишыла (од 80 мілісекунд до кінця імпульсовой одповіди);

 – C50 – клярівніст звуку для бесіды (анг. clarity for speech), рахує ся го ана-
лоґічні як C80, лем для часовой основы 50 мілісекунд;

 – LEF – індикатор вчасных, бічных рефлексий звуку (анг. lateral energy fraction), 
рахує ся го перез поділіня вчасной енерґіі імпульсовой одповіди зміряной ґрад-
єнтовым мікрофоном (якій є  чулий на звукы з  боків, а  нияк нечулий на звукы 

12 P. Małecki, Ewaluacja subiektywnych i obiektywnych cech pola akustycznego obiektów o dużym czasie 
pogłosu, Kraków 2012; P. Małecki, J. Wiciak, Acoustic parameters of chosen orthodox churches overview and 
preliminary psychoacoustic tests using choral music, реферат на: Audio Engineering Society, 130th convention, 
London 2011, май 13–16; тоты же, реферат на: BNAM 2010 Baltic-Nordic Acoustics Meeting, Bergen 2010, 
май 10–12; P. Małecki, Auralization of several churches and listening comparison using multidimensional 
scaling approach, в: Proceedings of the EAA joint symposium on Auralization and ambisonics, ред. S. Weizner 
і ін., Berlin 2014, с. 151–155.
13 Час поголосу і наступны здефініюваны долов параметры докладнійше описаны сут м.ін. в: Z. Engel, 
J. Engel, K. Kosała, J. Sadowski, Podstawy akustyki…; T. Rossing, Handbook of Acoustics, Stanford 2007; 
L. G. Marshall, An acoustics measurement program for evaluating auditoriums based on the early/late sound 
energy ratio „The Journal of the Acoustical Society of America” 1996, ч. 4 (1), с. 115–125. 



Iл. 1. Церков Покровы Божой Матери в Ждыни в меджевоєнным перийодi 
(фот. архiв Стоваришыня „Руска Бурса”)



Iл. 2. Церков Покровы Божой Матери в Ждыни в меджевоєнным 
перийодi (фот. архiв Стоваришыня „Руска Бурса”)

Iл. 3. Церков Покровы Божой Матери в Ждыни (фот. Дамiан Новак)



Iл. 4, 5. Церков Св. Василия в Конечні (фот. Дамiан Новак)



Iл. 6. Церков Св. Василия в Конечні (фот. Дамiан Новак)



Iл. 7, 8. Церков Св. Михаіла Архангела в Брунари (фот. Дамiан Новак)



Iл. 9, 10. Церков Св. Параскєвы в Квятони (фот. Дамiан Новак)



Iл. 11. Церков Св. Параскєвы в Квятони (фот. Дамiан Новак)



Iл. 12. Церков Покровы Пресвятой Богородиці в Рыхвалді (фот. Дамiан Новак)
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з переду і зо заду) през енерґію першых 80 мілісекунд імпульсовой одповіди міря-
ной звычайным мікрофоном, якого чутливіст є незалежна од напряму звуку. Тот 
параметер вказує, ци звук дотерат до окрисленого місця зо вшыткых сторін, ци 
зосереджат ся на даякых напрямах особливі;

 – STI – то параметер окрислюючий легкіст розумліня бесіды в даным просторі 
(анг. speech transmission index). Рахунок того параметру є дост зложений і вызначат 
ся го перез аналізу правильні переведеных модуляций;

 – *BR – якіст басів (анг. bass ratio), рахує ся го перез поділіня часу поголосу 
во фреквенциях 125 Hz (герц) і 250 Hz перез час поголосу во фреквенциях 500 Hz 
і 1000 Hz;

 – *TR – якіст дискантів (анг. treble ratio), аналоґічний до BR параметер де-
фінiюючий характер і барву поголосу, якій рахує ся перез поділіня часу поголосу 
во фреквенциях 2 kHz (кільогерц) і 4 kHz перез поголос во фреквенциях 500 Hz 
і 1000 Hz.

Час поголосу в  окрисляных частотах рахує ся перез перефільтруваня ім-
пульсовой одповіди окрисленым октавовым або 1/3 окт. фільтром, цілю аналізы 
поголосу (або довільного інчого параметру) лем для окрисленой высокости звуку.

Параметрів в просторі акустыкы поміщынь є дуже веце, але передставлений 
выбір вказує найвеце популярны і найменше скорелюваны зо собом. Досліджыня 
методыком Основных Компонентів (анг. Principal Component Analisys) были прове-
дены для акустычных параметрів церкви в інчых працах спілавтора того допису14.

До поміру імпульсовых одповіди схоснувано аплікацию EASERA і  інчы аплі-
кациі написаны языком до нумеричных калькуляций MATLAB. Поміры роблено 
кєруючы ся медженародныма норматывами і  стандардами15, а  невелькы одступ-
ства од них мают обґрунтуваня в додатковых досліджынях, якы были ведены на 
тым просторі.

Як джерело звуку схоснувано актывний голосник о кєрунковій характеристы-
ці зближеній до голосу чловека, а  як мікрофон схоснувано специфічне нарядя 
Soundfield ST350. Є то модель амбісонічного мікрофону, першого ряду (окрисліня, 
якє односит ся до технолоґіі системы). Такій мікрофон хоснуваний є  до поміру 
не лем акустычного тиску, але тіж до аналізы акустычного поля в просторі і його 
кєрунковых властивости. Є то унікальна на світову скалю апаратура.

Окрем того, поміры не были роблены згідні з  нормами кєд іде о  кількіст 
поміровых пунктів. За нормами треба іх робити што єден метер і  на тій основі 
вытігати середню. В  великых поміщынях така густіст неє єднак конечна, а  для 
вшыткых церкви заховано слідуючы принципы локалізациі поміровых пунктів:

 – джерело звуку было все перед іконостасом, обернене в сторону середины 
церкви,

14 P. Małecki, Ewaluacja subiektywnych i obiektywnych cech pola….
15 ISO International Organization for Standardization. Acoustics – Measurement of the Reverberation Time 
of Rooms with Reference to Other Acoustical Parameters, Geneva 1997.
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 – мікрофон был уставлений все перед тетраподом, під головным куполом 
(кєд такiй был), під хором, при кінци церкви, в бічных навах і в інчых характерных 
позициях, кєд форма церкви на тото вказувала.

4. Характеристыка выбраных церкви і результаты помірів

ЦЕРКОВ ПОКРОВЫ БОЖОЙ МАТЕРИ В ЖДЫНИ

Церков в Ждыни была побудувана медже 1786 а 1795 роком як грекокатолицка паро-
хіяльна церков. По выселінях в 1947 році  была хоснувана римокатоликами. В 2009 
роцi церков была оддана православным Лемкам Ждыні. Церков клясифікувана є до 
тыпу західньолемківского в молодшым вариянті, в якым можна спостеречы влияня 
сакральной архітектуры юзефіньской. Церков є деревяна, зрубовой конструкциі, 
тридільна, ориєнтувана на пляні подолгастым. Од західньой стороны добудувана 
є вежа, яка є єдночасно дзвінницьом. Стіны обшыри перед і за іконостасом мают 
6,5 метра высокости. В церкви находит ся сперта на стопах співача ґалерия, яка 
свойом обшырю заходит в середину церкви і притвора. Деревяний іконостас з XVIII 
столітя не закрыват чысто простору помедже головным храмом вірных а олтарьом. 
В церкви заінсталюваны сут два ряды деревяных лавок і тыповы церковны пред-
меты (коругвы, ківоты і ін.).

Церков RT [s] C80 [dB] C50 [dB] LEF BR TR STI

Церков в Ждыни 1,07 7,2 4,6 0,46 1,08 0,73 0,68

Церков в Конечні 1,17 7,3 4,6 0,40 0,75 0,88 0,67

Церков в Брунари 1,47 7,4 5,1 0,50 0,76 0,78 0,60

Церков в Квятони 1,08 6,7 4,0 0,63 0,73 0,99 0,61

Церков в Рыхвалді 1,11 6,6 3,8 0,54 0,90 0,72 0,66

Таб. 1. Акустычны параметры аналізуваных церкви

Акустычны параметры церкви в  Ждыни (таб. 1) сут репрезентатывны для 
той групы поміщынь (деревяных лемківскых церкви). Час поголосу є релятывні 
короткій, особливо в однесіню до великых муруваных церкви, в котрых реєструє 
ся навет 6–7 секунд16. Тот параметер є тіж подібний в своім вымірі до деревяных 
костелів того розміру будуваных в подібным часі17. Енерґетычны параметры сут 
подібны до тых, якы рекомендуваны сут концертовым салям і операм. Якіст басів 
є высша як дискантів, што є барже характерне для церкви муруваных як деревяных.

16 P. Małecki, Ewaluacja subiektywnych i obiektywnych cech pola….
17 Z. Engel, J. Engel, K. Kosała, J. Sadowski, Podstawy akustyki….
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ЦЕРКОВ СВ. ВАСИЛИЯ В КОНЕЧНІ

Конечняньска церков была основана на початку XX столітя, в роках 1903–1905. По 
выселінях од часу до часу хоснувана была як католицкій костел. Православны 
Лемкы зачали з ней зас корыстати в 1969 році.

Під архітектонным оглядом церков окрисляна є як західньолемківска кінцьового 
вариянту. Побудувана є з тыпового для лемківскых церкви материялу – з ялиці, з за-
стосуваньом зрубовой конструкциі ориєнтуваной на подогластым пляні. Од заходу 
прилігат до ней трикондиґнацийна вежа з простыма стінами, без навершника вежы. 
Звінчена є великым цибулястым холмом без літарні. Стіны храму вірных і олтаря 
сут той самой высокости (5 м). Над деревяным храмом вірных (9,3 м) є деревяна 
повалка (в найвыжшым місци 3,2 м). Олтар є трибічні запертий.

В бічных стінах запертя олтаря сут два великы, пілколисті заперты вікна. Такы 
самы вікна (дві пары) сут в полудньовій і пілнічній стіні олтаря. На західній стіні 
храму вірных підвішена є  емпора, додатково сперта на двох деревяных філярах, 
з отвореном ґалерийом до поміщыня в вежи. Отворений в сторону храму вірных 
притвор є під вежом. В його бічных стінах сут два вікна.

Медже храмом вірных а олтарьом є архітектонний, сходковий, деревяний іко-
ностас, привезений з Украіны в 1912 році. Над царскыма дверми є невеликій по-
рожній простір.

Час поголосу церкви в Конечні (таб. 1) є лем кус выжший як церкви в Ждыни. 
Наступны параметры сут барз зближены, або такы самы (C80 i C50). Якіст басів 
є менша як дискантів і є то характерне для деревяных церкви. Легкіст розумліня 
бесіды (STI) є так само высока для вшыткых досліджаных поміщынь. Должший 
час поголосу є скорелюваний з розміром церкви, котра є кус більша як в Ждыни. 
Близкіст параметрів не чудує, беручы під увагу ґеоґрафічну близкіст тых двох сел.

ЦЕРКОВ СВ. МИХАІЛА АРХАНГЕЛА В БРУНАРИ

Є то перша серед гев омавляных церкви з листы Світового Дідицтва UNESCO. Была 
побудувана під конец XVIII столітя.

Збудувана з ялицьового дерева в вінцьовій конструкциі. В 1831 році была гідні 
перебудувана. В  храмі вірных застосувано три пары близнячых, одтинково за-
пертых віконных отворів, а в притворі єдну пару. Церков є прикладом лемківского 
стылю, пілнічно-західнього тыпу молодшого вариянту і є найвекшом того тыпу на 
Лемковині. На західній стіні притвора є підвішена, сперта на двох філярах, дере-
вяна співача ґалерия. Медже храмом вірных а олтарьом є архітектонний іконостас 
з соборовым олтарьом, уставленым перед ним.

Головні з огляду на розмір церкви, єй час поголосу то праві 1,5 секунды (таб. 1). 
Беручы під увагу спектрум поголосу (аналіза частот/ фреквенций), його максімум 
находит ся для вартости 1 kHz. В звязку з тым, параметры окрислюючы барву зву-
ку (якіст басів і дискантів) сут подібны і релятывні низкы (одповідньо 0,76 і 0,78).
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ЦЕРКОВ СВ. ПАРАСКЄВЫ В КВЯТОНИ

Церков в Квятони своім розміром є контрастова до церкви в Брунари. Є малень-
ка, але тіж нашла ся на листі UNESCO. Церков збудувано в половині XVIII столітя, 
пару раз была однавляна, м.ін. в 1811 році, коли зліквідувано стіну одділюючу храм 
вірных од притвора. Збудувана з ялиці, в конструкциі вінцьовій. Є она взірцьовым 
примiром церкви лемківского стылю пілнічно-західнього старшого тыпу. Є три-
дільна, збудувана на выдолженым пляні, а невеликій олтар, храм вірных і притвор 
зближены сут до квадратів. Олтар і храм вірных накрывают стрілисты, штырьоспа-
довы, ламаны, шатровы дахы. Над притвором є  пласка повала. В  пілнічній і  по-
лудньовій стіні сут дзеркаляні уставлены дві пары вікєн. Стіны притвора обведены 
сут співачом ґалерийом, спертом на деревяных філярах. Медже храмом вірных 
а олтарьом є архітектонний іконостас, перед котрым уставлено великій престіл.

Хоц церков є  найменша з  аналізуваных, час поголосу неє найкоротший, але 
барз зближений в середній вартости до церкви в Ждыни (таб. 1). Вынятково під 
оглядом барвы, звук, якій є збогачаний акустыком той церкви, окрислений може 
быти як ясний, з увагы на релятывні высокій параметер якости дискантів. Чуду-
вати може кус низший параметер окрислюючий легкіст розумліня бесіды, але і так 
в підручниковій клясифікациі вартіст STI з переділу 0,6–0,75 окрисляна є як барз 
добра/ высока легкіст розумліня бесіды.

ЦЕРКОВ ПОКРОВЫ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦІ В  РЫХВАЛДІ (ПОЛЬСКА 
НАЗВА ОВЧАРЫ)

Церков в Рыхвалді є найстарша з аналізуваных, бо аж з 1653 рока. Є тіж вписана 
на листу UNESCO.

Деревяний західньолемківскій храм є єдным з найстаршых на Лемковині. Його 
олтар і  храм вірных накрывают ламаны шатровы дахы з  бароковыма холмами 
і псевдолітарнями. Храм был збудуванй в 1653 році, до нашых часів перетырвал лем 
храм вірных. Престіл і різницю збудувано в 1701 році, вежу в 1783, притвор возник 
в  1870 році. Стіны притвора обведены сут співачом ґалерийом в формі буквы U, 
спертом на деревяных філярах. Медже храмом вірных а олтарьом є архітектонний 
іконостас, а на пілнічній і полудньовій стіні храму вірных сут два бічны престолы.

Церков в  Рыхфалді під оглядом акустыкы не выріжнят ся од скорше перед-
ставленых. Час поголосу є подібні короткій, так само як його барвовы параметры 
(таб. 1). Індикатор вчасных бічных рефлексий LEF є в середині переділу (0,3–0,8)18, 
якій окрисланий є  як натуральний. Легкіст розумліня бесіды є  тіж барз высока, 
што выникат головні з короткого часу поголосу.

5. Інтерпретация результатів і внескы

Акустычны поміры і  аналізу основных архітектонных примет зроблено для пя-
тьох лемківскых деревяных церкви, з котрых три вписаны сут на Листу Світового 

18 W. Ahnert, W. Schmidt, Fundamentals to perform acoustical measurements, Berlin 2005.
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Дідицтва UNESCO. Досліджаны церкви сут до себе подібны під oглядом архітек-
туры, а реперкусийом того сут тіж єднорідны акустычны параметры. Час поголосу, 
якій є  стислі скорелюваний з  кубатуром, є  найвыжший для найвекшой церкви, 
то значыт для той в Брунари. Для інчых церкви час поголосу є кус должший як 
1 секунда. Зріжницюваня параметрів енерґетычных, легкости зрозумліня бесіды 
і характеризуючий простір (LEF) є тіж барз мале. Така вартіст параметрів є в лі-
тературі оціняна як барз добра для камеральной музыкы, для театральных саль 
і того рода поміщынь. При такій акустыці чути барз вельо дрібниц і субтельности, 
а  при тым звук є  зміцняний і  має характерну барву і  окрислений простір. Того 
рода акустыка очывидні є  сприятлива для проповіди, ци чытань єґомостя або 
дяка. Зміст є зрозумілий і одповідньо голосний. В однесіню до хоровой музыкы 
так єднозначна оціна неє можлива. Прoведены досліджыня в просторі перцепциі 
хоровой музыкы в поміщынях о ріжным часі поголосу вказуют, же слухачы односят 
ся до акустыкы деревяных церкви скрайні. Статистычна аналіза вказала, же част 
слухачів барз высоко оцінят таку акустыку в контексті церковной музыкы, а друга 
част барз низко19. Оптымальний час поголосу для хоровой музыкы выносит деси 
2,5–3 секунды. Барз часто хорова музыка асоциює ся з  великыма муруваныма 
храмами, в котрых поголос є барз долгій. Звук в такій святыни выдає ся таємний, 
полний, достойний. З перспектывы співаків, коли час поголосу є долгій, легше ся 
співат – вельо недотягнінь і дрібниц ся маскує, ліпша є комунікация медже спі-
ваками, голосами. Вказує ся єднак, што такы приметы не сут преферуваны перез 
загал, або векшіст досліджаной групы слухачів. Дрібниці веденых досліджынь 
описаны сут во вказаных скорше джерелах.

Підсумувуючы, акустыка лемківскых деревяных церкви неє барз ріжнородна, 
але є  характерна, а  барва поголосу є  індивідуальном приметом. Для невеликых 
лемківскых соспільности, без професийных великых хорів, можна речы, же 
акустыка є сприятлива комунікациі і чытельности змісту, што є основне, особливо 
з причыны церковнославянского языка.

19 P. Małecki, Ewaluacja subiektywnych i obiektywnych cech pola…; P. Małecki, D. Nowak, J. Wiciak, Akustyka 
wybranych kościołów i cerkwii drewnianych z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO – Acoustics of chosen 
UNESCO wooden churches in Poland, в: Progress of acoustics, ред. К. J. Opieliński, Wrocław 2015.
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Wokół rusińskich/ łemkowskich spraw – 
polemiki początku lat osiemdziesiątych 

XX wieku w prasie polskiej

Przemysław Mazur

17 sierpnia 1980 roku Międzyzakładowy Komitet Strajkowy wystosował dwadzieścia 
jeden postulatów do władz Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, które stały się podstawą 
porozumienia zawartego 31 sierpnia w Gdańsku. Poza postulatami ekonomicznymi, 
przez Komitet Strajkowy zostały podniesione także kwestie polityczne i  społeczne. 
Jedną z ważniejszych dla strajkujących kwestii była swoboda publikacji, o czym może 
świadczyć umieszczenie zapisu o niej już w jednym z pierwszych postulatów. Postulat ten 
zakładał wolność słowa, druku, publikacji, a tym samym nierepresjonowanie niezależnych 
wydawnictw oraz udostępnienie środków masowego przekazu dla przedstawicieli 
wszystkich wyznań1. Tak rozpoczął się okres względnej swobody wypowiedzi, przerwany 
na czas stanu wojennego.

14 sierpnia 1981 roku na łamach „Tygodnika Solidarność” ukazał się artykuł Macieja 
Kozłowskiego: Łemkowie2. Było to wydarzenie bez precedensu. Po raz pierwszy w historii 
Polski Ludowej w sposób otwarty podniesiono problem Łemków, a zwłaszcza stosunku 
władz do tej grupy. Artykuł ten także, co istotne, zainicjował dyskurs skoncentrowany na 
kwestiach łemkowskich.

Nie oznacza to oczywiście, że te nie pojawiały się w innych publikacjach. Można dokonać 
pewnej generalizacji co do kontekstu i celu tekstów poświęconych tematyce łemkowskiej. 
Na ogół były to wydawnictwa poświęcone sprawom językowym3. Kolejną grupę stanowiły 
artykuły o charakterze etnograficznym, publikowane przede wszystkim w tematycznych 
wydawnictwach, często związanych z ośrodkami etnograficznymi w Sanoku czy Krakowie. 
Wśród nich szczególnie istotne były artykuły Romana Reinfussa, bazujące przede wszystkim 
na jego przedwojennych badaniach4. Trzecią grupę stanowiły publikacje socjologiczne, 

1 http://www.solidarnosc.org.pl/21-postulatow#, dostęp: 12.08.2015 r.
2 M. Kozłowski, Łemkowie, „Tygodnik Solidarność” 1981, nr 20, s. 11.
3 Przede wszystkim artykuły Zdzisława Stiebera, m.in.: Idem, Materiały akcentowe z dawnej Łemkowszczy-
zny, „Slavia Orientalis” 1959, nr 2–3, s. 115–121; Idem, Z fonetyki historycznej dialektu Łemków, w: Studia 
z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, T. 3, Warszawa 1958, s. 363–381, czy seria artykułów Z toponomastyki boj-
kowskiej i łemkowskiej w trzech kolejnych numerach „Slavia Orientalis” z 1966 roku.
4 Wymienić należy choćby: R. Reinfuss, Łemkowie jako grupa etnograficzna, w: Prace i Materiały Etnogra-
ficzne, t. 7, Warszawa 1949, s. 77–210; Idem, Stan i problematyka badań nad kulturą ludową Łemkowszczyzny, 
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skoncentrowane zasadniczo na przemianach i asymilacji społecznej Łemków w Polsce po 
przesiedleniach5. Ostatnia grupa tekstów była tworzona zgodnie z potrzebami propagandy 
gloryfikującej dokonania partyzantki komunistycznej. Na takie zamówienie powstawały 
publikacje Michała Dońskiego, lub o Michale Dońskim6. Artykuł z „Tygodnika Solidarność” 
był o tyle nietypowy, że został zaadresowany do szerokiego grona odbiorów, nie tylko do 
czytelników związanych z regionem czy naukowców. Nakład wynosił wówczas 500 tys. 
egzemplarzy, członków i sympatyków NSZZ „Solidarność” szacuje się na ok. 10 mln., 
a gazeta była dostępna w normalnym obiegu.

Postać autora, Macieja Kozłowskiego, była równie nietuzinkowa. Z perspektywy lat 
i obecnej wiedzy na temat jego życiorysu można dodać, że także bardzo kontrowersyjna7. 
W momencie pisania artykułu, który jest przedmiotem analizy, Kozłowski był już owianym 
legendą działaczem opozycyjnym, kurierem przenoszącym tzw. „bibułę”, czyli zakazane 
wydawnictwa opozycyjne, przez Tatry, współpracownikiem Jerzego Giedroycia i paryskiej 

„Kultury”. Tekst otwarcie krytykujący władzę, można uznać za kolejny przejaw działalności 
opozycyjnej Kozłowskiego.

Za najistotniejszą część artykułu należałoby przyjąć pierwsze jego zdania:
Uczeni do dziś spierają się: Skąd przybyli? Jak zakwalifikować ich język? Czy są narodowością, czy nie? 
Dla Pawła Czuchty, Stefana Dziamby, Stefana Sysaka, Pawła Kaszczaka i pozostałych szesnastu 
mieszkańców wsi Zdynia, którzy przed dziesięciu laty podpisali zbiorowy list do premiera, spory te nie 
mają większego znaczenia. Wiedzą jedno: są Łemkami i za to, że chcą nimi pozostać, od kilkudziesięciu 
lat spotykają ich krzywdy, szykany, prześladowania8.

Dalsza część, choć nie wprowadziła wiele nowego do dzisiejszego stanu wiedzy, 
wówczas dla czytelnika mogła się wydawać szokująca. Szczególny nacisk autor położył 
na niesprawiedliwość, jaka spotkała Łemków ze strony „sprawiedliwości ludowej”. 
Przytoczył fakty o zachowaniu wierności Polsce pod okupacją niemiecką, szczególnej 
popularności ruchu komunistycznego wśród Łemków i wreszcie o pomocy udzielonej 
Władysławowi Gomułce. Akcję „Wisła” uznał za całkowicie nieuzasadnioną, zarówno 
ze względu na jej ideologiczną motywację stworzenia mononarodowego państwa, jak 
i aspekt militarny. Dowodził, że zastosowano zasadę zbiorowej odpowiedzialności wobec 
wszystkich wyznawców konfesji wschodnich, nie zważając na narodowość, etniczność 
czy po prostu poparcie dla ukraińskiego ruchu nacjonalistycznego. Kozłowski przybliżył 
również czytelnikowi drastyczność samego przesiedlenia, fatalne warunki zastane na 
Ziemiach Zachodnich, zarówno te materialne, jak i społeczne (Łemkowie znaleźli się wśród 
społeczności kresowej doświadczonej traumą rzezi organizowanych przez ukraińskich 
nacjonalistów). Relacjonował walkę Łemków o swój język i tożsamość, pokazując paradoks, 

w: „Etnografia Polska”, t. 5, Warszawa 1961, s. 63–69.
5 Najważniejsza wydaje się: A. Kwilecki, Łemkowie. Zagadnienie migracji i asymilacji, Warszawa 1974.
6 Np.: L. Radłowski, Udział Łemków w walce przeciwko hitlerowskiemu okupantowi: materiał opracowany na 
podstawie wspomnień Michała Dońskiego, „Nowiny Rzeszowskie” 1958, nr 284, s. 5; M. Doński, Łemkowie 
walczyli przeciw okupantowi: z pamiętnika działacza PPR, „Nowiny Rzeszowskie” 1962, nr 236, s. 3–4.
7 Maciej Kozłowski został uznany za kłamcę lustracyjnego, miał w latach sześćdziesiątych współpracować 
z kontrwywiadem, więcej: Sąd: Maciej Kozłowski kłamcą lustracyjnym, http://www.tvp.info/11400907/infor-
macje/polska/sad-maciej-kozlowski-klamca-lustracyjnym/, dostęp: 10.08.2015 r.
8 M. Kozłowski, op.cit.
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jakim było zmuszenie ich do działalności kulturalnej w ramach organizacji ukraińskich. 
Pokazał także jak narzędziami propagandy starano się uczynić z Łemków Ukraińców, za 
bycie którymi (rzekome) zostali tak surowo ukarani. W omawianym artykule Kozłowski 
przytoczył także przykłady sporów Teodora Gocza, Pawła Stefanowskiego czy prawosławnej 
ludności Polan z władzami.

Bardzo gorzko brzmią ostatnie zdania publikacji:
Słowem – na naszych oczach przy wyraźniej satysfakcji i pomocy władz ginie kolejna grupa naszych 
rodaków – naród, który w granicach Rzeczpospolitej żył przez wiele stuleci. […] I dzieje się to w kraju, 
gdzie przy każdej okazji podkreśla się z lubością „wielowiekowe tradycje polskiej tolerancji”…9.

Artykuł Kozłowskiego wywołał gorącą dyskusję, głównie w środowisku krakowskim. 
Antoni Kroh, jako pierwszy postanowił na łamach „Tygodnika Powszechnego” napisać 
kilka słów dopowiedzenia w ramach artykułu Rekolekcje łemkowskie, na który składało 
się kilka krótkich notek. Istotnym jest podjęcie przez Kroha kwestii przynależności 
narodowej Łemków. Autor postawił tezę, że Łemkowie nigdy nie czuli się odłamem narodu 
ukraińskiego, a nazywanie ich Ukraińcami jest raczej pokłosiem akcji „Wisła” i oznaką 
skuteczności towarzyszącej jej propagandowej narracji. Tłumaczył, że język ukraiński dla 
Łemka jest tak zrozumiały, jak dla Polaka język mieszkańca Bratysławy. Podkreślał dumę 
Łemków z ich samoświadomości10.

Artykuł Kroha spotkał się z polemiką. Michał Łesiów dość stanowczo zaprotestował 
przeciwko zdaniu o zasadniczym niepodzielaniu tożsamości ukraińskiej przez Łemków. 
Uznał te słowa za krzywdzące, zakładał, że wysiedleńcy cierpieli właśnie przez to, że czuli 
się Ukraińcami i nic z tego swojego poczucia nie zamierzali utracić. Jako argumentację 
tezy o przynależności ukraińskiej, autor zastosował przede wszystkim prace lingwistów, 
które wskazywały na przynależność dialektu łemkowskiego do języka ukraińskiego11. 
Tekst Łesiowa doczekał się krótkiej riposty Kroha, który zaznaczył, że utożsamienie pojęć 
Rusin i Ukrainiec było nieuprawnione, bo Białorusin to też Rusin. Kroh zaznaczył także, że 
samoświadomość wśród Łemków, jak nie była wykrystalizowana jeszcze na początku XX w., 
tak i na początku lat osiemdziesiątych nadal nie jest, co doprowadziło do uformowania się 
tożsamości negatywnej (Łemko, czyli ani Polak, ani Ukrainiec). Jednocześnie Kroh nie 
rezerwuje sobie prawa by komukolwiek odbierać jego poczucie narodowe, w tym Łemkom 
czującym się Ukraińcami12.

W tym samym co tekst Kroha numerze „Tygodnika” ukazał się swoisty manifest 
Włodzimierza Mokrego. Był to tekst bardzo emocjonalny i osobisty, w którym autor 
przedstawił trudności, z jakimi spotykają się Ukraińcy w Polsce po akcji „Wisła”. Mokry 
nie wyraził tego bezpośrednio, ale Łemków uznał za Ukraińców, nie tylko przez jedność 
dziejów. Uważał, że Łemków spotkała wielka niesprawiedliwość, zostali przegnani z ziem, 
które z takim trudem uprawiali przez wieki, zostali skrzywdzeni przez Polskę, którą zawsze 
traktowali, jako swoją ojczyznę i w której chcieli żyć. Pisał, nomen omen, że nawet Ukraińcy 
nie byli w stanie zrozumieć tego uporu Łemków, konserwatyzmu tego ich „łem”. A oni po 

9   Ibidem.
10 A. Kroh, Rekolekcje łemkowskie, „Tygodnik Powszechny” 1981, nr 43 (1709).
11 M. Łesiów, Uczymy się Łemkowszczyzny, „Tygodnik Powszechny” 1981, nr 45 (1711).
12 A. Kroh, Kim są Łemkowie?, „Tygodnik Powszechny” 1981, nr 46 (1712).
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prostu byli przywiązani do swojej małej ojczyzny i tylko to było dla nich wartością, a została 
im ona bezpowrotnie zabrane. Mokry upominał się też o prawa cerkwi greckokatolickiej 
i prawosławnej oraz ich wyznawców. Wreszcie deklarował, że Ukraińcy w Polsce nie dążą 
do rehabilitacji UPA, czy do uzyskania specjalnych przywilejów, chcą jedynie równych 
praw i możliwości deklarowania swojej tożsamości narodowej13.

Łemkowie to najbardziej na zachód wysunięta ukraińska grupa etniczna, zamieszkująca do roku 1947 
południowe i północne stoki Karpat. Tereny zamieszkałe przez tę zachodnią grupę górali ukraińskich 
tworzyły klin wciśnięty między słowackie i polskie terytorium etniczne14.

Tak brzmią pierwsze słowa artykułu Mokrego Krzyż Łemków, rozpoczynającego kolejną 
falę polemiczną na łamach „Tygodnika Powszechnego”. Warto podkreślić, że Mokry 
kwestię etniczności i narodowości Łemków widzi jako rozstrzygniętą i jednoznaczną.

Dalej podaje etymologię nazwy „Łemkowie”. Wywodzi ją od słowa „łem”, które:
[…] dość często używali górale ukraińscy z zachodnich regionów łemkowszczyzny, a więc części powiatu 
leskiego i okolic położonych dalej na zachód15.

Nazwa miała zostać wprowadzona przez naukowców pod koniec XIX w. dla odróżnienia 
społeczności łemkowskiej od Bojków i Hucułów, dopiero z czasem została przejęta przez 
ludność, dotychczas określającą się raczej jako „Rusynŷ”.

Mokry w artykule Krzyż Łemków przedstawił krótką relację z wystawy zorganizowanej 
w Nowym Sączu przez Kroha. Uwagę badacza przykuł tam krzyż – pamiątka Talerhofu. 
Na tym spostrzeżeniu Mokry zbudował narrację historyczną. Jego zdaniem denuncjowali 
wszyscy, zwłaszcza „podli” sąsiedzi i Polacy, którzy jeszcze niedawno w rusofilstwie widzieli 
ratunek przed ukrainofilstwem. Zatem Łemkowie stali się więźniami Talerhofu nie przez 
ukraińską działalność, tylko zwykłą, „ponadnarodową” ludzką zawiść i podłość. Trzeba 
nadmienić, że dla Mokrego stororusinizm i rusofilstwo to jeden ruch, dodatkowo wspierany 
przez Rosję, dla której stara terminologia „Rusin” była zgodna z prowadzoną polityką 
rugowania wszystkiego, co ukraińskie. Mokry dowodził, że sukces tego nurtu polegał na 
późnym dostępie do wiedzy i oświaty (ukraińskiej) na Łemkowynie (nie tłumaczył jednak, 
dlaczego udało się zorganizować czytelnie Kaczkowskiego). Następnie stwierdził, że po 
pierwszej wojnie światowej mamy do czynienia z wyraźną przewagą nurtu ukraińskiego, 
osiągniętą głównie dzięki młodym łemkowskim nauczycielom i księżom. Nie wspomniał, 
że byli to głównie Ukraińcy, sprowadzani na tereny Łemkowyny jako narzędzia propagandy. 
Kolejnymi sukcesami nurtu ukraińskiego wymienianymi przez Mokrego były: gazeta „Nasz 
Łemko”, powołanie Komisji Łemkowskiej, utworzenie wydawnictwa w ramach „Biblioteki 
Łemkowszczyzny”. Badacz wskazuje jednak, że wszystkie te działania były tłumione przez 
władze polskie. Zatem, można stwierdzić, że według Mokrego to tylko działania polskiej 
władzy wstrzymały sukces ukraińskiej pracy narodowej. Wyżej wymienione argumenty 
służą badaczowi do wykreowania narracji, w której narodowość/tożsamość Łemków inna 
niż ukraińska nie jest możliwa:

13 W. Mokry, Dzisiejsza droga Rusina do Polski, „Tygodnik Powszechny”1981, nr 46 (1712).
14 Idem, Krzyż Łemków, „Tygodnik Powszechny” 1984, nr 36 (1836).
15 Ibidem.
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[…] Łemkowie podnoszą do rangi narodowej [swoją tożsamość – PM], co jest błędne, ale wynika głównie 
ze specyficznej sytuacji, że nie mają oni możliwości praktycznego stykania się ze swym mówionym językiem 
literackim i kultura narodową16 [czytaj – ukraińską – PM].

Artykuł polemiczny wystosował, częściowo wywołany przez Mokrego, Antoni Kroh. Jego 
zarzuty dotyczyły głównie przejścia do porządku dziennego nad kwestią przynależności 
narodowej Łemków. Uznał za nieuzasadnione takie zdecydowane kwalifikacje, czy sugestie, 
że brak poczucia narodowego ukraińskiego, a pojawienie się łemkowskiego (i to w sensie 
narodowym), to wynik niedokończonej pracy narodowej, a nie manifest samoświadomościowy. 
Kroh zaznaczył, że gdyby nie trochę inne warunki historyczno-społeczne to np. Słowacy 
byliby może dziś Czechami, itd. Wyliczył też błędy merytoryczne w artykule Mokrego, 
takie jak brak źródła przy danych statystycznych (dotyczących na przykład liczebności 
Łemków, którą Mokry szacował na 200 tys.), czy założenie, że przynależność do kościoła 
grekokatolickiego jest jednoznaczna z poczuciem narodowości ukraińskiej17.

Kolejnym głosem ad vocem był artykuł Ryszarda Brykowskiego. Wyliczał on kolejne 
błędy i niedociągnięcia Mokrego. Przede wszystkim, zwrócił uwagę na kwestię pochodzenia 
Łemków. Brykowski przytoczył zarówno wersję ukraińską, którą stosuje Mokry, jak i badania 
polskie oraz „teorię wołoską”. Sporo uwagi poświęcił zawiłościom wyznaniowym i nie 
zgodził się na jednowymiarowe, uproszczone postrzeganie tej kwestii. Wreszcie, wrócił 
do terminu „Łemko” i (wydaje się, że słusznie) wyliczył prace naukowe nawet z pierwszej 
połowy XIX w., kiedy miał się ten termin pojawić, i zaznaczył, że jest on pochodzenia 
słowackiego18.

Klamrą cyklu tekstów poświęconych kwestii łemkowskiej był kolejny artykuł 
Włodzimierza Mokrego. Badacz już w pierwszych zdaniach dał do zrozumienia, że polemiki 
jego adwersarzy go nie przekonywały. W swych sądach poszedł nawet dalej niż poprzednio:

Rusini to przodkowie dzisiejszych Ukraińców, wszystkich regionów (od Podlasia, Chełmszczyzny przez 
Zakarpacie, Huculszczyznę, Bukowinę, Podole, Wołyń oraz całą naddnieprzańską i stepową Ukrainę) 
których łączyła, świadomość wspólnego języka, kultury, religii, obyczajów, historii19.

Ciekawe, że W. Mokry nie wyliczył Pskowa, Nowogrodu… Moskwy. Ta niby „drobnostka” 
jest znamienna, gdyż wpisała autora w ukraińską myśl nacjonalistyczną. O przynależności 
do niej świadczą: po pierwsze fakt, że zawłaszczył termin „Rusin” na rzecz Ukraińców, tym 
samym odmówił Rosji prawa do spuścizny po Rusi Kijowskiej, ale i także „pozbawił Rusi” 
Białorusinów; po drugie, pewność z jaką twierdził jakoby od tysiąca lat istniała wspólnota 
narodowa, a przynajmniej quasi-narodowa, o wspólnej tożsamości i świadomości siebie 
nawzajem. W swoim artykule Mokry zastosował dziewiętnastowieczną wykładnię szkoły 
narodnyckiej Mychajły Kostomarowa i Mychajły Hruszewśkoho (Hruszewskiego) oraz 
faszysty Dmytra Doncowa. Zawłaszczenie Rusi na rzecz Ukrainy obala podstawy wszelkich 
panrusinizmów, pokazuje wyższość Kijowa nad Moskwą, a jednocześnie sprowadza proces 
tożsamościowy do prostego równania: Rusin = Ukrainiec.

16 Ibidem.
17 A. Kroch, Jeszcze o Łemkach, „Tygodnik Powszechny” 1984, 39 (1839).
18 R. Brykowski, Krzyże Łemków, „Tygodnik Powszechny” 1984, 41 (1841).
19 W. Mokry, Rusini, Łemkowie – Ukraińcy, „Tygodnik Powszechny” 1984, nr 45 (1845).
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Takie przedstawienie zagadnienia dało badaczowi możliwość dalszych dywagacji 
(wspartych teorią, że język łemkowski to archaiczny dialekt języka ukraińskiego). Za 
argumenty poświadczające ukraińskość Łemków Mokry uznawał także m.in. ich 
działalność w ukraińskich chórach, zespołach folklorystycznych, uczęszczanie do liceów 
ukraińskich, itp. Badacz pominął jednak fakt, że alternatywy w  postaci tożsamych 
łemkowskich organizacji nie było.

Artykuły dotyczące Łemków drukowane przez „Tygodnik Powszechny” są cenne 
z dwóch zasadniczych powodów. Po pierwsze, ukazują stan wiedzy na tematy łemkowskie 
w tamtym czasie. Po drugie, ustawiają wyraźne tory, po których będzie toczył się dyskurs 
łemkoznawczy (często poza prasą, raczej w formie dyskusji osobistych). Należy jednak 
podkreślić, że „Tygodnik…” był adresowany głównie do inteligencji katolickiej (z racji 
miejsca wydawania przede wszystkim krakowskiej). Nie należy się spodziewać, że był 
szeroko kolportowany na Łemkowynie, mógł nie trafić pod przysłowiowe strzechy. Wiadomo 
jednak, że inteligencja łemkowska teksty znała, świadczą o tym odwołania w późniejszych 
publikacjach łemkowskich. Istotny jest także fakt, że dyskusje o Łemkach toczyli głównie 
nie-Łemkowie, Kroh-Polak, Mokry-Ukrainiec. Widoczny jest rozdźwięk pomiędzy 
autonomistami i ukrainofilami. Znamienne jest to, że wypowiedzi Łesiowa i Mokrego 
właściwie nie dopuszczają wątpliwości co do etnosu. O ile jeszcze w tekście Dzisiejsza droga… 
pobrzmiewa ton „ekumeniczny”, o tyle w trzy lata później Mokry nawet nie dopuszcza 
myśli, że są Łemkowie nie-Ukraińcy, a jeśli są, twierdzi, to są w błędzie i są pokłosiem 
niedokończonej pracy nad świadomością narodową. Taka postawa, dość buńczuczna, jest, 
można powiedzieć, rażąca i przypomina tę sprzed drugiej wojny światowej, gdy w ten 
właśnie sposób Ukraińcy zrażali do siebie Łemków, udowadniając im, że są mądrzejsi i znają 
odpowiedzi na pytania, skąd przychodzą i dokąd zmierzają Łemkowie (czyli Ukraińcy).

Przytoczenie tych artykułów nie jest przypadkowe, są to pierwsze takie publikacje 
w prasie powszechnej, nie licząc wydawnictw kierowanych np. do pasjonatów wędrówek 
górskich. Jest ich niewiele, nie są specjalnie obszerne, poddane zostały licznym korektom 
cenzorskim, co też pokazuje, jak reglamentowana to była dyskusja.

Ten swoisty „ferment intelektualny” przyczynił się do opublikowania broszury Łemka 
o Łemkach, czyli Jarosława Huńki (Jarosława Horoszczaka): Łemkowie dzisiaj. Ważna 
z kilku powodów, pisana w języku polskim i adresowana do Polaków broszura, podnosiła 
kwestie podejmowane właśnie w tych pierwszych publicznych polemikach. Nie miała 
jednak tak szerokiego zasięgu, jak artykuły drukowane w „Tygodniku Powszechnym”, 
trafiła jedynie do wąskiego grona pasjonatów. Mimo to, broszurę Huńki można uznać za 
kolejny „kamień milowy”, a może nawet przełamanie pewnego tabu. Zawarte w niej tezy, 
myśli, opinie są żywe w dyskusjach na temat Łemków do dziś, nie tylko tych toczących się 
na linii Ukraińcy-Łemkowie versus Łemkowie-autonomiści. Przywołana publikacja stała 
się też przyczynkiem do zintensyfikowania rozmów w gronie Łemków o nieukraińskiej 
tożsamości narodowej. Huńka był zdecydowanym zwolennikiem „teorii białochorwackiej”:

Czasem mówił nam [ojciec – PM], że Łemkowie mieszkali niegdyś dalej na zachód i na północ – aż po 
Kraków. Stary Sącz zwał się wówczas „Stary Sutecz”, a Nowy Sącz – „Nowy Sutecz”. „Sutecz” miało 
oznaczać miejsce, gdzie są „sutikały” (ściekały, zlewały) dwie rzeki. […] Jakież było moje zdziwienie, gdy 
szukając (znacznie później) swoich korzeni natrafiłem na te same teorie w poważnych źródłach, których 
mój ojciec żadnym sposobem nie mógł znać (jeszcze nie były wydane). Wynikało z nich, że pochodzimy 
od plemienia Białych Chorwatów, których trzon osadniczy znajdował się nad górną Wisłą, z centrum 
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w okolicach Krakowa. Plemię to w zdecydowanej większości przesiedliło się w pierwszej połowie VII wieku 
na Bałkany. Pozostali Chorwaci zostali w następnych wiekach zepchnięci w mało dostępne góry, 
a częściowo zasymilowani przez plemiona sąsiednie. W wyniku tego procesu nastąpiło rozerwanie 
terytorium plemiennego Chorwatów w okolicach Bramy Morawskiej i w X wieku istniały już dwa odłamy 
tego plemienia. Zachodni – w dorzeczu górnej Łaby aż do Izery, którego istnienie potwierdzają źródła 
czeskie, oraz wschodnie od rzeki Raby do źródeł Prutu i Seretu wymieniani z kolei z źródłach ruskich 
[…] wschodnia przyłączona do Rusi, zachowała się w znacznym stopniu, wykazując do dziś odrębność 
kulturową i językową – mimo przyjęcia nazwy Rusinów20.

Uważał, że Łemkowie byli chrystianizowani w ramach misji cyrylo-metodiańskiej21. 
Całkowicie odrzucał „teorię wołoską”, uznał ją za polski wymysł niemający nic wspólnego 
z rzeczywistością, twierdził, że z całą pewnością Łemkowyna była zamieszkana dużo 
wcześniej. Jego zdaniem:

[…] dorabia się tu teorię do istniejącego stanu rzeczy, sugerując że Kazimierz Wielki zajął w 1344 roku 
ziemie etnicznie polskie i osiedlił tam Wołochów i Rusinów22.

Huńka w analizowanej broszurze odrzucił też „teorię ukraińską”, która zakładała, że 
tereny te były zamieszkałe od wczesnego średniowiecza przez Rusinów/Ukraińców. Uznał 
tę teorię za „dziurawą”. Rozwiązaniem problemu miał być, wg Huńki, język łemkowski, 
wykazujący wiele form archaicznych. Autor broszury wskazał, że występujące w języku 
łemkowskim polonizmy są owszem wynikiem sąsiedztwa języka polskiego, ale akcent 
stały (paroksytoniczny) przypisywał już chorwackiemu pochodzeniu. Za argument 
poświadczający tę tezę uznał, paralelny w swoim założeniu, przykład Słowaków, którzy nie 
ulegali polonizacji, a mają taki sam akcent23. Huńka zauważył, że są tereny bliższe Ukrainie, 
czyli pogranicze bojkowsko-łemkowskie, gdzie pojawia się akcent ruchomy, ukraiński. To, 
zdaniem autora, świadczy o tym, że to ten akcent jest naleciałością, wynikiem ukrainizacji.

Stosunek Huńki do Ukraińców i ich zapędów do ukrainizacji Łemków był jednoznacznie 
negatywny, uważał, że ta nie miała nigdy większych szans na powodzenie. Wspominał, 
że nawet jego rodzice byli skłonni tolerować udział w ukraińskich imprezach, bo nie 
obawiali się ukrainizacji, z tego względu, że opcja ukraińska była dla Łemków zupełnie 
nieatrakcyjna24. Zdaniem Huńki sami Ukraińcy zawiedli się na Łemkach, których 
chcieli zwabić m.in. przez nadanie im pozornej autonomii w powstającym Ukraińskim 
Towarzystwie Społeczno-Kulturalnym.

Dość szybko jednak Łemków z zarządu wyparto, sekcję łemkowską zlikwidowano, a „Łemkowskie Słowo”, 
zamieniono na „Łemkowską Stroniczkę”, która jest obecnie łemkowska tylko z nazwy. To znaczy pisze się 
jeszcze o Łemkach, ale już najczęściej po ukraińsku25.

Ukraińcy zakładali, zgodnie z tokiem myślenia Huńki, że zdobędą Łemków, którzy 
będą do nich ciążyć przez bliskość języka i wyznania. Tymczasem Łemkowie bardziej byli 
zainteresowani językiem polskim, w którym się uczyli, którego używali w pracy. Język 

20 J. Huńka, Łemkowie – dzisiaj, Warszawa 1985, s. 4.
21 Por: J. Horoszczak, Pierwszy słownik łemkowsko-polski, Legnica 1993, s. 5.
22 J. Huńka, op.cit., s. 4.
23 Ibidem.
24 Ibidem, s. 5.
25 Ibidem, s. 6.
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ukraiński pod tymi względami nie był dla nich równie atrakcyjny. Ponadto, Łemkowie 
nie chcieli dzielić z Ukraińcami ich grzechów, utożsamianie się z narodem ukraińskim 
wiązało się z przyjęciem na siebie negatywnego stereotypu bardzo mocno zakorzenionego 
w polskim myśleniu o Ukraińcach:

Do tego w Polsce jest nieprzychylne nastawienie do Ukraińców („ten Lwów” i te „łuny w Bieszczadach”)26.

Huńka w przywołanej broszurze nie tylko podkreślił aspekty utrudniające ukrainizację 
Łemków, postawił również tezę, że takie zjawisko z założenia nigdy nie miało racji bytu 
w społeczności łemkowskiej:

Dlaczegoż więc mielibyśmy się ukrainizować, skoro nigdy ani my, ani nasi przodkowie za Ukraińców się 
nie uważali27?

Głównym zarzutem Huńki wobec Ukraińców było to, że kwestionują „łemkowski 
separatyzm”, że odbierają Łemkom prawa, o które sami walczą:

Gdyby ktoś z tego, co zostało wyżej powiedziane wyciągnął wniosek, że Łemkowie „nie lubią” Ukraińców – 
to będzie w błędzie […] Nie lubimy natomiast ludzi, którzy przyznając sobie prawo do istnienia – nam go 
odbierają28!

J. Huńka tak wspominał własne odkrywanie swoich korzeni:
Bardzo długo nie wiedziałem nic o nas Łemkach. W domu mówiło się, że jesteśmy Łemkami wyraźnie 
w znaczeniu narodu, a jednocześnie panowała dziwna jakaś sympatia do Rusi (jako całości), która 
automatycznie udzielała się nam – dzieciom. Ojciec mawiał czasem, że dawniej, podawał swoją narodowość 
jako ruską […] Myślałem wówczas – tak jak wszyscy chyba Polacy – że Rusini (czy też Rusnak – jak mawiał 
ojciec) to to samo co Rosjanin. […] Najkrótsza i najbardziej zresztą do niedawna trafna definicja brzmiała: 

„Łemkowie – szczep górali ruskich”29.

Uważał Łemków za czwarty naród wschodniosłowiański.
W tej chwili bowiem Łemkowie „nie pasują” już do żadnego innego narodu i jakkolwiek by tego nie nazywać 
formalnie – jeżeli nie są jeszcze odrębnym narodem – to są grupą etniczną, która wielkimi krokami zmierza 
do świadomości, że narodem jest. Nie jesteśmy z całą pewnością Rosjanami, ani Białorusinami, nie jesteśmy 
Ukraińcami i być nie chcemy. Rusinów, w znaczeniu narodu zamieszkującego niegdyś Ruś, już nie ma bo 
i nie ma Rusi! (Ani się spostrzegliśmy jak Rusini ponazywali się inaczej). Zdecydowanie jednak należymy 
na obecnym etapie rozwoju – do tej samej grupy, co wymienione wyżej wschodniosłowiańskie narody. 
Czymże więc jesteśmy, jeżeli nie czwartym narodem wschodniosłowiańskim, który obok tamtych wyłania 
się z historycznego pojęcia Rusi30.

W  tym samym czasie Jerzy Harasymowicz opublikował w  „Gazecie Krakowskiej” 
artykuł Chwast płomienny i  złowrogi – burzan nacjonalizmu31, w którym przestrzegał 
Łemków przed publicznym identyfikowaniem się z narodem ukraińskim, wprowadzaniem 
elementów ukraińskich do swojej kultury itp. Trzy lata później w  podobnym tonie 
przestrzegał przed odium SS Nachtigal i  Galizien w  artykule Łemkom pod rozwagę32.

26 Ibidem, s. 7.
27 Ibidem.
28 Ibidem, s. 12.
29 Ibidem, s. 3.
30 Ibidem, s. 9–10.
31   J. Harasymowicz, Chwast płomienny i złowrogi – burzan nacjonalizmu, „Gazeta Krakowska”, R. XIV nr 135.
32 J. Harasymowicz, Łemkom pod rozwagę, „Gazeta Krakowska”, R. XVII nr 168.



Przemysław Mazur: Wokół rusińskich/ łemkowskich spraw – dyskurs klasyfikujący…

Teksty Harasymowicza odbiły się dość głośnym echem w środowisku łemkowskim, 
zarówno autonomicznym, jak i ukrainofilskim. Najgłośniej komentowało je to drugie, 
uznając tekst za prowokację, za jawne wspieranie polonizacji Łemków i  powielanie 
stereotypu Ukraińca.

W omawianym okresie ukazują się też inne teksty poświęcone problematyce łemkowskiej, 
jedynym z ciekawszych jest reportaż z Polan, w którym autor, Janusz L. Sobolewski, 
relacjonuje konflikt społeczności prawosławnej i rzymskokatolickiej o budynek cerkiewny33 
(ten sam wątek podejmuje prasa podkarpacka34). Ponadto o Łemkach, a głównie o ich 
kulturze, można przeczytać w prasie lokalnej i specjalistycznej, „Tygodniku Powszechnym”, 
czy „Tygodniku Polskim”. Nadal jest to jednak kwestia reglamentowana.

Cele niniejszego artykułu było zrelacjonowanie dyskusji dotyczącej sprawy łemkowskiej 
zapoczątkowanej na łamach „Tygodnika Solidarność”, a kontynuowanego w „Tygodniku 
Powszechnym”. Podjęto wówczas (w latach 80. XX w.) kwestię pochodzenia i tożsamości 
Łemków. Dyskusja prowadzona była pod ścisłą kontrolą cenzury i w bardzo ograniczonym 
wymiarze (choćby liczebności interlokutorów), a sami Łemkowie nie mieli w niej głosu, 
który byłby ważny i słyszalny. Tak poprowadzona, stworzyła wizję podziału społeczności 
łemkowskiej na dwie grupy: proukraińską i autonomiczną w stosunku do ukraińskości. 
Ten podział stał się stereotypem pokutującym do dziś i jest często bezrefleksyjnie powielany  
w wielu publikacjach dotyczących Łemków czy Łemkowyny. Jako kontekst do dyskusji 
toczącej się na łamach gazet, została przytoczona publikacja Huńki, którą można uznać 
za trafną, bo wychodzącą z osobistego doświadczenia Łemka, ripostę do przytoczonych 
artykułów. W  toku analizy nie zostały przedstawione publikacje o  charakterze 
popularnonaukowym lub adresowanym do pasjonatów etnografii, wędrówek górskich, 
czy literatury, gdyż nie miały one takiego znaczenia w poszerzaniu wiedzy społeczeństwa 
polskiego na temat Łemków. Interesująca jest rysująca się w toku analizy dychotomia 
w stosunkach do grupy łemkowskiej wyznaczana przez postawę Polaków, jednoznacznie 
krytykujących władze za akcję „Wisła” i ich zrozumienie dla łemkowskiej tożsamości oraz 
postawę Ukraińców, kategorycznie odrzucających łemkowskie ambicje etniczne, uważając 
je za polską prowokację.

33 J. L. Sobolewski. Łemku, wnuku daliekij..., „Dziennik Polski” 1983, nr 55, s. 5.
34 A. Brzoza, Wojna w Polanach, „Podkarpacie” 1983, nr 12, s. 1, 4.
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Униковий патерналізм або як собі радити 
з уставовыма вымогами

Олена Дуць-Файфер

Сама уж думка, жебы запрезентувати текст на так провокацийні і надтыркуючо 
сформувану тему в  гідній мірі зобовязує мя до деякых пояснінь, котры односят 
ся до мойой проблемовой і методолоґічной позициі в однесіню до квестий в ним 
розсмотреных, а  навет шырше, в  однесіню до квестий, котрым была посвячена 
конференция, яка безпосередньо спричынила возникніня гевсого тексту1.

Предо вшыткым зазначам, же не піднимам ся ріжносторонной аналізы ци 
презентациі/ пересмотру фактів темово повязаных з квестиями, котры тычат ся 
функцийонуваня Уставы з дня 6 січня 2005 р. про народовы і  етнічны меншыны 
та про реґіональний язык в польскій соспільно-правній системі. Адже не припи-
сую собі ролі обєктывного аналітыка. Свідомі выберам методу симптоматычного2 
(мож речы тенденцийного) однесіня ся до справ, процесів, фактів з выбераньом як 
раз тых симптоматычных, котры мают уявити деякы тенденциі, якы як принимам, 
повинны довести до зрозумліня явиск сутьово влияючых на ситуацию етнічных 
меншын в Польщи і ведену в польскій державі по 2005 роцi етнічну політыку. Моя 
перспектыва то не підхід теоретыка-політолоґа, лем позиция бенефіциєнта Уставы 
з дня 6 січня 2005 р. про народовы і етнічны меншыны та про реґіональний язык, 
актывного през девят років члена Спільной Комісиі Уряду і Народовых і Етнічных 
Меншын (усуненого з той Комісиі в вересни 2014 р.) з єдной страны і дослідника 
меншыновых дискурсів з другой страны. Дослідничо в гідній мірі кєрункувана єм 
постколоніяльныма студиями, в котрых находжу не лем теоретычну основу, але 
і  уставліня свойой перспектывы концептуалізуваня, а  тіж інспірацию до розви-
ваня досліджынь в модели тнз. заанґажуваной гуманістыкы, в котрым містит ся 
тіж сеса выповід.

Начальна теза, котру формую на основі тых позицийонуючо-методоло-
ґічных предположынь, єст така: ведена в  Польщи політыка в  однесіню до на-
родовых/ етнічных меншын одзначат ся шором парадоксів. Іх ефектами (попри 

1 Была то конференция Między lękiem a nadzieją. 10 lat obowiązywania ustawy o mniejszości narodowych 
i etnicznych oraz o języku regionalnym, зорґанізувана през Выділ Політычных Наук і Журналістыкы 
Університету ім. Адама Міцкєвіча в Познани в днях 7–8 мая 2015 р.
2 Симптоматычне чытаня текстів, згідно з концептом постколоніяльного дискурсу, то спосіб чыта-
ня (рецепциі) культуровых текстів, наставлений на выіманя ідеолоґічных сил, котры кружат під 
верхньом формом тексту.
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вшыткых єй позитывных осягнінях, якыма ся гев не занимам) сут: брак консеквен-
ций в  діянях, а  в  звязку з  тым в  вельох припадках неможніст осягніня жданых 
ефектів, напятя і брак ефектывной спілпрацы медже меншынами і урядом, утырва-
ляня часто неґатывных, упрощеных, сплащеных, а неєден раз і фобійных образів 
меншын в соспільстві. Джерелом парадоксів сут так найзагальнійшы механізмы 
укладу центр-перифериі, векшына-меншына, влада-соспільство, я-інакший, як 
і специфічне історичне і ґеополітычне осаджыня польскости як політычного центру. 
Постарам ся коротко однести до них, коли буду давала завершаючы увагы до того 
симптоматычного пересмотру урядовых діянь протягом десятьолітя обовязуваня 
Уставы з дня 6 січня 2005 р. про народовы і етнічны меншыны та про реґіональний 
язык. Але за найважнійший принимам в тым тексті сам пересмотр, котрий поділю 
на пару значучых обшыри, охоплюючы іх свойом, выводженом з практыкы, обсер-
вациі і інспірациі постколоніяльным дискурсом рефлексийом.

Перша, необхідна як выхідний пункт, констатация односит ся до самого факту 
введіня в польскым уставодавстві Уставы про народовы і етнічны меншыны. Сама 
Устава єст безсперечно великым осягніньом в  рамах процесу, котрий Славомір 
Лодзіньскі ґрунтовні переаналізувал в 1998 р. під гослом Переступити власну тін3. 
Є така опінія, же приготовліня той уставы тырвало найдолжше в істориі польского 
Сойму, бо аж 14 років. Єст то рішучо симптоматычний факт, котрий одчытую4 як 
слабе/ планне приготовліня польского соспільства до приниманя етнічно-культу-
ровой інакшости як вартости, а не проблемы5.

В тым стані реальности, што міцно підкрислят ся в дискусиях про ролю Уставы, 
треба єй видіти як великій успіх тых соспільных кругів і тых політычных чынни-
ків, котры конечніст заґарантуваня меншынам культуровых і в невеликій ступени 
політычных прав, розуміли або вымушали. Єдночасно сама Устава вміщат в собі 
сутьове обтяжыня синдромом соспільного страху перед ріжнородністю. Сут в ній 
чысленны сліды амбіваленций, котры, при споминовых аналізах процесу єй воз-
никаня, комунікуваны сут як конечніст уступуваня і униканя деякых отвореных 
формул, жебы цілком не перекрислити можности введіня уставового проєкту.

Адже першу обшыр діяня парадоксів вкажу на примірі дeякых сформулувань 
в тексті Уставы а тіж в інчых урядовых документах, котры односят ся до меншын, 
выдаваных як єй наступство. Ограничу ся лем до скороченого вымініня і скомен-
туваня обтяженых наслідством амбівалентных постав сформулувань:

a) в заміщеній в Уставі в I розділі 2 артыкулу дефініциі меншыны сформулу-
ваньом: „1) єст менше чысленна од решты мешканців Речипосполитой Польской”6 

3 S. Łodziński, Przekroczyć własny cień. Prawne, instytucjonalne oraz społeczne aspekty polityki państwa 
polskiego wobec mniejszości narodowych w latach 1989–1997, в: Mniejszości narodowe w Polsce. Praktyka po 
1989 roku, ред. B. Berdychowska, Warszawa 1998, с. 11–82.
4 Такє одчытаня основане єст на шорі безпосередньо досвідчаных фактів, серед них такых як хоц 
бы являючы ся в дискусиях над приготовлюваном уставом выповіди послів, котры односили ся нп. 
до обсягу прав для меншыновых языків. Находили ся в них арґументы тыпу: по што вводити мен-
шыновы языкы в буд-якым обсягу до публичной сферы, коли приналежны до меншын особы знают 
польскій язык.
5 Про што тіж Лодзіньскі, пр. цит.
6 Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, Dz. U. 
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зведено суть меншыновости до статистычного аспекту – меншыновий значыт 
менше чысленний.

Тым способом поминено найважнійший вызначник бытя меншыном, то зна-
чыт находжыня ся в підрядній позициі7. Статистычны квестиі не повинны быти 
гев рішаючы. Знатя бо, же сут ситуациі, коли менше чысленна група єст векшыном, 
значыт занимат домінуючу позицию. Так єст хоц бы в колоніяльных системах, ци 
в одношынях мужчыны-жены. Поставліня на першым пляні чыслового чынника 
цілком маскує і загальні унеможливят сутьове розумліня проблемы меншын. Сві-
доміст, же меншыны то групы, котры находят ся в підрядній позициі, то значыт не 
мают полной власновільности в устанавляню прав для загалу громадян з увзгляд-
ніньом власных культуровых вартости, дозволила бы розуміти конечніст істнуваня 
прав, цілю котрых ма быти принаймі частьове зредукуваня спричыненой підряд-
ністю нерівности. Здефініюваня меншыны через статистычний чынник рішат о 
приниманю меншыновых прав як своєрідных привілегій, што зміцнят неґатывне 
до них наставліня.

б) введено деякы лоґічні блудны сформулуваня тыпу: „5) єй предкы замешку-
вали теперішню територию Речипосполитой Польской од што найменше 100 років”8.

Не взято гев до увагы історичного факту, же теперішня територия Речипосполи-
той єст політычно-адміністрацийнoм реалнiстю лем од сімдесятьох років. Вартало 
збавити ся такого абсурду, высловлюючы тот выміг стосовным до фактычного стану 
сформулуваньом: „єй предкы замешкували землі, котры вошли в склад теперішньой 
териториі Речипосполитой Польской од што найменше 100 років”.

Коли тот лоґічний блуд можна бы іщы приписати деякій безрефлексийности 
(хоц така не повинна мати місця) і приняти за немаючий значучого влияня на ситу-
ацию меншын, то дальшы аспекты дефініциі під люпом симптоматычного чытаня 
уявняют свідомы і міцно вписуючы ся в понятя уникового патерналізму тенденциі. 
Такыма сут:

а) сперечна з лоґіком вызначена в Уставі процедура узнаваня меншын. Пода-
ня дефініциі меншыны як групы громадян, котра буде узнана за меншыну, коли 
выполнит 6 поданых вымогів (включні), а попід ньом заміщыня запертой листы 
меншын, выключают ся взаімно. Сут натоміст явным сиґналом забезпечыня собі 
през владу полной контролі над достоменностьовыма процесами. Вымушене су-
часныма демократычныма вымогами право громадян до респектуваного урядово 
етнічного самооприділіня позоруване єст отвореном дефініцийном формулом. 
Парадоксом єст ліквідуюча тоту отвореніст заперта (як уж знаме з практыкы, дост 
щельні) листа узнаных меншын.

Тій самій ціли, то значыт патерналістычній контроли, служыт єдна спосеред 
критерий, будучых вымогом узнаня групы за меншыну. Коли інчы дефініцийны 
критериі односят ся до волі і свідомости самых декляруючых ся як меншыны, то 
скрыват ся медже нима пункт, котрий de facto заберат таку можніст:

Nr 17, poz. 141, z późn. zm., http://mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl/download/86/16013/, доступ: 14.05.2014 р., 
розд. 1, арт. 2.1, 2.2, п. 1. Вшыткы цитаты з Уставы приведены сут в переводі авторкы.
7 К. Warmińska, Klasyfikacje etniczne, в: тота же, Tatarzy polscy. Tożsamość religijna i etniczna, Kraków 
1999, с. 42.
8 Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r...., розд. 1, арт. 2.1, 2.2, п. 5.
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б) запис (другій спосеред шестьох будучых вымогом узнаня за меншыну), 
звучыт: „2) в сутьовий спосіб ріжнит ся од решты громадян языком, культуром 
або традицийом”9.

Обєктывізация узнаньовой катеґориі сформулуваньом „в  сутьовий спосіб” 
дає право міряня сутьовости ріжниці комуси, хто ма рішати в тій справі. Кому? 
На звіданя, хто ма такы компетенциі, почула єм одповід маючого головну ролю 
в надзоруваню властивого (з пункту інтересів центра) порядку функцийонуваня 
меншын урядника Департаменту дс. Віроісповідань а тіж Народовых і Етнічных 
Меншын, же в справі сутьовости ріжниці рішыня принимат Сойм РП.

Беручы ся зо страху перед неконтролюваном самоодповідальністю меншын 
амбіваленциі, доходят до голосу і  в  дальшых частях уставы. Явным приміром 
позоруючых записів сут заміщены в 2 розд. Уставы реґуляциі, котры односят ся 
до меншынового языка як помічного або як языка додатковых назв місцевости 
і фізийоґрафічных обєктів в ґміні. Єсли уставодавця, при полній свідомости 2–3% 
участи меншын в складі населіня Польщы і свідомости полного розметаня декотрых 
меншын на териториі цілой державы усталят процентовий поріг для тых языковых 
прав на 20% вшыткых мешканців ґміны10, то на певно розуміє, же бенефіциєнтами 
того права можут быти лем рідко котры меншыны. Маме в тым записі, подібні як 
в інчых, де декотры права залежны сут од чысленности меншыны (міряной в спо-
сіб, котрий меншыны квестийонуют11), клясичний брак зрозумліня меншыновой 
специфікы. Стосує ся гев векшыновий принцип – чым більше (під оглядом чысла), 
тым більшы права. Натоміст сутю меншыновых прав повинно быти стремліня до 
вырівнаня упосліджыня спричыненого підрядністю. Адже, меншы групы мают 
більше до вырівнаня як тоты  чысленнійшы, а тым способом сут піддаваны дальшій 
ступени упосліджыня, тым разом в однесіню до чысленнійшых меншын.

Як спомла єм на початку, приміры патерналістычных, фобійных постав, іґнорую-
чых суть меншыновой одмінности і упозицийонуваня, проявляючы ся м.ін. в языку 
сформулувань заміщеных в Уставі, мож найти тіж в урядовых документах, котры 
односят ся до меншын і сут ефектом самой Уставы. Сут они приміром множыня 
през офіцийны тексты стереотыпів, котры зміцнюют деякы фальшывы, поменшаючы 
і елімінуючы меншыны з іх громадяньскых прав переконаня. Спомну лем о єдным 
з барже симптоматычных того тыпу сформулувань, тым важнійшым, же хоснуване 
оно было в документах, якы тычыли ся меншыновой освіты. Повторюване оно было 
і фунґувало як цілком неутральне, а навет апробатывне/ прихыльне для меншынн, 
цілком поза свідомістю його неґатывного влияня на іх постеріганя. Сформулуваня 
было такє: „вчыня істориі і ґеоґрафіі державы походжыня меншыны”. Праві два рокы 
мусіла єм уперто тлумачыти на посіджынях Спільной Комісиі Уряду і Народовых 

9 Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r...., розд. 1, арт. 2.1, 2.2, п. 2.
10 Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r...., розд. 2, арт. 12.1, п. 7.1.
11 Проявы контестациі видны были головні по Повселюдным Списі з 2011 р., коли відомо уж было, 
же корыстаня з деякых меншыновых прав залежне єст од результатів того спису. Меншыны, котры 
барз ся мобілізували, жебы выказати як найбільшу свою чысленніст в списі, вказували на вельо хыб, 
браків і неправильности так методолоґічных, як і практычных в списовій процедурі, сутьово влияю-
чых на невірогідніст списовых даных.
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i Етнiчных Меншын, же рішуча більшіст спосеред мешкаючых в Польщи меншын 
не походит з ниякой інчой державы, лем єст одталь, єст в себе (хыбаль, же оста-
ла выселена, як Украінці і Лемкы), а обшыр іх етнічной териториі остала влучена 
в границі польской державы на ріжных етапах діів, жебы конец-кінцьом тото так 
фальшуюче сформулуваня остало заступлене інчым, згідным з ситуацийом: „вчыня 
істориі і ґеоґрафіі державы, з народом котрой ідентыфікує ся меншына”. Введена 
през урядників первістна версия оддзеркаляла і єдночасно утырваляла, а тым самым 
спричыняла єдну з найчастійшых соспільных реакций на меншыновы постуляты, 
критыку ци домаганя ся культуровых прав: „як ся вам гев не подабат, то выносте 
ся до свойой державы”.

Друга обшыр, в котру введу своє симптоматычне чытаня, односит ся уж без-
посередньо до квестиі раджыня собі з уставовыма зобовязанями през одповідаль-
ных за іх выполніня урядників. Підкрислям – занимам ся гев лем тыма явисками, 
котры сут обтяжены амбіваленцийом конечности вымушеной демократычном 
системом попри страху перед інакшістю, якій ма ксенофобічну основу закорінену 
в візиі істориі, едукацийных системах, міфах, літературі. Подібні як при самій уста-
ві, ограничу ся гев лем до перерахуваня, вказаня, приведіня примірів урядничых 
діянь, котры носят симптомы той амбіваленциі.

В ціли реалізациі уставового зобовязаня: „Орґаны публичной влады сут обо-
вязаны піднимати одповідні середкы в  ціли підтримуваня: 1) діяльности, котра 
стремит до охороны, захованя і  розвитя культуровой достоменности меншын”12 
остала выпрацувана през одповідні урядовы структуры ґрантова система реалізу-
вана в єднорiчных циклах. Єст она барз невыгідна і обтяжаюча, головні при реа-
лізациі задач, котры сут подуманы як вельорічны (нп. выдаваня часописів), котры 
не дают ся вписати в календарьовий рік (нп. реалізуваных в высшых школах), а тіх 
тых, котры потрібуют сталой i пляновой стратеґіі розвитя. Такы задачы вымагяют 
системовых розвязань, полученых з деякыма правныма реґуляциями ци розпоря-
джынями на рівни одповідніх ресортів, часто отвореных меджересортовых стра-
теґій. В одповіди на вельо раз зголошаны в Спільній Комісиі Уряду і Народовых 
і Етнічных Меншын постуляты меншын в однесіню до ключовых справ, сутьово 
важных для фунґуваня меншын в правній і соспільній системі РП, покликуваны 
были при СКУіНіЕМ тнз. робочы ансамблі/ групы. До тепер покликано 5 такых груп:

– робочу групу дс. етнофілолоґіі (2010);
– робочу групу дс. проєкту створіня інституций культуры народовых і етніч-

ных меншын (2010);
– робочу групу дс. опрацуваня новелізациі Уставы з  дня 6 січня 2005 р. про 

народовы і етнічны меншыны та про реґіональний язык (2014);
– робочу групу дс. підручників до вчыня языків народовых і етнічных меншын 

а тіж реґіонального языка (2014);
– робочу групу дс. фінансуваня освітовых задач, котры служат підтримуваню 

народовой, етнічной і языковой достоменности (2015).

12 Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r...., розд. 3, арт. 18.1, п. 1.
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Три спосеред тых ансамбли закінчыли уж свою працу, евфемістычні бесідую-
чы, не доходячы до жданого ефекту (ціли). В моій, єдносторонні/ симптоматычні 
укєрункуваній оціні (была єм членом двох з тых ансамбли, а в двох інчых участ 
брали/ берут безпосередньо през мене делеґуваны особы, од котрых отримую бі-
жучы докладны реляциі) брак ефекту спричынений был ограничынями з доміна-
цийно-патерналістычном основом, котры можна звести до стверджыня: не можна 
допустити меншын до рішыньово-діяньовой самодільности, бо сут они недозрілы, 
неодповідальны, зосварены, незарадны, вымагаючы неперерывной опікы і контролі13. 
Ґрантова система, очывидно, рішучо барже служыт такій контроли і узалежніню, 
як системовы розвязаня.

Вельо значучий єст гев примір меншыновой етнофілолоґіі. Працы робочого 
ансамблю мали закінчыти ся приготовліньом ефектывного розвязаня основного 
проблему меншынового школьництва, котрий спричынений остал структуральным 
трісніньом, выкликаным поділом Міністерства Народовой Едукациі і Спорту (пак 
Міністерства Едукациі і Наукы) на два окремны: Міністерство Едукациі і Мініс-
терство Наукы і Высшого Школьництва. Затверджены в рамах Уставы в 2005 році 
записы, же едукацийны квестиі, котры односят ся до меншын, находят ся в ґестиі 
Міністра вызначеного до справ освіты і выхованя, товды обнимали цілу систему 
фунґуючого в  Польщи школьництва. Коли урядова система заряджаня школь-
ництвом розділена остала медже два оддільны ресорты, з  уставовых обліґаций 
остало вылучене высше школьництво. В  тот спосіб створила ся цілком патова 
ситуация, коли вчыня языків, істориі і культуры меншын спомагане єст на рівни 
од передшкольного до матурального, лем спомаганя єст з ґрунту дефектуване, бо 
не остало запевнене вчыня учытели і інчых специялістів в просторі меншыновых 
культур. Так адже меншыны мают право до плеканя і  розвитя своіх культур 
і языків, але без одповідньо вывченых професийных кадр. Підниманы сут пробы 
тымчасового розвязаня того парадоксу, головні в припадку тых меншын, котры 
не можут позыскувати специялістів спосеред абсольвентів чужых філолоґій, якы 
знают урядовий язык державы, з  народом котрой ідентыфікує ся народова мен-
шына14. Єднак спомаганя меншыновых філолоґій през інчий ресорт як ресорт 
вызначений до высшого школьництва не може принести добрых ефектів, а такы 
розвязаня сут называны протезовыма. Робоча група до справ етнофілолоґіі мала 
выпрацувати системовы розвязаня, перспектывічны і ефектывны. Так єднак ся не 
стало, коли бо выпрацувано сатисфакцийонуючий модель меншыновой філолоґіі, 
котрий был ефектом спілпрацы членів робочой групы Спільной Комісиі Уряду 
і Народовых і Етнічных Меншын з представниками высшых учельни, а навет ос-

13 На тему такого постеріганя підрядных груп през центра створена остала барз обшырна літера-
тура, котра вписує ся загальні в розбудуваний постколоніяльний дискурс, започаткуваний демаску-
ючым Ориєнталізмом Едварда Саіда (Е. Said, Orientalizm, пер. W. Kalinowski, Warszawa 1991).
14 Приміром єст гев фінансуваня вчыня учытели лемківского языка на Педаґоґічным Університеті 
в Кракові в формі ґранту з меншыновых середків, якыма диспонує Міністерство Адміністрациі 
і Цифризациі (актуальні Міністерство Внутрішніх Справ і Адміністрациі). Подібні фінансувана єст 
кашебска філолоґія на Ґданьскым Університеті і подипльомовы ромолоґічны студия на Педаґоґічным 
Університеті в Кракові.
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тали затверджены проґрамы того напряму през власти заінтересуваных учельни, 
вказало ся, же єст то фінал працы групы. Не нашли ся бо в урядовым буджеті одпо-
відні, як з обрахувань выходило, односно невеликы фінансовы середкы, котры бы 
уможливили учельням ведіня так высоко коштохлонных напрямів. Адже урядовы 
середкы сут доступны і системово уділяны для доматурального школьництва, неє 
такой можливости, згідно з  опінійом урядників, в  однесіню до высшого школь-
ництва. Натискы представників меншын в СКУіНіЕМ, жебы справу меншыновой 
етнофілолоґіі уреґулювати одповідньо сформулуваном уставовом обліґацийом 
в  рамах піднятой пробы новелізациі Уставы з  дня 6 січня 2005 р. про народовы 
і етнічны меншыны та про реґіональний язык, ци в рамах проведеной і підданой 
до заопініюваня СКУіНіЕМ новелізациі Уставы о высшым школьництві кінчыли 
ся авторитарным урядничым стверджыньом, же неє такой правной можливости. 
Така арґументация в державі права, высувана през представників державных ор-
ґанів, котры диспонуют полным правным дорадництвом, звучыт просто абсурдні. 
Вартало бы ся звідати в  тым контексті, чом можливе єст істніня вполни уструк-
туризуваных і  системово забезпеченых самодільных інститутів занимаючых ся 
досліджынями і дидактыком в обсягу меншыновых языків і культур на учельнях 
в Словацкій Республиці. Примірні, на Університеті ім. Шафарика в Пряшові добрі 
фунґує вполни уструктуризуваний Інститут Русиньского Языка і  Культуры при 
чысленности студентів 2–6 на окремных річниках і 4 докторантах на веденых тым 
інститутом докторантскых студиях. Нашли ся там не лем правны розвязаня, але 
предо вшыткым необхідна урядова поміч, котра стремит до системовых ефектів, 
а не лем позоруваных діянь.

Загальні, справа якости і ефектывности вчыня, подібні як і якіст інчых задач, 
котры мают служыти сохраніню і розвитю етнічной достоменности меншын, єст 
справом практычні не браном під увагу през орґаны влады, котры мают за задачу 
інспірувати і уможливяти променшыновы діяня.

Знаменитым приміром ступени парадоксальности, яка утримує ся в  діянях 
орґанів публичной влады, єст єй одношыня ся хоц бы до лемківского языка, ко-
трий як язык лемківской меншыны ма быти хоронений і спомаганий. Тымчасом: 
в материялах, котры мают промувати тот язык (приготовленых на рекомендацию 
Європской Комісиі, контролюючой способы і  ефекты імплементациі в  Польщи 
постановлінь Європской карты реґіональных або меншыновых языків)15 остала за-
міщена як ілюстрацийний материял співанка в украіньскым языку; підпорюваны 
сут діяня, котры неґуют вартіст і потребу розвитя того языка; Округова Еґзаміна-
цийна Комісия пропонує проведіня устного матурального еґзаміну з лемківского 
языка особі, котрой компетенциі в ниякій спосіб не сут верифікуваны, подібні як 
вельо раз не сут верифікуваны компетенциі осіб допущеных до вчыня того языка. 
Сут то лем декотры спосеред вельох примірів выказуючых, же лемківскій язык 

15 Т. Wicherkiewicz, Opinia nt. Raportu Komitetu Ekspertów Rady Europy ds. Europejskiej karty języków 
regionalnych lub mniejszościowych z początkowego cyklu monitorowania realizacji postanowień Karty w Polsce 
oraz zaleceń Komitetu Ekspertów w sprawie stosowania Karty przez Polskę z 7 grudnia 2011 r, http://kaszebsko.
com/uploads/Raport_Karty_PODSUMOWANIE_TWicherkiewicz.pdf, доступ: 14.05.2014 р.



136

Дискурс  •  Dyskurs

в такых в однесіню до него поставах, не єст трактуваний як вартіст, лем як обшыр 
позоруваных підпорюючых діянь. Треба іх проводити з огляду на уставовы облі-
ґациі, натискы домагаючого ся своіх прав лемківского середовиска ци контролі 
європскых комісиий, котрым треба складати рапорт з метод і ступени реалізациі 
меншыновых прав в Польщи. Очывидно, такы діяня не можут быти ефектывны, 
а брак ефектів хоснуваний єст пак в арґументуваню слабой кондициі языка з огля-
ду на слабе попертя го през лемківскє середовиско. Радо выкорыстує ся выповіди 
і опініі осіб (260 осіб подля Повселюдного Спису з 2011 р.), котры попри лемківскій 
задеклярували украіньску достоменніст і  ідеолоґічні не узнают автономічного 
статусу лемківского языка.

До спомненой ролі самых меншыновых середовиск, іх місця, одношыня ся до 
них і раджыня собі з іх стремліньом до участи в рішаню о сутьовых для іх громад-
скости квестиях в скорочыню навяжу, выокремняючы тоту квестию як третю об-
шыр вказаня уникового патерналізму. Адже, Устава перевиділа даякій обсяг, жебы 
так речы, політычных прав меншын в формі покликаня опінійодавчо-дорадчого 
орґану Презеса Рады Міністрів званого Спільном Комісийом Уряду і Народовых 
і Етнічных Меншын. Склад і фунґуваня Комісиі остали тіж окрислены уставово16. 
Як член той Комісиі од початку єй покликаня аж до вересня 2014 р., обсервувала 
єм вельо раз явиска, на основі котрых сконструувала єм наголовковий термін „уни-
ковий патерналізм”. Тоты обшыри досвідчыня обыйму зас в скорочыню і в выборі 
пунктовым перерахуваньом декотрых симптоматычных явиск.

1. Вартат звернути увагу на специфічне хоснуваня названь. Для приміру: в офі-
цийній термінолоґіі (хоснуваній хоц бы в кореспонденциі) все ріжницювано ранґу 
того, што односило ся до діянь уряду і было называне „посіджынями СКУіНіЕМ”, 
в реляциi до того, што односило ся до меншын і свойом ранґом не заслугувало на 
окрисліня посіджыня, лем называне было „стрічами меншыновой страны”.

Другій примір: назвы експерта до меншыновых справ не може в Комісиі отри-
мати хтоси, хто выводит ся з меншыны, хоц бы выказувал ся высокыма компетен-
циями і знанями, потвердженыма офіцийныма учельняныма званями і дипломами, 
вшыткыма параметрами, якы характеризуют узнаных експертів. Досвідчыла єм того 
особисто, коли по формальні оголошеных результатах спису з 2011 р. припомла єм 
урядникови, кус як бы зачудуваному выказаныма в ним выборами народовой до-
стоменности серед Лемків, же спис лем потвердил тото, што все єм комунікувала. 
Його одповід была: „але експерты твердили інакше”.

2. Величезном і тяжком обшырю проявляня ся уникового патерналізму, легко-
важыня і напять в реляциях уряд-меншыны, сут персональны і репрезентацийны 
квестиі:

а) єдным зо сталых персональных досвідчынь, з  якым конфронтували ся 
представникы меншын в  СКУіНіЕМ был перманентний брак часу на участ в  по-
сіджынях Комісиі зо стороны спілведучых той Комісиі репрезентуючых Уряд (як 
правило секретарів стану в вызначеным дс. віроісповідань і народовых і етнічных 
меншын міністерстві). З єдным славным вынятком (протягом 9 років) Міністра, 

16 Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r...., розд. 5, арт. 23–30.
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котрому фактычні залежало на позитывным, ефектывным і системовым розвязу-
ваню проблемів меншын, інчы спілведучы целебрували лем деякы ритуалы, по 
сути лишаючы вшыткы рішыня урядникам департаменту.

б) найвысша в моій оціні ступін ограничыня меншыновой власновільности 
проявлят ся в стислій контроли і влияню власти на склад меншыновой репрезен-
тациі в СКУіНіЕМ. Вкажу приміры і механізм діяня той контролі:

– Устава окрислят чыслово склад Комісиі од меншыновой страны і найзагаль-
нійшы принципы покликуваня єй членів. Рішаючу ролю в тій квестиі признано 
вызначеному дс. меншын міністрови. Уж перший склад Комісиі был покликаний 
з нарушыньом уставовых принципів, намітуючы нп. до репрезентуваня лемківской 
етнічной меншыны представника орґанізациі, яка неґує істнуваня такой меншыны, 
што ґенерувало пак цілий шор нарастаючых конфліктів17.

– Мож достеречы деяку правильніст в наступных змінах, якы доконували ся 
в  складі СКУіНіЕМ, проведеных при актывным заанґажуваню урядовых чынни-
ків. Місце барже актывных і  домагаючых ся підметового трактуваня членів Ко-
місиі занимяют, як правило, особы пасивны, ґенеральні принимаючы нашмарену 
през урядників схему діяня. Позорувана єст при тых процесах власна незалежна 
акывніст і воля меншын, але аж за добрі видна в тым урядова участ і рішыня по-
магаючы ослабити концептуальну незалежніст меншыновых репрезентантів. Для 
приміру, коли в 2005 р. рішыньом Міністра нашмарено лемківскій громадскости 
неґуючого лемківску етнічніст репрезентанта, мотывуючы то істнуваньом двох 
окремных достоменностьовых середовиск (при пропорциі выбераных орґанізаций 
8:1), здавало ся, же тот сам принцип буде застосуваний в кашебскым середовиску, 
коли дві достоменностьовы опциі пропонували своіх кандидатів, а  пропорциі 
орґанізаций были 3:3. Так єднак ся не стало. Рішыньом Міністра єдна достомен-
ностьова опция придбала двох репрезентантів, а Комісия стратила барз актывного 
члена, спілведучого, выбраного през меншынову страну, котрий мал нп. одвагу 
пропонувати дискусию в шлескій квестиі (а на ранті, як спілведучому не дано му 
до підпису становиска СКУіНіЕМ в  справі одшмаріня проєкту узнаня шлеского 
языка за реґіональний язык). Подібний напрям міністерияльных рішынь был пов-
торений в справі репрезентациі лемківской меншыны. Коли в 2005 р. пропорциі 
голосуючых орґанізаций были 8:1, што старчыло, жебы мотывувати, же сут два 
достоменностьовы середовиска, то в  2014 р. пропорциі 8:4 спричынили рішыня 
міністра о лишыню без репрезентациі тых орґанізаций, котры своіма діянями 
хоронят і розвивают основны вызначникы лемківской достоменности18. З Комісиі 
одкликана остала репрезентантка, котра все выступувала проти зводжыню ролі 

17 См. Pisma w sprawie reprezentacji łemkowskiej mniejszości etnicznej w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości 
Narodowych i Etnicznych, ред. B. Gambal, „Річник Руской Бурсы 2010”, с. 31–49; Е. Michna, Analiza 
socjologiczna kwestii reprezentacji łemkowskiej mniejszości etnicznej w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości 
Narodowych i Etnicznych, „Річник Руской Бурсы 2010”, с. 69–73; W. Pęksa, Opinia prawna dotycząca wykładni 
i prawidłowości zastosowania art. 24, ust. 5, ust. 6 oraz ust. 7 w związku z art. 2 ust 3 pkt 6 oraz ust 4 pkt 2 
Ustawy z dnia 6 stycznia (…),  „Річник Руской Бурсы 2010”, с. 59–68; А. Zięba, Tożsamość Łemków w aspekcie 
historycznym, „Річник Руской Бурсы 2010”, с. 51–57.
18 Документы/ Dokumenty, ред. B. Gambal, „Річник Руской Бурсы 2014”, с. 18–45.
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меншын до ґрантоімачи, котрых задачом єст презентуваня сценічного фолклориз-
му як свідоцтва культуровой ріжнородности Польщы. На ранті, єдина, яка заняла 
окремне (не згаджаюче ся) становиско в однесіню до запропонуваного през уряд-
ниче середовиско становиска в шлескій справі.

– Вкінци вартат спомнути о барз явній диспропорциі в обставинах працы і од-
ношыню ся до членів – репрезентантів меншын в СКУіНіЕМ і єй членів з урядовой 
страны, што видно головні на выіздовых посіджынях або в порівнаню до членів 
інчых спільных комісий (нп. уряду і самоуряду). Представникы меншын працуют 
в Комісиі соспільні, без вынагороджыня, што ся ріжнит од практык стосуваных 
в інчых спільных комісиях. А і так навет уставово ім пруслугуюче право до зворо-
ту коштів подорожи єст підважане през міністерияльных урядників і редукуване 
лем до коштів переізду. Величезны диспропорциі выступуют тіж в часовых термі-
нах, якы даваны сут представникам меншын на занятя становиска, вымагаючого 
найчастійше консультациі з цілом соспільністю, котру репрезентуют (сут то нераз 
терміны лем парудньовы), а часом, в якым приготовлюваны сут ріжны документы, 
материялы, опініі, оціны творены през урядову страну. Такых диспропорций мож 
бы вказати і більше.

Завершаючы повіджене, на основі поданых примірів прецизую схоснуване 
през мене окрисліня униковий патерналізм як такє одношыня власти до меншын, 
в котрым до голосу доходят барз часто не усвідамляны механізмы, провокацийні 
описаны през Едварда Саiда в його знаным Ориєнталізмі19, а пак на ріжны способы 
демаскуване в  динамічні розвиваючым ся постколоніяльным дискурсі. Бесідує-
ме гев про квестиі, котры выникают з деякых правил, якы выріжнюют реляцию 
домінация-підрядніст, про одношыня ся до субальтернів, якыма сут безсперечні 
в даным соспільстві меншыны, мнимо не суцы быти саморішаючыма і одповідаль-
ныма, то значыт, з конечности підданы домінацийній системі, не маючы власного 
голосу. Про зміцнюваня тых механізмів през владу як незбывальных і очывидных.

Єднак в  польскым дискурсі влады видиме тіж інчы, специфічны приметы, 
котры сут безсперечні наслідством достоменностьового саморозпознаваня ся зо 
значучом „тіню імпериі”20, котре хыбаль найбарже сутьово выразила Ганна Ґоск, 
окрисляючы польскій центр як сколонізуваного колонізатора21. Сеса достоменно- 
стьова подвійніст ци амбіваленция ґенерує вказаний шор парадоксів, проявляючых 
ся в непослідовности діянь, в ксенофобіях і слабым приготовліню до ведіня доз-
рілой етнічной політыкы. Пише про тото м.ін. Войцєх Сітек, дефініючы польскій 
колоніяльний синдром:

Загальні мож речы, же маме тенденцию до креуваня істориі Польщы і Поляків подля 
кляровного, хоц, на жаль, міцно упрощеного взірця. Згідно з ним были сме все народом велико-
душным і чудово справедливым. То лем они, чужы, лупили нас в несправедливых войнах, па-
лили нашы села і міста, а в новійшых часах катували в ляграх і на зсылках. Прото такым шоком 
єст нп. для сучасных Поляків інформация, же сут такы Литовці, котры видят в нас заборців. 

19 E. Said, пр. цит.
20 Cz. Miłosz, Osobny zeszyt, в: тот же, Hymn o perle, Kraków 1983,  с. 29.
21 H. Gosk, Opowieści „skolonizowanego/kolonizatora”. W kręgu studiów postzależnościowych nad literaturą 
polską XX i XXI wieku, Kraków 2010.
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І вшытко вказує на тото, же більшіст польского соспільства єст просто слабо приготовлена до 
дискусиі з тыма народами і етнічныма групами, котрых заплянтаня в польску історию не одпо-
відат взірцьови злых і могучых чужых і добрых, хоц слабых Поляків22.

Припомну гев тіж сконцептуалізуваний през Дженіфер Джексон Прііс23 „про-
блем меншынства” ґенеруваний през „дилему ріжнородности”. Односит ся він 
до основного звіданя, котре поставлене остало в  просторі політычных систем, 
ци політычна спільнота може быти сохранена тіж в  присутстві ріжнородности. 
Прііс твердит, же наставлены на гомоґенічніст системы операют ся на асиміля-
циі, дискримінациі, переслідуванях, ґеттоізациі, выгнанях, а навет людоубивстві. 
Натоміст системы, котры узнают ріжнородніст, принимают, же меншыны не сут 
загорожыньом для політычного порядку, а забезпечыня меншыновым групам од-
повідніх прав в державі вчынит іх менше схыльныма до підважаня єй авторитету 
і територийной інтеґральности. Амбіваленция видна в польскій меншыновій по-
літыці бере ся з принятя системы, котра узнає ріжнородніст з рівночасным міцно 
присутным в соспільстві колоніяльным синдромом, видячым силу і оборону перед 
выімаґінуваным загорожыньом в гомоґенічности24. Одтале симптоматычна справа 
Шлеска, ци цілковитий брак консеквенциі в узнаваню пограничных достоменности.

Барз явні підкрисляла єм в сесым тексті тенденцийніст свойой выповіди, як 
усвідамляного і цільово стратеґічні креуваного факту, жебы сконтрастувати свою 
дослідничу поставу з центровыма тенденциями до узнаваня своіх позиций і діянь 
за очывидны, універсальны, загальні приняты. Приписуваня меншынам браку об-
єктывізму і кєруваня ся выключні власныма інтересами, одбераюче ім през тото 
можніст рішаня в меншыновых справах, а узнаваня урядничых постав за обєктывны, 
єст єдным з найдале посуненых камуфляжи охоты влады і ограничаня ци страху 
пред одмінністю, інакшістю. Свідоміст власного упозицийонуваня в  інтересах 
даной ідеолоґіі, а  прото очывидного субєктывізму і  тенденцийности єст єдным 
з основных осягнінь, дозволюючых завести диялоґ з Інакшым25.

22 W. Sitek, Słowo wstępne, в: Mniejszość w warunkach zagrożenia. Pamiętniki Łemków, ред. тот же, Wrocław 
1996, с. 5–6.
23 J. Priece, Prawa mniejszości, пер. M. Stolarska, Warszawa 2007.
24 H. Arendt, Korzenie totalitaryzmu, пер. D. Grinberg, Warszawa 2008, с. 301.
25 Е. Lévinas, Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności, пер. M. Kowalska, Warszawa 1998.
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Піотр/ Петер Ляхманн – німецкій меншыновий поета, есеіста, театральний режысер 
і  тлумач. Вроджений в  1935 р. в Ґляйвітз/ Ґлiвиці. През замішаня (о чым чытаме 
долов) не остал разом з матірю і сестром выгнаний в 1945 р. з рідного міста і гев, 
другій раз охрещений, кінчыл польскы школы, пак студиювал хімію на Шлескій 
Політехніці. В 1958 р. выіхад до Західніх Німец де скінчыл філософію, ґерманістыку 
і театролоґію на університетах в Базилеі і Колоніі.

Своі творы публикувал в часописах „Twórczość”, „Tygodnik Powszechny”, „Dialog”, 
„NaGłos” i „Borussia” а тіж в Выдавництві Літерацкым і в Выдавництві „Przedświt”. 
Печатал тіж в німецкoязычных часописах: „Merkur”, „Theater Heute”, „Dialog”, „Du”. 
Переводил на німецкій творы Юзефа Чапского, Лешка Колаковского, Яна Кота, 
драмы Станіслава Іґнацеґо Віткєвіча і  Тадеуша Ружевіча. Єст спілосновательом 
єдиного в Польщи відеотеатру „Поза”, заложеного в 1985 р. в Варшаві.

Його творы в знаменитий спосіб оддзеркаляют характер етнічного погранича 
і парадоксы жытя помедже культурами. Найбарже знаны з них то: Polnisch Leben 
(1968); T. Różewicz Vorbereitung zur Dichterlesung (1979); Niewolnicy wolności (1983); 
Poesie der Welt: Polen (1987) – разом з Ренатом Ляхманн; Mniejsze zło (1991); Wywołane 
z pamięci (1999).

„Выгнаня” по польскы1

Піотр Ляхманн

Узкы, схованы сходы, они ведут до втраченой малой
отчызны: тото, што деликатным, ледво видимым писмом

остало вырыте в нашым тілі, а не паскудна близна, яку
лишат по собі терло зовнішнього жытя…

Ґустав Майрінк „Ґолем”

Певно про тот ескіз буду мал проти собі вшыткы стoрoны. А радше – обі стороны. 
Не виджу бо третьой стороны в сварі о „кривду”, „правду”, „поєднаня” і „пробачы-
ня”. Третя сторона то решта світа, котра не може інтересувати ся двосторонныма 
проблемами, мож речы специялістычныма, з  котрых ненайгірше хыбаль жыют 
експерты од німецко-польскых справ.

Ци дахто з чытателів входит в дрібниці актуального конфлікту, в борбу Аль-
банців з Косова з Сербами? А я, як раз, в такій перспектыві тото виджу. В перспек-
тыві барз конкретных конкретів, барз дрібницьовых дрібниц, адже в перспектыві, 
котра гыне в великій панорамі істориків і медий (то єст істориків часів post histoire). 

1 Текст переведений з: P. Lachmann, Wypędzenie po polsku, в: тот же, Wywołаne z pamięci, Olsztyn 1999, 
с. 27–46.
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Пережыл єм своє власне Косово, бесідуючы більше як метафорычні, а было онo на 
Шлеску2. Лем же товды обышло ся без участи і допінґу медий. З тым, же не виджу 
в тій попыртаній паралели „своіх” Сербів і „своіх” Косовян, бо товды страны кон-
флікту носили чысто інакшы мундуры і цілком інакше розложены были „рахункы 
провин і кар”. Претіж нихто при здравым розумі не вмовит мі, же товдышні Росия-
кы діяли подібні як одділы Мільошевіча (роля, яку в тій цілій драмі одгрыват його 
жена, модифікує знане діктум Ганны Арендт о „банальности зла”. В тым припадку 
повинно ся бесідувати о „інфантылізмі” зла). Адже парадиґма Косова не надає ся 
до історичных „перебиток”.

Єдно, што ся гев згаджят і на підкрисліню чого мі залежыт, то моє власне піз-
ріня, ручу, же подібне до пізріня інчых діти, котры нараз несподівані тратят тото, 
што было іх безпечном пристаню на взбуреным морю окружаючого світа: хыжу. 
Бо претіж дітина не знат іщы, же тых хыж може быти нескінчені вельо, же втрата 
хыжы єст нормальна, то ініцияция, цінний, як ся пак вказує, початок досвідчыня 
так (стерео)тыпово двадцетьостолітьового, же іщы кінцьом того столітя рішено 
на масову скалю тото досвідчыня повторити, жебы ся тото столітя не скінчыло за 
красні. Выкракал єм зрештом тот фінал (як то уж фінал?) в вельох вершах, в котрых 
з неясных для мене мотывів (але інтуіция єст все неясном інстанцийом навет для 
того, кым ся она „послугує”) вперал єм ся при тым, же білянсы столітя, роблены од 
половины девятдесятых років, сут рішучо передвчасны і просто глупы, безрозумны.

Од моменту того „выгнаня” інакше во мі ходит зыґарок, інакше ходят тіж 
зовнішні зыґаркы. Фурт од товды рахую ся з  новыма можливостями „затрима-
ня часу”, з тым, што Мірон Бялошевскій назвал „заскоками”. Но бо затримал ся 
товды єден позірні єдиний час і зачало ся інче рахуваня часу і я – уж без мойой 
колекциі зыґарків, котру очывидно скоро переказал єм выграній Червеній Арміі, 
великій колекцийонерці „часів” – мусіл єм ся пристосувати до тых цілком новых 
часів. Серед, правду повісти, не за барз милых мі з початку псевдо-рідных, зарахо-
вуваний през них до підозреного мішка „автохтонів”, в котрых роіло ся од мішан-
ців і крижівок, з далека розпознавальных по іх експериментальні креолізуваных 
языковых комунікатах.

Нехотячо вчул єм недавно голос молодого Выжньошлезака, коли переізджал 
єм Єрозолимскыма Алеями попри Центральным Дворци. Дішол до мя пречуд-
ний зворот, явні неправильний з пункту зору „центральной” польской языковой 
нормы, але звучал він правильні з пункту пізріня „шлеской” польской языковой 
нормы. Шлеск ма своі правила в  каждым просторі, предо вшыткым языковым. 
Якбы карколомны блуды ци одступства од літературного языка тіж становили част 
старань Шлезаків о „автономію”. Мене тото вшытко мало обходит. Чую автентычну 
чужіст в однесіню до свойскости, або чую, же тото чуже єст лем позірні свойскє. 
Моя родина взяла ся на Шлеску не знам одкаль і не знам в якій ціли. Не дійду того 
николи. Досліджыня ґенеалоґічных деревок нич ня не обходят. Незалежні єднак 
од той мойой ґенеалоґічной абнеґациі „велика част” мого підмету уформувала ся 

2 Написал єм тото, закля Зьомкоства послужыли ся ідентычным арґументом. Не зміню єднак жад-
ного слова в тым ескiзі, цілком інакше „представляючым” справу тзв. выгнаня.
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на моє нещестя – або і щестя (бо нещестя богатят)? – як раз там. А як ходит о саму 
біоґрафію, то з цілом певністю затяжыла на ній справа „выгнаня” по польскы, як 
то собі з днешньой перспектывы ноншалянцко называм.

Знам, добрі памятам і пишу о тым в інчым місци, же тото, же лишыли сме ся 
на місци і ждали на Росиякiв было великом хыбом мойой Мамы, котра просто, не 
маючы ясной візиі будучности (ге, ге), переочыла найбарже одповідню для выіз-
ду, втіканя, переселіня ся, ци як бы сме того не назвали, хвилю. „Повинна” была 
претіж – передвидуючы скорий конец фашыстівскых Німців, а передвидіти тото 
было барз легко – просто спакувати завчасу своі і нашы річи і, головні, книжеч-
кы з зашпаруваныма грошами, і з двоіма дітми поіхати там, де безпечнійше і де 
можна было в якісій неясній будучности сподівати ся якісой „рекомпенсаты” за 
страчены вклады на контах... Претіж по Росияках не могла сподівати ся ничого 
доброго. (Бесідувало ся о „Росияках” лем die Russen, але іщы барже популярний 
был зворот der Russe). Тото, же Полякы могли быти якісым загорожыньом, мало 
хто міг товды перевидіти. Міфічны были Росиякы. О Росияках бесідувало ся без 
перервы, вшыткы лем ся іх бояли, і, як ся потім вказало, не без причыны. Заша-
ліли, выгукали ся до сыта, мали видочні такє одгорне призволіня на гуканя ся, 
в нагороду за перейдены труды фронту.

Інакше было як ходит о Поляків, котры явили ся в роли новых адміністрато-
рів. Но і власні тых, котры мусіли выконати прикру задачу „выгнаня” тых Німців, 
котры лишыли ся в місті. Николи не виявил єм никому свойого завчасу одчутого 
чудного вражыня, же ходит ту о штоси позоруване. Полякы хтіли – в однесіню до 
нас – явити ся кымси в роді продолжаючых „ретельну бюрокрацию” Німців (очы-
видно не тых познаных з найгіршого досвідчыня) в одріжніню од (анархістычных) 
Росияків. Полякы хтіли ся выказати пред Німцями тым, же сут „в порядку”, же 
вшытко єст згідне з  „медженародным” (уж товды?) правом. Адже удавали якбы 
новых Німців-урядників през вводжыня якісых бюрократычных принципів гры, 
до котрой мусіли сме „робити добры міны”. Не была то приємна гра для Німців, 
котры брали в ній участ. Але грали і Полякы. Може тото театральне поведіня Поля-
ків акуратні в Ґ. было якісом підсвідомом одповідю на попереджаючу тоту акцию о 
пару років чудачну переберанку Німців за Поляків, нападаючых радийостацию в Ґ., 
чым м.ін. спровокувано выбух другой світовой войны (для пошануваня повинно 
ся єй може єднак писати великом буквом, але я не мам для ней жадного пошану-
ваня, хоц минуло уж шистдесят років од часу той маскарады). Ні, на певно так не 
было, але моє приниманя того поведіня было власні такє. Цілком явна дурна забава 
в бюрокрацию. Якій ховал ся за тым замір? Може уж товды Полякы грали о своє 
добре імено в якісій іщы неокрисленій будучности? І може быти, же власні факт 
той театральности спричынил, же і я вшытко тото одберал як не до кінця прикру 
правду, як легко іррацийональну гру, як забаву в тзв. „выгнаня”.

Нияк не были сме на тото прирыхтуваны. Заскочыня было тотальне, такє 
„тотальне” як война, котрой домагали ся родакы, коли уж давно было „по гарбаті”. 
Заскочыня, остолпіня. Не знам, ци тым, што тото зарядили як раз о такій ефект 
ходило. Наступний уж ефект чудности в тым правдивым епіцкым театрі.

Бою ся (бо знам уж манєру вывязуваня ся з  термінів дослівно на остатню 
хвилю), же нияк не было свідомого заміру вводжыня жертв выгнаня аж в  такє 
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остолпліня. Просто хтоси не переказал на час інформациі, просто нараз час ся 
„скорчыл” і треба было скоро діяти, може навет напроти собі і своім принципам. 
Нашли сме ся в  результаті такого барз правдоподібного „послизґу” під дверми 
власного мешканя, лем же жаден ключ не помагал уж в  переступліню свойого 
порога. Двері были запльомбуваны, залякуваны з наклиєным розпоряджыньом, 
змісту котрого нихто з нас не міг поняти. І – як правдивы Німці – не зорвали сме 
урядового паперя і не знищыли сме печаткы. По нецілій годині од отриманя той 

„інформациі” о заказі повороту до гнізда нашли сме ся на тягаровым авті і одізд-
жали сме з міста. Але не одіхали сме за далеко. За містом был якісий збірний табір 
(ціла таборна термінолоґія єст дуже ліпше опрацувана в німецкым як в польскым 
языку), в котрым можна было зобрати думкы. Моій мамі пришла до головы власні 
гын найглупша з можливых, хоц зрозуміла з родинно-сентиментальных взглядів 
думка: верне, втече з  того планно стереженого (а може карніст Німців была так 
взорова, же можна іх было не пильнувати) табору разом з дітми, прото же в місті, 
в необнятій іщы акцийом „выгнаня” части, остали єй мама і сестра, то єст моі баба 
і тета. Здоляли ся уж змінити в служкы (як не в дашто веце) высшого персонелю 
близкого гарешту. Памятам, же дохтор в вязници, деякій пан дохтор Новіна, замеш-
кал як спілльокатор в мойой бабы і занимал покій, котрий ся мі полюбил з огляду 
на специфічну повздолжню форму, одповідаючу мойому почутю естетыкы. І власні 
того покою-кышкы заздростил єм му найбарже. Адже практычны взгляды новой 
адміністрациі (і  бюрокрациі) рішыли о тым, же Німці, котры мешкали в  стрефі 
суду і вязниці, не будут покля што „выгнаны”. В якых обставинах можливе было 
опущыня того Durchgangslagru в білий ден (бо не припоминам собі жадного Nacht- 
und Nebelaktionen, то єст нічных акций во гмлі) през мою маму і як то ся стало, же 
нихто уж пізнійше не глядал тых, што втекли з того табору, єден Бог знат, але єм 
пересвідчений, же Він уж давно поставил крестик на ноншалянциі своіх найвір-
нійшых овечок. Бог мусит ся просто погодити зо специфічным „етосом” Поляків, 
так Поляків як такых, як і Поляків-католиків.

І  строгє „выгнаня по польскы” по короткым вандруваню з  передмістя Ґ. до 
Кляшторной улиці (давнійше Klosterstrasse), де мешкали невыгнаны жены разом 
з дохторьом Новіном, было просто анулюване. І зачали сме ся, од моменту теплого 
повитаня выгнаных на пару годин, втікаючых з „транспорту”, з невыгнаном частю 
родины, помалы, але послідовні преміняти в Поляків-новофоремных. Зачали сме 
ся заміняти в штоси цілком чудне, нестрічане – з пункту зору „німецкой опциі”, 
якоси там закоріненой хоц-бы лем в ґенах.

Вказує ся, же вшытко тото было докладнісьо „удокументуване”, а денекотры 
документы чытаны з днешньой перспектывы уж мают знамена пізнійшого театру 
абсурду Мрожка і Ружевіча, а особливі „театру неконсеквенциі” того остатнього.

А во мні зачал ся вельоступенний і незакінчений процес асиміляциі і дезаси-
міляциі. „Конфліктоґенний” процес, ведучий до як не нервовых, то жолудковых 
розстроінь або єдночасні і єдных, і другых, або до станів апатиі і стримуваня ся 
од якых-небуд рішынь і якого-небуд крока в сторону якой-небуд з „опций”. Значыт 
полне „завішыня” медже фронтами, языками і поставами. Польска бо опция, до ко-
трой остала „змушена” моя мама (не резиґную зо ставляня цитувальників, бо хтіло 
бы ся при вшыткых словах з обшыри „польской опциі” поставити цитувальник), 
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адміністрацийні николи мя не обняла. Од мене не вымагано жадных декляраций 
вірности, ани признаня ся до чогоси, што в припадку незнаючой нияк польского 
і евідентні з німецкой (або і австрийской) глины вліпленой мамы было особливым 
абсурдом. Не уявляла собі хыбаль того, же остала єдном з вельох героінь специфіч-
ной языковой комедиі.

Я заграл єм свою малу траґікомедию аж в школі, до котрой моя, привчена до 
выполняня вшыткых офіцийні наказаных повинности і під тым оглядом барз пруска, 
мама выслала мя одраз по урухомліню апарату педаґоґічного (лагідні мушу повісти) 
насильства, котрий был головным выконавчым орґаном вымітуваня німецкости 
з тых Німців, котры, подібні як я, уникнули в своім часі властивого выгнаня през 
адміністрацийне переочыня.

І ту коментар „другой половины” мого підмету: най бы хоц лем мінімальна част 
такого „переочыня” підмыла превеликє і забиваюче „почутя обовязку” вшыткых 
тых, котры скорше были одделеґуваны до задачы Endlösung і  інчых задач, менше 
або барже близкых! Адже критыкуючы або підтекстово підсміхуючы ся з „польс-
кого безпорядку” і його імплікаций, забывам – лем на момент той реляциі – о його 
потенцияльні спасительных в інчых обставинах приметах. В однесіню до мене по-
зитывном приметом было тото, же не стал єм ся єдным зо слушні розжаленых през 
втрачыня свойой Heimat і менше або більше згіркненых клясичных „выгнаных”. 

„Выгнаня” было родом акту перерваного в моменті, в котрым втрачыня Heimat і так 
ся уж было довершыло – в моменті конфронтациі з наказом опущына свого гнізда 
раз на все. До самого „гнізда” вернул єм аж по веце як пятдесятьох роках, в дост 
тіж парадоксальных обставинах, якы закінчыли ся пєсом, котру бою ся запропо-
нувати театрам, котру бою ся запропонувати собі як потенцияльному режысерови. 
Одкаль тот страх, днеска, коли єст „полна свобода слова”?

Прото же бою ся, же така пєса може запропастити – през факт свойой дост 
перекірной конструкциі – тото вшытко або вельку част того, што стало ся з моім 
особистым капіталом, вынесеным з  внутрішніх симультанных, мож так речы, 
лекций німецкого і польского языка. Бо выріжнят мя, не выдумал єм си хыбаль 
того, знаня годжыня зосвареных сторін, сторін зосвареных не без причыны, бо 
рациі сут по обох сторонах. Адже выріжнят мя свого рода диялоґовіст в  бахті-
новскым значыню, котру росийскій дослідник літературы приписал може кус на 
вырост повістям Достоєвского, де подля него спілістнуют при собі – на рівных 
правах – ріжны рациі, рациі не до погоджыня. Бо претіж не можу (з перспектывы 
товдышньой дітины, котрій было добрі) „погодити” ся з фактом выгнаня з гнізда, 
несмотрячы на тото, же вшытко, што знам тепер на тему Німців і долі Поляків, 
усправедливлят, оправдує тоту лем „особисту”, пунктову кривду в  мікроскали. 
Нияк не рахує ся тота моя кривда в конфронтациі з кривдом, яку в тым самым 
часі в макроскали досвідчыли діти (Жыдів, Поляків, Ромів ітд.) і не лем діти, за-
гальні милийоны осіб, котры товды згынули або лем стратили дах над головом. 
Але тото, што в тым єдным біоґрафічні сутьовым моменті взріли моі очы на две-
рях до мешканя, зродило архаічний мініураз. І тот перший ураз во мі сідит, але 
не наставлят ня ворожо до кого-небуд, до жадного Поляка, до жадного еґзекутора 
наказу выгнаня Німців. І знам, же тіж тот хтоси, хто не переказал на час інфор-
мациі о акциі выселіня, не єст ничому винний. Выховал ся в  такым а  не інчым 
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коді, в загальным призволіню на орґанізацийний безпорядок, не до принятя през 
„німецку ментальніст”.

Як жыти в такым театрі неконсеквенций?
Моім найліпшым і  найбарже ефектывным оружом в  борбі з  „німецком мен-

тальністю” во мі, котра не може погодити ся з польскым орґанізацийным безпо-
рядком, єст „спілпраця” з тым остатнім, актывна, мож речы, „творча” участ в ним. 
І товды аж достаю – моментами – освічыня, вказуют ся тоты його стороны, котры 
мусят быти до кінця закрыты пред німецкым оком, сліпым на вшытко, што не 
одповідат – ограниченым мимо позірной „далекозірности” – кодам його власной 
оптыкы, „етикы”? Бо чым єст безпорядок, коли посмотрит ся на него субєктывні 
і  од середины? Здібністю, невыображальном для неспосібных до ней, здібністю 
до імпровізациі і затушуваня його неґатывных імплікаций, а навет веце як зату-
шуваня: перманентного удоводняня при іх помочи, же мают – тоты імплікациі 

– перевагу над надорґанізацийом і надобовязковістю, котра веде до поступенного 
скостніня так на рівни власти, як населіня. Бо в Німцьох по роках такых власні 
енерґетычных вымін дішло до парадоксальной ситуациі, в котрій населіня выказує 
веце державной дисципліны як сама держава, што хвилю імана на якісій нечыстій, 
антидержавній афері.

А в Польщи? До якой ситуациі доходит в Польщи? До анархіі в рамах демокра-
циі, де кажды новы власти барз скоро протиставляют ся своім власным стартовым 
принципам і никого тото ани не чудує, ани не гіршыт, ани не провокує до протесту. 
Гев „соспільне призволіня” для анархіі по обох сторонах віртуальной і фурт легко 
ставляной барикады (бльокады) єст безграничне. Николи ся моя „німецка опция” 
не погодит з ґанчами „польской опциі”. Одтале моє роздертя ма на все запевнений 
доплыв свіжой енерґіі, котра возникла в поли тертя і стераня ся тых неможливых 
до погоджыня – з каждого поєдного пункту зору – іррацийональных раций (наций).

Але „поєдний пункт зору” не єст моім пунктом зору.
Выспециялізувал єм ся в єдночасным огляді парьох раций, претіж світ не кін-

чыт ся – на щестя – на Польщи і на Німцьох, і як бы сме тепер підлучыли під тоты 
розважаня „альбаньску опцию” або „сербску опцию” і до того іщы „македоньску”, 

„хорватску” і інчы опциі з балканьского котла, вшыткы моі деликатны увагы за-
мінили бы ся в мотылі з пересвітленыма крылами, безклопітні пересідуючы на 
польовых квітках, якы в моій первістній памяти фурт носят званя Feldblumen і ко-
тры зас – в моій підсвідомій семантыці – могли бы асоциювати ся з травматычным 
понятьом Feldpost, польова почта.

Моє позірне „выгнаня” не скінчыло ся на тым єдиным перерываным акті. Был 
наступний акт, в інчий хоц конец-кінців в подібний спосіб перерваний. На тот раз 
през мою легковажніст або мою жалістну і  кус шалену ноншалянцию. Коли уж 
мали сме заґарантуване місце в єдным з наступных транспортів Червеного Кри-
жа, піддал єм ся жажді забавліня ся іщы раз а добрі в  злодіів і полiциянтів або 
Ritter und Räuber. Бавили сме ся в спаленым великым будинку Haus Ober-schlesien, 
місци акциі ненаписаной іщы товды, то єст в 1946 році, „Першой Полькы” Горста 
Бєнка. Схоронил єм ся в вінді, котрой не было на тым плянтрі, бо здоляла сісти 
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на самым споді шыбу3. І розбил єм ся на єй даху, зранил так доткливі, же не мог-
ло быти мовы о участи в остатнім транспорті „правдивых Німців”. Адже родина, 
тепер уж в комплеті зрыхтувана до опущыня свойой Heimat, піддала ся уж вшыт-
кым процедурам конечным до отриманя „тымчасового польского громадяньства”, 
і цитувана долов комедия была інтеґральном частю тых процедур (або процедерів) 
в часі, як лічыл єм раны вынесены з позору вінды. Вылічыня завдячам зрештом 
чудовому жолтому – хыбаль американьскому – антибіотыковы в  пудрі, котрий 
на фатальні гоючу ся рану посыпала щыром руком пані др Калла, нонашка мого 
додаткового хрещыня. Єй сыном был єдиний мій німецкій приятель і шкільний 
колеґа, будучий психіятра і директор ославленого психіятричного шпыталя в То-
шку, котрому за самарияньскій чын мамы одвдячыл єм ся пару років пізнійше 
тым, же написал єм за него матуральне выпрацуваня з  польского языка. Бо не 
навчыл ся языка так як я. Бо польскій язык, в  місце того, жебы ограничати, як 
робил то з  інчыма, перекірні додавал мі крыл, провокувал до проб поетычного 
лету. Ограниченого бо ограниченого, як за взірці выбрал єм собі – выключаючы 
ся і взаімні перешкаджаючы собі – поетыкы Ружевіча і Бялошевского рівночасні. 
Зашол єм пак далі в свою уж „языкову забаву”. Бо польскій язык николи не пере-
стал мя бавити – од моменту перечытаня найбарже „езотеричного” зо слів „злыпсы” 
на брамі до чыісой загороды. Ту тіж посполита недбачіст спричынила розпаліня 
мойой „одкрытой уявности”. Хтоси бо написал тото таємне слово – як раз злучні. 
Повязал єм си го з перечытаным в тій самій загороді перед „вызволіньом” словом 
Fußangeln (силкы), котрого евентуальний намольник повинен ся выстрашыти. Але 

„злыпсы” были для мене понятьом чысто маґічным, цілком загадковым, без най-
меншой „семантычной прозрачности”, котрым выріжняли ся образовы Fußangeln, 
силкы. Навет товды, коли понял єм, же ходит гев не о зліпліня, лем о два оддільны 
слова, далі тоты слова сходили ся в моій языковій памяти і властиві од того моменту 
глядам подібні маґічного слова. Навет в поезиі Лесмяна, в котрій претіж тівко єст 
маґіі і поетычного „загущыня”, не нашол єм ничого порівнувального.

Най мі чытач пробачыт тот цілком неортодоксийний підхід до темы „выгнаня”. 
Я направду мам свідоміст, же выгнано ня товды з раю. Дітиньства, мешканя-гнізда, 
языка. Але того факту не замірям ставляти на рівни з фактом бытя ліквідуваным, 
выгнаным з істнуваня. Seisvertreibung, може такє слово ліпше як holocaust оддало 
бы в  німецкым языку сенс того, што діяло ся безпосередньо перед моім малым 

„выгнаньом по польскы” в безпосереднім ґеоґрафічным сусідстві.
В  порівнаню з  том Seisvertreibung наше мале выгнаня было – брыдко (і  кон-

сумпцийні) бесідуючы – малым пивом.
Але якій был його парадоксальний ефект в моій і не лем моій біоґрафіі? Такій, 

же зачал ся для мене перийод подвоєной і подвійной еґзистенциі, бо не смотрячы 
на факт, же з причын, котрых не даст ся дрібницьово зреляцийонувати з огляду на 
сплетіня ся вельох принагідных і аллеотеричных обставин, не до зреконструуваня, 

3 Шырше описал єм тото в ескізі Dwa spojrzenia na Gliwice, „NaGłos” 1994, ч. 15/16, с. 103–105.
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котры в моій памяти зышли ся в образі залякуваных двери до раю-гнізда, не ос-
тал єм дост належні (не смотрячы на стараня власти і моі папері), адже „порядні” 
(ordentlich) выгнаний, был єм, не смотрячы на тото, „внутрішні выгнаным”4.

Хыбаль барже навет неодвертальні од тых, котры зачали як выгнаны з уряду 
думати о втраченій Heimat, незмінній як стопклітка в іх ураженій памяти. Я стратил 
єм Heimat інакше і мусіл єм брати участ – з початку як німий (німецкій) свідок – 
в єй переоначаню ся з (кресовой) німецкой в польску (зас кресову, але головні зав-
дякы автентычным еміґрантам з Кресів) провінцию. Ходил єм далі, як в половині 

„выгнаний”, по своій старій Heimat (але без сентиментів льокального патрийоты), 
ходил єм як тот сам і  уж не тот сам. Кулісы были ідентычны, лем інчы акторы, 
і звільна зміняла ся тіж загальна авра, genius loci єдного і того самого місця. Ци 
было оно іщы „достоменне” зо собом? Ци я был єм „іщы” достоменний зо собом? 
Ци не зачал єм товды власні мати вантпливости што до доґм „желізной” лоґікы, 
хоц-бы што до принципу „вылученой середины”.

В  моій памяти і  моім пережываню того місця фурт спілістнували тоты дві 
авры, дві візиі позірні ідентычного простору, котрий час змасакрувал і выоначыл, 
а рівночасні перемінил суть і заурочыл моіма новыма, хоц-бы языково-еротычныма 
фасцинациями. Тото вшытко вязало ся з менше або більше веселыма пригодами, 
котры лучні зложыли ся на нашу деклясацию і деґрадацию, бо з середньо богатой, 
замінили сме ся в отераючу ся о біду здесяткувану родину, котру утримувала ве-
лика енерґія бабы, мамы і тет. Не буду здраджал, хто іщы ділил ся том енерґійом, 
кілько войсковых і політычных фронтів перешло през осирочены, а радше овдовілы 
постелі жен, бо сам не был єм до кінця в тоту ділину втаємничаний.

І  хыбаль добрі. Єднак сам факт той тіж і  моральной пауперизациі повинен 
стати ся старчаючо міцным імпульсом до написаня одповідньо накєруваной по-
вісти і лем мій явний брак силы і прозаторского таланту, і быти може скептыцизм 
в однесіню до епістемолоґічных компетенций самого жанру хоронят мя перед єй 
довершыньом. Але претіж не лишу той „темы” на выключніст молодшым „коле-
ґам по пері”, котры з векшом од мене свободом (бо без обтяжыня памяти) пору-
шают ся на тым поли. Власні в тым параесею, долгым, бо долгым, і поділеным на 
найрозмаітшы одтинкы, хтіл бы-м принаймі засиґналізувати тему і єй урокы, так 
формальны, як і тематычны.

Ой, якій был бы то фільм, як бы-м лем нашол грошы на екранізацию мойой 
ненаписаной повісти! Лем ци фільм годен старчаючо ясно переказати рефлексиі, 
думкы, іх меандры і сліпы уличкы? Фільм, котрого місцьом акциі были бы два або 
три мешканя в Ґ., а в них перепыханкы армій і мундурів, борба помедже радянь-
скыма вояками ріжных ступени о прихыльніст жен, без огляду на вік. Памятам 
завзяту стрілянину медже „росийскым” шереґiвцьом а „росийскым” офіцером (бо 
може не были то взагалі Росиякы!)... Сцена як з  даякого східнього вестерну. Не 
памятам результату борбы, але памятам лускы, котры густо падали в мою сторо-
ну. Схоронений під постілю в сальоні боял єм ся о маму, незмінний обєкт жажды 

4 Великій Комісар до справ еміґрантів бесідує так о тых Альбанцях, котры лишыли ся в Косові. Зас 
тота фатальна мімовільна паралеля! А як ся бесідує о Сербах, котры остали?
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вшыткых мундурів, але предо вшыткым о себе. Што тіж не єст полном правдом. 
Бо якоси найменше залежало мі товды на власным жытю. А як, то лем по тото, 
жебы мочы насмотрити ся на шалінства дорослых, котры вшыткыма доступны-
ма середками стремили до цілковитой компромітациі в очах скоро дозріваючого 
хлопця. Знал єм, же забавы дорослых можут ся барз скоро скінчыти в напрудко 
збитых трунах, але не уявлял єм си товды іщы фатальной комітывы Ероса і Тана-
тоса в условіях великых воєн, котра довела до взагалі не так спорадычных хыбаль 

– і чудуючых не лем діти – проб ущестливяня тіж небіщок в міцно заавансуваным 
віку (але небіщка єст хыбаль уж поза віком?) през молодых росийскых солдатів. 
Специфічна то любов до Матери Землі? Єст то якісий выріжник той Арміі, але хто 
зна, ци не єст то лем тзв. верх ледовой горы? Претіж не о вшыткым оповідало ся 
дітям. Діти дуже „вынюхали”, діти реаґували на ріжны здрадливы дрібниці, котрых 
не повело ся закрыти пред іх оком. Нияк не проґрамово зацікавленым. Ой, воліл 
бы-м в денекотрых ситуациях гречні знести долю Едыпа, як смотрити, смотрити... 
на своє понижыня. Бо понижаючий єст тот безмір безборонности, неможности 
вставліня ся за лишеныма на знущаня ся женами, котры сут жертвами войны 
в чысто інчым вымірі.

Христина Л., приятелька з Сопоту, член великой „катыньской родины”, оповіла 
мі о „великій”, тіж непроданій іщы фільмовій сцені, в  котрій група Німок, три-
маючы ся за рукы, воліла ввойти до горіючого Балтыку як далі зносити ефекты 
той тотальной безборонности. Христина Л., котра в Катыню, в часі першого там 
богослужыня, почула над головом „лет” духів катыньскых жертв, „іщы” днес знат 
вчути ся в загорозу той ситуациі, лем в скорочыню образуючой тото, што мам на 
думці в тым ескізі.

А як уж бесіда о „специяльностях фірмы”, то припоминат мі ся величезний 
кухар той самой Арміі, пасийом котрого было облизуваня твари што поменшых 
діти. Мене тото щестя оминуло, был єм уж за барз, як на його смак, выроснений. 
Але памят о тій специяльности сохранил єм. Японьскы фільмовці по войні нераз 
експлоатували мотыв канібалізму серед своіх вояків. В пеклі сталінґрадского котла 
тіж мусіло дійти до „гіршучых” сцен на фоні крайнього голоду і екстремального 
вычерпаня надіі на ратунок „з горы” (обіцяний през колекцийонера творів штукы 
Ґерінґа). Адже: што край, то звычай, тіж товды, а може головні товды, коли грани-
ці зміняют своі позициі як дерева вандруючого ліса в Шекспіровскым „Макбеті”.

Тоты і інчы непосполиты сцены обсервуваного з укрытя театру аґресиі, з мен-
ше або веце безпечной одлеглости, тіж мусіли влияти на мою лібідальну структуру 
то єст на тото, што Фройд красні і поетычні назвал Triebschicksal. Адже яка была 
бы тота „лібідальна доля”, як бы не тото, што повело мі ся взріти і вчути в пізным 
дітиньстві.

Але діяло ся тото вшытко в більшости, закля мене – реторичні – „выгнано”. Як 
в половині – або лем гейбы – „внутрішні выгнаний” піддал єм ся уж новым грам 
позорів, стал єм ся мікрочастком мікроакциі „повороту до Матери”, остал єм на 
ріжны способы вкручений в кєрат „не до кінця” хыбаль чыстой польской совісти. 
Сам зачал єм одчувати на собі і в собі єй претенсиі. Gewissensbisse одчувал єм тіж 
в утаєных моментах, в котрых одозвали ся остаткы мойой німецкой совісти, котра 
мала на щестя, або на нещестя в своій назві два раз по два S, што вшытко усправе- 
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дливяло. Само тото справило, же власні тых GewiSSensbiSSe не брал єм си за барз 
до серця. Бо серце было уж товды насякнене непорівнувальном з  ничым інчым 
солодкістю польскых майовых і до Ісусового Серця посыланых богослужынь. Предо 
вшыткым майовы молебні были для мене сенсацийом головні емоцийном. Цілком 
не усвідамял єм си патрийотычной функциі і народовой силы польского католи-
цизму. Часто служыл єм до недільных богослужынь в костелі Вшыткых Святых 
в Ґ., котры были праві явныма (в роках сталінізму!) демонстрациями патрийотыз-
му польскых еміґрантів. Одправляла іх чудна пара войсковых-священників, котра 

„вынаняла” костел для свойой ексклюзивной овчарні (головні міщаньской еліты 
зо Львова) і  зберала за каждым разом великы грошы з  одповідньо переведеной 
колекты (докучливе гласканя по голові каждого стріченого дітяте). Отворило мі 
тото очы на сесу польску специфіку, котра в выданю костела св. Бриґіды в Ґданьску 
може претендувати до званя новочасной герезиі5. Стисле сплетіня патрийотычной 
і реліґійной, посуненой до границ святотатсва символікы, все мя і смішыло і од-
страшало, не лем од патрийотызму, але тіж од так префлянцуваной віры. Просто не 
міг єм вірити в Бога, котрий не был універсальным бытом, лем суроґатом упрагне-
ного народового быту. До той ступени не повело ся мі мене „спольонізувати”, хоц 
мал єм за свій „теорийопознавчий” обовязок ввойти в можливі близкій контакт 
з практыками так чудні переміненых вартости того культу. Адже з великом ста-
ранністю вытерал єм малом хусточком коліна, долони або воргы Розпятого в за-
лежности од того, в котру част тіла (круцифіксу) трафляли горячы поцілункы тых, 
котры на колінах приползали під Гріб Господній. Часто не скрывал єм гордости 
з мойой парасвященничой функциі, котра в єдным аспекті стала ся мойом специ-
яльністю з тяжкыма тепер до поборотя ефектами. Брал єм бо участ в превеликым 
чыслі похоронів на вельох цмунтерях, головні єднак на Центральным Цмунтерю 
(давным Zentralfriedhof) в  Ґ. Было то в  часі, як слово центральне асоциювало ся 
предо вшыткым з Центральным Комітетом, ЦК. Нихто николи єднак не хоснувал 
скорочыня CC, Corpus Consolaire, в однесіню до цмунтеря. Ту вшыткы тіла были 
тілами уж здеформуваныма през хвороту і смерт, але традиция наказувала обзе-
раня тых небіщыків в цілій іх вантпливій красі. Праві фанатычні брал єм участ 
в тых обрядах, остаючы міністрантом-специялістом од похоронів. Вельо раз з кс-
єндзом Патрийотом Зарычаньскым узгадняли сме обшыр нашых обовязків в часі 
тых не все понурых церемоній. Коли родина вмерлого зажелала собі співаного 
похорону, товды ксьондз Патрийота одповідал собі сам, співаючы кус зміненым 
голосом, выручаючы мя. Вперал єм ся при тым, же не буду – з браку одповідніх 
вокальных здібности – співал. Так ци сяк участ, так знаменна, в тых церемоніях, 
захопляла мя барже як ходжыня „по коляді”. Товды зазерал єм бо nolens volens до 
мешкань („понімецкых”, але уж чысто засимілюваных) і  запознавал єм ся нехо-
тячы зо стыльом прикрашаня яличок, часом барз ріжным од знаного мі, колиси 
єдині можливого „німецкого канону”, і выходил єм розстроєний. През скору чул 
єм бо цілу нестосовніст мого за далекого втаємничыня в аркана польской хыжы. 

5 Пишу о тым в обшырным посвяченым Польщи ескізі Kulturrevolution, „Des Kreuz und selne Doubles. 
Kreuz-stiche/leien” 1984, ч. 7, с. 20–31.
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Знал єм, же не ділю ани сентиментів, ани ресентиментів доматарів, котры розпе-
щали мя і моіх колеґів гойныма напивками і дарами, чого не было на похоронах. 
Але похорон был для мене том ділином, в котрій міг єм обсервувати поведіня без 
якых-небуд загамувань. Нихто не підозрівал молодого прислужника о такє бачне 
підсмотрюваня сцен крайньой розпукы вдів, котры в  моменті, як труна остала 
оддана земли прібували шмарити ся в  слід за ньом, але уж стримували іх фурт 
присутны і  чуйно-чулы рукы брата, шваґра ци якісого близкого приятеля небі-
щыка. І зачынала ся праві рытуальна, позірні імпровізувана шамотанина над отво-
реным гробом, ґротескова препыханка не позбавлена акцентів траґізму. Правдива 
katharsis доконувала ся єднак аж в моменті, як над головами жалібників возносил 
ся радістний спів священника – Salve Regina. Тот фінал каждого похорону навчыл 
мя технік katharsis і увірил єм товды в можливіст поборотя жалобы през музыку 
і театр. Бо претіж брал єм участ в найбарже чудовым рытуалі „чловечого костела” 
і достал єм ґратісовы лекциі польского „сепулькрального гуманізму”.

Нич не могло пізнійше перебити досвідченых на терені CC дознань, тым 
барже, же часто брал єм участ – подля принципу ци то емпатиі, ци то вкрытой 
еротыкы – в збірній жалобі, головні як особом хованом была якіса траґічні вмерла 
молода дівчына, лиця котрой ледві можна было ся досмотрити в морю квітя. Запа-
мятал єм неєдну таку твар, вымыкаючу ся тепер памяти як за заслоном Маі. Але 
не смотрячы на тото, же не памятам рысів, запамятал єм свою молодечу розпуку 
і вірну солідарніст з вмерлом.

Одходжу, традицийні уж, од темы. А не повіл єм іщы того, што мі лежыт на 
языку. На языку лежыт мі бо критыка польского одповідника німецкого, в якісым 
сенсі урядового, терміну Vertreibung. Так, згаджат ся, Vertreibung то – в шырокым того 
слова значыню – выгнаня. Але чом перенято од Німців так пейоратывне, явні тен-
денцийне оприділіня і чом так вірні го переведено, як тівко інчых понять переводит 
ся буд-як або іґнорує ся іх первістну конотацию. А гев неє жадного семантычного 
браку. Звучыт тото „выгнаня” брыдко, варварско, бо было оно брыдкым варвар-
скым явиском, але брыдкым головні для тых, котрых така судьба мусіла стрітити. 
Не бесідує ся претіж о „выгнаных” львовяках, котры власні нашли ся хоц-бы в Ґ. 
на місци „выгнаных” Німців. Але для „дійовой справедливости”, як хочеме вірити 
в тоту зложену утопію, повинни сме гев „завести” (для порядку) даяку – термінольо-
ґічну – симетрию. Може не треба в тым єдным припадку переводити аж так „вірні”? 
Очывидно – історичні на тото смотрячы – мотывы той „вірности перекладу” здают 
ся ясны. О „выгнаных” найголоснійше бесідувало ся в переказах комуністычной 
пропаґанды. Ходило о тото, жебы „выгнаны” і іх рощыня были одповідньо міцно 
діючым пострахом.

Як ся іх „выгнало”, то они будут хтіли котрысого дня вернути. А хто нам ґаран-
тує вічну „границю покою” на Одрі і Нисі Лужыцкій? Но хто? Лем братерскій союз 
з Радяньскым Союзом, Варшавскій Уклад, наше народне польскє войско.

Адже може днеска треба так власні языково ясно поставити тоту справу, для 
той спомненой горі „дійовой справедливости”? Або цілком зрезиґнувати з  того 
архаічного, скомпромітуваного през в великым скорочыню выложену ту історию, 
окрисліня, котре власні з  тых причын єст ґерманізмом тепер уж не до принятя.
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Навет о косовянах найчастійше бесідує ся як о „втікачах”, а не як о „выгнаных”. 
А тото, што робили з нима Сербове, то „выселіня”. Выганят ся – на добру справу 
– што найвысше бісы. Але ци Німці были бісами „одзысканых” земель?

Іщы єден аспект справы. Львовяків витало ся як „репатриянтів”, котры верта-
ли до „Матери” і гев дішло до чудного, парадоксального семантычного лябіринту. 
Бо был фальш од самого початку в тій материі, бо хыбаль жадне „переселіня” не 
веде ниґда до ясных односин і прозрачной семантыкы. Не бесідуючы уж о „про-
зрачных” підметах.

ПС
Сценарий еґзаміну з польскости – приготовлений през якісу найвыразнійше 

(до якісой ступени) двоязычну особу в сенсі услугы в часі (рік 1945) – цитую в ори-
ґінальній, не за барз консеквентній писовни6.

1. Як ся зовете? 
Гільдеґарда Ляхманн, вроджена Клаінаідам.

2. Коли або дата вроджыня 
Вродила єм ся девятнадцетого червця тисяч девятсто єденадцетого рока.

3. Де сте ся вродили? 
Вродила єм ся в Ґлівицях.

4. Ківко мате років? 
Мам тридцет штыри рокы.

5. Кым сте, Польком ци Німком? 

6 Прото, же в перекладі тяжко оддати языкову гыбрыдніст приведеного тексту, заміщаме го гев 
в ориґіналі:

1. Jak się pani nazywa? 
Hildegarda Lachmann, urodzona Kleinеidam.

2. Kiedy lub data urodzenia 
Urodziłam się dziewietnastego czerwca tyschons dziewienszet jedenastego roku

3. Gdzie się Pani urodzenia? 
Urodziłam się w Gliwizach.

4. Ile lat Pani ma? 
Ja mam trzydzieści cztery lata.

5. Co Panio jest Polka albo Niemka? 
Ja jestem Polka.

6. Dlaczego Pani Polskie obywatelstwo podpisała? 
Moja Matka jest Polka dlatego ja tesch podpisuam.

7. Ma Pani dzieci? 
Tak.

8. Ile dzieci Pani ma? 
Dwue, jeden syn a zurka.

9. Ile lat? 
Syn ma dzeschens lat i zurka piens lat.

10. Mówią Pani dzieci po-polsku? 
Tak, dzieci mówią po polsku.

11. Gdzie Pani pracuje? 
Ja pracuje w Gliwizach, w kuchni Ministerstwo Przemyslo.

12. Ot kunt Pani tam pracuje? 
Ot kwietnia.
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Я єм Польком.
6. Чом сте польскє гражданство підписали? 

Моі мама сут Польком, зато підписала-м.
7. Мате діти? 

Так.
8. Ківко мате діти? 

Двоє, єден сын і дівка.
9. Ківко мают років? 

Сын ма десят років, дівка пят.
10. Вашы діти бесідуют по польскы? 

Так, діти бесідуют по польскы.
11. Де працуєте? 

Роблю в Ґлівицях, в кухни Міністерства Промыслу.
12. Од коли там робите? 

Од квітня.
13. Де ваш муж? 

Не знам, был в Сталінінґраді, остатній лист дістала єм три рокы тому.
14. Барз дуже помагала-м Полякам, в мене в роботі была єдна Пані з Міко-

лова, мала зо мном барз добрі, нареченому і знаємому нареченого той 
Пані котра в мене працувала тіж барз дуже помагала єм.

15. Пану Цішевскому тіж дуже єм помагала, продала-м му для него і його 
жены білизну без пунктів і без bezugsscheinu по нормальных цінах.

✳ ✳ ✳ ✳

„Тымчасове засвідчыня” з 4.7.1945 р., в котрым Президент міста засвідчат на основі 
предложеных доводів, же громадянка .... єст „Польской Народовости” [sic!], „за 
котре треба было тытулом додатковой адміністрацийной оплаты” заплатити, „луч-
ной высокости” 35,00 зл, носило порядкове чысло 33721 і на певно не было остатнім 
такым засвідчыньом. Єдиным промінчыком надіі было остатнє речыня: „Тото за-
свідчыня ма тымчасовий характер і може быти в каждій хвили уневажнене” [sic!].

З польского языка перевела Варвара Дуць

13. Gdzie Pani munsch? 
Ja niewiem, on boła Stalingrad ostatni list. Bendum tschi lata.

14. Ja pomagałam Polakom bardzo dużo, u mnie była w pracy jedna Pani z Mikołowa, to miała bardzo 
dobrze, narzeczonemu i znajomemu od tego narzeczonego tej Pani która pracowała u mnie też 
pomagałam bardzo dużo.

15. Panu Ciszewskiemu również dużo pomagałam mianowicie sprzedałam mu dla niego i jego żony 
buciki i bieliznę bez punktów i bezugsscheinu po cenach normalnych.
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Тіло і характер в кривым дзеркалі

Каролина Новак

Тото, што хочу вам оповiсти, дiяло ся в малым мiстi, де жыло собi дiвча, якє звали 
Каролина. Была она ученицьом середньой школы, ходила до не барз чысленной 
клясы, де вшыткы ся приязнили. Лем Каролина все была на боку, бо мала особли-
вий спосіб думаня про себе і цілий світ. Хоц не мала добрых нот, думала, што має 
вшыткы знаня в малым палци, што зіла вшыткы розумы, а іщы до того, же є най-
красша в клясi. Заєдно обзерала ся в дзеркалі i любувала ся своiм долгым волосьом, 
котре мама все ій заплітала в двi косы. Любила штоденні малювати ґамбу, обырвы 
i очы, котры блищали ся за шклами окулярiв. В сонци єй пестракы на носi i лицях 
наберали жывых кольорiв. Люде кус завидували ій докладнi помалюваных нiхти, 
дорогых облечынь i  красы. Але, не зважаючы на єй красну зовнішніст, вшыткы 
смотрили на ню од інчой страны прото, же мала окропний характер. Найгірше 
єднак, же нияк не хтiла iти по розум до головы i змiнити ся. Любила хвалити ся 
i уявляла собі, што она не лем є головом цiлой клясы, але аж i пупком світа. Най-
векшом приємністю было для ней підзерати інчых і скрыто іх підслухувати. Прото 
люде бесiдували, што она є „ґумове ухо”. Правду речы, Каролина мала серце з ка-
меня і не трапила ся, што робит кривду вшыткым вколо. Бесiдувала што ій слина 
на язык принесе, а коли дахто плакал през ню, обмывала од того рукы, бесiдуючы, 
што то не єй вина. Повторювала ріжны підслуханы клеветы, або шырила такы своі 
выдумкы, же обертала тым світ догоры ногами. Коли циґанила, воргы трясли ся ій 
i мурянкы ходили по хырбеті. Натомiст, коли вчула дашто нове, што могла схосну-
вати проти інчым, чула в брiху мотылькы i терла рукы з задоволіня, обдумуючы 
при тым, як бы знищыти iнчым ден. Хоц мала сильний характер, то і она мала пяту 
Ахiлла. Не могла стерпіти, коли о ній бесiдувало ся за плечами. Треба єднак речы, 
же хоц Каролинина родина i шкiльны приятелі мали дост того, же дiвча фурт ма 
мухы в носi, не мстили ся. Противні до Каролины, не мали морального принципу 

„око за око, зуб за зуб”. Знали тiж, што циґаньство має короткы ногы. Може вас 
тото зачудує, але хоц нихто єй не любил і каждий мал єй выже дірок в носі, то цiла 
кляса тримала палцi, жебы ся змiнила і кус положыла уха по собі...



157

Присловникы

Давно

Петро Козьміньскій

Давно, давно тому всяди на Лемковинi было барз бiднi. Ґазда, котрий мал дакус поля, 
не мiг найчастійше зобрати з него натілько плодів, штобы выжывити родину. Не 
мал тіж де заробити. Найтяжше было в тых родинах, де было барз дуже дiти. Зато 
ґаздове (переважні осiню або зимом) iхали громадні до Америкы. Не было товды 
так просто выiхати як днеска. Штобы вырушыти в подoрож за океан, треба было 
мати шувні гроши, жебы старчыло на шыфу і жебы на початок як суцо пережыти. 
Як уж такій ґазда пожычыл дашто од родины, сусiдiв або од знаємого Жыда, то 
брал своi мiшкы i  iшол пiше лiсом, луком, а пак іщы долином до великого мiста. 
Там мешкали люде, котры за дост дуже пiнязи помагали дiстати ся одтамаль на 
корабель, а потiм доплынути до Америкы.

Тяжко было ся розставати на так долго з женом, бо знатя, што во двоє є весiль-
ше. Дiточкы голосно плакали-слезили, ставали на пiлперек i не хтiли нияк вітця 
пустити. Летiли за няньом, коли iшол дорогом, а  пак входили высоко на дерево 
і смотрили ся як його особа никне за горизонтом. 

На початку в Америцi было страшнi, бо люде были чужы, iнакше бесiдували – не 
по нашому, не по лемкiвскы, лем по англицкы. На щестя было там уж гiднi Руснакiв, 
котры барз часто взаємнi собi помагали. Найчастiйше робили цiлыма днями в майнах 
угля. Бiльшіст своiх гроши высылали домiв, прото жена i дiти не терпiли з голоду. 
Декотры кус заробили i скоро вертали в Карпаты. Были i такы, котры мешкали за 
границьом роками, бо лiпше iм ся там жыло.

Тоты, котры вернули, неодолга купували кавальчык поля, лiса, поправляли 
своi стары хыжы або ставляли новы. До тепер бесiдує ся, што были то тяжкы для 
Лемковины рокы, але тіж золоты рокы, бо люде, хоц і выізджали, то фурт были на 
своім, дома, і все могли гев вернути. Днеска материяльно є дуже лiпше i уж не треба 
лишати, як колиси, своiх родин, але велика част народу жыє на чужыні, далеко од 
рідных гiр, і хоц може гев приіхати, але уж не медже своіх.
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При Щавници

Каролина Новак

Было то уж дост давно. Памятам як в суботу рано вертали сме з бабом зо стациі, 
де одвели сме тету Параску, котра мусіла іхати так вчас до дохторя, бо принимал 
він лем дополудня. Ішли сме каменистом доріжком, што вила ся вздолж рікы, кра-
чали сме барз скоро, понагливо, прото же мiцно лял дощ i было студено. Сильно 
гырмiло i блискало пред нами. Так тото вшытко нагло ся дiяло, же встрашыло нас 
міцно. Было вынятково хмарно i вiтряно. Ден здавал ся такій, якы часто трафляют 
ся осiню, а была прецін іщы яр і о тым часі не повинно вколо быти так понуро. На 
перекір тому, захопляла єм ся природом i з цікавiстю звiдувала єм cя бабы як жыло 
ся гев колиси, коли они мали тілько само рокiв што я. Одраз на іх твари дострегла 
єм якісу тін, якбы жаль, смуток i на хвильочку затримали сме ся серед поля. Баба 
повіли, жебы-м посмотрила докола, а я уважнi єм іх слухала… Памятам iх тепло 
звучний голос.

— Жыла єм в тым мiсци все. Ту єм ся вродила. Гев, де горы чудово окружают 
з каждой стороны нашу долину, позірні єднако – лiтом, зимом i осiню, а прецін iх 
чар є по сути фурт iнчий, хоц все так само заперат дых. В повiтри мож почути як 
iнтенсывнi пахне свiжо скошена трава, як шковранок дзвонит высоко над полями, 
тужливі рычат єлені ци сніг іскристо скрипит під ногами…

Гев штоси ся урвало, але о хвилю баба бесiдували дальше… Лем якоси смут-
нійше і тихше.

— Нашы горы ховают в собi iсторию, особливу iсторию своєбытні повязаного 
з горами народу. Сут вынятково важны для Лемкiв.

 З цікавiстю слухала єм дост новых для мене фактів, емоцийні і зворушливі 
представляных през бабу. Баба оповiдали о густо заселеных през Лемків селах 
Явiркы і Шляхтова, о Білій і Чорній Воді, о Рускым Потоку, бо так колиси звал ся 
мій улюблений Ґрайцарок. Николи дотля не чула єм iсториi мойого рейону. Такой 
зараз баба смутно доповіли:

— Тоты горы не сут такы як колиси. На жаль не взриш уж гев лемкiвскых 
ґаздiвок i пастушків весело спiваючых спiванкы по лемкiвскы. Скорше люде про-
водили спокiйнi жытя. Вшыткы жыли в згодi i безкорыстнi офiрували собi помiч 
і добре слово.

Зашли сме на хвильочку до церкви, котра тепер має уж iнчых ґаздiв. Посмотри-
ла єм тепер інчыма очами на богато розписаний і прикрашений iконостас. Уявила 
єм си тото, што повідали баба, же недiлями дополудня далеко по селi розходил ся 
церковний спiв і голосно били дзвоны…



Iнспiрациi  •  Inspiracje

Тепер, iдучы стежком, попри котрій мож взріти іщы днес придорожні лемкiвскы 
кресты, роздумую о людях, котры тади переходили, i о iх доли. Де тепер сут iх ро-
дины… Придорожні кресты, деревяны хыжы, церкви, жменя тереновых назв… Але 
слiды свого жытя Лемкы лишыли не лем в архiтектурi. Найглубшы сліды лишыли 
в памяти люди, котры, як моi баба, зо смутком передают тоту памят своім внукам.





Р е ц е н з и i 
i  с п р а в о з д а н я

R e c e n z j e 
i  s p r a w o z d a n i a
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Театер Александра Духновіча – жрідло 
літературы і языка

Петро Медвідь

Театер, здобывать вызначности як сполоченьске медіюм. Планы 
театры суть єднако шкодливы, як планы школы або планы церькви, 

бо модерна цівілізація скоро множыть тоту катеґорію, про котру 
є театер як школов, так і церьквов.

Джордж Бернард Шов

Вступ

В жывоті славяньскых народів важну роль од половины xix. столітя брав театер. 
Ани Русины не были вынятком. Театралный рух і  драматурґія має свої славны 
традіції в каждім реґіоні Карпатьской Руси і у Войводині1. Минуло веце як 150 ро-
ків, што наш будитель Александер Духновіч написав пєсу Добродітель превышает 
богатство, но Русины, нелем на Пряшівскій Руси, можуть святковати і юбілейну 
70-ту сезону Театру Александра Духновіча – єдиного на світі професіоналного 
русиньского театру.

УНТ – ТАД

Єдиный на світі професіоналный русиньскый театер – Театер Александра Духновіча 
в Пряшові, выникнув 24-го новембра 1945-го року і свою першу премєру одограв 
в марці 1946-го року і была то пєса Ой, не ходи Грицю.

Театер Александра Духновіча выникнув на основі рішіня Україньской на-
родной рады Пряшівщіны в  Пряшові. Быв записаный до обходного реґістра як 

„Український національний театр” – дружство, с. р. о. (сполочность із обмедженов 
ґаранційов) в Пряшові. Выникнутя театру было на основі дружтевництва. Од 1-го 
януара 1951-го року быв театер рядженый Крайскым народным выбором (комитет) 
в Пряшові аж до 1961-го року. Потім зряджовательска пособность перешла на но-
вовыникнутый Крайскый народный выбор в Кошыцях.

Штатуты театру, респ. документы із того періоду ся в театрі не всокотили. Од 
1969-го року до 31-го децембра 1997-го року театер быв рядженый Міністерством 

1 Пор. В. Падяк, Історія карпаторусинськой літературы и културы. Драматурґія і націоналный 
театер на Підкарпатській Руси (1848–1989), Пряшів 2015, с. 186.
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културы Словацькой републікы. Од 1-го януара 1998-го року аж до 31-го марца 
2002-го року быв здряджовательом Крайскый уряд в  Пряшові і  од 1-го апріля 
2002-го року є  здряджовательом театру Пряшівскый самосправный край. Зміна 
назвы театру на „Театер Александра Духновіча” одбыла ся 15-го октобра 1990-го 
року рішіньом міністра културы Словацькой републікы, на пожадавку великой 
громады Русинів.

Театер Александра Духновіча є професіоналнов, културнов і умелцьков інштіту-
ційов в области театралной діялности. Основнов задачов театру є вытваряня условій 
на вынкнутя і пошырьованя театралных творів із окремым заміряньом на розви-
ток културного жывота Русинів, котры жыють на теріторії Словацькой републікы.

У своїх початках грав театер по російскы і тому быв одповідный і драматурґіч-
ный репертоар, головно російска класіка. В 50-тых роках XX. столітя театер переорь-
єнтовав ся на україньскый язык, што было наслідком українізації, яка проходила 
в комуністічных державах. Аж у 80-тых роках в театрі перешла ґенерачна зміна 
і поступно театер зачав переходити на русиньскый язык. О тій зміні вырішыли 
многы жадости містного жытельства, котре ся каждым переписом населіня по 
1989 році все у векшій кількости голосить ку русиньскій народности і русиньскому 
материньскому языку, што му 40 років не было уможнено. Но пєсы по русиньскы 
зачали уж у 80-тых роках і мотором того процеса зміны языка быв окрім іншого 
Василь Турок Гетеш.

Хоць театер выникнув в уж про Русинів неблагосклоннім періоді і выникнув 
як „Український національний театр”, він все быв твореный головно Русинами 
і твореный про Русинів, котры довгы рокы мали державов наряджене, же ся мають 
чути Українцями.

Кібы не было ничого іншого, лем театралной роботы Василя Турка Гетеша, і то 
бы значіло про Русинів много. Він знав акторів подля їх натуры, подля того робив 
і обсаджіня до окремых ролей. Вдяка ньому ся іщі в часі Україньского народного 
театру, котрый быв конзерватівный, зачало експеріментовати з алтернатівов, зачали 
ся робити першы пєсы „на діалекті”. Дякуючі ньому до нашого театру приходили 
режісеры з цілой Словакії і резултатом його роботы было, же о Театрі Александра 
Духновіча знали дома і за граніцями, же театер діставав вызначны оцініня на теа-
тралных фестівалах. О каждій премєрі нашого театру писала цілословацька преса. 
Міджі вызначных режісерів, котрых до нашого театру Турок притягнув, можеме 
зараховати Блага Углара ці Мілоша Караска. Вызначным в його роботі было і то, 
же Турок доказав, же як домашні пєсы, так і світова класіка, дають ся грати в ру-
синьскім языку, же тот язык є на то способный так, як і вшыткы іншы літературны 
языкы і публіка то зачала оціньовати і брати наш язык серьйозно. То вшытко зачав 
робити іщі в часі, коли наш язык не быв кодіфікованым языком. В театрі ся так вы-
черяло много од домашніх і загранічных алетернатівных пєс аж по світову класіку 
і то вшытко по русиньскы.

Роль театру в русиньскім руху

Як раз то, же театер зачав поступно грати по русиньскы і пізніше ся став чісто ру-
синьскым професіоналным театром, є великым вкладом і про розвиток тлумачіня 
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світовой літературы до русиньского языка. За 25 років, одколи театер приготов-
лює переважно песы по русиньскы, Театер Александра Духновіча зробив десяткы 
і  десяткы тлумачінь нелем домашньой словацькой драмы, а  і  світовой. В  театрі 
были за тоты рокы пєсы од Шейкспіра, Діренмата, Достоєвского, Йонеска, Каспа-
ра Естера, Чехова, Ґоґоля, Стейнбека і многых далшых. Лем кідь ся посмотриме 
на сучасный репертоар, можеме там видіти мена як Мілош Ніколіч, Лев Толстой, 
Славомір Мрожек, Максім Ґорькый, Фйодор Солоґуб, Ладіслав Смочек, Хрісто 
Бойчев, Михаил Салтыков-Щедрин, Воїслав Савіч, Франц Кафка ітд.

Кідь звернеме увагу на русиньскы реалії, же в  рамках русиньской літера-
туры выходить головно поезія (якость вже є  другов справов), малоколи видіти 
даяку прозу, о драматічных текстах ці тлумачінях на русиньскый язык світовой 
літературы уж не є  властно ани бісіды, Театер Александра Духновіча є  властно 
важным елементом, котрый через свої пєсы приносить тоту світову літературу 
в  русиньскім языку і  так само реціпієнтови свойов театралнов формов при-
носить довшы літературны тексты, котры іншак бракують, по русиньскы. Уж 
теперь бы было інтересным зозберати вшыткы тлумачіня, котры театер мав 
у  своїм репертоарі, з  чого бы міг выникнути інтересный збірник русиньскых 
літературных тлумачінь.

Роль тых тлумачінь є о то важніша в тім, же театер быв заснованый головно 
як заяздовый театер. Театер Александра Духновіча не є в першім ряді про мість-
скых інтелектуалів в Пряшові, котры прийдуть посмотрити на „высшу русиньску 
културу”, яка має свій центер в  Пряшові. Театер грає вельо в  суботы і  неділі 
на русиньскых селах. Як раз ту ся множыть важность репертоару і  русиньскых 
тлумачінь театру. Бо він приносить і простым людям на селах, котры суть нашов 
найосновнішов базов при переписах населіня, світову драму в  їх языку. Тым ся 
може укріпльовати народна ідентічность і гордость Русинів на свій язык. І через 
театралны представліня собі Русины, окрім того, же ся забавлять на пєсі, мо-
жуть усвідомити, же бісідовати своїм языком не є жаднов ганьбов і мож быти на 
нього гордым. Мож быти гордым на то, же єм Русином і  же мам свій язык. Бо 
як раз тот язык є  способным мати і  таку высоку културу, яков є  театер. Тото є, 
нажаль, много раз русиньскыма орґанізаціями, котры собі думають, же роблять 
найвеце про Русинів, недоцінена роль Театру Александра Духновіча.

Но і  треба спомянути іщі і  далшый важный елемент, на котрый може мати 
вплив наш єдиный професіоналный театер. Тым є  розвиток языка. Кідьже ся 
в рамках красной літературы не роблять майже жадны тлумачіня з іншых языків 
на русиньскый язык, як раз театер має в тлумачінях свою найміцьнішу позіцію. 
Із тлумачінями є  все повязано і  то, же є  треба глядати найадекватнішы слова, 
котрыма єднак тлумач зробить літературный текст приємным і  природным 
про реціпієнта, но не стратить ся му в  тім оріґіналне значіня тексту. Можеме 
повісти, же много раз не є  простым в  языку, котрый ся почас комуністічного 
режіму нияк не міг розвивати, і  передтым не быв нияк кодіфікованый, найти 
слово, котре бы одповідало оріґіналному тексту і  в  русиньскім языку не звуча-
ло неприродно. Лемже як раз тым, же ся тлумачіня роблять, може язык веце 
розвивати ся і  збогачовати.
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Тлумачіня

Театер Александра Духновіча, як єдиный професіоналный русиньскый театер 
у світі, а головно як професіонална інштітуція, мав бы ся старати о чістоту языка 
в творах, котры потім через свої пєсы приносить русиньскій публіці. В театрі за 
рокы граня в русиньскім языку вычеряло ся дакілько людей, котры робили про 
театер тлумачіня. Обєктівно мож повісти, же в театрі за тот час были і барз добры 
тлумачіня, но і  „слабшы”. Кідь ся заміряме на причіны тых слабшых тлумачінь, 
можеме одкрыто повісти, же є то, нажаль, многораз слаба языкова база тлумача 
(міцьно словакізована) комбінована із нехоснованьом доступных словників, норм 
і неконзултаційов своїх тлумачінь в процесі тлумачіня. Мож бы то было выразити 
як правило: Не знам русиньске слово, дам словацьке. Гей, даколи може в тім свою 
роль мати і актор, котрый не повість текст так, як быв написаный, но і ту має свою 
одповідность за дотримованя тлумачіня автор тлумачіня, припадно драматурґ.

Цілый час пишеме о тім, же Театер Александра Духновіча є єдиным русиньскым 
театром у світі і як раз зато бы мав язык пєс быти вынятково якостным і чістым. 
Навеце, він бы не мав быти природным, чістым і зрозумілым лем про Русинів на 
Словакії (хоснованя словакізмів, котры ся вже беруть як „нормалны”), а  в  што-
найвекшій можливій мірі про Русинів обще, в тім смыслі, же театер в минулости 
ходив, надіяме ся, же і буде ходити выступати напр. до Польщі, но і в смыслі тім, 
же до нашого театру можуть прийти Русины з цілого світа, про котрых бы язык 
мав быти так само зрозумілым языком, языком, о котрім повідять, же є  їх, і же 
театер, до котрого пришли, є їх.

Є найпростішов путьов коло писаня в русиньскім языку, в будькотрій варіанті, 
взяти собі слово, котре мі бракує, із языка майорітного жытельства, той котрой дер-
жавы, в котрій пишучій автор ці тлумач жыє. Або писати так, як ся „в нас” бісідує 
дома, ці як я бісідую (обдива припады зо собов несуть у многых тлумачів міцьну 
словакізацію словной базы). Досправды много слов нераз бракує, бо тоты слова 
Русины в минулости нияк не потребовали в контекстах їх жывота, што выпливать 
із того, в якім оточіню, природнім, културнім, реліґійнім ітд. жыли. Но як раз про 
высше спомянуты арґументы і про спомянуту роль театру і його тлумачінь в ру-
синьскім середовиску, сьме пересвідчены о тім, же такый поступ не є правилным.

Коло писаня ці тлумачіня будьякых текстів, а головно што дотулять ся красной 
літературы, сьме пересвідчены о тім, же при дакус векшім намаганю тлумача суть 
і іншы, правилнішы способы творіня тексту, як перебераня слов із языків майоріт-
ного жытельства. Як перше при гляданю даякого слова, што уж было спомянуто, 
є потрібна робота зо словниками і русиньсков літературов. В тім не думаме лем 
даякы норматівны словникы, в котрых так само много раз бракують слова. Вели-
ке богатсво має русиньскый язык і в містных діалектах, в словах, котры молодша, 
в нашім припаді словакізована ґенерація, вже не знать і не памятать, но они іщі 
все функціонують на дакторых селах і  суть списаны в дакотрых містных діалек-
толоґічных словниках, або суть хоснованы в  старшій русиньскій літературі. Як 
раз коло красной літературы не є проблем в тім хосновати стародавне слово, може 
днесь бране за діалектолоґічне, ненорматівне, но чісто русиньске. Неправилнішым 
є як раз перевзяти слово, в нашім припаді, зо словацького языка.
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Покля таке слово не годен тлумач найти, є  другый способ, котрый бы мав 
схосновати. Тым способом є гляданя слова в словниках іншых варіант (в нашім 
припаді лемківской і  підкарпатьской) русиньского языка. Суть слова, котры не-
функціонують наприклад у єдній варіанті языка, но функціонують у другой або 
обидвох далшых варіант і  навспак, і  они суть із контекста такой зрозумілы про 
реціпієнта, хоснователя той варіанты языка, в  котрій тоты слова не суть хосно-
ваны. Ту бы сьме хотіли підкреслити іщі єдно важне значіня такого збогачованя 
варіанты языка, напр. при тлумачіню, за помочі другой варіанты. Такы тлумачіня, 
через них і  театер, можуть грати важну роль коло творіня якойсь основы койне 
карпатьскых варіантів русиньского языка, што бы укріпило позіцію нашого языка 
і спомалило калічіня нашых варіантів языка перебераньом слов од языка майоріт-
ного жытельства той котрой державы, в котрій жыєме.

Аж третьов можливостьов, покля тлумач слово не годен найти, є перебераня 
слов, но з  тым, же з  нього вытвориме русиньскый новотвар. Ту бы сьме хотіли 
підкреслити, же русиньскый язык є языком выходославяньской языковой ґрупы. 
І зато бы было правилніше глядати слово наперед в языках той языковой ґрупы 
і  не переберати слово з  іншой языковой ґрупы (зо словацького ці польского 
языків). Можеме дати конкретный приклад із тексту, котрый має в  репертоарі 
Театер Александра Духновіча. В  словацькім оріґіналі драматізації новел Лева 
Николаєвіча Толстого Родинне щастя, Діявол і  Кройцерова соната під назов Не 
чуджолож, находить ся слово „slnovrat”. Русины таке слово у  своїх словниках не 
мають. Запричінене то із нашого погляду може быти тов реалностьов, же Русины 
в тім часі, як є словацькый „slnovrat”, святковали на св. Йоана собіткы. Но слово, 
котре одповідать словацькому, находить ся у російскім і україньскім языках. По 
україньскы є  то „сонцестояння”, по російскы „солнцестояние”. Перевзятя слова 
зо словацького языка і його якесь „доместіфікованя”, бы могло вызерати як „сон-
ценавернутя”. Но было бы вопросом, ці бы было слово зрозумілым Русинам на 
Словакії, і  уж абсолутно бы якбач не было зрозуміле Русинам, котры хоснують 
іншу карпатьску варіанту русиньского языка. Вытворіня русньского новотвару 

„сонцестояня” за помочі словной базы далшых языків той языковой ґрупы нам 
прийде омного правилніше, а  головно зрозуміліше про хоснователя будькотрой 
карпатьской варіанты русиньского языка.

В непосліднім ряді треба спомянути то, на што много тлумачів якось забывать. 
Русиньскый язык, в нашім припаді в порівнаню зо словацькым языком, є богатшым 
в  тім, же у  нього омного веце функціонують описовы формы, покля не можеме 
найти назывник. Так само можеме увести приклад із тлумачіня єдного оповіданя 
російского автора, котре ся одогравать на шыфі. В російскім языку є спомянуте 
слово „штурвал”, як тото, чім ся керує (рядить) шыфа. В  словацькім языку є  то 
„kormidlo”. Но ани єдно бы не было добрі перевзяти і „доместіфіковати”, бо бы то 
было незрозуміле. Но як раз добре фукнціонованя описовой формы в русиньскім 
языку дозволює нам хосновати в тім припаді выражіня „кормань шыфы” – при чім 
собі будькотрый хоснователь языка такой асоціює предмет, котрый є спомянутый 
в оповіданю, і котрый ся в російскім языку пише як „штурвал”.
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Фантазія

Театер Александра Духновіча в Пряшові у  своїй юбілейній 70-ій сезоні як другу 
премєру сезоны 11-го децембра 2015-го року одограв твор Фантазія Козьмы Прут-
кова. Режії ся тот раз в театрі хопив Светозар Спрушаньскый, котрый з театром 
співпрацовав вже на дакілько пєсах. Тлумачіня робив Валерій Купка, котрый так 
само про театер зробив уже много тлумачінь.

У анотації ся пише:

Пруткова Фантазія є легоньков комедійов зо співанками. Публіка ся буде коло позераня на ню 
файно забавляти. А нелем тото! Козьма Прутков (леґенда, но вєдно з тым выдумка і фікція) – в реал-
ности Алексей Толстой і Алексей Жемчужников, написали „vaudeville” Фантазія із ясным заміром: 
пародованьом того жанру высміяти ся туньому смаку втогдышньой сполочности. Криве дзер-
кало того твору і днешній публіці вказує то, што денно конзумує. Річі і творы, котры єй вже ани 
не бавлять або бы єй бавити не мали. Бо іде о бесцінну забаву і ґіч. Пєса такы творы нелем зо-
смішнює, але ся односно них і крітічно вставлять. Кладе вопросы: У якім світі то днесь жыєме? 
У світі досправдовых вартостей або повсякденной поверьхности? Існує іщі уменя, або лем його 
карікатура? Обколесує нас ґіч – в чінах і думаню? На чім ся іщі (або вже лем?!) в театрі докажеме 
забавляти? І о тім є кекешна, делікатно себепародічна, но все іронічна театрална комедія із пера 
російского класіка.

Задачов той статі не є рецензовати пєсу із театролоґічного погляду. Театер выбрав 
до свого репертоару комедію зо співанками, може легшый, неінтелектуалный жанер, 
забавный, про простішу (не в пейоратівнім значіню) публіку. Но як раз тота пєса по 
премєрі і по першых своїх репрізах здобывать у публікы позітівны одозвы. І то є як 
раз добрым сіґналом ку тому, же пєса може іти і на села, кідьже не вшыткы пєсы суть 
пристойны іти і перед сельску публіку. І зато, кідьже сьме высше споминали функції 
театру і його роль в русиньскім середовиску, головно на селах, заміряме ся на тото, 
што може быти найрушывішым і найслабшым елементом цілой пєсы – тлумачіня, 
што може цілу комедію зопсути.

Пєса, нажаль, обсягує много словакізмів, котры можуть быти тяжко зрозумілы 
Русинам жыючім в несловацькім середовиску, і навеце є то часто в словах, де то 
не было потребов, а лем простішов роботов. Бо словакізмы ся находжають у сло-
вах, котры мы маєме, і котры ся звычайно хоснують штодень. Уведеме дакілько 
такых прикладів. Автор тлумачіня „запинать” ґомбічкы, і актор на сцені собі по-
тім мусить „запнути” ґомбічкы. Притім в словаськім языку функціонує часослово 

„zapnúť, zapínať”, но русиньскім языку є часослово „капчати” і ґомбічкы собі можеме 
закапчати, так, як собі закапчаме ґерок ітд. Прикладів бы было самособов веце, но 
перейдеме ку окремій катеґорії – ку співанкам.

Тлумачіня ці творіня поезії є о то тяжше, кідь треба дотримати рім, рітм. То 
є припад і співанок, котры можеме брати як даяку форму поезії. І як раз коло та-
кого тлумачіня ці творіня може тлумача найвеце тігати ку перевзятю слова, ці ку 
хоснованю його неправилной формы з  цільом што найвеце собі зорибити робо-
ту простов, так, жебы сидів рім, рітм. Но як раз з такой скорой, простой роботы, 
выходжають найвекшы калічіня языка. Іщі гірше є, кідь є таке скалічіня не потрібне 
абсолутно, бо на нього ани рім, ани рітм не є одказаный. І даякы „другы планы” 
тексту, не мусять быти зрозумілы вшыткым.
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В рамках пєсы одзвучіть наприклад співанка од Gipsy Kings – Volare. Ліпше 
повіджено русиньска обробка той співанкы. На Словакії ся зробило много „cover” 
верзій той співанкы, де ся выхосновала звукова подобность іспаньского часосло-
ва „volare” (літати) зо словацькым „voláme”, што значіть „кличеме”. Як раз на тій 
подобности є  збудована і  русиньска обробка, котра але не бере огляд на то, же 
то є  подобность словацького і  іспаньского слов, а  не іспаньского і  русиньского. 
В русиньскім тексті ся співать: „Воламе, óо, што ся то стало...” На слово „воламе” 
не є  повязаный жаден рім і  вложіня слова „кличеме”, бы нияк не розбило ани 
рітм. Текст бы звучав: „Кличеме, óо, што ся то стало...” Єдине, што бы ся стало, 
то бы было тото, же бы ся стратив якыйсь „другый план”, котрый є  але повяза-
ный на звукову подность словацького і іспаньксого слов. Но тот „другый план” не 
є зрозумілым про Русинів із несловацького оточіня, што значіть, же в катеґоріях, 
в котрых сьме роздумовали в статі попередніше, хыбне было уж будованя тексту 
на ідеї подобности, котра має выкликати гумор.

В далшій співанці ся „кукать”. Лемже не кукать зозуля і не є то в тім значіню. 
Словацьке часослово „kukať” може мати і значіня позерати на дакого або на дашто. 
Як раз в тім значіню є тото слово хосноване і в співанці пєсы Фантазія. В припаді 
тексту той співанкы є зрозуміле, же бы рітмічно не сиділо слово „позераме”, котре 
має 4 склады і  нам є  потрібне слово із трьох складів. Но абсолутно звычайным 
є  в  русиньскім языку часослово „смотрити” і  в  тексті міг быти схоснованый на 
трьох складах намісто твару „кукаме” твар „смотриме”. Із погляду русиньского 
языка, є  то абсолутне посунутя значіня, котрому не може зрозуміти нихто, лем 
Русин на Словакії, но є  то неправилне тлумачіня і  головно у  тім припаді знова 
абсолутно непотрібне.

Закінчіня

Вытягли сьме лем три приклады неправилного тлумачіня найновшой пєсы Теа-
тру Александра Духновіча. В  хыбах бы было можливе продовжовати і  то нелем 
із найновшого тексту театру. Но в куртім нарисі тото не є задачов і мож бы было 
о тім писати цілу фахову роботу. На зачатку сьме собі помогли цітатов од Джор-
джа Бернрда Шова. Театер Александра Духновіча в Пряшові не є лем єдиным на 
світі професіоналным русиньскым театром. Він є досправды і вынятково добрым 
театром, на котрый можуть быти Русины на цілім світі горды, бо тот вынятково 
добрый театер, нелем в русиньскім контексті, є їх. Театер є про нас і сімболом, же 
сьме способны мати і тоты найвысшы формы културы, модерны формы културы, 
не лем народный фолклор ітд.

З погляду катеґорій, котры сьме у статі спомянули, з погляду того, яку роль 
може мати театер в розвитку языка, в приношіню світовой літературы ку людям 
до нашых сел, в  презентації літературного языка на найвысшій уровни, в  мож-
ностях напомаганю творіня койне через тлумачіня, треба звертати увагу на тото, 
же якостны тлумачіня мусять быти пріорітов нашого театру. Бо зопсутый язык, 
так само як якостне тлумачіня, ся потім діставать і  міджі людей, і  зопсутость 
языка ся може стати нормов в  бісіді, но і  в  далшых літературных творах.
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Театер може быти досправды про свою публіку і школов, може быти і дачім 
посвятным в рамках културы. Є вызначным сполоченьскым медійом. І зато треба 
думати на то, же зопсутость ся у цівілізації, нажаль, пошырює скоріше, як катеґорії 
якости. І як раз тоты, і через театер, треба хоронити.
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Думкы о конґресі.
Было інтересуючо не лем для філолоґів…

Анна Кырпан

IV Медженародний Конґрес Русиньского Языка на Словациі был для мя барз важ-
ном і цікавом подійом. А чом? Хочу коротко гев вказати.

Зорґанізувал вшытко Інститут Русиньского Языка і Культуры Пряшівского 
Університету. Конґрес в Пряшові был барз добрі приготовлений, і то не лем ос-
новна – наукова, мериторычна част, але і культурний проґрам. Од вечера 23 до вечера 
25 вересня цілий час был так выполнений, же пак ся здавало, што проминул тыжден. 
Робота была ефектывна і наставлена на результаты, доповіди ґрунтовны і інтересу-
ючы. Основна част Конґресу проходила в єдній з великых авдиторий Пряшівского 
Університету і фактычні каждий чловек, зацікавлений проблемами русиньской 
мовы1/ языка, міг свобідні прийти гев, не треба было мати офіцийного запрошыня.

Была єм барз задоволена, же могла єм прийти на Конґрес Русиньского Языка, 
хоц не єм жадным лінґвістом і мам цілком інчий фах. Єднак мова цікавила мя все 
і цікавит до днес. Тепер спілпрацую з лемківскым інтернетовым радийом ЛЕМ.фм 
як кореспондентка з Украіны. Проґрам 70%, якій веду в радию, не єст мовным про-
ґрамом, але думам, же єст він тіж інтересуючий і під мовным оглядом. Заохочам 
своіх респондентів не лем радити по лемківскы, але, подля можности, гварити зо 
мном так, як бесідувано в рідным селі респондента (ци селі його родичів). В такій 
спосіб можеме зафіксувати – бодай по части – особливости лемківскых диялектів 
і представити слухачам теперішній стан даной гвары і загальні лемківской мовы 
на Украіні. Мова єст материялом, з якым на што ден роблю. При роботі в радию 
мимоволі вчу ся лемківской мовы (бо не выросла єм в ній), а тіж порівную ріжны 
єй одміны, вариянты, обсервую, як ся змінила під влияньом асиміляциі, но і все 
одкрывам для себе дашто нове. Лемківска мова часто єст темом моіх інтервю, 
а окрем того в 70% проводила єм тіж бесіды з фаховыма філолоґами.

По такым вступі певно уж зрозуміле, чом барз хотіла єм поіхати на Словацию 
на Конґрес Русиньского Языка. Хотіла єм видіти цілу „панораму” русиньской мовы, 

1 Хосную слово „мова”, хоц подля кодифікуваного вариянту вартало бы ужывати в тым значыню 
слово „язык”. Іду за моіма найстаршыма респондентами з ріжных части Лемковины, якы ниґда не 
повідают „язык”, лем „мôва” і „бесіда”.
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єй стан в ріжных державах і реґіонах, сферы функцийонуваня, масштабы асимі-
ляциі і способы протидіяня ій, ситуацию з вчыньом русиньской мовы на ріжных 
рівнях, а тіж актуальны напрямы досліджынь і іх влияня на наше жытя. Цікавило 
мя, як выглядат конкретна спілпраца русиньскых лінґвістів, якы дає результаты, 
а тіж – ци творит ся уж єден спільний русиньскій язык, то єст койне, о котрым 
скорше дуже бесідувано.

Койне пожде

Зачну од остатнього. Вказало ся, же тепер, коли темпо асиміляциі є штораз то біль-
ше, потреба творити койне неє найважнійша і найперша. Зато найперша справа 
то утримати русиньску мову принаймі в  такым вариянті, в  якым она тепер єст, 
розшыряти сферы єй функцийонуваня, розвивати освіту на вшыткых рівнях.

Одраз повім, же найліпше ся повело зробити тото в Хорвациі і Сербіі. Пред-
ставникы тых маленькых держав гонорово оповідали про русиньскы предшколя, 
школы, ґімназиі і  про русиньску філолоґію на університеті. В  інчых державах, 
навет такых великых і сильных як ЗША і Канада, ситуация, яку представили до-
повідаче, єст дуже гірша.

Прото, кєд мала бы-м в двох словах окрислити, якє мам вражыня з Конґресу, 
то повіла бы-м, же на кілько радістне, на тілько і смутне. Певно позитывного і не-
ґатывного было по рівно в моім одчутю.

З великом цікавістю слухала єм доповіди, з котрых дознала єм ся вельо нового. 
Приємні было видіти гев ціле богатство русиньской мовы (і устной, і писаной, бо 
были гев представляны русиньскы книжкы і часописы) і чути ріжны єй вариянты. 
Радістно і цікаво было взріти одраз цілий сад русиньской мовы і тых, котры в ним 
ся трудят, жебы на ріжных деревах выросли нам найліпшы, найсмачнійшы плоды. 
Але при тым было прикро видіти, же тяжка праца тых самітників, чудаків, донкі-
шотів часто єст не лем непошанувана, а навет незнана, і з ней належні не корыстат 
ся! Даколи нихто навет не прийде спрібувати, якы прекрасны ябка, грушкы і сливкы 
выросли в русиньскым саді. На приклад, бесідувано о тым, же на Уграх фахівці оп-
рацували і выдали буквар і чытанку, з якых чогоси нихто не корыстат. А найгірше, 
же з каждым роком зменшат ся чысло люди, якы пишут і бесідуют по русиньскы.

Уж не будеме ся ганьбити

Вартало бы повісти, же поіхала єм до Пряшова в складі офіцийной украіньской деле-
ґациі і смотрила єм на вшытко з украіньской стороны. Як знате, Русинам в ріжных 
державах не подабат ся, же украіньскы філолоґы офіцийні ствердили, што Лемкы, 
переселены гев в сороковых роках XX ст., і Русины в Закарпатскій области бесіду-
ют ріжныма диялектами украіньской мовы. Русины зза границі заєдно алярмуют, 
же на Украіні неє свободы, русиньскій язык є дискримінуваний ітд. Спілчуют, же 
Русины не сут узнаны през уряд Украіны як нарід, же мают вшелeякы проблемы 
в розвитю освіты, культуры.

Зато думала єм, же в інчых державах, якы гейбы барз демократычны, де еко-
номія ліпше розвинена, пішли далеко до переду, же там квитне і  наука, і  освіта, 
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і  культура. Преці там Русины достают ріжны дотациі для меншын, выгрывают 
ґранты, держава в ріжний спосіб помагат меншынам, контролює, жебы не было 
дискримінациі.

На Конґресі стрітила єм ся з  фактами, котрых єм ся не сподівала. Окрем 
Русинів з Сербіі і Хорвациі, на жаль, нихто не міг похвалити ся пред нами, меш-
канцями Украіны, великыма успіхами, прото думам, же не маме чого аж так ся 
ганьбити. Успіхы сут, але непропорцийні скромны, як на масштабы асиміляциі. 
Анна Плішкова, директорка Інституту Русиньского Языка і Культуры Пряшівского 
Університету, повіла, же на тепер єст лем десятьох (!) абсольвентів того Інституту, 
котры можут робити як учытелі русиньского языка (в Кракові, як знате, лемківску 
філолоґію тіж студиює фактычні кількоро люди). Доцент Плішкова повіла, же на 
Словациі сут лем два русиньскы предшколя і  дві основны школы, де русиньску 
мову вчат як окремний предмет. В Польщи, як ствердила др габ. Олена Дуць-Фай-
фер, предшколя тіж сут лем два, але русиньску мову як предмет вчат більше як 
в тридцетьох школах, лем же учеників єст не більше як 240. Зато в Словациі тепер 
можут дашто надробити курсы русиньского языка, якых в  Польщи на разі бра-
кує (што правда є доступний інтернетовий курс лемківского языка і тіж в роках 
2009–2010 был проведений штырьосеместровий курс лемківского языка для до-
рослых, скєруваны они єднак сут/ были радше не до учеників, лем до дорослых). 
В Словациі русиньска мова днеска присутна є шырше в церковній сфері, в Польщи 
то хыбаль лем нечысленны выняткы. А в інчых державах ситуация єст іщы гірша.

Вшыткы участникы Конґресу 23 вересня пішли до Театру Александра Духновича 
на спектакль „Гавай”. Мешканці Пряшова на певно горды сут з того, же мают ру-
синьскій театр, бо на приклад в Польщи такого неє. Але ци каждий раз він полний? 
Адже, навет з того малого, што єст, не вшыткы корыстают! На Конґресі виділи сме, 
якы тепер выходят в ріжных державах русиньскы книжкы, часописы. А тымчасом 
тисячы Русинів в Польщи, Словациі, ЗША, Канаді не то, же не чытают іх – они навет 
не знают кірилиці! А тисячы Русинів, діти і внуків Русинів не знают мовы взагалі.

Зрозуміле, вина ту не тых люди, што каждий ден плекают сад русиньской мовы, 
обтинают сухы конарі, прививают щепы найліпшых одмін, окопуют, підливают, 
хоронят од шкідників (тверджу так, бо мала єм на Конґресі можливіст познати 
ближе тых добрых ґаздів русиньской мовы). Очывидні, же не діє ціла система, 
в  якій находят ся русиньскы лінґвісты і  учытелі. Они сут лем частю, хоц і  барз 
важном, той системы. Не діют як суцо вшыткы інституциі, орґанізациі, а  тым 
більше – Світовы Конґресы Русинів. І нич ся не змінит, покля каждий з нас не за-
хоче зісти ябко власні зо свого саду, хоц доокола сут нескінчены плянтациі кокосів, 
бананів, ананасів ци помаранчів…

Кірил, Мефодий і церковний хор

Хто мал можніст слухати на жыво реляциі з Конґресу в радию ЛЕМ.фм, тот гейбы 
был сам присутний в Пряшові. А для інчых чытателів вартало бы дакус оповісти, 
як то было. Хоц ввечер в  середу были сме уж в  театрі, то торжественно зачали 
сме рано в четвер 24 вересня. Пред початком вышол наперед хор православного 
кафедрального собору св. Александра Невского. Заспівал Я Русин был, а пак іщы 
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пят духовных творів, чым в звыклій авдиториі створил незвыклу, торжественну 
атмосферу.

Як то традицийні быват, зобраных гости привитали ґаздове: Анна Плішкова – 
директорка Інституту Русиньского Языка і Культуры, Мілан Портік – проректор 
Пряшівского Університету, Павло Роберт Маґочій і Владимір Противняк, котрий 
репрезентувал Русиньску Оброду. Пряшів не припадково был выбраний для про-
ведіня ІV Конґресу, бо як раз на 2015 рік припадат ювілей 20 років кодифікациі 
русиньского языка на Словациі. Як то єст приняте, маме з такой нагоды особливі 
пошанувати того, хто ма до праздника безпосереднє одношыня, в нашым припадку – 
люди, котры мают особливы заслугы для русиньского языка. Пятнадцетеро тых 
найвызначнійшых осіб достало Преміі святых Кірила і  Мефодия: проф. Генрик 
Фонтаньскій, доц. Юрій Панько, доц. Анна Плішкова, др Кветослава Копорова, 
о. Франтішек Крайняк, мґр Александер Зозуляк, мґр Анна Кузмякова, інж. Іґор 
Керча, мґр Валерій Падяк, мґр Гелена Медєшіова, мґр Іріна Папуґова, мґр Івета 
Мелничакова і мґр Наталія Гнатко. Такы самы нагороды достали і тоты, котрого 
не безпосередньо занимали ся русиньскым языком, але iх спомаганя было барз 
важне, а то проф. Павло Роберт Маґочій і проф. Рене Матловіч, бывший ректор 
Пряшівского Університету, за урядуваня котрого зорґанізувано гев Інститут Ру-
синьского Языка і Культуры.

Медже Славянами і за вельком млаком

Конґрес мал штыри тематычны секциі. В першій бесідувало ся о статусі русинь- 
ского языка в шыршым лінґвістычным контексті.

Перша доповід ся звала Ці нам треба четвертый конґрес русиньского языка?. 
Професор Павел Роберт Маґочій (Торонтскій Університет, Канада) все любит пара-
доксы, зато зачал од того, чым, як думам, дахто інчий бы завершыл: звідувал, што 
буде по тым, як Конґрес ся скінчыт і вшыткы поіхают домів. Якій ефект будеме 
мати з нашого сіджыня, слуханя, бесідуваня? Зато пропонувал долго не отягати ся, 
а як найскорше створити з конґресу медженародну орґанізацию русиньского языка, 
яка бы актывно діяла в часі медже конґресами. Професор Маґочій максимальні 
розшырыл контекст і оповіл про ріжны малы народы (і мікроязыкы), якых в світі 
є дост дуже, порівнувал іх і іх ситуацию з Русинами. Він гварил в своій доповіди як 
історик, натоміст проф. Юлія Дудашова з Пряшівского Університету продолжыла 
тоту тему і выголосила (по словацкы) барз добру доповід Miesto rusínskeho jazyka 
v rodine slovanských jazykov.

Приємні было ся дознати, же і в Німцьох досліджают русиньску мову, а роблят 
тото м.ін. проф. Ахім Рабус і мґр Андріанна Шімон. Власні она, наймолодша з допо-
відачів, представляла гев Університет Ф. Шіллера в Єні і оповіла про ведений през 
проф. Рабуса проєкт створіня інтерактывного корпусу бесідуваного русиньского 
языка. Тот особливий віртуальний корпус представлят і порівнує ріжны вариянты 
бесідуваного русинського языка. По сути, єст то інтернетова сторона, яка мала бы 
быти доступна для вшыткых охочых. Каждий, хто глядат конкретне слово, найде 
речыня з прикладами з ріжных диялектів і може послухати, як они звучат (бо сут 
представлены в форматі авдийо). Як ма желаня, то може выберати штоси з того 
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материялу, на примір, послухати лем примiрів бесіды старых жен або молодых 
паробків, лем голосы з Підкарпатской Руси ци з Лемковины.

Русинский язык в Америке: академическая среда и общество – так звала ся 
доповід, яку выголосила (по росийскы) проф. Єлєна Будовская (Джорджтавнскій 
Університет, ЗША). Правда, часу выстарчыло лем на соспільство, а про академічне 
середовиско дознаме ся ближе уж зо збірника, де будут опубликуваны материялы 
з Конґресу. Пані Єлєна детальні оповіла про ситуацию русиньскых еміґрантів, іх 
діти, внуків і правнуків, декотры з якых глядают тепер свого коріня і навет праг-
нут вчыти ся русиньского языка. Бесідувала тіж о тым, же ідеолоґію асиміляциі 
в ЗША вкінци замінила ідеолоґія мультікультурности, але то уж было кус за пізно…

О лінґвістычных проблемах

В  другій тематычній секциі слухали сме доповіди про актуальны лінґвістычны 
проблемы русиньского языка в окремных державах. Мушу підкрислити, же бесі-
дувано гев о вельох практычных і актуальных проблемах, з якыма мусят міряти 
ся не лем учытелі, журналісты, писателі, але і шырший круг люди, якій на штоден 
послугує ся русиньскым языком. На примір, в каждій державі на русиньску мову 
ма більше ци менше влияня домінуюча мова, з ней маме найбільше пожычок. Тото 
влияня може быти і деструктывне, выражати ся не лем вштуряньом чужых слів 
в  місце корінных русиньскых, але і  невластивых ґраматычных форм, котры тіж 
руйнуют мову. Жебы выакцентувати тот проблем, доц. Василь Ябур (Пряшівскій 
Університет) выголосил ґрунтовну доповід, наголовок котрой звучал: Проблемы 
ґраматічных катеґорій роду і паду перевзятых субстантівів у русиньскім языку. 
З великым заінтересуваньом (хоц прозвучала в росийскым языку) выслухала єм 
тіж доповіди проф. Генрика Фонтаньского (Шлескій Університет в  Катовицях) 
Опыт синтаксического словаря лемковского языка. Вказало ся, же проблемы з од-
мінками, префіксами, кінцівками сут навет в „полудньовых” Русинів, якы од давна 
уж послугуют ся літературным языком, вытвореным на основі єдного диялекту. 
Линґвистични проблеми южнорусинскей вариянти русинского язика представил нам 
репрезентант Русинів зо Сербіі проф. Михаіл Фейса (Університет в Новым Саді).

Наступны доповіди односили ся до барз важной проблемы кодифікациі. 
Мґр Михаіл Алмашій з  Закарпатского Науково-Культуролоґічного Общества 
А. Духновича оповіл, як днеска тырват формуваня нормы русиньского языка на 
Підкарпатскій Руси, де лінґвісты мают до діла зо штырьома диялектами, а  цен-
тральний мал бы быти основом кодифікуваного языка. Доповідач з Ужгорода вказал 
присутным літературу, яку выдало Общество А. Духновича до кодифікациі, а тіж 
і свою велику працу – русиньско-славяньскій лексикон, значыт словник, де кажде 
русиньске слово ма одповідникы з выбраных славяньскых языків.

Барз дуже мешканців Підкарпатской Руси, глядаючы ліпшых заробків, за ос-
татніх двадцет років выіхало на Угры і  тепер творят гын дост велику спільноту. 
Здає ся, же кодифікация модерного русиньского літературного языка на Мадярах 
не повинна быти нияком проблемом, бо „мадярскій” вариянт русиньской мовы 
є  тым самым, якій кодифікуют на Підкарпатскiй Руси i старчыт лем взяти што 
готове і хоснувати. Але, як оповіл проф. Михаiл Капраль (Высша Духовна Школа 
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Ф. Ґала, Сеґед), не вшытко проходит так легко. Бо на Мадярах од більшых русинь-
скых „островів” лишыли ся лем два давны-прадавны села і  в  каждым бесідуют 
інчым, одмінным диялектом.

Школа, церков, інтернет…

25 вересня, в  пятницю, Конґрес зас продолжыл роботу і  на третій тематычній 
секциі бесідували сме про русиньскій язык в окремных функцийональных сферах.

Доц. Анна Плішкова мала доповід про русиньскій язык в контексті Європской 
карты реґіональных або меншыновых языків. Власні тота карта вымагат, жебы мовы 
меншын функцийонували в ріжных сферах і жебы тых сфер было як найбільше, 
жебы язык ся природні міг розвивати. Цікаво было дознати ся, як представникы 
Рады Європы што три рокы проводят моніторинґ, як пильнуют прав меншын, як 
вымагают од каждой державы, яка ратифікувала тот документ, дотримувати його 
принципів. А як то єст реально в ріжных краінах, оповіли наступны доповідаче.

Др габ. Олена Дуць-Файфер (Ягайлоньскій Університет) шыроко поінформу-
вала нас, як жыє сучасний русиньскій язык в красній і науковій літературі, а мґр 
Маріанна Лявинец (Університет Л. Етвеша, Будапешт) вказала (не лем словами, 
а і на екрані), як ся чує русиньскій язык в масмедияльній сфері – вычыслила праві 
вшыткы русиньскы медия, в  тым інтернетовы. Думам, же приємні чули ся при-
сутны гев Богдан Ґамбаль, творця ЛЕМ.фм, а тіж теперішній шефредактор Демко 
Трохановскій і пряшівскій кореспондент Петро Медвідь, коли пані Маріанна барз 
хвалила наше радийо! І іщы не раз на конґресі звучали добры слова про ЛЕМ.фм.

Але мы, журналісты, тіж не ідеальны, а нашы омылкы видны вшыткым. Зато 
др Кветослава Копорова (Пряшівскій Університет) продолжыла тему, але в інчий 
спосіб і  звернула увагу на дакотры орфоґрафічны і  орфоепічны проблемы в  ру-
синьскых масмедиях.

Мґр Валерій Падяк (Пряшівскій Університет) мал выступувати з темом Функ-
ціонованя материньского языка Русинів на Українї, бо ма выклады в Пряшові, але 
на стале мешкат в Ужгороді. Але коли зачал оповідати о днешній ситуациі, о войні, 
выясняти присутным, што ся водит на Украіні направду, не міг ся стримати од 
емоций. Але мі ся здає, же така жыва і правдива выповід, гейбы на кус інчу тему, 
была гев як найбарже доречна і барз важна.

Подібні емоцийна была і наступна реферуюча, мґр Анна Кузмякова, котра при-
готовила доповід Кодіфікація русиньского языка як выслїдок колектівной діскузії, 
в якій представила найбільшу орґанізацию Русинів в Словициі, яка тіж найбільше 
зробила для кодифікациі - Русиньску Оброду. Пак мґр Наталiя Гнатко (Руснак – 
Орґанізация Русинів в Хорвациі) оповіла про проблемы вчыня русиньского языка 
в основных школах.

Може то і некультурне, але в часі вшыткых доповіди, часу для звідань, дискусий 
даякы присутны могли сой дозволити повісти єден другому пару слів, шептом ко-
ментувати доповідачів ци навет зозаду тихіцько бесідувати о чымси своім. Але была 
єдна доповід, коли вшыткы одраз стихли, бо до мікрофону підышол о. Франтішек 
Крайняк, якій ма великій авторитет. Тот скромний священник зо села Камюнка 
знаний єст не лем в церковным середовиску і было барз справедливым і мудрым 
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рішыньом, же як раз його попросили прирыхтувати доповід Статус русиньского 
языка в церьковній сферї. Адже то отец Франтішек зробил вшытко, жебы Русины 
молили ся до Бога рідным языком. А пак зацікавил і долучыл до великой справы 
перекладів богословской літературы новых і новых симпатыків.

Завершыня – з думками про будучніст языка

Четверта част Конґресу была найбільше жыва і емоцийна, бо посвячена, думам, же 
в оціні більшости з нас, найважнійшій темі – вчыню русиньского языка в школах во 
вшыткых державах, де жыют Русины. Тота част мала форму дискусиі, де выповіли 
ся і запрошены до ней скорше, в тым чыслі і офіцийны представникы державных 
шкільных інституций, і вшыткы охочы. Представникы вшыткых держав коротко 
оповіли, як конкретно выглядат русиньска освіта в іх краю, щыро радили ся медже 
собом, дискутували, пропонували новы ідеі.

Конґрес завершыл ся в пятницю ввечер принятьом резолюциі, яка тіж была 
передискутувана. Подаю гев тот текст:

ЗАКЛЮЧІНЯ

з ІV Міджінародного конґресу русиньского языка
Пряшів, 23.–25. 09. 2015 р.

Четвертый міджінародный конґрес русиньского языка, якый ся одбыв 23.–25. 09. 2015 р. 
на Пряшівскій універзітї в Пряшові, взявши до увагы назначены проблемы в до-
кладах выступаючіх в чотырёх тематічных секціях і пропозіції к ним высловлены 
в діскузії, прияв наслїдуючі заключіня:

I. Статус русиньского языка в шыршім лінґвістічнім контекстї
1. Зміцнёвати статус русиньского літературного языка в домашнїх і міджі-

народных кругах лінґвістів доступныма средствами роботы.
2. Трансформовати Інтерреґіоналну раду русиньского языка на міджіштат-

ну Асоціацію на підпору русиньского языка і културы.
ІІ. Актуалны лінґвістічны проблемы русиньского языка в окремых країнах

1. Култівовати языкову норму русиньского языка в  окремых країнах, 
де жыють Русины, і  снажити ся досягнути консензус у  дотримованю єй правил 
у каждій з них.

2. Створити єдиный алфавіт русиньского языка.
Апеловати на штатны орґаны Україны імплементовати русиньскый язык 

як самостатный мінорітный язык до практічных сфер жывота Русинів.
ІІІ. Русиньскый язык в окремых функціоналных сферах

1. Решпектовати авторітет научно-педаґоґічных інштітуцій в  окремых 
країнах, в якых функціонує русиньскый язык, як ґарантів нормотворїня русинь-
ского літературного языка.

2. Дотримовати в конкретных функціоналных сферах русиньского языка 
прияты правила орфоґрафії і орфоепії і з тым цїлём вывжывати одборны конзул-
тації ґарантів нормотворїня русиньского літературного языка.
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3. Апеловати на представителїв Ґрекокатолицькой і  Православной церь-
кви у вшыткых країнах, де жыють Русины, підтримовати розвой русиньской пас-
торачной практікы, а про віруючіх русиньской народности завести богослужіня 
в русиньскім літературнім языку.

ІV. Русиньскый язык в школьскій сістемі держав, де жыють Русины
1. Жадати штатны орґаны в  країнах Европской унії і  в  сіґнатарьскых 

країнах Европской харты реґіоналных або меншыновых языків, в котрых жыють 
карпатьскы Русины, імплементовати параґрафы харты в школьскій, але і в другых 
сферах вжываня русиньского языка.

2. З підпоров штатных і самосправных орґанів у країнах Европской унії 
і в сіґнатарьскых країнах Европской харты реґіоналных або меншыновых языків, 
в  котрых жыють карпатьскы Русины, розвивати сїть русиньскых народностных 
школ і школ з навчанём русиньского языка.

3. Жадати од влад країн, в котрых жыють карпатьскы Русины, імплемен-
товати рівноцїнный приступ к обчаньскым правам, і комплексно рїшати проблемы 
контінуалного навчаня в материньскім русиньскім языку.

V. Зложіня Рады Асоціації на підпору русиньского языка і културы
Проф. Др. Павел Роберт Маґочій (Торонтьска універзіта, Канада) – председа
Доц. ПгДр. Анна Плїшкова, ПгД. (Пряшівска універзіта, Словакія) – выкон-

ный секретарь
Проф. Др. Михал Фейса (Новосадьска Універзіта, Сербія)
Др. габ. Олена Дуць-Файфер (Яґелоньска універзіта, Польща)
Мґр. Валерій Падяк, к. н. (Научный центер карпатістікы, Україна)
Мґр. Маріанна Лявинец-Угрин (Універзіта Л. Етвеша, Мадярьско)
Мґр. Ілона Грецешін („Руснак” – Орґанізація Русинів Хорватії)

Тяжко мі, не лінґвісті, ствердити, якій результат мал IV Медженародний Кон-
ґрес Русиньского Языка. Не годна єм судити, ци выконал вшытко, што было запо-
віджене, заплянуване. Барз дуже проблемів было не лем представленых присутным, 
але і передискутуваных, добесідувано ся про спілпрацу, принято спільні мудры, 
практычны постановы. Адже для чого сходят ся і радят ся на конґресах вчены? 
Жебы нам, шыршому соспільству, хоснувателям языка, было легше пак оперува-
ти своім языком, жебы правила были просты, ясны, лоґічны, непотрібны ріжниці 
в орфоґрафіі уніфікуваны. Доц. Анна Плішкова так і повіла, же языковы конґресы 
орґанізує ся маючы за ціль „зробити язык такым, жебы не розділял люди, а тым 
самым помочы языковій культурі”. Але в тым напрямі, як мі ся видит, не вшытко 
ся зробило. До днес ведут ся дискусиі, ци мусят быти в тым пряшівскым, двадцет 
років тому кодифікуваным стандарті, ґрафемы „ї” і „ё”. Адже в лемківскым вариянті 
іх неє. А мі особисто близка єст вымова середньой Лемковины, з тнз. зужыньом „е” 
і „о”. А для того звуку „о”, подібного до „у”, барз бракує буквы „ô”. І не знам, кілько 
років на тото ô ждати… Ци до наступного конґресу?
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Пiдручникы для студентiв 
русиньской фiлолоґii 

на Пряшівскым Унiверситетi

Петро Козьмiньскiй

В сучасным свiтi тяжко уявити собi науку в школi або на унiверситетi без пiдруч-
никiв, котры сут основном частю днешньой освiты. Можна навет подумати, же 
як якіса дiлина наукы неє оперта на книжках, то нияк не фунґує. О тым уж ду-
мали Лемкы скорше, i  так в  1933 р. Методий Трохановскій выдал Буквар. Першу 
книжочку для народных школ, а пак в 1934 р. Другу книжочку для народных школ. 
На наступны підручникы треба было ждати аж до девятдесятых рокiв. Товды 
Стоваришыня Лемків выдало пару підручників в сондажовій версиі, котры вошли 
пак в  затвердженій през Міністерство Едукациі формі до реґулярного шкiльно-
го вчыня. Діждали сме ся медже iнчыма знаменитого Букваря Петра Мурянкы, 
підручників до ґраматыкы Мiрославы Хомяк, ци Словника лемкiвско-польского 
і польско-лемкiвского Ярослава Горощака. Безсперечнi тоты значучы книжкы дали 
важну основу пiд вчыня лемкiвского языка в  школах, хоц i  они не одповiдают 
теперiшнім потребам.

Великым вызывом, перед якым од должшого уж часу стоят сучасны учыте-
лі лемкiвского языка, єст брак одповiднiх пiдручникiв, котры были бы згiдны 
з актуальном проґрамовом основом i тiж одповiдали бы потребам ци вымаганям 
ученикiв. Учытелі мусят неперерывно выдумувати власний проґрам вчыня – само-
му глядати текстiв, укладати вправкы, котры можут выкорыстати на занятях. На 
жаль, заберат то барз дуже часу i роботы, котру берут на себе лем амбiтны учытелі.

Брак пiдручникiв до вчыня лемкiвского языка то не лем проблем основных 
ци середніх шкiл, але тiж i высшых. Росийска фiлолоґiя з русиньско-лемкiвскым 
языком на Педаґоґiчным Унiверситетi в Краковi, на котрій од 2001 р. мож вывчыти 
ся на професийного учытеля лемківского языка, до днес не ма комплету ака-
демiцкых книжок. Iщы до недавна подібні было і на русиньскій фiлолоґiі на Пря-
шівскым Унiверситетi. Прото рішене было выдати в 2015 р. комплет пiдручникiв 
для студентiв. Iх авторами сут учытелi Iнституту Русиньского Языка i Культуры.

Думка, жебы выдати першы русиньскы академiцкы пiдручникы была довер-
шена в рамках проєкту „Злiпшыня языковых компетенций студентiв Пряшівского 
Унiверситету в Пряшовi в языках народных меншын” при підтримці Європского 
Социяльного Фонду.
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Серия складат ся з семох части1. Од технiчной стороны книжкы сут як суцо 
зроблены, друкуваны на доброй якости папери, оправлены в тверду окладинку. Тре-
ба повiсти, што окладинка не захоплює своім ґрафічным видом – в каждій книжцi 
є така сама i взагалi не навязує до єй тематыкы. Шрифт є дост великій, а важны 
слова сут погрублены, што на певно буде помагало во вчыню ся. Окрем того хосен-
ний є тіж пiдручний формат, котрий дозвалят свобідні брати книжку в кажде мiсце.

Першы три книжкы, котры хтiл бы-м представити – Морфолоґiя i  сiнтаксiс 
русиньского языка Василя Ябура, Фонетiка, фонолоґiя i акцентолоґiя русиньского 
языка Кветославы Копоровой i Лексiколоґiя i словотворiня русиньского языка Анны 
Плiшковой – стисло односят ся до структурных, ґраматычных аспектів русинь-
ского языка. В  прозрачний, упорядкуваний спосiб омовлено в  них ґраматычны 
катеґориi языка. З огляду на iх невелику обємніст, думам, што хосенным може бы 
і было получыти іх в єдну, цілістну книжку, підручник до ґраматыкы.

Наступныма двома позициями сут Вступ до теорii лiтературы Андрiя Анто-
няка i Vyvin rusinskeho jazyka a dialеktológia Юлиi Крiшшаковой-Дудашовой. Сут то 
безсперечні інтересуючы публикациi. Головнi остатня з них, котра описує ґенезу 
і розвитя русиньского языка, односит ся шыроко до його диялектів, а єдночасні 
презентує шырший історичний аспект розвитя славяньскых языків, прото мож по 
части схоснувати тоту працу навет як пiдручник до староцерковнославяньского 
языка.

Найбарже заінтересували мя дві остатні публикациi. Перша з них, авторства 
Валерiя Падяка, названа є Iсторiя карпаторусинськой лiтературы и културы. На-
головок барз мене зацікавил, бо обсяг темы є барз велькiй i заповiдат чытательови, 
же книжка стане ся джерелом інтересуючых і важных iнформаций. Коли отворил 
єм книжку на внутрішній, наголовковій сторонi, барз єм ся розчарувал, дізрившы 
пiднаголовок, котрого не было на окладинці: Драматурґiя i націоналный театер 
на Пiдкарпатськiй Руси (1848-1989). Ци культура Пiдкарпатской Руси ограничат ся 
лем до театру, а лiтература лем до драмы? Одкаль думка, жебы писати лем о драмi 
i лем до 1989 рока? Тяжко тiж ствердити як одорвана з контексту тема односит ся 
до цiлости выдавництва. Плюсом той публикациi є долучыня вельох знимок дра-
матурґiв і акторiв, а тіж темовых вытинкiв зо старых ґазет.

Друга публикация, котра мене особливі заiнтересувала як iсторика, то книжка 
Станiслава Конєчного Naćrt dejin karpatskych Rusinov. Хтiл єм звернути увагу, же 
тота позиция, подібні як праца Юлii Дудашовой-Крiшшаковой, написана є в сло-
вацкым языку. Противні до решты авторів, тоты двоє не знают певнi русиньс-
кого языка, єднак шкода, же выдавця не подумал, жебы перевести тоты книжкы 
і створити з рештом сериі не лем темову, але тіж языкову цiлiст. Наступным ґан-
чом той книжкы є брак буд-якых iлюстраций. Коли в книжцi, котра односит ся 
до словотворіня, є тото зрозумiле, то в пiдручнику до істориi iлюстрациi были бы 
барз помiчны, найбiльше в запамятуваню фактiв i осiб. Та хоц i книжка в стислий 

1 В остатніх днях явила ся інформация о осмій части: Анна Плішкова і Кветослава Копорова, 
Русиньскый язык про чуджінців (высокошкольскый учебник), котра іщы не трафила до нас на Універ-
ситет.
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i системовий спосiб передає основны знаня на тему істориi Руси од преісторичных 
часiв до 1989 р., то не в однесіню до цілой Карпатской Руси (як гварит недокладний 
наголовок), а  лем до Пiдкарпатской. Застанавляюче є  тото, же автор не выкоры-
стал ниякых польскых джерел i книжок польскых фахівцiв, котрых преці в даным 
просторі є барз дуже.

Публикациі можут быти придатны не лем студентам русинистыкы, але тiж 
каждому, хто iнтересує ся русиньскым языком i культуром. Попри деякых хыбах, 
не мож одмовити авторам великого труду, якій вложыли в так поважний проєкт. 
Маме надiю, што в найблизшым часi поведе нам ся пiти слiдами русиньскых спіл-
брати i так само створиме пiдручникы для студентiв нашой лемкiвской фiлолоґii.
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Recenzja nagranego materiału z rekon-  
strukcją łemkowskiej muzyki rdzennej 

(projekt Micne Zila)

Remigiusz Mazur-Hanaj

Przede wszystkim od razu trzeba zauważyć, że autorzy projektu podjęli się trudnego 
zadania, ponieważ nie ma dostatecznie dużo starych wzorów ludowej muzyki łemkowskiej, 
żeby można było w sposób pewny porównywać i wyciągać dalej idące wnioski co do 
jej typów stylistyki muzycznej. W ciągu XX wieku ponadto różnicowała się ona dość 
intensywnie w zależności od mikroregionu czy momentu historycznego. Tym bardziej 
trudno się odnosić do starszych warstw muzyki, na których temat jest bardzo mało źródeł. 
Każdy z publicznie znanych (wydanych) materiałów źródłowych z muzyką łemkowską jest 
poza tym różny w charakterze. Mam tu na myśli:

 – spontaniczne śpiewy z kapelą Trochanowskich z Bielanki na płycie „Łemky”,
 – nagrania emigrantów łemkowskich w USA – kapela lub śpiew z kapelą – te są 

szczególnie wartościowe, bo dokumentują stan tej kultury muzycznej z pierwszej ćwierci 
XX w, jest ich jednak niewiele i pochodzą głównie ze wschodniej Łemkowszczyzny,

 – nagrania „Kapeli Zberanej” z Komańczy z lat 90-tych,
 – zapisy terenowe śpiewów dokonane przez Romana Reinfussa w latach 60-tych,
 – nagrania zespołu pieśni i tańca „Kyczera”, założonego częściowo z myślą o scenie 

w roku 1991 w Legnicy,
 – nagrania zespołu pieśni i tańca „Łemkowyna” z lat 90-tych.

W związku z powyższym realizacja takich projektów jak ten właśnie recenzowany 
zawsze będzie częściowo przebiegać w domenie wyobraźni i intuicji oraz odzwierciedlać 
w  jakimś stopniu dotychczasowe doświadczenia muzyczne jego uczestników (lub brak 
czy niedostatek tegoż doświadczenia).

Od strony współczesnych, uniwersalnych, szkolnych zasad poprawności muzycznej 
rekonstrukcja jest zadowalająca. Tu jednak od razu pojawia się pytanie co było zasadniczym 
celem tej rekonstrukcji, ponieważ zasady tradycyjnej (powiedzmy dla jasności: historycznej) 
stylistyki ludowej nigdy nie przystają do zasad uczonych w szkole muzycznej, a wręcz 
potrafią stać z nimi w sprzeczności. Wydaje się, że autor rekonstrukcji, pracując z młodzieżą, 
chciał lub musiał pójść na pewien kompromis, zwłaszcza, że projekt rekontrukcyjny ma 
zasięg również ponadmuzyczny (językowy, a pośrednio ogólnokulturowy).

W zakresie tradycyjnych stylów muzyki ludowej istnieją w swoich różnych odmianach 
zasadniczo dwa modele edukacji:
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1. „Wrzucanie” nawet najbardziej niedoświadczonych i młodych adeptów od razu 
na głęboką wodę najbardziej archaicznych form danej kultury muzycznej z jej cechami 
stojącymi w rażącej sprzeczości do cech współczesnej, „medialnej” kultury muzycznej 
i z uwydatnieniem jej ścisłych związków z dawną kulturą i dawnych postrzeganiem świata 
(przez ludzi żyjących w zupełnie innym trybie niż nasz); ta metoda łączy się często z celowym 
nadwartościowaniem archaicznej kultury muzycznej, która ma zawiarać „zgubioną” dzisiaj 
tzw. „prawdę”; może prowadzić do zaskakująco szybkich i dobrych rezultatów tak samo 
jak powodować zmanierowanie i długotrwałe szkody z perspektywy użytkownika kultury, 
zarówno poznawcze, mentalne, jak i w sferze realizacji i wykonawstwa; paradoksalnie 
w tej metodzie nie jest wymagana praca osobista z osobą mistrza, wystarcza praca z jego 

„wyobrażeniem”; metoda ta jest reprezentowana zwłaszcza przez Fundację „Muzyka kresów” 
i jej założyciela Jana Bernada, a wywodzi się z jego doświadczeń teatralnych (ukształtowały 
go metody pracy z teatrem czy też postteatrem Jerzego Grotowskiego); ta metoda raczej 
premiuje jednostki.

2. Model mniej lub bardziej liberalny i zakłada stopniową edukację, która nie stosuje 
swoistego „prania mózgu”, ale szanuje poprzednie doświaczenia adepta, nawet jeśli pozostają 
one w sprzeczności ze spodziewanym efektem nauki; minusem tej metody, jest to, że 
rozkłada się dłużej w czasie oraz może prowadzić do bardziej powierzchownych rezultatów, 
jest mniej dyscyplinująca, sprzyja brakowi samokrytycyzmu – jako, że postępy są powolne, 
w dumę potrafi wbić nawet mała ich skala lub odwrotnie – rozczarować, zwłaszcza osoby 
bardziej ambitne mogą wtedy pod wpływem impulsu chwili, nienależycie przemyślanej 
decyzji, porzucić na zawsze nie przynoszącą szybkich i wymiernych rezultatów naukę 
lub próbować odnaleźć się w metodzie pierwszej; w metodzie tej wymagany jest kontakt 
z żywą kulturą, bez względu na jej stopień zachowania, osobiste spotkanie z mistrzem; 
metoda ta reprezentowana jest głównie przez środowiska, związane z tzw. ruchem domów 
tańca w Polsce, a korzystające z wzorców wypracowanych przez Węgrów; ta metoda raczej 
premiuje edukację grupową.

Autor rekonstrukcji, mając przed sobą perspektywę pracy przede wszystkim z grupą 
młodzieży łemkowskiej postanowił skorzystać z modelu drugiego. I jak sądzę słusznie. 
Potwierdzają to nagrania. Nie znam planów na przyszłość związanych z projektem, czy był 
wydarzeniem jednorazowym i zamkniętym w czasie czy jest planowana jego kontynuacja. 
Bez względu na to jednak sądzę, że podstawowe i możliwe w ramach przyjętej metody 
cele na tym, początkowym jej etapie, zostały osiągnięte. Młodzież poznała repertuar 
zaczerpnięty z konkretnych źródeł, nauczyła się go śpiewać, zespół śpiewa w każdym 
utworze nagrania. Dziewczyny śpiewają w miarę naturalnymi głosami i co ważne (a co 
jest bolączką wielu rekontrukcji śpiewaczych z udziałem młodzieży) wyzbyte są manier, 
wynikających z powszechnej muzycznej edukacji medialnej, w której dominuje repertuar 
anglosaski i związane z nim nieodłącznie pewne cechy stylistyczne, maniery wykonawcze, 
a nawet barwowe i emisyjne – bo te rzeczy wynikają bezpośrednio lub pośrednio z danej 
prozodii i fonetyki językowej czy pewnych sezonowych mód lansowanych mocno przez 
przemysł rozrywkowy.

Zespół śpiewa „na prostkę”, jak mówią na wsi, czyli bez ozdobników, bo po pierwsze 
melizmatyka, czyli zdobnictwo w śpiewie przynależy zasadniczo stylom indywidulnego, 
solowego śpiewu (notabene w tym składzie nie widzę na razie kandydatki na solistkę), 
a w śpiewie zespołowym realizuje się jedynie ich część, a po drugie śpiewanie z osadzeniem 
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w stylu, a co za tym idzie z częścią ozdobników możliwych do wykonania zespołowo jest 
w dodatku bardzo trudne – potrafią to jedynie zespoły autentyczne, których członków 
łączą poza w  miarę jednorodną muzyką (wyrastali razem w  egalitarnym kontakcie 
z nią) silne i szerokie więzi, obejmujące całość lokalnych kodów kulturowych, znaczeń 
i zachowań, wspólnota zamieszkania, sąsiedztwo. Dziś takie silne i całościowe więzi 
lokalne są coraz rzadsze, coraz trudniejsze do utrzymania wobec oczywistych zmian 
kulturowych, mobilności społecznej, indywidualizacji stylów życia i inwazji globalnego 
przemysłu rozrywkowego. Ważne też, że zespół uczył się tych pieśni i piosenek w kontakcie 
z żywą kapelą, wykonującą ze swobodą, w sposób urozmaicony, poprawnie muzycznie 
i stylistycznie (jak na potrzeby tego etapu nauki) muzykę instrumentalną nieodłącznie 
związaną ze śpiewem.

Sądzę, że zadanie związane o osiągnięciem tzw. pierwszego horyzontu w recenzowanym 
projekcie rekontrukcyjnym zostało wykonane dobrze i pozytywnie odbieram jego rezultaty 
w postaci nagrań.

Do rezultatów istotniejszych jednak niż uchwycenie danego momentu w  postaci 
nagrania i istotniejszych niż naukowy czy edukacyjny wymierny efekt, należą według 
mnie więzi, które się zazwyczaj podczas takiej pracy rodzą. To jest bowiem właśnie ten 
element wszelkiego działania projektowego w kulturze, który choć trudny do uchwycenia 
i niełatwy do zrealizowania – to jeśli się powiedzie dopiero wtedy możemy mówić o pełnym 
sukcesie projektu. To jest jego główna wartość dodana, która sprawia, że konkretny 
sukces edukacyjny może owocować w przyszłości, być kulturową i społeczną inwestycją. 
Trudno mi jest ocenić jak jest w tym przypadku, zakładam jednak, że jakieś efekty tego 
rodzaju są, a  jeśli tak to mam jeszcze garść uwag, dotyczących być może przyszłych 
losów tego przedsięwzięcia, jego kontynuacji, bo uważam, że ma ona głęboki sens. Sens 
miałoby również wtedy kolejne nagranie za rok czy 2 lata (może np. dokonane na żywo, 
w spontanicznej sytuacji zabawy), obrazujące postępy zespołu i być może już o jakichś 
walorach artystycznych. Bo tymczasem mamy do czynienia z taką szkolną, że tak powiem, 
rekontrukcją, a przydałoby się ją „otelepać” w życiu. Warto też pamiętać, że nieodłącznym 
elementem swoistej ludowej trójjedynej chorei oprócz śpiewu i muzyki jest taniec. Ba, nawet 
w polskiej tradycji zabawa taneczna była nazywana muzyką.

Uwagi w kontekście ewentualnej kontynuacji projektu

1. Kapela

Przede wszystkim brakuje mi w kapeli drugich skrzypiec w charakterze harmoniczno-
rytmiczno-barwowego sekundu czy tzw. kontry (w kapelach łemkowskich wydaje się, że 
kontra zdarzała się na tyle często, że można mówić o „typie” kapeli łemkowskiej trzy- 
a bawet czteroosobowej, na to wskazują też moje rozmowy z najstarszymi mieszkańcami 
wschodniej Łemkowszczyzny, przeprowadzone w latach 2007-09, na to wskazuje też silna 
obecność takiej kapeli w innych obszarach Karpat). Chętnie brano do kapeli trzeciego 
skrzypka, który grał warianty melodii, obligato. Wtedy faktura całego muzykowania 
kapeli była ciekawsza i bardziej urozmaicona, a co też ważne wzmacniała się siła brzmienia 
i głośności kapeli, grającej przecież w warunkach akustycznych. Słychać, że skrzypek (chyba 
dziewczyna?) stara się i gimnastykuje, ogrywa, wariantuje, zdobi, zmienia tonacje (może aż 
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za bardzo), bo chce wypełnić właśnie lukę braku drugich czy trzecich skrzypiec. W ogóle 
gra skrzypka sprawia dobre wrażenie, prowadzi melodię i ogrywa ją, wzbogaca, ciekawie 
towarzyszy śpiewowi, chociaż styl zdobienia, frazowania czy smyczkowania zanadto wydaje 
się przypominać muzykę rzeszowską. Dobry jest także bas, który trzyma rytm i puls, 
harmonizuje – z tym że oczywiście zakładam, że jest to rekonstrukcja odnosząca się do 
nieco już nowszych warstw muzyki, kiedy to granie funkcyjne rozwijało się i było modne, 
w dawniejszych warstwach muzyki dominowało traktowanie basu bardziej rytmiczno-
barwowe, a mniej harmoniczne, grano również „dzikie funty”, które dawały energię 
i klimat, a nie miały ściśle powiązania z harmoniką funkcyjną, raczej jeszcze modalną, albo 
były swoistym miksem jednej i drugiej. Trochę przeszkadza mi takie jednolite w całym 
praktycznie materiale granie kontrabasowe, przydałoby się przynajmniej trochę basowania 
po strunach, większego zróżnicowania smyczka (tak jak w 5 np., Kapuszanskij). Bas jest 
też może zbyt miękki i akuratny na przestrzeni całego materiału, czasem można by zagrać 

„z pazura”, ostrzej, to też wydaje się konsekwencją braku kontry, który to brak również bas 
stara się nadrabiać. Ale swoją najważniejszą rolę spełnia – daje tzw. podstawę. Dobrym 
pomysłem jest wprowadzenie w kilku nagraniach sopiłki.

2. Śpiew

Nagrania są jednak dość monotonne nie tylko ze względu na pewną schematyczność kapeli, 
ale przede wszystkim ze względu na śpiew dziewczyn, który jest poprawny i czysty, ale 
mało emocjonalny, przypomina bardziej scholę niż grupę wiejskich dziewcząt. Czasem 
ociera się wręcz o manierę „kolonijną” („Odkal soneczko”, „Oj ty diłczyno”). Ja wiem, że to 
jest jest sprawa dojrzałości przede wszystkim, bo do pewnego wieku, to nie ma za bardzo 
o czym śpiewać… Ale mam też uwagi ściśle muzyczne. Otóż śpiew jest mało zróżnicowany 
barwowo i dynamicznie. Ekspresja śpiewu ma zbyt mały zakres. Dziewczyny śpiewają 
w miarę naturalną emisją, ale jednak przydałoby się trochę mocniejszego białego głosu 
i ekspresji. Biorą dźwięki zbyt czysto, bez glissand, schodków różnych, ozdobników etc. 
Ergo śpiewają mało stylowo. Trochę odśpiewują, mało osobiście to brzmi (ale tu wracamy 
do wieku…) W kontekście ewentualnej przyszłej pracy warto byłoby znaleźć jeszcze 
jedną śpiewaczkę, silną osobowość, muzykalną, o dobrych warunkach głosowych, przede 
wszystkim ciekawej, indywidualnej barwie. Zdynamizowałaby ona wykonania zespołowe, 
mogłaby też popisać się czasem solistycznie (te nagrania bardzo korzystnie ożywia solowy 
śpiew męski.) Na śpiew korzystnie wpłynąłby również sugerowane już wyżej „utanecznienie” 
zespołu, ale takie nie z myślą o scenie, a wyłącznie dla przyjemności.

Powyższe sugerowane zmiany skutkowałyby jak sądzę, wzbogaceniem tego projektu, 
tej muzyki o wymiar artystyczny, który warto mieć na względzie, ponieważ bardzom 
wzmacnia efekt edukacyjny takich działań, wyzwala w sposób naturalny ochotę do 
naśladowania i inspiruje.
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почестний член Общества ім. Александра Духновича в Пряшові, головний редак-
тор радия ЛЕМ.фм в роках 2011–2012 і на ново од 2015. Реалізує авдициі для радия 
ЛЕМ.фм, публикує на інформацийным портали ЛЕМ.фм+, в двотыжденнику „Ін-
фоРусин”, двомісячнику „Бесіда” і в „Голосі Русина”.

Олена Дуць-Файфер др габ. – літературознавчыні, лемкознавчыні, історик штукы, 
редакторка, поетка, адюнкт в Інституті Східньославяньской Філолоґіі Ягайлонь-
ского Університету, заложытелька напряму (пак специяльности) росийска філо-
лоґія з русиньско-лемківскым языком на Педґоґічным Університеті в Кракові, де 
выкладат лемківскій язык, літеретуру і культуру. Єй науковы заінтересуваня: лі-
тература а етнічніст, література етнічных меншын, меншыновы дискурсы, медже-
культуровы реляциі, антрополоґія литературы, ревіталізация загороженых культур 
і языків. Авторка близко 200 науковых публикаций, в тым моноґрафій: Literatura 
łemkowska w drugiej połowie XIX i na początku XX w., Краків 2001 oraz Między bukwą 
a literą. Współczesna literatura mniejszości białoruskiej, ukraińskiej i łemkowskiej w Polsce, 
Краків 2012. Опрацувала Антолоґію повыселенчой лемківской літературы і Бесід-
ник польско-лемківско-английскій, веде ансамбль опрацовуючий контекстуальний 
словник лемківского языка.



188

Запискы про авторiв  •  Notki o autorach

Річард Кастер/Custer – журналіста, редактор, маґістер східньоєвропейскых студий 
і історик специялізуючий ся в істориі лемківскых і карпаторисниньскых еміґрантів 
в Зєднаных Штатах. Од 1994 рока є начальным редактором the „New Rusyn Times” 
(Carpatho-Rusyn Society). Він є спілавтором книжкы Príkra (2006) і автором научных 
і популярных дописів на тему русиньской істориі і культуры. Веде бльоґ Carpatho-
Rusyns of Pennsylvania, http://rusynsofpa.blogspot.com і  працує над книжком про 
історию Карпатскых Русинів в Пенсильваніі.

Петро Козміньскі – студент II рока росийской фiлолоґii з русиньско-лемкiвскым 
языком і студент II рока маґістерскых студий в обсягу істориі на Ягайлоньскым 
Университеті. Пише маґістерску працу на тему часопису „Лемко” (1911–1914).

Кветослава Копорова, др – асистентка в Інституті Русиньского Языка і Культуры 
на Пряшівскым Університеті, языкознавчыня, специялістка в  обсягу фонетыкы, 
лексиколоґіі, комунікатывной зручности в просторі русиньского языка. Докторат 
отримала на основі працы Орфоепічна характерістіка русинського языка на гра-
ніцї выходославяньскых і  западославяньскых лінґво-културных контактів. З  ос-
новных прінціпів русинськой высловности. Спілавторка орфоґрафічного словника 
русиньского языка Русиньска лексіка на основі змін у правилах русиньского языка 
(2007); авторка высокошкольского учебника Фонетіка, фонолоґія і  акцентолоґія 
русиньского языка. (2015); спілавторка (попри В. Ябурі і А. Плішковій) моноґрафіі 
Ґраматіка русиньского языка; авторка десяток науковых статий.

Анна Кырпан – журналістка, малярка, ілюстраторка, плястык, спілпрацівниця ін-
тернетового радия ЛЕМ.фм – кореспондентка з Украіны. Ініцияторка і орґанізаторка 
культурных лемківскых подій в середовиску лемівскых переселенців на Украіні. 

Пшемыслав Мазур, др – політолоґ, адюнкт в  Інституті Громадяньской Безпекы 
і Едукациі Педаґоґічного Університету ім. Комісиі Народовой Едукациі в Кракові, 
специялізує ся в народовій проблематыці, істориі політычной думкы, украіньскій 
і лемківскій квестиі а тіж політычным маркетінґу. 

Реміґіюш Мазур-Ганай – етноґраф, музык, аніматор культуры, документатор 
і выдавця традицийной музыкы, головний редактор порталів MuzykaTradycyjna.pl, 
MuzykaRoztocza.pl, Leksykonu Muzykantów i Śpiewaczek, член жірі Фестівалю Народ-
ных Капель і Співаків в Казімєжу Дольным.

Павел Малецкій, др – адюнкт на Науково-Технічным Університеті (AGH) в Крако-
ві. Маґістерскы студия на напрямах Автоматыка і Роботыка та Інжинєрия звуку 
закінчыл з  выріжніньом. На механічным факультеті AGH, в  2013 році оборонил 
докторску дисертацию під наголовком Ewaluacja subiektywnych i obiektywnych cech 
pola akustycznego obiektów o dużym czasie pogłosu. Його науковы заінтересуваня зо-
середжают ся на психоакустиці, а особливо на перцепциі хоровой музыкы в при-
сутности поголосу, але тіж інтенсывні працує над модерныма амбісонічныма тех-
ніками синтезы звуку. Єст лавреатом вельох нагорід і стипендий, м. ін. Стипендиі 
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Президента Міста Кракова ци європского проєкту Доктус. Є автором більше як 50 
наукових дописів. Был долголітім членом ансамблю „Лемковина” і хору „Ірмос”. Од 
2015 р. є ведучым заряду Стоваришыня „Руска Бурса” в Ґорлицях. 

Петро Медвід – журналиста, абсольвент Грекокатолицкого Теолоґічного Факуль-
тету Пряшівского Університету. Головний редактор двотыжденника „ІнфоРусин”. 
Проґрамовий ведучий інтернетового радия на Словациі Русин.фм, коментатор 
в радию ЛЕМ.фм. Фелієтоніста і есеіста, публикує своі статі на порталях ЛЕМ.фм, 
Holosy.sk, Rusynacademy.sk, в „Народных Новинках”, „Русині”. Занимат ся драма-
турґійом і музыком до театральных пєс.

Даміан Новак – дослідник і культирознавця, докторант в Інституті Істориі Ряшів-
ского Університету, працівник Нацийонального Інституту Дідицтва. Занимат ся 
історийом галицкой архітектуры (світской і сакральной), ґенеалоґійом, історичном 
демоґрафійом і конфесийныма одношынями в Галициі і на Подоли. Автор пару-
десятьох дописів, репортажів та книжковых выдавництв моноґрафічных зарисів 
місцевости Галициі і Подоля.

Каролина Новак – студентка II рока росийской фiлолоґii з русиньско-лемкiвскым 
языком.

Плишкова Анна, др габ. – языкознавчыні, карпаторусиністка, директорка Інсти-
туту Русиньского Языка і Культуры на Пряшівскым Університеті. Авторка трьох 
моноґрафій і парудесятьох науковых статий з простору социйолінґвістыкы, дія-
хронной і синхронной лінґвістыкы а тіж словотворства сучасного русиньского 
языка. Єст єдном з головных творчынь норматывных принципів русиньского языка, 
орфоґрафічных словників, підручників до русиньского языка. Веде цикл выкладів 
„Studium Carpato-Ruthenorum” і редаґує науковы збірникы прац, котры сут ефектом 
того циклю.
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Alena Blichowa, dr – filolożka-rusynistka, tłumaczka, lektorka języka rosyjskiego na 
Słowackim Uniwersytecie Technicznym w  Bratysławie, tłumaczka w  Ministerstwie 
Transportu Republiki Słowackiej. Naukowo zajmuje się lingwokulturologią na bazie 
literatury przekładowej i teorią przekładu.

Richard Custer – dziennikarz, redaktor, magister Studiów Wschodniosłowiańskich 
i historyk specjalizujący się w historii łemkowskich i karpackorusińskich emigrantów 
w Stanach Zjednoczonych. Od roku 1994 jest redaktorem głównym „The New Rusyn Times” 
(Carpatho-Rusyn Society). Jest współautorem książki Príkra (2006) і autorem naukowych 
i popularnych artykułów na temat rusińskiej historii i kultury. Prowadzi blog Carpatho-
Rusyns of Pennsylvania, http://rusynsofpa.blogspot.com і pracuje nad książką o historii 
Rusinów Karpackich w Pensylwanii.

Helena Duć-Fajfer, dr hab. – adiunkt w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, wykładowczyni języka, kultury i literatury 
łemkowskiej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Zainteresowania naukowe: 
literatura a etniczność, literatura mniejszości etnicznych, dyskursy mniejszościowe, relacje 
międzykulturowe, antropologia literatury, rewitalizacja kultur i języków zagrożonych. 
Autorka ok. 200 publikacji naukowych, w tym monografii: Literatura łemkowska w drugiej 
połowie XIX i na początku XX w., Kraków 2001 oraz Między bukwą a literą. Współczesna 
literatura mniejszości białoruskiej, ukraińskiej i  łemkowskiej w  Polsce, Kraków 2012. 
Opracowała Antologię powysiedleńczej literatury łemkowskiej oraz Rozmówki polsko-
łemkowsko angielskie. Kieruje zespołem przygotowującym słownik kontekstualny 
współczesnego języka łemkowskiego.

Bogdan Gambal – dziennikarz, absolwent etnologii na Uniwersytecie Jagiellońskim 
w Krakowie, przewodniczący zarządu Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorlicach w latach 
1993–1995 oraz 2001–2015, honorowy członek Towarzystwa im. Aleksandra Duchnowycza 
w Preszowie, redaktor naczelny radia LEM.fm w latach 2011–2012 i ponownie od 2015 
r. Realizuje audycje dla radia LEM.fm, publikuje na portalu informacyjnym LEM.fm+, 
dwutygodniku „InfoRusyn”, dwumiesięczniku „Besida” i w „Hołosie Rusyna”.

Bogdan Horbal, dr – historyk, bibliotekoznawca, pracuje w New York, Public Library. 
Jego zainteresowania naukowe to historyczny rozwój społeczności łemkowskiej zarówno 
w Europie, jaki w Ameryce Północnej. Opublikował ponad sto prac (https://nypl.academia.
edu/BogdanHorbal), w tym książki: Działalność polityczna Łemków na Łemkowszczyźnie 
1918–1921 (1997), Лемківска народна музыка на восковых циліндрах (1901–1913) і амери-
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каньскых рекордах (1928–1930) (2008) [z Walterem Maksymowiczem], Lemko Studies: 
A Handbook (2010). Jest autorem prawie 200 opracowań w: Encyclopedia of Rusyn History 
and Culture (2002, wyd. II poprawione i uzupełnione 2005), przetłumaczył też niektóre 
teksty do: God Is a Rusyn: An Anthology of Contemporary Carpatho-Rusyn Literature, 
red. E. Rusinko (2011) Obecnie kończy pracę nad monografią wsi Bartne.

Kvetoslava Koporova, dr – asystentka w Instytucie Rusińskiego Języka i Kultury na 
Uniwersytecie w  Preszowie, językoznawczyni, specjalistka w  dziedzinie fonetyki, 
leksykologii, sprawności komunikacyjnej w zakresie języka rusińskiego. Doktoryzowała 
się na podstawie rozprawy Орфоепічна характерістіка русинського языка на граніцї 
выходославяньскых і западославяньскых лінґво-културных контактів. З основных 
прінціпів русинськой высловности. Jest współautorką słownika ortograficznego języka 
rusińskiego Русиньска лексіка на основі змін у правилах русиньского языка (2007); 
autorką podręcznika dla szkół wyższych Фонетіка, фонолоґія і акцентолоґія русинь-
ского языка. (2015); współautorką (wespół z W. Jaburem i A. Pliszkową) monografii Ґра-
матіка русиньского языка i autorką dziesiątek artykułów naukowych .

Piotr Koźmiński – student II roku specjalności filologia rosyjska z językiem rusińsko-
łemkowskim. Student II roku studiów magisterskich na kierunku historia na Uniwersytecie 
Jagiellońskim. Pisze pracę magisterską na temat czasopisma „Łemko” (1911–1914).

Anna Kyrpan – dziennikarka, malarka, ilustratorka, plastyk. Współpracownica łemkowskiego 
radia internetowego LEM.fm – korespondentka z Ukrainy. Inicjatorka i organizatorka 
łemkowskich imprez kulturalnych w środowisku łemkowskich przesiedleńców na Ukrainie.

Paweł Małecki, dr – adiunkt, wykładowca na kierunku Inżynieria Akustycznna na AGH, 
konsultant akustyczny i reżyser dźwięku. Studia magisterskie na Wydziale Mechanicznym 
w Akademii Górniczo-Hutniczej na dwóch kierunkach: Automatyka i Robotyka oraz 
MiBM: Wibroakustyka i Inżynieria Dźwięku z wynikiem celującym. W 2013 roku na tym 
samym wydziale obronił doktorat na temat: Ewaluacja subiektywnych i obiektywnych cech 
pola akustycznego obiektów o dużym czasie pogłosu. Praca ta skupiała się na zagadnieniach 
psychoakustycznych w percepcji muzyki chóralnej w silnie pogłosowym polu akustycznym. 
Jego zainteresowania naukowe skupiają się na auralizacji oraz wykorzystaniu technik 
ambisonicznych w analizie zjawisk akustycznych. Jest laureatem wielu stypendiów i nagród, 
m. in. Stypendium Prezydenta Miasta Krakowa, europejskiego stypendium Doctus 
i innych. Jest autorem ponad 50 prac naukowych, w tym 18 artykułów w czasopismach 
z listy Thomson Reuters.

Przemysław Mazur, dr – politolog, adiunkt w Instytucie Bezpieczeństwa i Edukacji 
Obywatelskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 
specjalizuje się w problematyce narodowej, historii myśli politycznej, kwestii ukraińskiej, 
łemkowskiej i marketingu politycznym.

Remigiusz Mazur-Hanaj – etnograf, muzyk, animator kultury, dokumentator i wydawca 
muzyki tradycyjnej, redaktor naczelny portalu MuzykaTradycyjna.pl, MuzykaRoztocza.pl, 
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Leksykonu Muzykantów i Śpiewaczek, juror Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych 
w Kazimierzu Dolnym

Petro Medwid – dziennikarz, absolwent Greckokatolickiego Wydziału Teologicznego 
Uniwersytetu w Preszowie. Redaktor naczelny dwutygodnika „InfoRusyn”. Redaktor 
programowy Rusyn.fm – radia internetowego na Słowacji, komentator w  radio 
LEM.fm. Felietonista i eseista, publikuje swoje teksty na portalach LEM.fm, Holosy.sk, 
Rusynacademy.sk, w „Narodnych Nowynkach”, „Rusynie”. Tworzy opracowania muzyczne 
i dramaturgiczne sztuk teatralnych.

Damian Nowak – badacz, kulturoznawca, doktorant w Instytucie Historii Uniwersytetu 
Rzeszowskiego, pracownik Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Zajmuje się dziejami 
architektury galicyjskiej (świeckiej i sakralnej), sztuką sepulkralną, genealogią, demografią 
historyczną oraz stosunkami wyznaniowymi. Autor kilkudziesięciu artykułów, reportaży 
i książkowych zarysów monograficznych miejscowości Galicji i Podola.

Karolina Nowak – studentka II roku specjalności filologia rosyjska z językiem rusińsko-
łemkowskim.

Anna Pliszkowa, dr hab. – językoznawczyni, karpatorusynistka, dyrektorka Instytutu 
Rusińskiego Języka i Kultury na Uniwersytecie w Preszowie. Autorka kilku monografii 
i  kilkudziesięciu artykułów naukowych z  zakresu socjolingwistyki, lingwistyki 
diachronicznej i synchronicznej oraz słowotwórstwa współczesnego języka rusińskiego. 
Jest jedną z głównych twórczyń zasad normatywnego języka rusińskiego, słowników 
ortograficznych, autorką podręczników do języka rusińskiego dla szkół średnich 
i wyższych. Prowadzi cykl wykładów „Studium Carpato-Ruthenorum” i redaguje zbiory 
prac powstałych w tym cyklu.


