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Меншыновы языкы од давна занимают важне 
місце в світовій літературі. Привыкли сме єднак ґу тому, 
што часто іх присутніст назначена єст рівночасным 
перекладом на язык векшыновой групы (або сут присутны 
лем в тым перекладі). Без автономіі стают ся еґзотычном 
прикрасом, своєрідном культуровом атракцийом для чы- 
тателя, якій до властивой лектуры ма єднак приступити 
в «домінуючым», «народовым» або «медженародным» языку. 
Сеса публикация єст інча. Возникла з ініциятывы члена 
меншыновой соспільности, што рішыл перевести на свій 
язык, шлезскій, вершы выдатного творці приналежного 
до інчой етнічной меншыны – лемківской. Хоц за каждом 
з тых соспільности стоіт розвивана столітями і в вельох 
аспектах неповторна, самобытна історична траєктория 
і сут они ефектом специфічных культуровых, соспільных 
і достоменностьовых процесів осадженых в одмінных ґе- 
оґрафічных реалиях, то єднак барз вельо іх лучыт: тото, же 
мусят дефініювати власну окреміст в опозициі до культур 
і языків векшыновых, іх народовых дискурсів і ідеолоґій, 
травматычный досвід переслідувань і зазнаных в минулым 
кривд, протиставліня ся асиміляцийным політыкам, трудны 
реляциі з векшыновыма групами ци борба о узнаня власной 
окремости. Тота остатня, успішна як ходит о Лемків, фурт 
є отворена для Шлезаків.

Днешня ситуация меншын і вызваня, з якыма ся зма- 
гают, доводят до того, же хоснувателі языків, што сут 
загрожены перерваньом меджепоколіньовой трансмісиі, 
повинны зо собом бесідувати, ділити ся досвідом, спома- 
гати і лучыти своі силы в обороні власной достоменности 
і языково-культурового продолжыня. Вказувати, же вельо- 
язычна комунікация єст нормом, а не вынятком при- 
реченым на загыбель в уніфікуючых глубинах істориі. 

Myńszośćowe godki uod downa majům wożny plac we 
śwjatowyj literaturze. Przibadali’my śe ale do tego, iże jejich 
uobecnośći zowdy towarziszy przekłod na godka uod wjynk-
szośćowyj grupy (abo sům uobecne yno w takim przekładźe). 
Pozbawjůne autůnůmije stowajům śe egzotycznům uozdobům, 
kulturowům atrakcyjům dlo uodbjorce, kery ale richticznyj 
lektury mo śe podjůńć we godce, co «důminuje», godce «no-
rodowyj» abo «mjyndzynorodowyj». Ta publikacyjo je inkszo. 
Zrodźůła śe ze ińicjatywy człůnka myńszośćowyj społecznośći, 
kery postanowjůł przełożyć na swoja godka, ślůnsko, wjyrsze 
uod wybitnego twůrce, co przinoleży do inkszyj etńicznyj myń-
szośći – łymkowskij. Choća za kożdům z tych grup stoji wjelo-
wjekowo i pod mocům wzglyndůw uńikalno historyczno tra-
jektoryjo i sům uůne produktym specyficznych kulturowych, 
społecznych i tůżsamośćowych procesůw, uosadzůnych we 
uodmjynnych geograficznych realjach, moc jich kupluje: mus 
defińowańo włośnyj uodrymbnośći we uopozycyji do kulturůw 
i godkůw uod wjynkszośći, jejich dyskursůw i norodowośćo-
wych ideologijůw; traumatyczne szprymy prześladowań i do-
znowanych krziwd; ńyzgoda na asymilacyjno politika, ćynżke 
relacyje ze wjynkszoścowymi grupami abo walka uo uznańy 
swojij uodrymbnośći. Ta uostatńo – zakůńczůno sukcesym 
u Łymkůw, durch aktualno dlo Ślůnzokůw. 

Teroźno sytuacyjo myńszośći i wyzwańa, z kerymi śe 
zmogajům, powodujům ale, iże używocze godkůw, w kerych 
mjyndzypokolyńowo transmisyjo je zagrożůno, winńi ze so- 
bům godać, dźelić śe szprymami, spjyrać i kuplować swůj 
potyncjał dlo uobrůny tůżsamośći a godkowo-kulturowego 
przekazu. Pokazować, iże wjelogodkowo kůmuńikacyjo je nor-
mům, a ńy yno wyjůntkym, skozanym na sńiszczyńy bez uńi- 
fikatorske zamynta historyje. Poznować swoja uodrymbność 
i wpływać na wjynkszo śwjedůmość wjynkszośćowych grup. 

Од выдавці Uod wydowce
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Познавати свою окреміст і влияти на більшу свідоміст 
векшыновых груп. Прото збірка, што єй оддаєме в рукы 
чытатели, то жыве свідоцтво языковой ріжнородности 
нашой державы, а єдночасно фасцинуючого творчого 
диялоґу на літературным пограничы культур і языків, 
диялоґу, што усуват комунікацийны барєры нарастаючы 
десятьолітями будуваня держав єдного народу і єдного 
языка. Його творці вказуют, што не треба нам посередництва 
векшынового языка, жебы дотерати до шыроко кругу 
чытатели.
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Skirz tego tůmik, kery uoddowůmy w wasze rynce, je żywym 
śwjadectwym godkowyj roztůmajtości naszego państwa, a spo-
łym z tym – interesantnego, twůrczego djalogu na literackim 
pograńiczu kulturůw i godkůw; djalogu, co likwiduje kůmu- 
ńikacyjne szpery, kere narosły bez dźeśůntki lot budowańo 
państw jednyj nacyje i jednyj godki. Uůnego twůrce pokazujům, 
iże ńy potrza nům postrzedńictwa wjynkszośćowyj godki, coby 
dotrzić do szyrokigo grůna czytoczůw.
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