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ЧАСОПИС ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕМКІВЩИНА» 

ХІV ВСЕУКРАІНСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
Лемківської культури в Монастириську 4-5 серпня 2012 р.

Про підготовку 
та проведення в області 
ХІV Всеукраїнського 
фестивалю лемківської 
культури 
«Дзвони Лемківщини»

Відповідно до Указу Президента України 
від 12 січня 2009 року № 6/2009 «Про деякі 
невідкладні заходи щодо підтримки куль-
тури і духовності в Україні» та наказу Мі-
ністерства культури України від 05 грудня 
2011 р. № 82 «Про затвердження Порядку 
організації і проведення всеукраїнських фес-
тивалів аматорського мистецтва», з метою 
збереження та пропагування лемківської 

культури, народної творчості, обрядів, тра-
дицій, звичаїв, декоративно-ужиткового, 
образотворчого мистецтв, привернення уваги 
молоді, інших верств населення до лемків-
ського фольклору, етнографії: 

1. Провести 04-05 серпня 2012 року в м. 
Монастириська Тернопільської області ХІV 
Всеукраїнський фестиваль лемківської куль-
тури «Дзвони Лемківщини». 

2. Утворити організаційний комітет з 
підготовки та проведення в області ХІV Все-
українського фестивалю лемківської куль-
тури «Дзвони Лемківщини» у складі згідно з 
додатком.

3. Затвердити заходи з підготовки та про-
ведення ХІV Всеукраїнського фестивалю 
лемківської культури «Дзвони Лемківщини», 
що додаються.

4. Районним державним адміністраціям, 

виконавчому комітету Тернопільської місь-
кої ради забезпечити участь аматорських 
художніх колективів та майстрів народної 
творчості в ХІV Всеукраїнському фестивалі 
лемківської культури «Дзвони Лемківщини».

5. Управлінню культури облдержадмініс-
трації, Монастириській районній державній 
адміністрації забезпечити організацію про-
ведення в області ХІV Всеукраїнського фес-
тивалю лемківської культури «Дзвони Лем-
ківщини».

6. Головному управлінню з питань внут-
рішньої політики, національностей, релігій, 
преси та інформації облдержадміністрації, 
редакції газети «Свобода», обласній дер-
жавній телерадіокомпанії забезпечити широ-
ке висвітлення підготовки та проведення 
ХІV Всеукраїнського фестивалю лемківської 
культури «Дзвони Лемківщини». 

7. Управлінню культури облдержадмініс-
трації забезпечити координацію роботи з 
організації та проведення ХІV Всеукраїнсь-
кого фестивалю лемківської культури «Дзво-
ни Лемківщини» і про стан виконання цього 
розпорядження інформувати обласну дер-
жавну адміністрацію до 30 вересня 2012 року. 

8. Визнати таким, що втратило чинність, 
розпорядження голови обласної державної 
адміністрації від 14 червня 2011 року № 448 
«Про підготовку та проведення ХІІІ Все-
українського фестивалю лемківської куль-
тури «Дзвони Лемківщини».

9. Контроль за виконанням розпорядження 
покласти на заступника голови обласної дер-
жавної адміністрації ГОЧА П. В.

Голова обласної державної 
адміністрації   В.А.ХОПТЯН

Фоторепортаж І. Дуди.

Інформацію про фестиваль 
читайте на стор. 2.

..
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Сергій Литвиненко

ЗУСТРІЧІ 
з Михайлом Телігою

 Свого особистого життя в Україні поза 
військом – в перші роки ми не уявляли. Воно 
мало початись вже аж тоді, коли Українська 
Самостійна Держава, всіма визнана, із могучою 
мілітарною силою стане на власних ногах. 
Аж тоді йому ввижався медичний факультет 
Київського Університету, а мені Київська Ака-
демія Мистецтв.

Так минули нам три дні... Та надалі зали-
шитися на самоті не дали нам люди. Ми-
хайлове інкогніто виявилось і треба було його 
впровадити в доми усіх моїх знайомих українців.

І щоденно над вечір можна було бачити на 
вулицях Нового Санча двох юнаків, у одного 
з яких, на рамені, через плече висів якийсь 
дивної форми великий предмет у сірому фу-
тералі. Це Михайло у моєму супроводі ішов 
співати лемкам пісень та дум з далеких україн-
ських степів.

За час побуту Михайла у Санчі, здається, 
двічі виїздили ми з ним на концерти до лем-
ківських сіл Лабови та Нової Весі. Тоді вперше 
лемки побачили український народній стру-
мент, про який майже ніхто з них не чув.

Враження з цих концертів було величезне. 
Треба сказати, що слова Україна, Українці, Ук-
раїнське, які раз-у-раз лунали в Михайлових 
думах були ще тоді на Лемківщині, не тільки 
не популярні, а навіть ворожі в очах лемка, це 
були синоніми зради всього «руського». Про це 
все Теліга був попереджений, однак мимо того, 
враження на селян було таке сильне, що коли 
під кінець першої частини концерту Михайло 

проспівав про зруйнування Січі, де зокрема 
підкреслив слова «а московська вся старшина 
церкву грабувати» – то половина залі радала 
повним голосом. Коли ж на закінчення усього 
концерту проспівав думу про Головного Отама-
на Симона Петлюру, де теж ясно сказано про 
боротьбу з московською комуною, то заля гри-
міла від оплесків та вигуків захоплення. А коли 
після концерту пішли на «клебанію» на вечерю 
та наніч, то за нами йшов цілий гурт селян, 
який розсівся на широкій веранді приходства, 
чекав, аж ми повечеряєм, бо «пан-господин» 
ще по вечері «щось нам заграють». І Михайло 
дійсно грав найбільш патріотичних наших дум, 
даючи короткі пояснення до кожної з них. Цей 
нереклямований концерт трівав довше, як той 
попередній, бо десь до 12 години ночі, а слу-
хачами було ціле село, дослівно ціле село. По-
одному, по-двох, маленькими групками сходи-
лись, залягли широким півколом цілий травник 
довкола ґанку.

Темно на дворі цілком. Лише з одного вікна 
плебанії падає сніп світла на пару облич, що 
сиділи ближче. Решти цілком не видно, а тиша 
така, що враження повного безлюддя. Лише 
вряди-годі спалахне в одному, то другому місці 
вогник потягненої цигарки, інколи вирветься 
чийсь схлип або зітхання.

А Михайло грав. Але як грав? Як співав?
Багато разів перед тим, багато разів і після 

того доводилось чути мені від його ці самі думи, 
але такого виконання ні у нього, ні у іншого кобза-
ря мені вже не довелось чути і ледве почую ко-
ли. То не співав кобзар, то співав пророк. То 
Мойсей, що кликав до свого народу. Він гремів, 
він плакав, він просив. А це все разом робило 
могутнє враження. Воно йшло глибоко в серця, 
могутньою силою поширювалось у найглибші 
кутики душі і випірало десятиліттями штучно 
плекані москвофільські доктрини, наполегливо 
вкладені туди за московські червінці ріжними 
прихвостнями.

Наскільки сильне враження було від цього 
вечора, хай буде факт, що двадцять років піз-

Закінчення. Поч. у №2 (81).

ніше, ідучи на другу еміґрацію, довелось мені 
коротко жити в селі Лабова. Та й по 20-ти ро-
ках ті, що були у 1923 році ще підлітками, чи 
поважними господарями, а тепер з молодих 
– дорослими, а з дорослих – цілком старими 
людьми, все вже тепер свідомі українські пат-
ріоти, пізнаючи мене з тих часів, нераз пита-
лися: «де той пан бандурист, що так файно 
співав та грав, що з ним є?», а довідавшись 
про траґічну його долю, тяжко зітхали та стис-
кували уста. 

І так було скрізь, де появлявся Теліга. Чи 
то на офіційних концертах, чи то у вужчому 
гурті знайомих, відразу з’єднував він собі сер-
ця людей і будив почуття вдячности за звору-
шення кращих струн людської душі.

Було багато веселих, безжурних хвилин в 
час його побуту у Новому Санчі, бо його весела 
і м’яка вдача та гарний репертуар сміховинок 
і жартівливих пісень до бандури, а до того 23 
роки життя та молодеча фантазія розливали 
радість довкола.

І усі його любили, ну а жінки, звичайно, 
зокрема.

Пригадую один з дуже приємних днів, коли 
ми обидва вперше приймали на своїм голуб’ят-
нику велику кількість (до двадцяти осіб) виз-
начних українських громадян Нового Санча.

А сталося це так. Котрогось вечора на 
вечері у панства Дзеровичів зговорились ми 
про полтавські страви і зійшли, звичайно, на 
полтавський борщ. Я похвалився, що пару 
днів тому одержав від своєї мами докладний 
рецепт, як робити полтавський борщ, що ре-
цепту ми вчора випробували і проба вдалась. 
Спровоковані скептичними зауваженнями 
господаря дому щодо якости того борщу, ми 
палко боронилися, а врешті запропонували 
покоштувати. Усі погодились і, внаслідок то-
го, за два чи три дні були запрошені усі наші 
ближчі знайомі на пробу борщу. Ще з попе-
реднього дня були приготовані усі потрібні 
складові частини, принесено здоровенного 
баняка, позичений посуд, стільці... І точно о 

другій годині пополудні на велике здивування 
поляків-сусідів, наші деревляні й доволі кру-
ті сходи на наш голубник застогнали й за-
скрипіли під ногами не одного, таки доволі 
літнього й солідної ваги гостя. Як звичайно, 
першував бувший посол до австрійського 
сойму, директор банку п. Яворський, за ним – 
панство Филиповичі, Дзеровичі і другі. Чистими 
простирадлами (обрусів ми не мали) прикрили 
столи, обіцюючі ріжної форми та поємности 
чарки з розкиненими поміж ними квітами та 
веселі й горді обличчя господарів веселили 
гостей. Тріюмфально внесений був з кухні 
згаданий баняк з борщем і «пир» почався. 
Враження було колосальне, а для нас і не без 
користи, бо від того дня починаючи, двічі або й 
трічі на тиждень, діставали ми запрошення від 
тих чи інших знайомих на проби полтавського 
борщу. Почались «соцзмагання» поміж панями 
за якість цієї національної страви, що й 
позначилось на нашому зовнішньому вигляді 
заокругленням форм.

В борщевому шалі минуло більше місяця, 
коли нарешті нам требуа було роз’їхатись.

Телізі – до Праги, мені – до Кракова. 

Розділ ІІІ. 
Десь 1931-32 року довідався я, що Теліга 

одружився та переїхав на сталий побут до 
Варшави, а пів року пізніше, приїхавши до 
Львова, відвідав з дружиною і мою хату. Михай-
ло за цих 10 років майже не змінився. Так само, 
по-давньому стрункий, веселий і дбайливо 
вбраний. Лише в очах якби якєсь нове світло. 
Зокрема тоді, коли дивився на свою гарну, дуже 
жіночу дружину. Я зрозумів це світло. Воно 
йшло від серця і гордости посідача скарбу. 
Дійсно, пані Олена з першого погляду робила 
дуже сильне враження, а по довшій розмові 
полонила своїм щирим сміхом, влучним доте-
пом, блискавичними думками і ще чимсь, чому 
тяжко було найти окресленя. (...)
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Лемківської культури в Монастириську 4-5 серпня 2012 р.

Фестиваль розпочався традиційним хід-па-
радом учасників фестивалю центральною ву-
лицею Монастириська – від районного Палацу 
культури до Музею лемківської культури і по-
буту, з покладанням квітів до пам’ятника Т. Г. 
Шевченкові.

Урочисте відкриття свята в урочищі Бичо-
ва розпочалося виконанням Державного гім-
ну і підняттям Прапора України, Урочистої 
пісні лемків «Гори наші» і підняттям прапора 
ВУТЛ. Ведучі Богдан Пастух (Львів) і Ганна 
Ковалишин (Бучач) озвучили віршовані рядки: 
«Дзвони дзвонят, дзвони повідают: гнескы лем-
кы Ватру мают – вшыткы о тим знают...». 

Свято благословили дев’ять священиків, 
яких очолював єпископ Бучацький УГКЦ Дмит-
рій Григорак.

Відкриваючи фестиваль, голова ВУТЛ 
Олександр Венгринович сказав: «Ми зібралися 
тут засвідчити, що наша культурна спадщина 
займає гідне місце у загальноукраїнській куль-
турі».

На відкритті з вітаннями виступали голови 
облдержадміністрації – Валентин Хоптян і 
облради – Олексій Кайда, міський голова 
Тернополя Сергій Надал, який представляв 
Асоціацію міст України. Голова обласної ради, 
зокрема, сказав: «Низький уклін вам, шановні 
лемки, за те, що у найважчі часи депортації, 
переслідувань і поневірянь ви зуміли зберегти 
свою автентичність, передати дітям і онукам 
мову, звичаї, традиції та обряди». Олексій Кайда 
вручив  О. Венгриновичу рішення Обласної 
ради про створення на базі Монастириського 
музею лемківської культури і побуту обласного 
музейного комплексу «Лемківське село».

Посвідчення про присвоєння почесного 
звання «Заслужений працівник культури Ук-
раїни» отримала бандуристка Надія Кулик, 
викладачка Тернопільської музичної школи № 
1. Почесними відзнаками облдержадміністрації 
«Честь і слава Тернопільщини» нагороджено 
відомих лемківських діячів Олександра Вен-
гриновича, Оксану Будну, Ігоря Дуду, а також 
керівників Київського товариства «Лемківщина» 
імені Б. І. Антонича Михайла Мацієвського та 
Івана Крісу. Велику групу лемківських активістів 
відзначено Почесними грамотами.

Головне вогнище-ватру освятив о. Анатолій 
Дуда-Квасняк, а запалив староста фестивалю 
Михайло Тиханський з Монастириська.

Концертна програма фестивалю почалося 
літературно-музичною композицією «В україн-
ськім величавім хорі, Лемківський голос чутно 
в добрий час». За традицією, першим вис-
тупав народний лемківський хор «Яворина» з 
Монастириська (керівник – залужений праців-
ник культури України Василь Баран).

Серед гостей фестивалю були Микола Гор-
баль і Олесь Доній з Києва – народні депутати 
України, відомі громадсько-політичні та куль-
турні діячі, народний артист України Степан 
Савка. Лемків та їх нащадків у національних 
костюмах можна було побачити не лише біля 
сцени, але й по всьому Ватряному полі. Люди 
шукали друзів, знайомих, рідних і просто краян. 
Повсюдно звучала лемківська мова-бесіда.

Під час свята було освячено «Хату гончара» 
і криницю на її подвір’ї, зведені за сприяння 
«Тернопільгазу». Це вже сьомий будиночок, 
що входить до майбутнього музейно-етноґра-
фічного комплексу «Лемківське село» (дирек-
тор Михайло Тиханський). Планується, що 
комплекс діятиме під відкритим небом протягом 
цілого року. Відкрита ще одна хата-музей, в якій 
була розміщена документально-ілюстративна 
виставка про акцію «Вісла» (1947 р.). 

Порівняно з минулими роками, цьогорічний 
фестиваль доповнився окремою дитячою сце-
ною, біля якої діяли різноманітні атракціони. 
Дитяча ватрочка тривала майже чотири години. 
Вона зібрала численних глядачів – юних і до-
рослих. Дітки принесли на сцену неповторну 
культуру своїх дідів і прадідів. 

Біля дитячої сцени – наметове містечко, 
в якому діяла безкоштовна деґустація тра-
диційних лемківських страв і напоїв. Господині 
з усіх сіл Монастирищини пригощали гостей 
свята такими стравами: бандуряники, капус-
тяники, мастило, палюшки, сирники, пироги 
шмаряни (галушки), кіселиця, ґрулі-компери з 
фриканим молоком та інша смакота. Рецепти 
наїдків, які сподобалися, можна було отримати 
в кожному павільйоні.

На цьогорічню Ватру приїхали майстри 
вишивки, різьбярства, ткацтва, ковальства, 
гончарства. Кожен район Тернопільщини вис-
тавляв свою експозицію народної творчості. 
Проводилися  майстер-класи: народні майстри 
вчили розмальовувати писанки, творити при-
краси з бісеру. Хто бажав, той міг самостійно 
виготовити сувенір. Роботи лемківських, і не 
лише лемківських, майстрів користувалися за-
служеним попитом серед учасників свята. Для 
торгівлі низькопробних «китайських» товарів 
виділені окремі місця вздовж дороги. 

У фестивалі взяли участь майже 100 
художніх колективів та окремих виконавців 
– професійних та аматорських, із багатьох 
областей України. Виступав ансамбль «Стари-
чанка» зі Словаччини. Пісні звучали до пізньої 
ночі. Кількість присутніх колективів, учасників 
концертної програми і гостей свята щороку 
зростає. Журналісти і представники влади 
називали різні цифри присутніх: 25, 30, 48 і 
навіть 50 тисяч.

Увечері проходила молодіжна забава за 
участю популярних гуртів «Дзвони» з Коло-
миї, «Зорепад» із Підгайців, «Еміґран-Ти» з 
Монастириська. Танцювали всі – юні і літні 
ватряни. Опівночі небо прикрасило різнобарвні 
вогні фейєрверку.

Недільний день розпочався з Божественної 
літурґії за участю хору церкви Воздвиження 
Чесного Хреста (реґент Віра Дудар). Перед 
капличкою зведене 25-метрове покриття від 
сонця або на випадок дощу. 

І хоч фестиваль був приурочений сумній 
даті – 65-річчю акції «Вісла» 1947 року, він 
пройшов на оптимістичній ноті. Сонячна, спе-
котна погода сприяла святковому настроєві, 
приємним враженням та емоціям ватрян.

Ігор ГАНЧОВА

П
ро

ек
т

 Л
ем

кі
вс

ьк
ої

 ц
ер

кв
и 

С
в.

 Р
ів

но
ап

ос
т

ол
ьн

их
 

К
ир

ил
а 

і М
ет

од
ія

 У
ГК

Ц
 в

 Ів
ан

о-
Ф

ра
нк

ів
сь

ку
 

по
 в

ул
. Г

ал
иц

ьк
ій

, 3
8-

А

ЖЕРТВОДАВЦІ
на побудову церкви-

музею в Тернополі для 
переселенців з Польщі

ОФІРА на ХІУ. Лемківській Ватрі 
              в Монастириську
              4 серпня 2012 р. - 4 488 грн.
Анастасія СВОРА - 300 грн.
Роман РОГОВСЬКИЙ - 250 грн.
Марія ТАБАЛА - 200 грн.
Іван ТХОРИК - 200 грн.
Марія СТРАХОВСЬКА - 100 грн.
Василь ТЕЛЕНЦЬО - 100 грн.
Михайло ТХОРИК - 100 грн.
Степан ХРІН - 100 грн

Сердечні дякуєме! 
БОЖЕ, ЗАПЛАТ!

..

Р Е К В І З И Т И 
Тернопільської обласної дирекції 

Відкритого акціонерного товариства 
«Райффайзен Банк Аваль» для готів-
кового та безготівкового зарахування 
національної валюти

Назва банку: ТОД АТ «Райф-
файзен Банк Аваль», м. Тернопіль

МФО: 380805   
Код: 37076625
Рахунки:  26003316595 (грн.)
  26002316596 (дол.)
  26001316597 (євро.)
Одержувач коштів: Релігійна 

громада «Парафія Вознесення 
Господнього».

На будову церкви-музею в 
Тернополі для переселенців із 
Польщі.
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НАШІ ЮВІЛЯРИ – 
ВИДАТНІ ЛЕМКІВСЬКІ ДІЯЧІ 

100 – Трохим ШЕВЧИК (*5.08.1912, с. Ждиня,  п-т Горлиці + 1.07.1979, м. Львів) 
– географ,  педагог.

85 –   Лука  БІГАНИЧ (*10.08.1927, с. Волосате, п-т Лісько + 26.09.1995, м. 
Львів) – скульптор.

85 –  Петро МУРЯНКА (Трохановський;  *10.08.1927, м. Криниця) – поет, 
видавець, суспільний діяч у Польщі.

Іван КРАСОВСЬКИЙ,  м. Львів.

ЗА ЗМІЦНЕННЯ ЄДНОСТІ ЛЕМКІВ
У весняно-літні дні 2012 року лемки по-

всюдно відзначали 65-річчя трагічних подій 
в їхній історії – військової акції «Вісла» (кві-
тень-липень 1947) – завершального етапу ре-
патріації українського населення Польщі, що 
проводилася тодішнім комуністичним урядом 
Польщі з допомогою військ НКВД за злочинною 
згодою і вказівкою більшовицького Кремля. У 
1944-46 рр. було депортовано на Схід понад 
200 тисяч галицьких лемків. Однак частина 
їх (близько 150 тисяч) залишилася на рідних 
землях. Польським військовим каральним 
загонам було суворо наказано, за будь-яку ціну 
позбутися небажаного і «небезпечного еле-
менту» в південно-східній Польщі і за короткий 
термін виселити українське населення, яке 
тут залишилося, і розсіяти дрібними групами 
в польському оточенні для остаточної їх дена-
ціоналізації як «чужинців».

Але далекоглядні плани польських шові-
ністів і комуністів не справдилися. Працелюбні, 
терпеливі до різних кривд і бід лемки швидко 
«оговталися» і розгорнули, спочатку обережно, 
культурну працю в Польщі, потім в Україні. 
Створені ними мистецькі групи, суспільно-
культурні товариства розгорнули діяльність 
для розвитку рідної культури, науки, релігії, 
літератури і мистецтва, народних традицій. 
Польські чиновники поступово втихомирилися 
і дали змогу піднятися культурному рівню лем-
ків, але не відмовилися від всебічного впливу 
на хід «Лемківського відродження».

Культурне пробудження лемків, як в Ук-
раїні, так і в Польщі, породжувало, з одного 
боку, загальну радість, оптимізм і віру в швидке 
відродження народних сподівань. З другого 
боку пробудження після тривалої «сплячки» 
викликало небезпідставне побоювання в ря-
дах лемків. Дали про себе знати старі гріхи 
лемків і здавалося вже забуті суперечки про 
приналежність до українського народу.

Факт приналежності лемків до українського 
народу не підлягає жодному сумніву. Відомо, 
що предками русинів (нинішніх лемків) Захід-
них Карпат були русини Придніпров’я, які у ІV-Х 
ст. рятувалися втечею у лісисті Карпати перед 
різними племенами, що нападали на руські 
землі. Частина втікачів згодом повернулася у 
рідні місця, частина залишилася у Карпатах. 
Карпатські русини постійно підтримували єд-
ність із родичами на Сході. Панівні верстви 
Велико-Моравської держави, до якої входили 
землі карпатських русинів до 906 р., так і 
Чеського князівства, до якого належали кар-
патські русини в 906-993 рр. не чинили жодних 
перешкод в їхніх контактах із Київською Руссю. 
Напевно, київський князь Володимир Свя-
тославович вів попередньо дипломатичні 
переговори з провідниками Чеського князівства 
і отримав згоду на приєднання до Русі Західних 
Карпат. У 992 р. київський князь Володимир 
прибув у Західні Карпати і без будь-яких не-
порозумінь отримав згоду на приєднання 
Західних Карпат до Київської держави. У тому 
ж часі київський князь підтвердив бажання 
збудувати на ріці Сян оборонну фортецю, 
що отримала назву як містечко Сянік. При-
належність до Руської держави сприяла 
бурхливому розвиткові у Західних Карпатах 
культури, науки, літератури, релігії.

Проте ситуація змінилася в 1340-их рр. Га-
личину, в т.ч. північні схили Західних Карпат 
захопила Польща, а південні схили – Угорщина. 
На захоплених землях була заведена панщина, 
посилився національний гніт. Але русини 
не припиняли своєї боротьби за соціальне і 
національне визволення. Прикладом цього 
може служити повстання русинів під проводом 
збійника Андрія Савки проти польської шляхти 
у 1651 році.

У 1772 р. Західні Карпати відійшли в склад 
Австрії. Саме в умовах австрійського панування 
почалося формування етноґрафічної назви 
карпатських русинів як «лемків» (від мовної 
частки «лем» – лише, тільки), а також назви 
території – «Лемківщина». Вперше цю назву 
ввели у літературу Й. Чаплович, І. Вагилевич, 
О. Торонський. До середини ХІХ ст. лемки, як і 
всі русини Карпат, проживали у єдності та згоді 
у великій сім’ї слов’янських народів.

Розбрат започаткували події 1848-49 рр. 
Тоді в Угорщині почалося повстання народних 
мас проти державної панівної верхівки. На 
допомогу урядові Угорщини поспішили через 
Карпати війська царської Росії. Російське 
командування було здивоване контактами з 
місцевими русинами, національна назва, мо-
ва і звичаї яких були подібні до московських 
(російських). Хитрі в своїх політичних махінаціях, 
російські чиновники швидко зорієнтувалися, 
що при підкупі цього довірливого населення, 
вони без великих зусиль здобудуть собі 
«кровних братів» у далеких Карпатах. Саме 
так і поступили, здобувши надійних «прияте-
лів». Куплені за московські гроші, деякі кар-
патські русини стали активними членами 
москвофільської організації, прибічниками ок-
ремої «карпато-руської» орієнтації, противни-
ками малоросійського (українського) народу.

На Лемківщині та Закарпатті розгорнулися 
змагання у вирішення новоствореної проблеми 
– «Хто ми є?» Населення Західних Карпат у 
своїй більшості дотримувалося збереження 
і зміцнення єдності з українським народом. 
У кінці ХІХ – початку ХХ ст. повсюдно на 
Лемківщині створювалися філії та читальні 
«Просвіти». У 1914 році в багатьох містах і 
селах по обох схилах Карпат відбувалися 
масові свята, концерти з нагоди 100-річчя на-
родження Тараса Шевченка.

В той час москвофіли – противники єд-
ності, зосереджували свою діяльність в чита-
льнях імені М. Качковського, скеровували 
зусилля в інтересах розколу рідного народу. 
Шкода, що ідеї «окремішности» карпатських 
русинів (українців) існують до наших днів під 
керівництвом ідеологів із-за океану та російських 
будівників нової імперії. Вони здійснюють 
свою шкідливу роботу в Польщі, Словаччині 
та Закарпатті. В обласних центрах України 
успішно діють організації Всеукраїнського 
товариства «Лемківщина», Фундація дослід-
ження Лемківщини у Львові під проводом 
Світової Федерації Українських Лемківських 
Об’єднань. Назріла потреба зустрічі керівників 
лемківських і карпато-руських організацій, 
спільно з істориками, діячами культури, широко 
обговорити причини розбіжностей, накреслити 
перспективи зближення та об’єднання сторін, 
створення умов для успішної співпраці на 
спільну користь. Таким чином вдалося б 
створити нову платформу надійної співпраці 
нашого і майбутніх поколінь.

До цього хочу додати, на роздуми читачів, 
про можливі негативні наслідки за двох об-
ставин. По-перше: історична наука створила 
такі поняття як етнічна та етноґрафічна 
групи людей. Це споріднені поняття, але 
ми нерідко їх змішуємо і використовуємо не 
за їх значенням. Етнічна група (від етнос – 
народ) – це український народ (в цілому), 
а також народності (росіяни, євреї, поляки, 
угорці, словаки та інші), які проживають в Ук-
раїні. Групи українського народу різняться 
особливостями в культурі, звичаях і традиціях, 
зокрема лемки, бойки, подоляни, буковинці. 
Вони є лише етноґрафічними групами. Шкода, 
що автори статей, виступаючі трактують лемків 
як «етнічна» група. 

Бувало, я звертав увагу на помилкове ко-
ристування цим науково-історичним визна-
ченням. Але мені здебільшого адресували 
відповідь: не турбуйтеся, це – дрібниця, ніхто 
не звертає на неї увагу! Ні, це не є дрібницею. 
Противники єдності з українським народом 
старанно фіксують наші помилки...

Ще одне зауваження. Лемківщина посідає 
належне місце в європейській спільноті. Во-
на має історичне визначення як «Західна 
Галичина», етноґрафічне – «Лемківщина», 
географічне – Надсяння чи Засяння. Чому ж 
автори окремих статей і доповідей з легкістю 
замінюють рідну назву на чужу, не всім зро-
зумілу назву «Закерзоння»? Воно походить із 
часів Першої світової війни як «Лінія Керзона» 
– межа взаємовпливів між Російською і Австро-
Угорською монархіями. Варто рішуче засудити 
дії окремих авторів, що в жодному разі не 
служать інтересам єдності русинів Карпат, 
зокрема лемків.

V
Президія Світової Федерації Українських Лемківських Об’єднань і Колегія 

Всеукраїнського товариства «Лемківщина» з глибоким сумом повідомляють про 
передчасну смерть 13 липня 2012 р. члена Президії СФУЛО, члена Колегії ВУТЛ, 
голову Реґіонального лемківського товариства «Бескидське земляцтво», 
депутата селищної ради Брошнів-Осада Івано-Франківської області

Юрія МАРКАНИЧА.
Лемківщина втратила яскраву особистість, авторитетного керівника, енергійну, 

ділову та ініціативну людину. Він несподівано з’явився на лемківському виднокраю 
і так же несподівано згорів. 

Юрій Марканич народився 4 травня 1957 р. в с. Брошнів-Осада на Прикарпатті. 
Батьки походили зі с. Присліп, повіт Лісько. В 1946 р. їх вивезли до УРСР. Спершу 
осіли в с. Маріампіль Галицького району. Трудову діяльність Ю. Марканич почав 
столярем на лісокомбінаті в с. Брошнів-Осада. У 1986 р. закінчив Київський інститут 
культури імені О. Корнійчука. В 1987-2000 рр. служив в органах Міністерства 
внутрішніх справ України. 

Від 2006 р. розпочав культурно-суспільну діяльність у справі відродження 
Лемківщини. У 2010 р. організував у Брошнів-Осаді «Бойківсько-Лемківську кімнату-
музей», першу на Прикарпатті. Заснував фольклорно-етноґрафічний Фестиваль 
лемківської культури «Кличе Зелена Неділя» в с. Рівня, який став провідним 
щорічним святом лемків і західних бойків. Він був організатором кількох науково-
практичних конференцій про матеріальну і духовну культуру лемків і бойків. З Його 
ініціативи встановлено пам’ятні Хрести в селах Криве, Присліп, Довжиця, Смерек, 
Луг, Ветліна, Явірець (повіт Ліско), 17 дороговказів на місці давніх сіл, яких не існує, 
впорядковано кілька цвинтарів у Бескидах, розпочато відновлення церкви Успіння 
Пресв. Богородиці в Балигороді. Його діяльність сприяла розвитку співпраці та 
поглибленню українсько-польських зв’язків. 

Висловлюємо щире співчуття пані Лесі, дітям і родині Ю. Марканича. 
Вічна Йому пам’ять!

Виступає Юрій МАРКАНИЧ.
с. Ветліна, п-т Лісько, Польща. 15 липня 2008 р.

Роман ВАРХОЛ
Біографічна довідка. Народився 24 грудня 1956 р. в с. Нагірянка Чортківського р-ну 
Тернопільської обл. Батьки – зі с. Завадка Риманівська, п-т Сянік. Закінчив філо-
логічний факультет Львівського університету імені І. Франка. Працює вчителем 
української мови та літератури на Львівщині. Автор 34 збірок поезій. Член Націо-
нальної Спілки письменників України. Лауреат обласної літературної премії «Світ-
лослов» (2001). 

* * *
Цілий ден
цілу ніч
вітер
дзвоном  чеберкав

Цілий ден
цілу ніч
в лісі ялицьі
з коріням вывертав
і нихто не знав
што дальше буде

А вітер
облетів Матійове поле
раз
облетів Матійове поле
другій раз
облетів Матійове поле
третій раз
і заснув на меджі
під крячком

* * *
Наче кричить
поранена птиця

підхоплена вітром
З горла
ллється кров
замість пісні
Закликаю
сядь на долоню
Зернятко надії
в руці моїй
б”ється мов серце

* * *  
Старой  кучы праг
барз а барз мі драг

Оріх і яблінька
на ня там чекают
черешеньок жмінька
з зеленого раю
што під Паном Богом
для ня значыт много
Змітам прах з обутя
витат ня когутя

* * *
Запашної Лемковини
я шукав у снах 

рахманних.
Верховини і долини
танцювали, наче панни.
Йшов Никифор по 
Криниці,
пензель сяяв мов перо, 
золоте перо жар-птиці.
А джерельної відро
молодило і п’янило, 
як медовий сокорух.
Про дівочі руки білі
на флоярі грав пастух.

 * * *
Усний же мі, усний
хоц лем на годину,
закля я одведу
воли на долину.

Квіти розплющили очі
(нитка світанку тчеться).
Спати дитя не хоче
сонячно так сміється
до золотого раю,
до запашного зілля...
Гуслі Дунаю грають
на риб’ячому весіллі.
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Лемку! Маш бесідувати, гварити, мовити, повідати, 
радити, речы, ґадати.

Втовды лем будеш собом і шанувати Тя будут Люде.

Ніна ОЛЕНЯК, м. Бучач

КОРНЕЛЬЦЬО ВЧЫТ-СЯ ЗАВОДУ
(Оповідка третя. Закінчыня. Поч. в № 4 (79), 2011 р.)

ҐАЗДУВАНЯ 
ВАНІКА. КОЗА

З циклю «Вундер-Кінд од Сянока»
 Новеля

Фото з архіву редакциі.
Орґанізаторе, делєґаты а учасникы Першого Всеукраіньского Конґресу Лемків.
Тернопіль. Сьпівоче поле. 6 червця 1992 р.

За зиму Ваніко ся поправив і дост міцно 
став на ногы. На весну дали му пасти козы. Ту 
Ванікови тіж нич доброго не сьвітило. Кози ся не 
хтіли пасти на єдним місцьі, іх фурт треба было 
навертати і тота літанина выбивала жывана 
зо сил. Абы зробити сой даякє полегчыня, 
він ся домысьлів: а чом не осьідлати козу? 
На очы му пришла стара рогата коза. Ваніко 
одразу приступив до задуманого. Але не так 
ся стало, як гадало! Ваніко для ізди на козьі 
быв юж затяжкій: она сьідала на задні ногы і 
барз голосно мекала. На тото мордуваня нараз 
прилетів шутий цап і буцнув Ваніка так, же він 
ся кыцнув. Цап став на задні ногы сторца і хтів 
зробити другу спробу, но Ваніко зорієнтував-
ся, скоро скочыв на ногы і дав ходу. Цап – за 
ним, загнав го до млакы, де нашов спасьіня. 
Цап тим часом походив доокола, напив-ся 
воды і морово вернув-ся до своіх кіз. Од того 
часу Ваніко дав си спокій з іздом на козьі, бо 
не мав жадной охоты, жебы цап му зас рахував 
ребра. Кінчало-ся літо, а разом з ним і Ванікове 
мордуваня з козами. Надишов му час іти на 
науку до чколы, де на нього чекали нови оказиі.

Миколай ФУЧЫЛО
з Волі Нижньой, п-т Сянік.

Як одчув, же може «правити», намовив 
трьох своіх колєґів зробити шлюб. Было в 
них в клясьі дівчатиско – Марина Кошыкова, 
котра юж зачала покус дівчыти. Но і раз єй 
зьімали і завели за церков. Корнельцьо юж 
быв зобраний на єґомосьця. Мав завязану під 
бородом хустку, пушчену по раменах аж до пят. 
В єдній руцьі тримав «кадило» на шнурку, а в 
другій – выструганий з липы крест. На голові 
мав татів капелюш зо загненима до середини 
крисами. «Єґомосьць» повів престрашеній Ма-
рині, за якого хлопчыска буде ся оддавала, но 
і почав церемонію шлюбу. Бідне дівчатиско 
плакало і ся просило домів, але то марний 
льос. Мусьіла взяти «шлюб» з хлопчыском, 
якій для нєй быв брыдкій, а по тому мали єй 
пустити. Она плакала, бо си мысьліла, же 

шлюб правдивий. А як колиси захце, то ся юж 
не зможе оддати за того, хто ся ій подабат. По 
«шлюбі» была бита през «єґомосьця», жебы 
тихо сьідила і никому о тим не повідала. Но і 
так ся стало. Оповіла о тим допіро на сповіди, 
кєд ся оддавала направду, бо ся бояла. Но 
і хлопчыска были «як мур», бо тіж ся бояли 
правдивого єґомосьця і ременя родичів.

Прешли рокы... Дальше жытя Корнельця, 
а направду мого дорогого татуня, проходило 
в Бучачи. Він став пчолярьом а знаним ве-
сьільним музыком. Створив духову оркєстру 
в Язлівцях і на Підзамочку, з яком ходив по 
улицях Тернополя на сьвятах. Зо саксафоном 
в руках, якій си купив дома на зароблены 
пінязьі, кєд мав ішчы 15 років.

ЛЕМКІВСКИ 
ЗАГАДКИ

Без музыки, без гусьлів, в хыжы грає.  
Сьпіванка.
Без чого жадна річ не може быти? Без імена.
Без языка, а вшытко повіст.  Перо.
В якого птаха найвеце букв «а»?  Сорока.
Гнат Гнатка доганят.  Колеса в возьі.
З якого горця не ідят?  З порожнього.
Ішов муж зо женом, брат зо сестром і нашли 
штирі ябка. По єдному зьіли, а єдно ся 
зостало.  Чом ся так стало?  Жена ішла зо 
своім мужом і братом.
Желізне паця а леняний оґоник. Ігла з нитком.
Летіла сорока, а заньом сорок. Кілько было 
сорок?  Двоє
Шыло-мотовило, по-циґаньски заводило. 
Гусьлі.
Што пече без огня?  Окріп.
Што росне на камени?  Пісок.
Што тепліше од кожушанки?  Два кожухы.
Што то за гіст, што сам себе іст.  Сьвічка.
Што тяжче: молоко ци зметанка?  Молоко.

ЖАРТЫ ДЛЯ 
НАЙМЕНЬШЫХ

Лемківскій гумор
Адам і Ева

– Ци довго Адам і Ева жыли в раю? – 
зьвідує-ся отец-катехит в школі.

– Аж покаль ябка на яблони не дозріли, – 
одповів Ванцьо.

Бастилія
На уроцьі гісториі молода научытелька 

зьвідує-ся:
– Діти, хто брав Бастилію? Повіч Ванцю.
– Я не брав!
– Петрусь!
– Як Ванцьо не взяв, то я тым веце...
Зажалена научытелька пішла до кєровнич-

кы клясы і оповіла о прикрым выпадку. Кє-
ровничка гварит:

– Вы ся не бійте, діти побавлят-ся і од-
дадут вам ...

Заплакана научытелька пішла до заступ-
цья деректоря. Він зьвідує-ся:

– А в якій клясьі тото ся стало?
– В четвертій «А» .
– Тоты урвісьє як возмут, то юж не од-

дадут!
Научытелька в розпачы пішла до дерек-

торя школы. Деректор уважні выслухав і за-
спокоів научытельку:

– Вы ся не трапте, мы вам купиме нову...

Бідна Земля
– Хто повіст, од чого бере-ся роса? – 

зьвідує-ся научытель.
– Земля так скоро ся обертат, же аж потіє, 

– одповів Ванцьо.

Близцьі
– Ванцю, як буде в множыні слово 

«дітина»?
– Близцьі...

Боцяни а діти
– Чом боцяни на зиму одлітают до теплых 

краів?  
Ванцьо: – Бо і там люде хтят мати діти.

Брудни ґацьі
– Повіч мі, Ванцю, чого Ной взяв в ковчег 

сьім пар чыстих, а дві пары нечыстих?
Ученик ся замыслив і по короткій павзьі 

гварит:
– Ґацьів.

Вісем навпіл?
– Ванцю, повіч-но, кілько буде як поділити 

вісем навпіл? – зьвідує-ся научытель на уро-
цьі арихметикы.

– То залежыт од того, як ділити. Як по-
перек – будут два зера, а як напідовж – то дві 
трійкы.

В музеум
Учньове поіхали на выцєчку до міста і 

заєдно одвиділи музеум. Другого дня научы-
телька зьвідує-ся:

– Діти, што вам найвеце сподабало-ся в 
музеум?

– Як Марися зашпортала-ся і хпала на 
сходах, – одповів Ванцьо.

Водив корову
– Ванцю, чом вчера не быв в школі?
– Єм водив корову до быка.
– А няньо не могли?
– Могли, єднак бык ліпше!

Вода а сьвітло
– Хто повіст, як при помочы воды мож 

отримати сьвітло?
– Треба гмыти выгляды, – одповів Ванцьо.

В першій клясьі
– Прочытай, Ванцю, што написано під 

тым малюнком?
– О-с-а, – прочытав по літерах.
– А разом як буде?
– Бджола!

Дзвонок
– Ванцю, якій предмет в школі ты найвеце 

любиш? – зьвідує-ся научытель.
– Дзвонок...

Гнат ДУРНЯК

НАША  ГАНЧОВА
Ганчова, Ганчова,
Я тя не забуду.
Приду тя звидіти,
Ниж до гробу піду.
Приду тя звидіти,
Ци-с ся не встаріла,
Бо за тобом  думка
Нич ся не змінила.
Все на мысли сьідиш
Ты, красне селечко,
За тобом вспоминат
Все моє сердечко.
Не мож тя забыти
Своіма мыслями,
Як дівкы на луках
При лені сьпівали.

Была ты, Ганчова, 
Красно збудована.
Долов селом ріка –
Понад ріку лава.
Коло лавы в вечер
Хлопці ся сходжали,
Красно, гармонийно
Сьпіванкы сьпівали.
І я медже нима
Тенорьом заводив, 
Аж ся по Плазинах
Голос нам розходив.
Ганчова, Ганчова,
Чом тобі пропасти.
Сут братя на Шльонску,
Другы  – в области.

Братя на области
Всі за тя думают,
А братя на Шльонску
Всі го проклинают.
До Ганчовы з Шльонска
Всі ся повертайте.
До кооперативы
Вшытки  приставайте!
І я ґу вам приду
Ганчову звидіти.
Як ся мі полюбит –
Остану там жыти.  
Літ.: Село Ганчова. 1528-
1960. Памятна Книжка. 
– Йонкерс, Н.Й., Канада, 
1960. – С.86.


