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ЧАСОПИС ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕМКІВЩИНА» 

ХРОНІКА НОВИН
Виставка картин О. Новаківського
6 березня в Історико-етнографічному му-

зеї «Бойківщина» у Самборі на Львівщині від-
крилася закордонна виставка творів відомого 
українського художника Олекси Новаківського 
(1872-1935) з приватної колекції проф. Миколи 
Мушинки – відомого етнографа і фольклорис-
та зі Словаччини, академіка НАНУ. Директор 
музею Роксоляна Данчин привезла їх після 
закінчення виставки в Тернопільському облас-
ному художньому музеї. Збірка картин, етюдів, 
ескізів і рисунків сприймалася у тісному зв’язку 
з творчим спадком мистця.

На вернісажі був присутній власник колекції 
проф. М. Мушинка, голова СФУЛО доц. Софія 
Федина, голова Львівського товариства «Лем-
ківщина» Степан Майкович, проректор Львів-
ської національної академії мистецтв Роман 
Яців. Виставка діятиме до травня.

Інф. «ДЛ»

Від Родини до Лемківщини
У березні виповнюється 20 років від часу 

заснування міського осередку «Лемківщина» в 
м. Копичинці на Тернопільщині. Копичинецьке 
товариство лемків народилося зі свята «Лем-
ківська Родина», яке організував у СШ №2 
Роман Островський. Першим головою то-
вариства була Любомира Іванків. Від 1995 р. 
його очолює Іван Пласконь. 

Лемки переважно збираються у міській 
бібліотеці для дітей, директором якої працює 
Галина Турок. Вона родом із Наддніпрянщини, 
але вийшла заміж за лемка і відтоді постійно 
дбає, щоби не всихали лемківські коріння в 
душах й пам’яті прийдешніх поколінь. Завдя-
ки Г. М. Турок, у бібліотеці є лемківська книго-
збірня, зберігаються підшивки газети «Дзвони 
Лемківщини», тут ведуть альбом-часопис «На-
ша велика Родина», часто проводять зустрічі 
і свята за участю наших краян. Гордістю 
товариства і бібліотеки вважається клуб за 
інтересами «Ми і наші діти». Діти з лемківських 
родин про культуру своїх предків знають не 
лише з книжок. Світлої пам’яті Ольга Черниш 
навчала їх лемківської вишивки, а народна 
цілителька Марія Щетина передала багатий 
репертуар лемківських пісень. До Вели-
кодня у бібліотеці готують майстер-клас з пи-
санкарства, дітей навчатиме Людмила Козак.

Л. Костишин

«Лемківська писанка»
Протягом 4-6 квітня у Львові, в Дитячій школі 

народних ремесел (Сихів, вул. Антоненка-Да-
видовича, 6) проходив VІ Всеукраїнський фес-
тиваль-конкурс «Лемківська писанка». Серед 
учасників були писанкарі не лише з України, 
але й з-за кордону. Урочисте відкриття фес-
тивалю відбулося в Українському католиць-
кому університеті, де організовано виставку 
лемківських писанок

У рамках фестивалю проводилися майс-
тер-класи за участю майстрів писанкарства, 
проведено круглий стіл «Великодні традиції 
та закодоване письмо лемківської писанки», 
також – презентація мистецьких альбомів 
«Народна ікона на склі», «Мальована кераміка 
Косова і Пістиня», «Дукачі», «Анатоль Пет-
рицький». 

Головною подією був конкурс писанкарства, 
до якого запросили школярів і студентів, учи-
телів і народних майстрів. У конкурсі взяли 
участь понад 200 молодих людей різного віку – 
від 6 до 16 років. Всі – у вишиванках. Протягом 
конкурсного часу учасники мали виконати одну 
писанку повністю. Кращі роботи відбирало 
авторитетне журі за трьома номінаціями: «За 
збереження народних традицій», «Авторська 
лемківська писанка», «Наймолодшому твор-
цю». Переможці були нагороджені грамотами 
та подарунками, а учасники – дипломами. 
Конкурсні роботи експонувалися на виставці 
«Намалюй мі писаночку!» в Музеї етноґрафії 
та народних промислів.

Метою фестивалю-конкурсу було збере-
ження та розвиток лемківського писанкарства 
народними майстрами, які з покоління в 
покоління переносять закодоване письмо 
на щастя і добро, залучають дітей і молодь 
до вивчення прадавніх звичаїв і традицій 
найбільш західної гілки українського народу.

Інф. «ДЛ»

ПЛАН 
ОСНОВНИХ ЗАХОДІВ

Львівського обласної 
організації «Лемківщина»

на 2014 рік
План заходів на 2014 рік затверджений 

на засіданні правління обласної організації 
ВУТЛ 5 лютого 2014 р., протокол № 22.
1. Проведення Лемківського Різдва – свята 

у лемківських традиціях . Січень.
2. Проведення звітно-виборної конференції 

Львівської обласної організації ВУТЛ. 
Лютий.

3. Проведення Міжнародного науково-прак-
тичного семінару «Лемківські Республіки 
в контексті українського визвольного руху 
першої третини ХХ століття» (до 95-річчя 
Команецької Республіки). 1-е півріччя.

4. Проведення Міжнародного фестивалю-
конкурсу «Лемківська писанка» у Львові. 
Квітень.

5. Поїздка делегації Львівщини – вихідців зі 
сіл Красна і Ванівка, повіт Коросно, для 
відзначення 100-річчя з часу побудови 
церкви Св. Архангела Михаїла в с. Крас-
на, Польща, відвідання захоронень пред-
ків. Травень.

6. Проведення 1-го Львівського обласного 
фестивалю «Лемківська Ватра-2014». 
Львів - Зимна вода. 2-е півріччя. 

7. День пам’яті поета Богдана Ігоря Антонича 
(77-а річниця з дня смерті) в с. Бортятин 
Мостиського району та у Львові. Липень.

8. Участь у Міжнародному фестивалі «Від 
Русаля до Яна» в с.Зиндранова, Польща. 
Липень.

9. Участь художніх колективів і делегацій 
Львівщини у Міжнародному фестивалі 
лемківської культури «Лемківська Ватра» 

в с. Ждиня, Польща. 18-20 липня.
10. Участь художніх колективів і делегацій 

Львівщини у Всеукраїнському фестива-
лі лемківської культури «Дзвони Лемків-
щини» в м. Монастириська Тернопіль-
ської області. 2-3 серпня.

11. Поїздка делегації Львівщини в с. Босько, 
Польща, для відвідання захоронень і 
церкви. Вересень.

12. Участь у проведенні Лемківської Ватри в 
с. Нагірне Самбірського району на Львів-
щині. Вересень.

13. Участь у проведенні Лемківського Кєр-
мешу в м. Борислав на Львівщині. 21 
вересня.

14. Участь у відзначенні 100-річчя церкви 
Св.Йоана Золотоустого в с. Поляни, 
Польща. Вересень.

15. Поїздка на гору Хрещата (ґміна Команча, 
повіт Сянік, Польща) для відвідання па-
м’ятника воякам УПА. Жовтень.

16. «На гостину до Антоничів». Відзначення 
105-річниці з дня народження Богдана 
Ігоря Антонича та 5-річчя Музею-садиби 
Антоничів в с. Бортятин Мостиського ра-
йону. 4-5 жовтня.

17. Участь у проведенні обласного фести-
валю-конкурсу «Пісні незабутого краю» в 
м. Городок на Львівщині. Жовтень.

18. Проведення Всеукраїнської науково-
практичної конференції, приуроченої 
70-річчю початку депортації етнічних 
українців з території Польщі. Жовтень.

19. Проведення VІ з’їзду лемків України у 
Львові. 24-26 жовтня.

20. Участь у проведенні Лемківського Кєр-
мешу в м. Пустомити на Львівщині. 
Листопад.

21. Активізація роботи з прийому нових 
членів товариства та створення нових 
лемківських осередків. Протягом року.

22. Підтримка інформаційної та видавничої 
діяльності про історію і культуру Лемків-

щини, збору свідчень про життя лемків. 
Протягом року.

23. Поїздки по пам’ятних місцях компо-
зитора, о. Михайла Вербицького (1815-
1870). Протягом року.

24. Відзначення 70-річчя депортації 
українців з Лемківщини: вечори спога-
дів, семінари, лекції, бесіди тощо, з 
метою збереження історичної пам’яті. 
Протягом року.

25. Участь у заходах об’єднання товариств 
депортованих українців «Закерзоння». 
Протягом року.

26. Участь у заходах Львівської обласної ор-
ганізації товариства «Холмщина». Про-
тягом року.

27. Координація роботи та проведення спіль-
них заходів із обласною молодіжною 
організацією «Молода Лемківщина». 
Постійно.

28. Сприяння та підтримка діяльності 
Міжнародного історико-краєзнавчого 
табору-експедиції «Вирій» на теренах 
Закерзоння. Постійно.

29. Участь у міжнародних зустрічах і фести-
валях, відзначенні пам’ятних дат і подій, 
відвіданні місць захоронень предків на 
території Лемківщини. Постійно.

30. Відзначення пам’ятних дат, присвяченим 
визначним історичним подіям і видатним 
людям Лемківщини. Постійно.

31. Участь у проведенні міських і районних 
фестивалів, мистецьких виставок і кон-
курсів. Постійно.

32. Консультації з питань підготовки доку-
ментів для візового забезпечення лемків 
Львівщини до консульств та візових 
центрів Польщі в Україні. Постійно.

Голова Львівської обласної 
організації ВУТЛ 

Степан МАЙКОВИЧ 

Непрошений гість. Мал. Зеновія Пеньонжика (м. Бучач). 2014 р.
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ТАРАС ШЕВЧЕНКО - 200

ЛЕМКІВЩИНА 
у вінок пошани 

ВЕЛИКОМУ 
КОБЗАРЕВІ

У цьому році український народ й народи 
всього світу відзначають 200-річний Ювілей 
Тараса Шевченка. 

Тарас Шевченко – великий український 
поет, прозаїк, драматург, художник і громад-
сько-політичний діяч, Людина виняткових 
обдарувань та інтересів. Все його життя і 
творчість були присвячені Україні. Поет мріяв 
про ті часи, коли його поневолена Країна стане 
незалежною державою, коли в Україні будуть 
шанувати мову, історію та культуру свого на-
роду, а люди будуть жити щасливо.

Він прожив важке, повне випробувань 
життя. Народився в родині простого кріпака. 
В 11 років залишився сиротою. Предки матері 
Катерини Бойко і батька Григорія Грушівського 
походили із Західної України. Відтак малий Та-
рас прислужував пану Енгельгардту. Разом 
із ним жив у Вільно, потім – у Петербурзі. 
Помітивши здібності юнака, віддав його на нав-
чання до живописної майстерні В. Ширяєва, 
щоб мати власного художника. У цей час Т. 
Шевченко написав перші вірші, більшість з яких 
присвячена Україні. Випадково познайомився 
зі своїм земляком Іваном Сошенком – учнем 
Академії мистецтв. Спільними зусиллями 
Карл Брюллов, Василій Жуковський та інші 
діячі культури, викупили юнака з кріпацтва. 
Після викупу навчався в Академії мистецтв у 
Петербурзі.

Після першої подорожі Україною, Шевчен-
ко був обурений поневоленням свого народу 
царською Росією. Він став членом Кирило-
Мефодіївського Братства у Києві – таємної 
політичної організації, що спиралася на тра-
диції українського визвольного руху. Шевчен-
кові поетичні твори відображали радикальні 
засади товариства. Вони заперечували само-
державство й закликали до скасування крі-
пацтва. Коли братство було викрито, Шевченка 
заслано солдатом в Оренбург на 10 років, із 
забороною писати і малювати. Після смерті 
царя Ніколая І, завдяки клопотанням друзів, 
його звільнили із заслання і він виїхав до Пе-
тербурга. Хвороби спричинили передчасну 
смерть Кобзаря.

Ґеніальне Шевченкове слово запалювало 
серця українців. Завдяки йому українська 
література і мистецтво вийшли на широкий 
європейський шлях історичного поступу. 
Проте значення віршів поета – не тільки в 
їх мовній майстерності. Пристрасна поезія 
Шевченка не обмежувалася оплакуванням 
героїчного минулого, а будила національні по-
чуття, гуртувала малоросів-українців. Своїм 
інтелектуальним зростанням він завдячував 
впливам українського дворянства. Кожна з 
верств тодішнього суспільства знаходила в 
його поезії відображення своїх інтересів. Йому 
належить визначення української національної 
ідеї, зміст якої актуальний і нині: національне і 
соціальне визволення.

При цій нагоді хочемо розповісти як сла-
ва про великого сина України проникла на 
Лемківщину. Лемки завжди спрямовували свої 
погляди і надії на Схід, в Україну, тому твор-
чість Т. Шевченка була їм близька і дорога. 
Головним популяризатором творчості Кобза-
ря на Лемківщині були товариства і читальні 
«Просвіти». Перше таке товариство створе-
но 1892 р. в с. Одрехова. Від того часу Шев-
ченківські березневі дні відзначалися також 

у Костарівцях, Улючі, Вороблику. Видатними 
діячами «Просвіти» на Лемківщині були В. 
Яворський, П. Лининський, М. Секунда, О. 
Левицький, К. Бандрівський та інші.

Заслужене, всенародне визнання серед 
лемків здобула творчість Т. Шевченка після 
Другої світової війни. Образ співця України та 
персонажі його творів є постійним джерелом 
натхнення лемківських мистців, професіоналів 
чи то народних майстрів. Прекрасний образ 
Т. Шевченка і ряд персонажів його поезій 
створив проф. Еммануїл Мисько (1929-2000) 
– уродженець с. Нижні Устрики, лауреат 
Шевченківської премії. Василь Одрехівський 
(1921-1996) з Одрехової, також лауреат 
Шевченківської премії, автор пам’ятника 
Кобзареві в м. Перемишляни на Львівщині. 
Його сини – мистецтвознавці, скульптори 
і педагоги Володимир і Роман працюють у 
Львові. Скульптор Лука Біганич (1927-1995) – 
уродженець с. Волосате, створив композицію 
«Нічого кращого немає...» Глибоким чуттям 
дерева та художньою майстерністю, своїм 
почерком володів Іван Мердак (1933-2007) зі 
с. Райське. Скульптор Володимир Ропецький, 
батьки якого походять зі с. Телич, був головою 
СФУЛО, автор пам’ятників Т. Шевченку в Збо-
рові і Чорткові на Тернопільщині.

Чи не найбільшу кількість художніх обра-
зів Шевченка та персонажів його творів ство-
рив лемківський народний різьбяр Андрій 
Сухорський зі с. Вілька: «Мені тринадцятий 
минало», «Наймичка», Малий Тарас», «Гайда-
маки», «Ой три шляхи» широкії», портрети Т. 
Шевченка, два варіанти «Кобзаря». Сини А. 
Сухорського – скульптори Андрій і Володимир 
створили пам’ятник Т. Шевченкові у Львові.

З особливим ентузіазмом до творчості 
Т. Шевченка віднеслися різьбярі по дереву 
– брати Юрій та Мирон Амбіцькі (с. Прусик), 
Антон Фіголь (м. Криниця), Василь Шалайда  
(с. Балутянка), родина Орисиків (батько Ми-
хайло, сини Андрій і Степан), Василь Бенч зі 
с. Вілька, Микола Долинський і Степан Кищак 
зі с. Балутянка. 

Священик, учений-богослов Дмитро Блаже-
йовський (1910-2011) зі с. Вислік Горішній – 
займався мистецтвом вишивки ікон і картин 
світської тематики, в т.ч. виконав портрети 
Т. Шевченка. Роман Гермак (1943-1995) зі с. 
Бреликів створив ілюстрації до поетичних 
творів Т. Шевченка. Серед творів художниці 
Ірини Винницької (с. Кінське) є килим «Думи 
мої, думи». Художники-аматори Павло Адам’як 
(с. Ганчова) і Михайло Тиханський (батьки – зі 
с. Милик), які живуть у Монастириську, багато 
живописних картин присвятили творчості Т. 
Шевченка.

Важливу роль у вивченні та популяризації 
творчості Т. Шевченка відіграли письменники, 
філологи, фольклористи, композитори, мистец-
твознавці та музикознавці з Лемківщини. 
Священик Йосиф Ференц(1901-1990) зі с. 
Висова знайомив лемків із творчістю Кобзаря 
в читальні «Просвіти». Священик, композитор 
і диригент Михайло Вербицький (1815-1870) 
зі с. Улюч, автор музики Державного гімну Ук-
раїни, написав варіант «Заповіту» на слова 
Т. Шевченка. Історик-лемкознавець Іван Кра-
совський (1927-2014) – народжений в с. Дош-
но, автор «Енциклопедичного словника Лем-
ківщини», багато праць присвятив дослідженню 
творчості Т. Шевченка. Композитор і диригент 
Іван Майчик (с. Одрехова) видав збірку 
хорових творів, серед яких романси на слова 
Т. Шевченка. Мистецтвознавець і краєзнавець 
Ігор Дуда зі с. Ганчова – співавтор трьох видань 
путівників «Тарас Шевченко на Тернопільщині». 
Музикознавець, диригент і державний діяч 
Ольга Бенч (с.Гутиська на Тернопільщині) – 
дочка різьбяра Г. Бенча зі с. Вілька, виконувала 
пісні на шевченківську тематику.

Багато літераторів – наших сучасників, 
висвітлювали життя і творчість Т. Шевченка, 
зокрема письменник Іван Чендей (1922-2005) 
зі с. Дубове, лауреат Шевченківської премії; 
поет Василь Хомик (1933-2002) зі с. Мисцьова; 
Володимир Барна, уродженець Тернопільщини, 
якого батьки походять зі Сяніцького повіту.

Ряд Шевченківських концертів поставила 
народна хорова капела «Лемковина» зі 
Львова. Твори Т. Шевченка включають до 
своїх програм лемківські художні колективи 
Борислава, Дрогобича, Калуша, Пустомит, 
Самбора, Монастириська, Чорткова.

Тарас Шевченко і сьогодні найбільший 
наш поет і пророк. Його «Кобзар» лежить на 
почесному місці у кожній лемківській хаті, на 
столі, поруч із хлібом, а «Заповіт» – вишитий на 
рушниках. Його творчість й досі сіє зерна добра 
і світла, палахкотить незгасимим полум’ям 
мудрості та безкомпромісної справедливості.

Михайло ТИХАНСЬКИЙ,
Валентина ГРАБЧАК,

м. Монастириськ.

ХРИСТОС ВОСКРЕС!
ВОІСТИНУ ВОСКРЕС!

Володимир 
ПРИСЛОПСЬКИЙ 

відроджує
ЛЕМКІВСЬКЕ 

ПИСАНКАРСТВО 
на Полтавщині
66-річний житель Зінькова – один із корінних 

лемків, популяризує культуру своїх предків на 
Полтавщині. Він організовує зустрічі лемків, 
відкрив гурток лемківського писанкарства в 
Зінькові, де передає унікальне мистецтво 
своїм учням.

Народився Володимир Прислопський у 
1946 р. – через рік після переїзду його батьків 
на Полтавщину. 

– Вони були корінними лемками. Це гілочка 
українців, – уточнює Володимир Петрович 
(...). – Мої батьки переїжджали у 45-му, тож їм 
удалося взяти з собою деякі церковні і побутові 
речі, худобу. Народився я у Петрівці Шилівської 
сільської ради Зіньківського району і був де-
в’ятим сином із десяти. Була й сестричка, яка 
народилася ще на Лемківщині, але вона не 
витримала тяжкої дороги в Україну, померла 
відразу після приїзду. До речі, для лемків 
нормально, коли в сім’ї більше десяти дітей. 

Чоловік згадує, як разом із братами спос-
терігав, коли мати розписувала (Великодні) 
яйця. Захоплення писанкарством було і за-
лишається традицією сім’ї Прислопських. 

– Лемківське писанкарство має дуже дов-
гу історію. Мама була вмілою майстринею 
цієї справи. Вона й передала це мистецтво 
мені. Але в мої шкільні роки заборонялося 
розфарбовувати яйця. Якщо прийшов на уро-
ки із залишками фарби на руках, то могли 
спокійно вигнати із школи, – згадує із сумом 
на очах. – Все це було пов’язане з гонінням на 
релігію, а писанкарство вважалося частиною 
релігійних обрядів. Тому в ранні роки ми лише 
спостерігали за тим, як розписує наша мама. 
Взагалі розписувати яйця передавалася з по-
коління в покоління: мою маму вчила бабуся, 
а її – прабабуся і так далі. А нині вже я навчаю 
цього доньку та внучку.

– Головна ознака лемківського стилю писан-
карства – те, що «полотном» є саме сире яйце, 
з якого нічого не випускається. Розтоплюється 
віск і спеціальними тоненькими мідними гвіз-
дочками (писаками) наноситься (малюнок) на 
яйце. Лише після цього яйце вариться у фарбі. 
Для фарбування я використовую аніліновий 
барвник, який, щоправда, раніше знайти було 
складно. На виготовлення однієї писанки по-
трібно близько 30 хвилин. Ще близько 10-15 
хвилин – для нанесення малюнка та 15-20 
хвилин, аби зварити яйце.

– У лемківському стилі є декілька обов’яз-
кових елементів: сонце, колосок і хрестик. 

Сонце символізує життя, колосок – багатство, 
а хрестик – духовність. Зараз часи змінюються, 
і все частіше з’являється імпровізація у ро-
зписі, але я особисто дотримуюсь класич-
ного малюнка, такого, як робила моя мама. 
Я вважаю своїм покликанням зберегти ори-
гінальний лемківський розпис, – із гордістю 
говорить чоловік.

Щороку в Шилівці проводяться зустрічі 
лемків з усієї України. Так сталося, що саме це 
село стало знаковим місцем для лемків, адже 
батько Володимира – Петро був священиком 
і до нього приїздило багато представників 
Лемківщини.

– З часом нас із братами розкидало по 
всьому світу. Один живе в Америці, ще один 
– у російському Челябінську. Я переїхав до 
Зінькова, а ще один брат досі живе в батьківській 
хаті у Петрівці. Щороку на Різдво та Великдень 
ми всією сім’єю збираємося там. Спілкуємося, 
радимося та просто відпочиваємо в сімейному 
колі, – посміхається майстер. 

– Я почав займатися розписом лише то-
ді, коли мати перестала розписувати. Це 
було під час навчання в університеті. Тоді з 
релігійними поглядами стало вільніше. Для 
мене писанкарство – духовне заняття. Я не 
намагаюся нажитися на цьому або продавати 
вже готові писанки. Розписую їх перед Вели-
коднем, даруючи всім своїм близьким людям.

– Нині намагаюся всіляко популяризувати 
лемківське писанкарство. Відроджувати його, 
адже лемків стає все менше і буде прикро, якщо 
(наша) культура взагалі зникне. Донька вже 
теж уміло це робить. Разом із нею навчаємо 
цього мистецтва мою внучку. Дуже приємно 
усвідомлювати, що вони займаються цим не 
тому, що я так хочу, а тому, що їм подобається, 
– розповідає Володимир Петрович.

– Також я відкрив гурток писанкарства 
при територіальному Центрі обслуговування 
інвалідів. Брав участь у Міжнародних фес-
тивалях лемківської писанки у Львові в 2010 
та 2011 роках. У 2010-му тут була навіть дів-
чина із Замбії, яка навчалась у Львівському 
університеті і дуже зацікавилася нашою писан-
кою. Приємно, що лемківською культурою 
цікавляться, адже, повторюся, нас стає все 
менше.

– Мої життєві «університети» були склад-
ними. Закінчив Харківський інститут механізації 
та електрифікації сільського господарства, 
(став) інженером-електриком, потім – Київське 
загальнокомандне військове училище. Багато 
років віддав армії, підполковник у відставці. З 
2008 року очолюю Зіньківську районну раду 
ветеранів.

– Окрім писанкарства захоплююся поезію. 
Нещодавно у Полтавській обласній бібліотеці 
представив власну збірку віршів. Є в мене й 
автобіографічна поема про життя та історію 
нашої сім’ї на Лемківщині й Полтавщині. Спо-
діваюся, що писанкарством, віршами, а головне 
– любов’ю до цієї особливої (лемківської) 
культури мені вдасться зберегти її, передати 
нащадкам.

Літ.: //Полтавський вісник. – 24 квіт.2014, 
№ 17(1293). Із скор.

Ой, як гляну я на гори,
На ріднесенькі Карпати,
Аж радіє в грудях серце, 
Пісню хочеться співати.

Хочеться душі співати
Про розлогі полонини,
Про Бескиди, гей, високі,
Цвіт і гордість Верховини.

Іван САРДИГА, 
с. Мисцова, п-т Коросно на Лемківщині. Тепер – м. Рудки на Львівщині.

ПІСНЯ ПРО БЕСКИДИ
Ой, краса моя лемківська,
Рідні гори мальовничі,
Милі були у дитинстві,
В чужині миліші вдвічі.

Як погляну я на гори,
Різнобарвнії Карпати,
Я пісень уже не можу
В сльозах не співати.
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НАШІ ЮВІЛЯРИ – 
ВИДАТНІ ЛЕМКІВСЬКІ ДІЯЧІ 

80 – Андрій ТАВПАШ (*2.03.1934, с. Святкова Велика, п-т Ясло) – юрист, економіст, 
державний і громадський діяч. Голова районної ради м. Львова (1974-82). Гене-
ральний директор, президент Львівської кондиторської фірми «Світоч» (1988-
2004). Заслужений працівник промисловості України. Член ФДЛ у Львові, Президії 
СФУЛО, Колегії ВУТЛ.

120 – Яків ДУДРА (*18.03.1894, с. Лосє, п-т Горлиці  +6.11.1974, там же) – народний поет.

Юлія БОДНАРЧУК, викладач кафедри українознавства
   Тернопільського національного економічного університету.

ЖИТЛОВО-ПОБУТОВІ ТА 
ГОСПОДАРСЬКІ УМОВИ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ 

НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ

Будинки і господарські будівлі, прийняті за 
описами, оцінені і зареєстровані в евакуаційних 
документах, після виселення поляків, були пе-
реважно розібрані місцевими жителями для 
потреб власного господарства. У зв’язку з не-
задовільним станом будівель 15.02.1946 р. в 
облвиконкомі відбулося засідання, на якому 
було прийнято постанову «Про організацію збе-
реження житлових будинків і господарських 
будівель, що були залишені польським насе-
ленням». Ця постанова була прийнята із запіз-
ненням і суттєвих змін у поліпшення ситуації 
не внесла. Серед причин, що призвели до 
нестачі житла для переселенців, наголошено 
на безгосподарність і безконтрольність з боку 
сільських рад.

Як наслідок, будинки розтягувалися місце-
вими жителями або ж займалися повністю 
для проживання. З тих, що не підлягали від-
новленню, капітальний ремонт потребували 
4 751 будинок. На територію Тернопільської 
області очікувалося прибуття ще 9 228 сімей 
українського населення, внаслідок чого, окрім 
ремонту, виникла потреба в будівництві 5 436 
житлових будинків.

Проте труднощі, пов’язані з забезпеченням 
переселенців житловими будинками, поясню-
валися й іншими причинами, серед яких на-
водиться той факт, що до 30% польського 
населення, що виїхало, проживало у містах 
області і районних центрах, в той час як 
українське населення, що прибувало, склада-
лося, в-основному, з селянських господарств 
і скеровувалося для проживання в сільську 
місцевість. За даними районних земельних 
відділів, у Тернопільську область прибуло пе-
реселенців 34 864 родини, з яких оселилися в 
сільській місцевості 34568, що становить 99%. 
А 10% польського населення не залишило по 
собі вільних житлових приміщень, тобто з цих 
будинків виїхала лише частина членів родини. 
Проживаючи в будинках по декілька сімей, як 
правило, виїжджали сім’ї, які були поляками, 
а сім’ї з мішаним національним складом зали-
шалися. Ще однією з причин стало зайняття 
будинків демобілізованими солдатами та офі-
церами Червоної Армії, працівниками радян-
ських та партійних органів, які прибували зі 
східних областей. Певна частина будинків ева-
куйованих поляків була зруйнована, зокрема, в 
таких районах як Зборівський, Заложцівський, 
Козівський, Козлівський, Золотниківський, 
Гримайлівський, внаслідок військових дій з 
німецько-фашистськими загарбниками. Остан-
ня з причин мала суб’єктивний і, до певної 
міри, тимчасовий характер: переселенцям, 
які втратили свої документи, до з’ясування об-
ставин будинки не передавалися.

Спільним листом Обласний комітет КП(б)У 
і Облвиконком від 2 червня на ім’я секретарів 
райкомів і голів райвиконкомів зобов’язували 
до 1.05.1946 р. закінчити оформлення пере-
дачі у власність переселенцям житлові будин-
ки і господарські будівлі. В цей самий термін 
мали провести розрахунки за передане їм 
майно. Ця вказівка Обласного комітету КП(б)У 
і Облвиконкому здійснювалася дуже повільно 
і до середини 1946 р. при перевірці в багатьох 
селах, у будинках, які залишило польське 
населення, проживали місцеві жителі, тоді 
як прибуле українське населення через від-
сутність вільного житла проживало по 2-3 сім’ї 
в одній будівлі. Так наприклад, 15.05.1946 р., 
через півтора місяці після отримання вказаного 
листа, було встановлено, що в с. Ридодуби 
Білобожницького району п»ять будинків поль-
ських сімей, що виїхали, зайняті місцевими 
жителями, в той час у село приїхало 57 сімей 
переселенців, з яких до 10 не отримали окремих 
будинків і проживали по дві сім’ї в одній хаті. В 
с. Яблуневне Копичинецького району виїхало 
65 польських сімей, українських приїхало 42. 
Не дивлячись на це, не менше шести з них 
жили по дві сім’ї в одній хаті. У доповідній 
записці по Гусятинському району, станом 
на 22 березня 1946 р. виїхало 1 741 родина, 
залишивши після себе 1 473 житлові будинки. 
15 березня в селах району було розміщено       

1 044 родини переселенців, що перевищувало 
план, наданий обласним земельним відділом 
на 13 родин. Причому, 61 будинок зайняли 
місцеві жителі (інваліди, жінки і сироти, бать-
ки яких загинули в рядах Червоної Армії), 
277 будинків спалені або зруйновані т.зв. «ук-
раїнсько-німецькими націоналістами», 28 бу-
динків зайнято військовими організаціями  та 
представниками обласних і районних установ, 
19 – сільськими організаціями (контора, сіль-
ська рада, клуб), 35 – вільних, але вони по-
требують ремонту.

Великий попит на житло серед переселенців 
давав змогу місцевим представникам влади на 
рівні сільських рад, у силу їх марґінальності 
поведінки, отримувати хабарі від депортованих 
українців за менш-більш краще житло. З про-
токолу допиту Івана Блаженного слідчим 
Служби Безпеки ОУН в Тернопільській області 
розкривається саме такий факт, що голова 
Сільської ради с. Слобідка Джуринська «брав 
великі хабарі: збіжжя,  гроші, вбрання і т.п. 
від переселенців за те, що призначував їм 
мешкання, помимо того, що помешкання для 
них і так були приготовані».

Незадовільний стан житла непосильним тя-
гарем лягав на плечі переселенців. Українські 
сім’ї, котрі прибували в 1946 р., переважно були 
виселені силоміць і в своєму розпорядженні не 
мали ні актів-описів майна, які б дозволяли 
їм отримувати їм компенсацію за залишене 
майно, ні коштів на ремонт будинків. Така си-
туація примушувала місцеві органи влади 
надавати їм допомогу. Але, як видно зі звітів 
облвиконкому, прагнення урядовців надати пе-
реселенцям якусь допомогу лишалися тільки 
паперовими постановами і розпорядженнями. 
Реальної допомоги в післявоєнних умовах сім’ї 
переселенців не отримували. 

На початок травня 1946 р. в Тернопільській 
області було зафіксовано 23 661 українська 
сім’я, депортована з території Польщі. Пере-
селенцям було передано житлових будинків 
- 21 623  і господарських будівель - 25 931. Згід-
но з планом на Тернопільщину очікувалося 
прибуття ще 11 555 сімей. Для їх господарського 
облаштування необхідно було провести поточ-
ний ремонт 4 502 будинків, капітальний ремонт 
– 4 752, побудувати нові – 5 436. Для проведення 
поточного ремонту житлових будинків було 
виділено переселенцям із внутрішніх резервів 
області (на підставі рішення Облвиконкому від 
23.03.1946 р.) 5 000 м. куб. лісоматеріалів із 
лісозаготівельного фонду області, для продажу 
на ремонт житла і господарських будівель. 

В подальшому, не маючи відповідних фон-
дів область не могла задовольнити потреби 
переселенців. У зв’язку з тим, на ім’я Голови 
Ради Міністрів УРСР М.С.Хрущова було подано 
прохання відпустити будівельні матеріали для 
проведення будівництва, капітального та по-
точного ремонтів: деревини – 81 975 м. куб., 
цвяхів – 78. 82 кг, скла – 41 704 м. куб., пічного 
лиття – 46,4 тони, скоблених виробів на суму 
780 000 руб.

У свою чергу  Рада Міністрів УРСР і ЦК 
КП(б)У 29.07.1946 р. прийняла постанову, за 
якою для проведення кінцевого господарського 
облаштування, переселенцям у Тернопільській 
області мали надати для реалізації: деревини 
– 57 000 м. куб., скла – 28 000 м. кв., цвяхів – 25 
тон, пічного лиття – 200 тон, скоблених виробів 
на суму 550 000 руб.

Промисловість Тернопільщини не могла 
самотужки виконати вимоги Уряду і тому 
місцеві органи влади мали налагоджувати 
зв’язки з іншими промисловими заводами 
України. Як наслідок, у звіті про проведення 
господарського облаштування переселенців 
станом на 7.12.1946 р. зазначено ряд моментів, 
що зводили нанівець всі намагання місцевих 
органів влади надати допомогу переселенцям. 
У справі продажу лісу нічого не було зроблено. 
Отримано і продано лише 8 000 м. куб скла, 
цвяхів – 6 тон. Місцеві заводи наряди на пічне 
литво не виконали. Перевіркою на місцях було 
встановлено, що товари першої необхідності та 
будматеріали затримуються на базах і, нерідко, 
видаються не за призначенням.

Далі буде.

Продовження. Поч. у №88, 89.

Анна КИРПАН, м. Івано-Франківськ
Anna_Kyrpan@bigmir.net

З ЧОГО ПОЧАТИ?
На жаль, в Україну не надходять систе-

матично лемківські книги і часописи зі Сло-
ваччини та Польщі. Щоб їх придбати, дово-
диться їхати за кордон. Але справа того вартує!

Фестивалі, кермеші, концерти
В Україні, окрім найбільшого фестивалю в 

Монастириськах, є багато менших фестивалів, 
а також інші лемківські культурні заходи.

У цій статті я розглядаю лише один аспект 
пізнання, тому не заторкую інші аспекти цих 
заходів, як-то розвага, відпочинок тощо. Щоб 
пояснити роль фестивалів, наведу приклад. 
Скажімо, у моєму місті відбувається етнофес-
тиваль, де виступають колективи з різних 
країн. Ось на площі співають, танцюють па-
пуаси з Папуа Нової Гвінеї, показують свої 
давні обряди. Зацікавлено спостерігаю за цим, 
слухаю пояснення ведучих програми. В резу-
льтаті дещо дізнаюся про цю цивілізацію, цю 
культуру. Але то лише перше знайомство і дуже 
поверхове поняття про Нову Гвінею. І не дивно 
– адже такий фестиваль має за завдання лише 
познайомити, зацікавити певною національною 
культурою – але не більше.

Проводячи аналогію з лемківськими фести-
валями, скажу, що там теж можна побачити 
лемків, подивитися, як вони танцюють, спі-
вають чи скуштувати лемківських страв. Та 
якщо обмежиш своє знайомство з лемківською 
культурою лише фестивалями, то лемки для 
нас залишаться такими ж далекими, як па-
пуаси. Тому всім раджу їхати на фестивалі (і, 
мабуть, найкраще саме з фестивалів починати 
своє знайомство з лемківською культурою). Од-
нак не переоцінювати їх роль.

Про недоречні сюрпризи. Якщо у нас про-
водиться, скажімо, тиждень французького кіно 
– то там побачите лише французькі фільми; 
якщо вас запрошують на тиждень грузинської 
кухні – то там скуштуєте лише грузинські страви. 
А тут в організаторів своя специфіка: якщо 
організовують свято лемківської культури, то 
часто додають щось зовсім не лемківське (так 
роблять і в Ждині, і в Монастириськах, і, навіть, 
у Свиднику). Отож, шукаючи лемківського, 
будьте уважні: лемківський фестиваль не зав-
жди представляє чисту лемківську культуру, 
часто є і домішки.

А тепер можете сміливо мандрувати по 
фестивалях! Передусім побувати у серпні 
в Монастириськах, в середині липня – у 
закарпатському с. Кострино Великоберезнян-
ського району, на початку вересня – в с. Нагірне 
біля Самбора (Львівщина), у квітні-травні – у 
Зіньківському районі на Полтавщині, в жовтні 
– на Луганщині (с. Переможне Лутугінського 
району), в червні – на Рожнятівщині, в с. Рівня 
(Івано-Франківщина).

Окрім цього, щороку, за тиждень до Вели-
кодня, Львів традиційно збирає писанкарів на 
фестиваль «Лемківська писанка». Після Різд-
ва збираються разом лемки Львівщини, на 
Маланку – лемки Прикарпаття, на Водохрестя 
- лемки Тернопільської області. На початку 
червня традиційно відбувається свято лемків-
ської пісні у селі Ягільниця Чортківського райо-
ну (Тернопільщина), а у листопаді – фестиваль-
конкурс «Пісні незабутого краю» у Городку на 
Львівщині, де лемки фактично домінують.

Може, у декого виникне запитання: «Наві-
що їхати на Полтавщину чи на Луганщину? І 
лемків там небагато, і фестивалі невеличкі...». 
Так, звісно, і організовувати там щось значно 
складніше, – тому треба підтримувати. Там 
лемки будуть щиро раді всім гостям! При-
гадую, як на Луганщину запросили ведучим 
програми Федора Лабика з Калуша Івано-
Франківської області, бо не знайшлось серед 
своїх талановитого конферансьє, який би зміг 
виступати по-лемківськи. Запросили – і були 
дуже задоволені. Я особисто побувала і у 
луганських, і у полтавських лемків, і мені дуже 
сподобалось!

Для повної картини варто побувати на 
фестивалях у Польщі та Словаччині. Вони 
наче такі самі, але... трохи не такі. Які? А са-
мі побачите! Але не забудьте заздалегідь 
виробити закордонні паспорти та візи. На-
приклад, якщо плануєте подорожувати вліт-
ку, паспорт треба виробляти навесні, щоб 
уникнути черг і непорозумінь. Візу теж варто 
виробляти завчасу.

Музеї
Музеї – ще одна гарна можливість більше 

дізнатися про Лемківщину. Мабуть, найбільш 
відомим в Україні є Музей лемківської культури в 
Монастириськах (корпус біля автостанції), який 
створили лемки-ентузіасти з цього містечка. Так 
само на ентузіазмі, з мінімальною чи більшою 
підтримкою місцевої влади, лемківськими 
товариствами зорганізовані кімнати-музеї 
на Тернопільщині (у Тернополі, Бережанах, 
Чорткові, с. Ягільниця Чортківського району), 
у селищі Брошнів-Осада на Прикарпатті та в 
інших регіонах. Найстарший з маленьких му-
зеїв, зорганізований ще за радянської влади, є 

на Закарпатті. Це «Лемківська садиба» у селі 
Зарічево Перечинського району. Є маленькі 
музеї, де ми можемо познайомитися з життям і 
діяльністю видатних особистостей (с. Бортятин, 
Львівщина, музей-садиба Антоничів), чи пев-
ною частиною культурної спадщини (Львів, 
приватний Музей лемківської різьби та писанки 
родини Кищаків).

Також варто завітати до державних музеїв, 
де представлена лемківська спадщина. Пе-
редусім це – львівські Музей етнографії та 
художнього промислу та Музей народної ар-
хітектури та побуту «Шевченківський гай». 
Лемківські експонати знайдете і в Києві (На-
ціональний музей українського народного де-
коративного мистецтва), і в деяких обласних 
краєзнавчих музеях (наприклад, у Луганську).

Родове гніздо
Для нащадків депортованих дітей, внуків, 

правнуків це, мабуть, найважливіше – побува-
ти на малій батьківщині, у конкретному селі 
чи селах, звідки виводиться рід, де є могили 
предків – навіть у тому випадку, коли того 
села не існує. І не п’ять хвилин, а довше. Щоб 
пізнати, зрозуміти, як усе тут було. Як тут 
жилося. Звідки сходить сонце і куди тече річка. 
Як тут віє вітер і пахне трава. Де стояла хата, 
де простягалось поле. З якої криниці брали 
воду і куди ходили за грибами...

Без чогось можна обійтися, чимось знехту-
вати: не прочитати книжки, не погуляти на 
фестивалі... А от не поїхати у село батьків та 
дідів – місце, яке вони мусили покидати в гірку 
годину, за яким все життя тужили, яке завжди 
приходило у снах – це те, чим знехтувати не-
можливо. Якщо раніше, в радянські часи, таку 
поїздку здійснити було непросто, то сьогодні це 
і нескладно, і не надто дорого, таку «розкіш» 
може собі дозволити кожен лемко.

Хто не був на своїй малій батьківщині, ніяк 
не може зрозуміти того, що відкривається на 
цьому місці. Цього не прочитати у книжках, на 
сайтах, не сприймеш жодним іншим чином, а 
лише ступивши на землю своїх предків.

Для тих нащадків лемків, хто там не був, 
Лемківщина залишається абстракцією. Абст-
ракцію неможливо уявляти, відчувати, любити. 
Отже всі їхні слова про пошану до батьків, 
дідів, до землі, де вони народилися, їхньої істо-
рії, культури – це порожні слова.

З моєї практики і досвіду спілкування з 
лемками другого і третього покоління маю 
цікаве спостереження: свідомість лемка, який 
раз чи більше побував у «своєму» селі на 
Лемківщині і свідомість лемка, який ніколи не 
бачив Лемківщини – це дві цілком різні речі.

Багато людей розповідали мені, що перша 
поїздка на Лемківщину їх дуже змінила, хоч 
тривала лише декілька днів. Основне враження 
від подорожі (окрім емоційних пасажів про те, 
як там гарно) звучало у всіх однаково: «Тепер 
я розумію...». Кожен на тому місці зрозумів 
щось дуже важливе для себе. Я не знаю, що 
відкриєте для себе ви. Але знаю, що сенс тієї 
поїздки повністю зрозумієте лише тоді, коли 
повернетеся назад в Україну.

Для тих, хто лише думає про таку ман-
дрівку, скажу, що вона не є такою складною і 
коштовною, як може здаватися. Вперше краще 
їхати у колективній поїздці разом із членами 
товариства «Лемківщина», яке систематично 
організовує такі поїздки. Найчастіше це – 
поїздки на фестивалі. Та, ще раз наголошую: 
жоден фестиваль, який би він не був, не 
замінить подорожі до родинного гнізда, до 
«свого» села на Лемківщині, – так, як концерт 
духовної музики не може замінити участі у 
Службі Божій. Продовжуючи аналогію, наведу 
ще один приклад. Не раз доводилось чути, що 
якась родина не ходить до церкви, бо має за 
свого «представника» бабусю — це вона піде 
до церкви посвятити паску чи воду, це вона за 
всіх помолиться, то навіщо усім іти до храму?! 
Подібний абсурд поширений і стосовно Лем-
ківщини: не раз чула від лемків, що не їдуть у 
своє село, бо туди від їхньої родини вже хтось 
колись їздив, і цього досить. Але ніщо і ніколи 
не замінить особистої участі. Зволікання ж 
приводить до того, що сприятливі для подорожі 
обставини можуть змінитися на несприятливі – 
і тоді буде дуже шкода втрачених можливостей.

Іти до лемків
На лемківських фестивалях при спілкуванні 

з молоддю часто доводилось чути: «Моя 
баба десь з Польщі, але звідки, не знаю», 
«Мій дідо – лемко, він з-під Перемишля» (тут 
типова помилка, коли всіх переселених за-
раховують до лемків). Що сказати... Сором 
і ганьба. Не знають нічого про предків, не 
вміють розмовляти по-лемківськи. Вважають 
себе лемками, бо… приїжджають раз на рік на 
фестиваль у Монастириська. І на цьому кінець!

Отже, перше і найважливіше, що варто 
здійснити, щоб пізнати Лемківщину і лемків – 
поїхати у «своє» село, а друге, не менш важ-
ливе, – їхати до лемків.

Далі буде.

Продовження. Поч. у №1 (89).
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Лемку! Маш бесьідувати, гварити, мовити, повідати, радити, речы, ґадати. Втовды лем будеш собом і шанувати Тя будут Люде.

ПЕРЕЗЕРАМЕ СТАРЫ ЗНИМКЫ
Подала Марія БУРДЯК (с. Біла, р-н Чортків), 
уроджена в с.Устя Рускє, повіт Горлиці.
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Миколай ФУЧЫЛО, 
с. Воля Нижня, п-т Сянык.

КАВАЛЄРКА 
ПО-ЛЕМКІВСКИ

Закінчення. Поч. у №1(89).
Ванів зарібок выглядав тіж суцо. З пуду 

достав шчыкавкы, на челі помедже очами 
выскочыла велька бозуля, а ґамба му спухла 
так, же не годен быв бесьідувати. Він кучав, то 
зас вставав, ходив наоколо бука і штоси глядав. 
А кєд нашов огарок і хтів го запалити, то з того 
нич не вышло: рукы му термосило, патичкы ся 
ламали і ґамба не годна была тримати огарок. 
Наконец, як пришли до тями, то зышли з верху 
до потічка, жебы привести-ся до ладу. Найвеце 
было заголобы з Михаловым убраньом, на 
якім він позберав вшытко коровяче гівно, а 
полосканя водом нич не давало. Не давало 
нич і Ваньове накладаня мокрой хусточкы на 
парібски одзнакы, зароблени сьпівом. Домів 
вертали, як юж ся добрі змеркло. Они не хтіли, 
жебы дахто видів іх кавалєрски здобиткы. Што 
было з нима, кєд вернули домів, мож лем ся 
здогадати. 

Ваньова мамичка, як вздріла сына, то 
руками хватила-ся за голову і ляментувала на 
цьілу хыжу:

– Йой, йой, якій ты, Ваню, ішчы глупий! Сьід 
дома і не ход на тоту кавалєрку, бо, зрештом, 
тобі ішчы пуциня не выросло!

Ваньо старший – отец, мав замір тіж вло-
жыти своє «слово», але дідо не дав позволіня.

Ваньо з Михалом сьідили дома, на люде ся 
не показували, бо гоіли своі бозулі. Михал, абы 
скорше посходили синякы, на уха накладав 
цебулю. Порадив тот і Ваньови, але така ре-
цепта йому не підышла, бо цебуля выідала 
му очы і він дав сой спокій. А Михалови лічы-
ня цебульом такой помогло, бо уха были 
ґранатови, а тераз стали жовто-ґранатови. З 
бачматами заморокы было доста: іх тра было 
мачати, райбувати і білити на соньци. Але 
Михал быв затятий, то за місяц такой добив-ся 
свого. А дале подумав: пошто му біле убраня? 
Того чомси покрасив на зелено. Одходили од 
той забавы Ваньо з Михалом довго і занудно. А 
ци зробили они высьлід зо свойой кавалєркы ? 
Зробили, бо в тому іх барз поратували родиче, 
якы дали си покій.

Лемківски  весьільни  пісьні-вівати.
Записала в с. Поворозник, п-т Новий Санч
Катерина КРИНИЦКА (р.н.1934). 
Жыє в с. Вікторівка, Козівского рейону
на Тернопільшчыні.

ТАМ ЗА ГОРОМ
Там за гором жыто з травом,
повічте мі, мамцю-няньку,
ци вам не жаль за мном?

Жаль нам, доньцю рідненька:
хто нас догляне 
на старіст стареньких?

Лышам сестру рідненьку – 
она вас догляне 
на старіст стареньких!

Лышам сестру, лышам брата:
смутна буде без мня хата, 

смутна хыжа, смутне подвір’я,
як ся скіньчыт моє весьіля.

А вы, старосты запрошувани,
берте образы вымалювани.

А вы, дружбове  запрошени,
берте ручникы вышывани.

А вы, друженькы запрошувани,

берте подушкы выґафтувани.

Бывайте здорови вы, моі порогы,
кади ходили моі босы ногы.

Бывайте здорови, моі товаришкы,
бо юж не підеме разом по орішкы.

Ани по орішкы, ани по ягоды,
бывайте здоровы, дівчата молоди.

Грайте, музычки, грайте на трубі,
най мому сердцю жалю не буде.

Мому сердцю жаль і розпука:
в неділю рано з мамком розлука.
Грайте, музычки, грайте весело,
бы ся молодим ґаздивство вело.

Гуляйте, госьті, од сьтіны до сьтіны,
най Марися робит десьяти крестины.
Заграй, музыченько, гей дана - дана,
будеме гуляти до самого рана.

Дякую, музыкам, што мі віват грали,
всім госьтям весьільним, 
што мня выслухали!

Емілія КРАМАР-ЯЦЕНИК,  
м. Тернопіль

МОЯ ЛЕМКІВОЧКА
Жартівлива  пісенька

Він:
Моя мила лемківочка,
Кохам тебе дуже,
Бо ты гнеска файна така,
Як весняна ружа!

Я тя, моя лемківочка,
Буду барз любити.
Ґадам правду, ластівочка,
Бо не знам дурити.

Мы така си ладна пара,
Люде  на яв повідали:
Я – білявий, ты-с чорнява,
Обоє зме ростом мали.

Будеме си  ґосподарку
Обоє тримати.
Буду лежав на постелі,
А ты – ґаздувати.

Она:
Тераз такых хлопів дуже:
Не хцут нич робити,
Лем імати файних дівок,
А на іх плечах жыти.

То думайте добрі, дівкы,
Што мате робити.
Ци ся гнеска выдавати,
Чым самому жыти?

Ци си быти панном вільном,
Ци ґаздам служыти, 
Ци кохати парибочків
І на них робити?

ЖАРТЫ ДЛЯ НАЙМЕНЬШЫХ
Лемківскій гумор

Мудраґель
– Діти, чом на Земли веце люди, як мавп?
Ванцьо: – На деревах тяжче множыти-ся...

Мудрий Ванцьо
Пришов Ванцьо до першой клясы і на пер-

шім уроцьі засьвідчыв:
– Пані научытелько! Я занадто мудрий для 

першой клясы. Преведте мя одразу до третьой.
Научытелька привела ученика до дерек-

торя. Тот гварит:
– Давайте превіриме його спосібности. 

Кілько буде 7 х 7 ?
– 49!
– Добрі! А кілько выйде, кєд од 20 одняти 

3?
– 17!
Научытелька захтіла превірити го на льоґі-

ку мысьліня. Гварит:
– Што в коровы єст штыри, а в мене лем 

два?
– Ногы!
– Добрі! А што в тебе єст в споднях, а я не 

мам?
– Кышені!
Научытелька гварит, же ученик надає-ся 

для третьой клясы.
Деректор: – Уважам, же го мож превести 

одразу до четвертой клясы. На остатні два пы-
таня я ся сам змылив! 

Мусиме нагрішыти
– Діти, што мате зробити, жебы достати 

отпушчыня гріхів? – зьвідує-ся катехит.
Ванцьо: – Мусиме перше нагрішыти. 

Найкоротшы дни
– Повіч, Ванцю, якы дни в роцьі сут най-

коротшы?
– Сьваточни.
– А то чом?
– Мы іх довго чекаме, а они барз скоро 

летят.

Найліпше створіня
Научытель: – Діти, чловек єст найвышче, 

найліпше Боже створіня!
Ванцьо: – А хто то повів?
– Чловек...

Наука а пінязьі
Научытель споткав на улицьі бувшого ученика:
– Ци выстарчат той наукы, якой сте достали 

в школі?   
– Наукы выстарчат, але пінязьів бракує, 

пане професоре. 

На уроцьі анатомиі 
– Ванцю, повіч, што то єст хырбет? – зьві-

дує-ся научытель.
– Хырбет – то част тіла, на якій тримат-ся 

моя голова, а на другім кіньци сьіджу я сам. 

На уроцьі арихметикы
– Кілько буде 3 на 5? – зьвідує-ся научы-

телька Ванця.
– Не знам.
– Но, приміром, я возму і покладу ти в кы-

шеню 3, а пак 5 грошы.
– Нич з того не буде.
– Чом не буде?
– Бо моя кышеня – дзюрава 

На уроцьі астрономиі
– Діти, чым одрижнят-ся плянета од зьвізды?
Ванцьо: – Плянета округла, а зьвізда ма 

остры рогы ...

На уроцьі гісториі
– Діти, коли гмер Алєксандер Макєдоньскій?
Ванцьо: – Аж гмер!? Я не чув, жебы він сла-

бував. 

На уроцьі ґєоґрафиі
– Ванцю, покаж на мапі Червене море!
– Я такого не виджу. На мапі вшыткы моря 

сут небески.
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