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XVI. ЛЕМКІВСЬКА ВАТРА 1-2 серпня 2015 р.
м. Монастириськ

«ЛЕМКІВСЬКА 
ВАТРА – 2015» 

В УКРАЇНІ
1-2 серпня ц. р. у місті Монастириську 

Тернопільської області відбувся ХVI Всеукраїн-
ський фестиваль лемківської культури «Дзвони 
Лемківщини», більш відомий під назвою «Лем-
ківська Ватра в Україні». Тут брала участь 
майже сотня самодіяльних колективів та інди-
відуальних виконавців із різних областей Ук-
раїни і три колективи з-за кордону: «Кичера» 
з Леґниці у Польщі, «Останній воїн» із Санкт-
Петербурґа у Росії та «Ріава» з Гуменного у 
Словаччині.

Фестиваль відбувся в урочищі Бичова, 
віддаленому за кілька кілометрів від Монас-
тириська, де на 30 га розташований музей 
просто неба – «Лемківське село». Фестиваль 
був приурочений 70-ій річниці депортації лем-
ків із території Польщі, а проходив під гаслом 
«Цне мі ся за тобом, мій Лемківскій краю!». 
Розпочався він у суботу до полудня ходом 
учасників по місту, покладенням квітів до па-
м’ятників Т. Г. Шевченка та пам’ятного знаку 
депортації в Монастириську.

У «Лемківському селі» після урочистих 
промов і привітань почесних гостей та запа-
лення старостою фестивалю Михайлом Ти-
ханським ватри (яка не згасала цілих два 
дні), найвищі представники Греко-Католицької 
церкви, з участю Глави УГКЦ Святослава 
(Шевчука), архієреїв і десятків священиків, 
поблагословили фестиваль.

А потім розпочався маратон виступів 
художніх колективів та індивідуальних вико-
навців, який тривав до пізньої ночі. Перева-
жали ансамблі любителів фольклору з Тер-
нопільщини: Монастириська, Тернополя, 
Жовтневого, Острова, Підзамча, Копичинець, 
Великих Вікнин, Чернихова, Зборова, Кривого, 
Пастушого, Остап’єго, Буданова, Чорткова, 
Вербівець, Нагірянки, Ягільниці та інші.

На фестиваль прибули хори і гурти з 
Києва, Донецька, Львова, Дрогобича, Івано-
Франківська, Калуша та Брошнева.

Виступи колективів чергувалися з профе-
сіональними й аматорськими співаками та 
музикантами.

«Кичера» з Леґниці показала глядачам 
старовинні лемківські танці та співи, жіночий 
квартет «Ріава» з Гуменного – пісні свого регіо-
ну, а вокально-інструментальний гурт «Остан-
ній воїн» із Санкт-Петербурга – картинку із 
сучасної війни на Сході України.

Паралельно на Малій сцені амфітеатру 
проходила концертна програма дитячих ху-
дожніх колективів, в якій виступили колективи 
з Бучача, Монастирська, Кривок, Микулинців, 
Романівки, Чернеліва-Руського та майже два 
десятки індивідуальних співачок та співаків.

У неділю 2 серпня фестиваль розпочався 
Службою Божою за мир в Україні біля каплички 
на Ватряному полі, а від полудня до 18 години 
продовжувався концерт пісень, танців та музи-
ки.

Я навмисне перерахував майже усі колек-
тиви, які прибули на «Лемківську ватру» до 
Монастириська, щоб таким способом задоку-
ментувати у пресі їх участь у фестивалі. На 
жаль, розмір статті не дозволяє мені пере-
рахувати індивідуальних виконавців, двочленні 
та трьохчленні групи. Та не можна не згадати 
виступи професіональних мистців, таких як 
співак Богдан Іваноньків, бандуристка Надія 
Кулик, дует Христини та Андрія Довгалюків, 
тріо сестер Простаків – усі з Тернополя, Хрис-
тини Соловей та Олега Ланового зі Львова. 
Вони своїми виступами до глибини душі зво-
рушили публіку.

Хочу зауважити, що майже усі колективи 
та індивідуальні виконавці виступали в пре-
красному народному вбранні місцевості, 
яку представляли. Я теж виступав і весь час 
рухався в автентичному вбранні свого рідного 
села Курова на Пряшівщині.

І в суботу, і в неділю чимало концертів 
та індивідуальних виступів було присвячено 
сучасній війні в Україні. І саме вони викли-
кали найбільше емоційне зворушення публі-
ки. Не в одного глядача – і сльози. Концерти 
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Ігор ДУДА – директор Тернопільського обласного художнього 
                       музею, заслужений працівник культури України.

ФРАНЦ КОКОВСЬКИЙ І ЛЕМКІВЩИНА
У «Діалектології» зібрані статті, передруко-

вані з популярного місячника «Рідна Мова» за 
1933-39 рр. У статті «Із лемківського говору» 
Ф. Коковський зазначає, що ми мало знаємо 
про своєрідну лексику лемків. Він зібрав 
лемківський говір ряду сіл «для будучого 
дослідника», зокрема такі рідкісні слова як: 
баюс (ворожбит), бевшати (клекотіти), дзюм-
пара (яма), ярцевий, ярчаний (ячмінний), нино 
(як тільки), скалічавлений (хворий). У статті 
«Скорочення дієслів у лемківському говорі», Ф. 
Коковський звертає увагу, що у лемківському 
говорі часто зустрічаються стягнені (скорочені) 
форми дієслів: няй ся ке (нехай кається), газде 
(газдує); також окремі слова: возь (візьми), тра 
(треба) і цілі вирази: пон(м)айбі – помагай-
Бі(о)г. У статті «Доповнення до «Лемківського 
словничка», Ф. Коковський виділив 73 слова, 
котрих немає у мовознавчих працях І. Верх-
ратського, що вживаються в селах Західної 
Лемківщини.

У статтях розділу «Етнографічні матеріа-
ли» подано описи народних звичаїв і вірувань 
лемків, які записані у селах Сяніцького повіту. 
На основі вражень із мандрівки по Горличчині, 
він стверджує: «Від півтора року щораз часті-
ше стрічаються в нашій пресі згадки про Лем-
ківщину. Останніми часами наробила багато 
шуму справа оснування греко-католицького 
єпископства на Лемківщині, немало крови 
напсувала людям також справа видання «Лем-
ківського Букваря», який мав би ширити поміж 
Лемками погляд, що вони – не українське 
плем’я, яке мовою, звичаями й обичаями тісно 
злучені зі східньо-галицькими українцями». Як 
етнограф, Ф. Коковський знайшов нові мате-
ріали для дослідження і популяризації історії 
та культури лемків.

Новою ділянкою культурної праці Ф. Ко-
ковського став регіональний історико-етно-
ґрафічний музей «Лемківщина» в Сяноці, зас-
нований 1930 р. (за ін даними – 1931). Його 
організаторами були: мистець, проф. Лев Ґец 
– директор (кустод), мистецтвознавець Іри-
на Добрянська – заступник директора, д-р 
Ф. Коковський, о. С. Венгринович, проф. І. 
Фюнт. Музей мав велику збірку лемківського 
народного мистецтва, цінну збірку церковного 
мистецтва ХУ-ХУП ст., (ікони, різьба), зразки 
тканин і фелонів ХVIII-ХІХ ст., вишивки і пи-
санки, медалі, монети і банкноти. У бібліотеці 
зберігалися стародруки і рукописи, наукова 
література і книги про Лемківщину. Історичний 
відділ мав 2 783 документи, починаючи від 2-ої 
половини ХУІ ст. (у т.ч. часів УНР – 232). В 1934 
р. музейні фонди налічували 7 515 експонатів. 
Історію створення музею «Лемківщина в Ся-
ноці Ф. Коковський описав у львівському ча-
сописі «Назустріч» (1934, ч.13). Музей був осе-

редком культурно-просвітньої роботи, видав 
три випуски «Бібліотеки Лемківщини». У 1947 
р. ліквідований поляками.

Про збирання експонатів для музею «Лем-
ківщина» Ф. Коковський згодом розповідав 
у статті для двотижневика Союзу Українок 
«Жінка» (1937, ч.13-14): «...Доводилося мені 
не раз перешукувати занедбані, запорошені 
стрихи стареньких церков, старі дзвінниці, а 
то й склади ріжної, непотрібної старовини по 
церквах. Там находив я рештки старих фе-
лонів, епітрахилів, забабрані в поросі, пліс-
ніючі у вогкости, підрані, занедбані. Багато з 
них пішло в огонь, як річ нікому непотрібна, 
а що вона посвячувана, то не годилося, щоб 
валялася».

У 1934 р. Ф. Коковський, позбавлений 
посади, повернувся із Сянока до Бережан 
як фаховий правник і відомий письменник. 
Накладом Івана Тиктора у Львові вийшли 
збірка його оповідань «Людська вдячність» і 
повість «За землю» – обидві книжки написані 
лемківським діалектом, що його автор добре 
засвоїв, працюючи у Сяноку окружним суддею й 
щоденно стикаючись із лемками, які приходили 
до нього шукати захисту від несправедливості 
й яким радо допомагав за доступну плату .

У Бережанах Ф. Коковського вважали по-
важним адвокатом, а про його письменницьку 
працю мало хто із простих людей знав. Та-
лантом молодого автора опікувався колишній 
професор гімназії, письменник Богдан Лепкий, 
якому Ф. Коковський надсилав до Кракова 
рукописи, а той благословляв у світ його твори, 
ще й написав ґрунтовну передмову до повісті 
«За землю».

Вони зустрілися у с. Черче біля Рогатина 
на віллі «Богданівка», де Богдан Лепкий пе-
ребував у товаристві Андрія Чайківського. Мо-
ва зайшла про лемківську повість «За землю». 
Роман Іваничук у романі «Вогненні стовпи» цю 
зустріч описує так:

«Що я можу повісти? – заговорив Леп-
кий. – Та і оцінювати твір у присутності ав-
тора – надто делікатна справа… Проте ска-
жу, що думаю: Франц намірився стати в ряд 
поважних письменників – найменший з них… 
Й став він у той ряд, щоб писати про Лем-
ківщину, як Стефаник про Покуття, Коби-
лянська про Буковину, а Черемшина про Гу-
цульщину. Він добре опанував лемківський 
діалект – і це натурально: суддя мусить умі-
ти слухати людей… Повість «За землю» на-
писав він, як суддя… До речі, ви так вільно 
оперуєте діалектом, Франце, ніби виросли на 
Лемківщині».

Далі буде.

були основним, однак не єдиним змістом 
Шістнадцятої «Лемківської ватри» в Монасти-
риську. Паралельно з програмами на двох 
сценах проходили «мініконцерти» біля хатин 
і наметів окремих районів Тернопільської об-
ласті. Учасники в рамках фестивалю мали 
змогу познайомитися з експозиціями Музею 
лемківської культури і побуту в Монастириську 
та Меморіального музею В. Гнатюка у Велесневі, 
оглянути художні виставки безпосередньо в 
ареалі «Лемківського села», посмакувати ти-
пові лемківські страви, придбати книжки та 
пресу з лемківською тематикою, помолитися в 
каплиці. 

Широко були представлені засоби масової 
інформації: преса, радіо та телебачення. Були 
й презентації найновіших книжкових видань. 
Мені, наприклад, була дана можливість пред-
ставити свої нові книжки видані 2015 року: 
«Збірку закарпатоукраїнських народних 
прислів’їв Йоана Югасевича з року 1806» та 
«Велику боротьбу» о. С. Папа. Десятки під-
приємців та ремісників тут же пропонували свої 
художні вироби. 

Та найбільша сила і привабливість «Лемків-
ської ватри» в Монастириську полягає в тому, 
що сюди один раз в році приїжджають не лише 
лемки з різних куточків України та Польщі, але 
й із Західної Європи, США, Канади, Австралії 
та інших країн. І саме тут зустрічаються зі 
своїми земляками, розсіяними по світі. Україна 
прихилила лемків у найважчий для них пе-
ріод, а нині, наперекір важкій економічній 
та політичній ситуації, надає простір для 
плекання їх самобутньої етнічної культури. 
Одним із доказів державної підтримки лемків 
в Україні є Всеукраїнський фестиваль «Дзвони 
Лемківщини».

Слід підкреслити, що вхід на «Лемківську 
ватру» та усі її атракціони був безкоштовний. 
Характерно, що за два дні я не бачив випившої 
людини, хоч на кожному кроці можна було 
наткнутися на групи людей, які сиділи навколо 
розстеленої на траві скатертини з наїдками і 
напоями. Люди їли, пили, співали, розмовляли, 
згадували, але… не п’яніли.

Вражаючою була кількість учасників цього-
річної «Лемківської ватри». За попередніми 
оцінками «експертів» було їх понад 30 000! 
Прибули автобусами, пішки або переважно 
власними машинами. І для всіх видів транс-
порту знайшлося місце для паркування.

За усім цим прихована величезна робота 
організаційного комітету, голів обласних орга-
нізацій Товариства – Тернопільської (Олександр 
Венгринович, його заступник Ігор Дуда), Івано-
Франківської (Степан Криницький), Львівсъкої 
(Степан Майкович) та дирекції «Лемківського 
села» (Михайло Тиханський). Добру роботу 
провели й ведучі концерту, сценаристи та ре-
жисери.

Велику підтримку Фестиваль знайшов у 
Тернопільській обласній державній адмініс-
трації (голова – лемко Степан Барна), Монасти-
риській райдержадміністрації та районній раді 
(голови Марія Павлік і Володимир Данилюк). 
На похвалу заслуговує й робота міліції, яка 
дбала на порядок, керувала транспортом, але 
не перешкоджала в русі.

Мені цього року довелося побувати на 
лемківських фестивалях у Словаччині (Свид-
ник) та Польщі (Ждиня і Зиндранова). Це 
– фестивалі з довгою традицією. Кілька ра-
зів я побував і на «Дзвонах Лемківщини» у 
Монастириську. Саме цей фестиваль вважаю 
найкращим сучасним лемківським фестива-
лем, бо тут панує неповторна «лемківська» 
атмосфера – сум за втраченими горами і ра-
дість, що лемківська культура живе й успішно 
розвивається.

6.08.2015 р.
Акад. Микола Мушинка,

Пряшів (Словаччина)

о. Володимир Гнилиця зі сином Тимофійчиком, 
Оксана Гнилиця і Софія Федина (у центрі).

«ЛЕМКІВСЬКА 
ВАТРА – 2015» 

В УКРАЇНІ
Закінчення.

СВЯТО ВОЗНЕСІННЯ 
В БУЧАЧІ

Направду, святкування одного із основних 
християнських свят – Вознесіння Христового 
в нашому Бучачі вдалося якнайкраще. На-
самперед тому, що владика Дмитрій (Гри-
горак) був з нами. В недавно посвяченому 
прокатедральному соборі Благовіщення Діви 
Марії була відправлена архиєрейська Служба 
Божа. Прийшло багато молоді, дітей та па-
рафіян не лише з міста, але й найближчих 
сіл. Почесними гостями свята були учасники і 
волонтери Збройних Сил АТО. 

Саме архиєпископ та отець-настоятель 
храму Володимир Гнилиця були ініціаторами 
цього свята. Зазначимо, що о. Володимир із 
лемківського роду, чуйна і доброзичлива лю-
дина, чудовий сім’янин і душпастир від Бога, 
робить все, щоб допомогти нашим воякам 
в Донбасі. Бо вояки і люди вже втомилися, 
мріють про мир і спокій в Україні. Ми молилися 
до Бога, щоб вислухав наші просьби і не 
залишив нас у біді.

Після відправи, на подвір’ї собору відбувся 
прекрасний концерт, а також святкове часту-
вання, спілкування парафіян із гостями, спільні 
пам’яткові фотографії та заключне слово 
владики Дмитрія. Присутні були розчулені 
від розмаїття вишиванок, чудових костюмів 
артистів. Здавалося, що хтось назбирав цілі 
букети польових квітів і розсипав їх на подвір’ї 
храму.

Концерт відкрила наша землячка – поет, 
композитор і співачка, регент прокатедрального 
хору Леся Горлицька. В своїй пісенній творчості 
вона все більше набирає впевненості та сили, 
зростає її талант. Вона – гордість Бучача. Лау-
реат різних фестивалів, учасниця багатьох кон-
цертів і ... в дитинстві моя учениця в музичній 
школі. Леся – нащадок лемківської родини: її 
мама походить із с. Пантна Горлицького повіту.

Ансамбль-дует «Писанка» – то поєднання 
професіоналізму, легкості, радості від Оксани 
Савчук у тривалому діалозі зі слухачами і 
глядачами, шалений вир гірських потоків і 
чарівної магії цимбалів у руках Івана Кавачука. 
Ось, що таке дует «Писанка». Кожен номер – 
інша новела, як окрема і неповторна історія 
любові. Їх виступи вливають хвилю хариз-
матичного духу, надихають таємницями кар-
патського краю.

І ось, нарешті, на сцену виходить молода 
красуня з багатьма званнями і титулами. Та 
найвищий титул, який носить Софія Федина 
зі Львова (це саме вона) – посада голови 
Світової Федерації Лемків. Свій виступ Софія 
почала з оповіді про своїх «золотків». Це 250 
вояків АТО, якими вона опікується і за кожного 
переживає, як рідна сестра. Під час розповіді 
розплакалася, бо пару днів тому, один із 
них підірвався на ворожій міні. Присутнім 
передалося це горе. Нам – важко, а їм у сто 
раз важче! Пані Софія була вдягнена в темну 
(знак жалоби) сукню, на якій були нашиті 12 
емблем-шевронів у знак подяки за її жертовне 
волонтерство. Одного разу вояки попросили 
написати для них пісню про мир і рідний дім. 
Вона написала їм, живим і мертвим... ко-
лискову. Софія Федина – незвичайна людина і 
обдарована співачка. Від усіх лемків і не лемків 
Бучаччини велике їй «Боже, заплат!» 

Душа Карпат генетично передалася дру-
гому поколінню лемків, народжених в Україні. 
Тішимося, що любов наша продовжує жити в 
дітях і внуках. Вони є нашою гордістю і нашою 
окрасою.

Ніна ОЛЕНЯК, 
голова Бучацької

районної організації ВУТЛ.

ЗАСІДАННЯ КОЛЕГІЇ ВУТЛ 
у ПЕРЕЧИНІ

4 липня у м. Перечин на Закарпатті від-
булося 3-є у цьому році засідання Колегії Все-
українського товариства «Лемківщина». Нага-
дуємо, що попередні два засідання Колегії 
проходили у Тернополі та Львові. 

Засідання розпочалося з виступу голови 
ВУТЛ Василя Мулеси. Він проінформував про 
роботу Закарпатської організації. Відзначив 
окремо поїздку делегації на фестиваль руси-
нів-українців у Свидник (Словаччина). Не 
сподобалося, що цей фестиваль втрачає ук-
раїнську душу, особливо прапори і оформлення 
сцени. Добрим словом згадав акцію, яку про-
вело Закарпатське товариство лемків із нагоди 
Дня Злуки в Ужгороді.

Львівська делегація була представлена в 
повному складі. Голова організації Степан Май-
кович розповів про ряд офіційних візитів львів’ян 
у Словаччину і Польщу, на яких налагоджено 
співпрацю та погоджено проведення спільних 
заходів. Згадав про відкриття пам’ятника «Без 
вини покарані...» у с. Сокільники з нагоди 
70-річчя депортації українців з прабатьківських 
земель Лемківщини, Надсяння, Холмщини і Під-
ляшшя. Також львівська організація активно 
готується до проведення Першого Львівського 
обласного фестивалю «Гомін Лемківщини», що 
пройде у Зимній Воді 29-30 серпня ц.р.

Заступник Івано-Франківської обласної 
організації Любов Мельничук розповіла про 
видавничу діяльність, яка пожвавилася ос-
таннім часом. Також прозвучав заклик до 
написання нових книг, щоб передати наступ-
ним поколінням знання, які зберігають лемки. 
Багато зусиль прикладають прикарпатці до бу-
дівництва лемківської церкви. З подання Сте-
пана Криницького, який сам не був присутній на 
засіданні через хворобу, вирішено адресувати 
лист-звернення народним депутатам про збе-
реження пільг депортованим лемкам на оплату 
комунальних послуг. Цей лист був підтриманий 
членами Колегії.

Тернопільську обласну організацію пред-
ставляв заступник голови, редактор газети 
«Дзвони Лемківщини» Ігор Дуда. У своєму звіті 
він згадав про розбудову музею «Лемківське 
село», про підготовку до 16-го Всеукраїнського 
фестивалю, будівництво лемківської церкви 
та роботу над періодичним виданням «Дзвони 
Лемківщини». Звернувся до членів Колегії та 

голів осередків, щоб не ховали свої новини і 
набутки, а ділилися з іншими, надсилали статті 
до редакції.

Усі осередки під час Великодніх свят про-
вели конкурси лемківської писанки, тому го-
лова Фундації дослідження Лемківщини у 
Львові Петро Гандяк запропонував у наступ-
ному році організувати Всеукраїнський конкурс 
лемківської писанки. Пропозиція була схвалена 
більшістю присутніх.

Окрема увага звернена наповненню 
новими експонатами Музей лемківської куль-
тури і побуту в Монастириську. Михайло Тихан-
ський, директор музею, розповів про нинішній 
стан музею, який з кожним роком напов-
нюється новими експонатами. Приносять речі 
переважно люди з навколишніх сіл. На засі-
данні музею була подарована картина «Лемко 
на торговиці», автор якої Віталій Слобідський 
був присутній тут і висунутий Колегією ВУТЛ 
на здобуття почесного звання «заслужений ху-
дожник України». 

Окремо обговорювалося питання Київсько-
го товариства «Лемківщина» імені Б. І. Ан-
тонича, яке протягом останнього часу не 
долучається до справ Всеукраїнського това-
риства. Пропозиція створити новий осередок 
у Києві не була прийнята. Натомість вирішено 
детальніше з’ясувати обставини діяльності 
цього товариства.

Деяке сум’яття в роботу Колегії внесла 
пропозиція В. Мулеси про звернення від імені 
ВУТЛ до Президента Росії з проханням (?), 
щоб той відновив будинки в селі Переможне, 
зруйновані сепаратистами, в якому проживало 
багато депортованих лемківських родин. Жур-
налістка Анна Кирпан розповіла про скрутне 
становище, в якому опинилися лемки цього 
села. Колегія однозначно відкинула подану 
пропозицію. 

Підсумовуючи роботу Колегії, можна ска-
зати, що кожна з представлених обласних 
організацій працює добре. Результати їхньої 
діяльності помітні та дають свої плоди. Не-
забаром побачимо спільні заходи, які б привели 
всі громади лемків до єдності.

Тарас РАДЬ, 
м. Львів.
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НАШІ ЮВІЛЯРИ – 
видатні лемківські діячі 

 Липень
125 –  Юліян НАЛИСНИК (*1.07.1890, с. Красна, п-т Кросно +22.04.1960, м. Нью Йорк, 

США) – доктор права, громадський діяч. Голова Головної Управи Організації 
Оборони Лемківщини у США (1958- 60).

90 –  Михайло ДЗІНДЗЬО (*19.07.1925, с. Красна, п-т Коросно + 8.08.1993, м. Борислав 
Львів обл.) – фольклорист, етнограф.

80 –  Богдан Олег ІВАНУСІВ (*28.07.1935, с. Вацевичі біля Дрогобича, Львів. обл.) – 
інженер-електрик, меценат. З 1948 р. – у Канаді. Член управи ОЛК, віце-голова (з 
1991). Автор альбому «Церква в руїні» (1987). Батько – зі с. Логінка, п-т Лісько. 
Мати – зі с. Розтока Велика, п-т Новий Санч.

 Серпень
90 –  Володимир МАСЛЯК (*10.08.1925, с. Кінське, п-т Березів або Сянік + 25.02.2004, 

м. Львів) – хірург-проктолог. Кандидат медичних наук (1967). Заслужений лікар 
України (1979). Професор Львівського медичного інституту (з 1994). 

ХРОНІКА НОВИН
71-а річниця УГВР
12 липня члени Львівської обласної орга-

нізації ВУТЛ на чолі з головою Степаном Май-
ковичем взяли участь у заходах у с. Сприня 
Самбірського району на Львівщині з нагоди 
відзначення 71-ої річниці створення Української 
Головної Визвольної Ради. 

11-15 липня 1944 р. неподалік Сприні під 
охороною відділів УПА відбулися Установчі збо-
ри УГВР – «верховним органом українського 
народу в його революційно-визвольній бороть-
бі».

Т. Радь

Хрест на Хрещатій
16 липня члени Львівської «Лемківщини» 

на чолі з головою Степаном Майковичем 
взяли участь у встановленні та посвяченні 
пам’ятних хрестів на горі Хрещата, повіт 
Команча у Польщі. Організатором заходу була 
Спілка українських політвязнів і репресованих 
Польщі. На місці колишнього шпиталю УПА 
було відправлено панахиду та посвячено сім 
нових хрестів.

27 січня 1947 р. у підземному бункері УПА 
на горі Хрещата загинули всі, хто перебував у 
ньому – і поранені, і хворі, і медичний персо-
нал, щоб не здатися ворогові. Точна кількість 
загиблих осіб невідома – від 7 до 20.

Т. Радь

Фестиваль у Зиндранові
25-26 липня делегація Львівського облас-

ного товариства «Лемківщина», очолювана го-
ловою Степаном Майковичем, взяла участь у 

Фестивалі лемківської культури і традицій «Од 
Русаль до Яна» в с. Зиндранова, Польща.

 Організатором свята був Музей лемківської 
культури в Зиндрановій. Незмінним старостою 
є і залишається його засновник Федір Гоч.

Т. Радь

130 вишиванок 
Унікальну колекцію вишиванок зі всієї 

України представила на Всеукраїнському фес-
тивалі в Монастириську Ганна Петрук зі Ста-
рих Кутів на Прикарпатті. Протягом десяти 
років вона зібрала цілий пласт інформації 
про традиції українських вишиванок, т. ч. лем-
ківських. 

«Дівчина виходила заміж, коли мала 27 
сорочок, – ділиться Ганна Петрук історією 
становлення українців до культури носіння 
вишиванок. – Тут є вироби, яким по 100 років. 
Є сорочки, яким 130 років. Ось – косівська, 
вербовецька, борщівська сорочки – їм по 100 
років. Загалом у моїй колекції 130 взірців, не 
лише старовинних вишиванок, а й сучасних 
виробів з усієї України».

Інф. «ДЛ»

«Гомін Лемківщини»
29-30 серпня в с. Зимна Вода під Львовом 

відбувся Перший Львівський обласний фести-
валь під назвою «Гомін Лемківщини».

Інформацію про новий фестиваль і фото-
репортаж читайте і дивіться в наступному числі 
часопису «ДЛ».

Інф. «ДЛ»

«ПОВЕРНЕННЯ» Миколи ГОРБАЛЯ
25 серпня в актовому залі Тернопільського 

обласного краєзнавчого музею відбулося пред-
ставлення роману М. Горбаля «Повернення» 
(Харків, 2015. – 360 с.). Микола Горбаль 
– поет, публіцист і громадсько-політичний 
діяч, уродженець с. Воловець, п-т Горлиці на 
Лемківщині. Після виселення проживав у с. 
Литяче Заліщицького р-ну. Працював у Бор-
щеві. Тричі був ув’язнений комуністичним 
режимом (1970, 1979, 1985 рр.). Від 1988 р. 
– відповідальний секретар Української Гель-
сінської Спілки, Відтак – депутат Київради і 
народний депутат України (1990-98). Член Між-
народного ПЕН-клубу, лауреат Всеукраїнської 
премії імені Василя Стуса.

У постсовєтській Україні, спотвореній ко-
муністичною пропагандою, засміченій кагебіст-
ськими сексотами та імперською агентурою, 
журналіст Олег отримує містичне завдання 
світлом правди очистити край від скверни – 
«рівняти дорогу Йому». Пророцтва Божого 
Провидіння дають підставу авторові закінчити 
роман оптимістично: над нашим, спраглим очи-
щення краєм, пролився дощ благодаті Божої.

І. Ганчова

Сергій ЛАЩЕНКО, Львів-Чернігів. 

ЛЕМКИ – ЦЕ УКРАЇНЦІ 
ІЗ ЗНАКОМ ЯКОСТІ

Пишу про лемків не тому, що маю лем-
ківське коріння. Ні, мої діди-прадіди жили на 
півночі Чернігівщини, їх називали сіверянами. 
Хтось із рідні після утворення УРСР залишився 
на українській території, а хтось опинився з 
російського боку, на історичній Стародубщині, 
яка стала частиною Брянської області. Старо-
дубці писали листи з проханням приєднати їхні 
землі до України, але що тоді могла Радянська 
Україна? Більшовики національно свідомих 
стародубців без вагань розстрілювали і ре-
пресували, тому згодом там усе затихло. 
Лишилося гірке усвідомлення: якщо мати під 
тиском обставин забуває про своїх дітей, то 
й вони згодом звикають до мачухи. Так старо-
дубці стали росіянами. З лемками, які жили в 
Польщі, все було інакше: знайшлася критична 
маса патріотів, які змогли голосно заявити, 
що вони українці. Дорогу ціну заплатили за 
таке рішення, бо довелося жити у вигнанні 
і вже там, у нових краях, нести свій важкий 
лемківський хрест. Україна в боргу перед лем-
ками, принаймні я, нащадок сіверян, це чітко 
усвідомлюю.

ЛЕМКІВСЬКО-ДОНБАСЬКІ ІСТОРИЧНІ 
ПАРАЛЕЛІ 

Велелюдність 16-го Всеукраїнського фо-
льклорно-етнографічного фестивалю «Дзво-
ни Лемківщини» просто вражала! Західніше 
Монастириська, уздовж автотраси Тернопіль 
– Івано-Франківськ яблуку було ніде впасти: 
тисячі людей, сотні автівок! Ще більше люду 
було в так званому «Лемківському селі» – 
спеціально відведеній території в урочищі Ду-
бовиця. Запитав у молодих волонтерів: невже 
й справді так багато лемків у районі? Трохи 
подумавши, юнаки відповіли, що на фестивалі, 
можливо, лише 40-50% присутніх – лемки, 
решта ж – зацікавлені з усіх куточків України. 
Але переважно з Тернопільської області.

Чи може лемківська тема стати актуаль-
нішою? Може. Причому, з користю для всієї 
України. Бо надто багато історичних паралелей. 
Від Сум і Харкова до Львова і Одеси тепер 
живуть біженці зі Сходу. Вони також тікали 
від війни. Але є і відмінність. Бо суворою бу-
денністю лемків був голий херсонський або 
донецький степ і вириті ледь не голими руками 
землянки, а у Польщі – фільтраційні табори з 
неминучими побоями та знущаннями. А тут… 
у найгіршому випадку – байдужість. Ворожості, 
на кшталт тієї, що її виявляли у ставленні 
до лемків східняки і поляки, тепер немає. 
Добре пам’ятаючи проблеми батьків і дідів, 
західні українці до переміщених ставляться 
толерантно. Може й занадто. Бо на вулицях 
міст і сіл Львівщини, Тернопільщини, Волині 
вистачає російськомовних біженців, які зовсім 
не комплексують з того приводу, що спілкуються 
мовою країни, яка принесла Україні війну. Так 
що, коли паралелі і є, то не у всьому. Дається 
взнаки більша європейськість українського За-
ходу у порівнянні з південним Сходом. 

ВБОЛІВАЮЧИ ЗА СВОЄ, ГРУДЬМИ 
СТАЮТЬ НА ЗАХИСТ УКРАЇНИ

Все на фестивалі було б добре, якби не 
пекуче сонце. Люди розривалися між бажанням 
послухати виступи лемківських колективів 
і… сховатися у затінку дерев. Під час одного 
з таких перепочинків я розговорився із сивим 
лемком, що задумливо сидів у тіні старого 

дуба. Ми не могли уникнути розмови на по-
літичні теми. Чоловік згадав події минулого 
року. Він настільки детально розповідав про 
найменші подробиці протистояння на Майдані, 
що не виникало жодного сумніву у його актив-
ній участі в Революції Гідності. А я ж ніби й 
не шукав героїв – просто узяв і… зіткнувся з 
такою людиною. Цілком випадково. Схоже, 
що лемки не лише прагнуть зберегти своє, 
але і в українських справах не пасуть задніх. 
Серед Героїв Небесної Сотні є двоє лемків –
Назар Войтович зі Збаражчини та Володимир 
Жеребний із Львівщини. Є навіть «кіборг»-
лемківського роду, це 27-річний доброволець 
Остап Гавриляк. 

* * *
Бачу професора Миколу Мушинку зі слова-

цького Пряшева. Сьогодні він тут найколорит-
ніший лемко! Відомий фольклорист і етнограф 
погоджується з тим, що в умовах Тернопіль-
щини його родакам таки легше жити, ніж у 
степах Донеччини. Рідної землі ніщо не за-
мінить, але вкриті лісами зелені пагорби від 
Бережан до Монастириська дуже нагадують 
Лемківщину. От якби ще бурхливих річок та 
гірських потоків було побільше… І все ж, це 
не херсонський степ, не кіровоградський, не 
Луганщина. 

Професор із болем говорить про нинішню 
ситуацію в Україні: «Хто б міг подумати, 
що у наш час будуть нові переміщення, нові 
депортації? Вже зі Сходу на Захід. Ми зро-
били свій маленький внесок – прийняли до 
Пряшівського університету кількох осіб з 
Донецької і Луганської областей, щоб вони 
могли продовжувати своє навчання. Але хо-
четься, щоб війна закінчилася, і люди могли 
повернутися до рідних осель, могли жити і 
працювати там, де народилися…»

Потім трохи спілкувався з Ігорем Дудою 
– мистецтвознавцем, директором Тернопіль-
ського художнього музею. Почав з провокацій-
ного питання: а що, якби не зігнали лемків з 
їхніх земель у Польщі? Це краще було б для 
лемківської культури? Чи гірше? Бо й там би 
вже полонізувалися, і тут не було б такого яд-
ра, яке є відчутним. І головне, що населення 
Тернопільщини тепер ставиться до лемків ціл-
ком лояльно, навіть шанобливо. У Польщі ж 
інакше…

«Важко сказати, – відповів пан Ігор. – Істо-
рія не знає умовного способу… Тут також 
майже 50 років про лемків ніхто не згадував. 
Було не прийнято вголос визнавати себе 
лемком, бо це чомусь було… не престижно. 
Час був не толерантний, відмінності не ві-
талися. І все ж, ми переїхавши в 1945 році 
до Монастириська, вдома, на вулиці, у школі 
говорили по-своєму, по- лемківськи. Місцеві нас 
прийняли нормально, ми не відчували якоїсь 
неприязні. Але за Радянського Союзу ця тема 
була закрита. Тільки в 1989 році постало то-
вариство «Лемківщина» у Львові. А потім в 
Тернополі. Відтоді, можна сказати, почалося 
відродження нашої культури. В 1999 році я за-
початкував «Лемківську ватру» в Гутиськах 
Бережанського району. Потім ми перейшли 
сюди, бо тут лемки живуть компактніше, і 
дуже сильна лемківська громада. А ще – тут 
набагато більше простору. Якщо перша ват-
ра зібрала три тисячі людей, то нині бачимо 
не менш, як тридцять тисяч!»

Далі буде.

У М О В И
 Першого Всеукраїнського молодіжного літературного конкурсу

«СКАРБИ ЛЕМКІВСЬКОЇ КУЛЬТУРИ»
70 років тому, 1944-46 рр. відбулася депор-

тація 483 тисяч громадян Польщі, етнічних 
українців, у т. ч. лемків в УРСР. У 1947 р. 
виселення довершилося акцією «Вісла» – де-
портацією на північно-західні землі Польщі. 
Лемківщина спорожніла, а переселенці на 
нових місцях були приречені на важку працю, 
виживання в несприятливих умовах, мовчання 
та асиміляцію. Депортація в радянську Ук-
раїну вирвала лемків із рідної землі, з при-
родного середовища існування і розсіяла по 
областях Сходу та Півдня, звідки вони повер-
талися в Галичину, ближче до Карпат. 

Ця трагедія перервала багатовіковий ук-
лад життя лемків, вплинула на їх культуру, 
традиції й побут. Щойно в незалежній Україні 
у лемків з’явилася можливість відкрито зая-
вити про себе. Сьогодні дуже актуальним є 
збереження і дальший розвиток лемківської 
культури, літератури і мистецтва.

З такою метою постають численні куль-
турні ініціативи, зокрема і цей конкурс.

Організатор конкурсу: «Лемко-клуб» і 
відділ літератури з мистецтва Івано-Франків-
ської обласної універсальної наукової бібліо-
теки імені І.Франка (м. Івано-Франківськ, вул. 
В.Чорновола, 22).

Мета. Заохотити дітей та молодь, передусім 
із лемківським корінням, до глибшого пізнання 
лемківської культури, традицій й побуту, а 
також історії свого краю і роду. 

Не лише відроджувати, але й розвивати 
рідну культуру, творити її в традиційних і нових 
сучасних формах.

Популяризувати творчість молодих лемків-
ських авторів.

Умови. Конкурсні твори приймаються у 
різних жанрах і двох номінаціях – поезія і проза. 
Обсяг – довільний, але не більше 12 сторінок.

Твори можуть охоплювати якнайширше 
коло тем, пов’язаних із лемківською культурою, 
зокрема: духовна і матеріальна культура лем-
ків, минуле і майбутнє лемківської культури, 
передавання культури і традицій молодому 
поколінню, видатні особистості, історичні та 
культурні події, свята, плекання традицій у ро-
дині. 

Організатори не подають конкретних тем: 
кожен учасник вибирає тему на свій розсуд і 
свій смак, яка безпосередньо стосується лем-
ківської культури. 

Очевидно, з усієї культурної спадщини 
лемків сьогодні найбільш відомою є пісенна 
творчість. Але заохочуємо молодих авторів 
звернути увагу на інші грані культури, зокрема 
літературу, мистецтво, художні промисли. 
Наголошуємо, що темою конкурсних творів 
має бути не трагедія виселення, а культурне 
багатство лемків у всіх своїх проявах.

Подані на конкурс роботи мають бути саме 
художнім твором (вірш, нарис), а не рефератом. 
Приймаються твори, раніше не публіковані. 
Вони мають бути результатом самостійної 
творчості кожного учасника. Твори, в яких 
присутній плагіат, розглядатися не будуть.

Заохочуємо написання творів лемківсь-
кою говіркою.

Загальні положення. До участі в конкурсі 
допускається молодь у віці від 12 до 25 років.

Конкурс розпочнеться 1 вересня 2015 р. і 
триватиме до 1 травня 2016 р. Рукописи над-
силати в електронному вигляді (в редакторі 
Word для Windows) на такі адреси:

1) mysteztvo22@mail/ru
2) anna_kyrpan@bigmir.net
Після надсилання роботи, автор отримає 

повідомлення, що твір надійшов до комісії. 
Якщо такої відповіді не буде, просимо вислати 
твір повторно.

На першій сторінці титулу просимо вказати 
назву твору, його жанр, ім’я, прізвище та вік 
автора. На останній сторінці – домашню адресу, 
місце навчання або праці, короткий життєпис, 
контактні телефони, електронну адресу.

Конкурс проводить Конкурсна комісія. Для 
оцінки творів будуть залучатися незалежні 
літератори відповідних профілів.

Підсумки конкурсу буде проведено у липні 
2016 р., а нагородження переможців – 1 серп-
ня 2016 р. Про місце і час нагородження пере-
можців буде повідомлено додатково

Кращі твори будуть надруковані в газеті 
«Дзвони Лемківщини» (Тернопіль) або щоріч-
ному альманаху «Лемківський календар» 
(Львів).

Голова Конкурсної комісії Ігор ДУДА 
(Тернопіль). Тел. (0352) 52 80 72.

Заступник голови Комісії Галина ПРИСТАЙ 
(Івано-Франківськ). Тел. (0342) 75 01 32.

Секретар Комісії Анна КИРПАН (Івано-
Франківськ). Тел. 096 537 18 40, 066 455 91 58.
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Лемку! Маш бесьідувати, гварити, мовити, повідати, радити, речы, ґадати. Втовды лем будеш собом і шанувати Тя будут Люде.

А ЧАС ЛЕТИТ
З циклю «Вундер-Кінд од Сянока»

НА БРОДІ 
РУЖА

Лемківска народня 
пісьня

На броді ружа,
На ній біле цьвітя.
Полюбив єм собі 
Такє шварне дівча,
А тераз мі жаль.

Кєд єс го полюбив,
То спокій мі дай.
Бо я єст сиротом – 
Понад сиротами
І вроды не мам. 

Тота моя врода,
Як быстрая вода.
Тераз мі ся личко 
Розрумяніло,
Як в городі ружа.

Там на броді ружа
Травом пороснена,
А до мойой милой,
Мойой премиленой
Та й стежка заросла.

Стежка заросла,
Яльнічом задула.
Подумай си, мамцю,
Моя люба мамцю,
За кого-с мя дала.

Дала-с, ты ня дала
За велького хама.
Тераз оплакую 
Своі млады літа
Звечера до рана.

Редакція тексту пісні –       
І. Дуда).

Фото-момент

ЛЕМКИНЯ
(Ольга Піскова з Чорткова - 

заступця головы рейонового обєднаня 
«Молода Лемківщина»). 

2.08.2015 р.

V. ЛЕМКІВСКА ВАТРА в Кострині. 16 серпня 2015 р.
В с. Кострине Велико-Березнянского рейо-

ну на Закарпатті одбыв-ся Пятий фестиваль 
лемківской культуры. Тот локальний фестиваль 
проходит на терені турбазы «Красія». Гнеска 
на Закарпатті жыют прешло 300 тісяч Лемків 
(лемаків) в 200 селах рейонів: Великій Берез-
ний, Перечын, Ужгород, Мукачів, Свалява, Ір-
шава.

Офіцийна част сьвята розпочала-ся о 
12.00 год. з розгортаня Національного зна-
мена довжыном 100 метрів. До молодих 
приєднали-ся тіж представникы влады села, 
рейону і области. Голова ВУТЛ Василь Мулеса 
зауважыв, же кєровники краю першыраз 
удостоіли фестиваль свойом присутністю, 
чым вельми обнадіяли закарпатских Лемків 
на підтриманя іх пісенного мыстецтва, тра-
диций а обычаів. В орґанізациі помагали на-
чальник обласного управліня культуры Юрій 
Глоба і перший заступник головы Велико-
Березнянской райдержадміністрациі Вадим 
Шелєман.

Сьвято одкрыв ґєнерал Геннадій Москаль 
– голова Закарпатской облдержадміністрациі. 
Він одзначыв самобытній характер лемківской 
пісьні, творів народного мыстецтва, подякував 
вшытким учасникам, котри примножуют ду-
ховни а матеріальни вартости в такій складний 
для держави час. Свій выступ закіньчыв барз 
кольоритні, на місцевім діалєкті: «А нашых 
ворогів най фрас ухопить. Гута бы іх побила!» 

О 14.00 год. В. Мулеса і члены оргкомітету 
запалили символічну ватру. В концертній про-
грамі взяли участ аматорски фольклорни 
колєктивы, гурты а окреми выконавцьі од 
Закарпаття, Львівшчыни, Прикарпатя, Терно-
пільшчыни, госьті зо Словаччыни а Сербиі.

Краяне ознакомили-ся з народними строя-
ми, писанкарством, малярством, декоративно-
ужытковими выробами, різьбом по дереву, 
рушниками і обрусами з автентичном лем-
ківском вишывком. Госьті могли покоштувати 
традицийни потравы а трункы тутейших ґаз-
динь. Гвечер концертний програм премінив-ся 
на молодіжну забаву.

Як бы там не было, но веце на спотканя 
з дівчатисками Ваньо з Михалом не ходили. 
А парібскій інтерес одложыли на весну. А в 
зимі, жебы кавалєрам до головы не лізли 
глупоты, то родиче залучали іх до працьі на 
ґаздівстві: скіпати дырва, молоти зерно на 
млинци, вышмаряти гній і такє інше. Вшытку 
роботу они робили на спілку, бо як знано: 
гурмом тата легше бити! Поза тым, каждий 
мав ішчы свій інтерес: Михал боксував (товк 
міх з половом), тепер не лем головом, а і 
пястуками. А Ваньо, кади бы не ходив і што 
бы не робив, то си сьпівав (вырабляв голос). 
Охотні колєґы ходили на вечіркы, з позволіня 
старшых парібків, де молодіж таньцувала, 
сьпівала, вышывала, пряла ... Ваньови в сьпі-
ві не было рівних. Михал тиж мав роботу – 
попыхача, то значыт старшого, де пошлют. 
Так то молоди хлопакы ішчы не мали повного 
доступу до кавалєрских інтересів. Старшы па-
рібкы іх запал і нетерпеливіст даколи гасили 
копняками... 

А час летів. Зышли три рокы. За тот час 
в жытю Ваня і Михала стали-ся неабыякы 
переміны. З двох парібчаків-бенькартів, якы 
так нетерпеливо рвали-ся познати кавалєрскє 
жытя, зродили-ся два парібкы-красавцьі, якы 
знали собі цьіну і не робили глупства. Тепер 
они могли постояти за себе, за потребы – 
надавати копняків, як колиси давали ім.

Михал став знаним боксером, котрий бок-
сував не лем головом до бріха. А Ваньо тримав 
першенство в сьпіваню: як си засьпівав, то чути 
го было на другє село. З кавалєрком Ваньо з 
Михалом проблєм ачей не мали, бо дівкы сами 
за нима сохли, то мали іх до выбору і кольору.

Як знано, Михал по натурі не быв бесьі-
дливим з дівчатисками, то за тот «ґанч» взяла-
ся сусьідска Оленка. Она мала до маломовного 
Михала неабыякій інтерес, бо была до него 
залюблена і не пропушчала жадного выпадку, 
жебы з ним ся споткати. Оленка, котра колиси 
го высьміяла на першім спотканю, тепер не 
давала му спокою. Михал мав ляк, жебы му 
зас, скоре а остре на язык дівча не вышмарило 
даяку пакіст, того тримав-ся од нєй в стороні. 
Не помогло. Бо, хоц Михал мав і міцни пястукы, 
но пред напористом Оленком не встояв, а тым 
паче, кєд она дала му посмакувати «лєґомін-
кы». Тепер юж Михал не мав спокою і заєдно 

літав за Оленком. В скорім часьі они ся побра-
ли, бо не мали моци веце літати єден за другим.

Ваньо, – повна відмінніст в натурі од Ми-
хала, котра не заваджала ім колєґувати, – 
мав свою методу стосовно кавалєркы. Він 
на вечірках вырабляв ріжни ґеци і оповідав 
такы баєчкы, же дівкы од сьміху надрывали 
сой бріхы. Ваньо, як і колиси дідо Митро, тиж 
любив зальоты по других селах і завертав 
головы дівкам-відданицям, якы были до без-
тями залюблени до потішника. Но він глядав 
лем тоту єдну-єдину. Глядав і такой нашов, 
але не на другім селі, а в своім. І, як не дивно, 
том єдном-єдином была Марися, през котру на 
першій рантцьі мало што не стратив здоровля 
– достав запаліня плюц і заморожыня ух. 
В своім выборі Ваньо ся не помылив. Тото 
крас-дівча, тепер юж жена, през каждых два 
рокы презентувала му милих діточок. Кілько 
іх спрезентувала, рахувати не будеме, бо не 
знатя, кілько ішчы буде. 

А час летів. Заєдно з ним і жытя. В часьі, як 
боцян юж перестав носити презенты Ваньови 
і Марисьі, зышло купа літ. Оны выховали де-
вятеро діточок, котры розышли-ся помедже 
люде і провадили власну ґаздівку. При Ваньови 
зостав молодчий сын Митро, названий так на 
чест прадіда. Но, холєра ясна, Митро не мав 
ниякой охоты до женячкы, він лем баламутив 
дівок ... і глядав тоту єдну-єдину. Но чом не 
прадід Митро? 

 Ваньо до ґаздівкы юж ся не пхав, лем 
сьідив на лавцьі під плотом, курив файку і 
вызерав онуків, кількости якых докладні не 
знав, бо боцяни тепер урядували на теренах 
зятів і невісток. Дідо Ваньо (так го тепер ве-
личали), не міг докладні вырахувати внуків, 
бо му бракувало пальцьів на руках і ногах, не 
памятав іх на імено. Знав, же сут Микольці а 
Михалкы, Петры а Павлі – вшыткы з когорти 
сьвятих. Поза тым были ішчы дівочкы – Мари-
сьі, Аничкы, Оленкы, Євочкы. То хыбаль міг 
дідо Ваньо запамятати таку гурму діточок і не 
зробити блуду? Ніт! Він час од часу ся зьвідував: 
чыє будеш і як тобі імено? Внучата пребачали 
му блуды, сьміяли-ся і ґецували з ним. Такы 
бавліня барз тішыли Ваньову душу, як і колиси 
діда Митра, што ся дочекав лем єдного внука 
«вундер-кінда» – чудо-дітину, котрий дав жытя 
півкопі вундер-кіндяткам: научытелям, дохто-
рям, єґомосьцям. А они продовжыли рід. Бо 
лемківскому роду неє переводу!

Миколай ФУЧЫЛО,
с. Воля Нижня, п-т Сянок.


