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ЧАСОПИС ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕМКІВЩИНА» 

ХVII. ВСЕУКРАЇНСЬКА ЛЕМКІВСЬКА ВАТРА
Монастириськ, 6-7 серпня 2016 р.

На свято до Монастириська найбільше 
приїхало лемків з Тернопільщини, Львівщини і 
Прикарпаття, також – із Києва, Хмельницького 
і Закарпаття, навіть один «Лемко із Сибіру» 
– Володимир Павук. Гостями свята були Іван 
Лаба – колишній голова Союзу русинів-ук-
раїнців Словаччини, Василь Шлянта – зас-
тупник голови Об’єднання лемків Польщі. 
Вперше на Ватру приїхала неповторна співач-
ка Юлія Дошна – лемкиня з Польщі, заслужена 
артистка України.

Фестиваль традиційно розпочався урочис-
тою ходою учасників і гостей від районного 
Палацу культури до Музею лемківської куль-
тури і побуту. Очільники області, району і 
міста, керівництво ВУТЛ поклали квіти до 
пам’ятника Т. Шевченку, Пам’ятного знаку 
депортації та фігури Покрови Пресв. Богоро-
диці. Всі інші дійства проходили в музейно-
му комплексі «Лемківське село». Згідно із 
сценарієм, піднято Державний прапор Украї-
ни і товариства «Лемківщини», виконано Дер-
жавний Гімн й урочисту пісню «Гори наші». 
Дійство на сцені розпочалося театралізованим 
літературно-музичним прологом, приуроченим 
до Року Божого Милосердя. 

Під час урочистого відкриття вшанували 
хвилиною мовчання пам’ять загиблих під час 
депортації 1944-46 рр. та в АТО на Донбасі. 
Голова облдержадміністрації Степан Барна 
тепло привітав присутніх і, зокрема, сказав: 
«Тернопілля – колиска лемківської культури, 
саме тому у нас відбувається цей фестиваль, 
Наша область після війни прийняла майже 
160 тисяч родин переселенців із Лемківщини. 
Навіть у найважчі часи вони вірили, що 
відродять свою культуру і самобутність ... 
Лемківська культура – невід’ємна складова 
багатогранної культури України. Тому наш обо-
в’язок – плекати й примножувати ці надбання». 
Від імені Президента України він вручив 
ордени «За заслуги III ступеня» директору 
Тернопільського обласного художнього музею 
Ігорю Дуді та отцю-капелану Івану Гуні. Велика 
група вояків АТО та волонтерів була відзначена 
медаллю «За службу Україні», серед них Софія 
Федина – голова СФУЛО і Анна Чеберенчик – 
співачка зі США. Степан Барна також зачитав 
привітання Президента Держави. Голова об-
ласної ради Віктор Овчарук у своєму виступі 
відзначив, що «тут частинка вашої землі, тут 
ваша маленька Лемківщина і тому тут панує 
лемківський дух».

Відтак зі сцени звучала молитва і благо-
словення єпископа Бучацького Дмитрія 
(Григорака) з участю багатьох священиків. 
Наступного дня, у неділю біля каплички на 
Ватряному полі відбулося Богослужіння до 
Року Божого Милосердя.

Протягом двох днів лемківську пісню пред-
ставляли більше 70 професійних і аматорських 
колективів та окремих виконавців. Виступали 
лемківські хори й ансамблі з Монастириська, 
Бережан, Бучача, Чорткова, Хоросткова, Мику-
линців, с. Соборне Тернопільського району, 
хорова капела «Бескид» з Івано-Франківська, 
ансамбль пісні і танцю «Студенка» з Калуша, 
хор «Радоцина» з Пустомитів. Співали Богдан 
Іваноньків – народний артист України, Надія 
Кулик – заслужений працівник культури Ук-
раїни, Софія Федина, Аничка (Чеберенчик), 
Леся Горлицька, Світлана Третяк. Концертну 
програму успішно доповнив молодіжний тан-
цювальний ансамбль «Ґречні фраїрки» з Мо-
настириська (кер. Віра Куриляк).

Паралельно з концертом діяло містечко 
народної творчості. Свої вироби (вишивка, 
кераміка, бісероплетіння, ляльки-мотанки, 
різьба по дереву, художнє моделювання, жи-
вопис) представляли 65 народних майстрів 
Тернополя та області. Серед них – заслуже-
ні майстри народної творчості Василь Казно-
вецький (Млинівці), Людмила Павлова (Тер-
нопіль), Василь Бардачевський (Товсте), Богдан 
Карий (Підгайці), Михайло Завійський (Гутисько).

На фестивалі можна було переглянути виставки давніх і нових 
лемківських церков, факсимільні репродукції акварелей Никифора, 
документальні фотографії Григорія Паньківа. Ватряни смакувати стра-
ви традиційної лемківської кухні. Молодь змагалася в різанні дров дво-
ручною пилою, брала участь у спортивних змаганнях. 

Цього разу вогонь фестивальної ватри спалахнув о 20.30 год., у 
вечірніх сутінках. Навколо вогнища молодь водила коло. Фірма «Дністер» 
представляла документальні та художні фільми на лемківську тематику. 
Для участі в нічній розважальній програмі був запрошений популярний 
гурт «Рок-Аш» із Закарпаття (кер. Віктор Янсо).

Наприкінці мусимо згадати організаторів цьогорічної Лемківської 
Ватри. Голови оргкомітетів – Степан Барна (ТОДА), Григорій Шергей 
(Управління культури ТОДА), Олександр Венгринович (Обласне това-
риство «Лемківщина»). Режисерсько-постановочну групу очолювали 
Ганна Ковалишин і Надія Ворончій. Концертну програму вели Марта 
Ільєнко з Борислава і Валерій Запухляк із Чорткова. Ґазда фестивалю 
– Ігор Дуда з Тернополя, ґаздиня – Лідія Плахтій зі Львова. Незмінний 
староста – Михайло Тиханський з Монастириська. Генеральний спонсор 
– фірма «Опілля» (Тернопіль).

Інф. «ДЛ».



2 Липень-серпень 2016 р. №4 (103)

VІ. ЛЕМКІВСЬКА ВАТРА ЗАКАРПАТТЯ 
м. Перечин, 13 серпня 2016 р.

Досі Закарпатський обласний фестиваль 
проводили у Велико-Березнянському районі – 
селах Забрідь і Кострино. Цього року вирішили 
перенести його в Перечин, де також компактно 
проживають лемки-лемаки. 

Початок дійства відбувся власне на міс-
цевому стадіоні «Зоря» (вул. Ужгородська). О 
14.00 год. провели урочисте відкриття свята та 
запалення символічної ватри. Свято відкрив 
голова ВУТЛ і обласної організації «Лем-
ківщина» Василь Мулеса. 

З вітаннями виступали керівники області 
(Геннадій Москаль), району (Віктор Олефір), 
міста (Іван Погоріляк) та гості. О 14.30 год. 
розпочалися виступи професійних та ама-
торських колективів і окремих виконавців. 
Виступали відомі в області колективи, 
зокрема Закарпатський заслужений акаде-
мічний народний хор, фольклорні колективи 
«Руснаки» з Мукачева, «Ґаздині» зі с. Пац-
каньово, ансамбль танцю «Турянська долина» 
з Перечина.

О 15.00 год. бажаючі могли приєднатися 
до проведення традиційних ігор, забав, кон-
курсів, познайомитися з народними звичаями 
й обрядами, побутом і кулінарією лемків 
Перечинщини. Від 16.00 год. стартували 
майстер-класи традиційних народних промис-
лів. Працювали намети виїзної торгівлі та 
дитячі атракціони. Родзинкою фестивалю ста-
ло лемківське весілля., яке почалося на сцені, 
а потім перенесене до окремої садиби.

Серед гостей фестивалю були делегації 
та керівники лемківських організацій Львова 
(голова Степан Майкович) та Івано-Франківська 
(голова Степан Криницький); представник від 
Союзу русинів-українців Словаччини Іван Лаба, 
українців Польщі – о. Мирон Михайлишин, лем-
ків США – Володислав Максимович.

Метою щорічних фестивалів є збереження 
і дальший розвиток самобутнього народного 
мистецтва лемків, а також популяризація 
туристично-рекреаційних можливостей Закар-
паття.

Інф. «ДЛ».

ДРУГИЙ РАЙОННИЙ ФЕСТИВАЛЬ ЛЕМКІВСЬКОЇ КУЛЬТУРИ В ГУТИСЬКУ
13 серпня 2016 р.

«Єднаймося, братове, з лемківського роду» 
– під такою назвою відбувся Фестиваль лемків-
ської культури в селі Гутисько Бережанського 
району на Тернопільщині. Його назвали 
«другим». Однак, саме тут 5 червня 1999 р. 
запалала Перша Лемківська Ватра в Україні, 
а наступного року (10-11.06.2000 р.) вона 
горіла вдруге. Отже, цьогорічний лемківський 
фестиваль у цьому селі варто вважати не Дру-
гим, а Четвертим. 

Лише три кілометри від автотраси і ми 
потрапляємо у мальовничу місцевість, що 
нагадує Лемківщину. Саме в цьому місці по-
чинали нове життя 170 лемківських родин, 
які були депортовані зі сіл Балутянка і Вілька 
(повіт Сянік). Від 1945 р. Гутисько стало відоме 
як центр лемківської різьби на Тернопільщині. 
Тут відновлено некрополь турецьких вояків 
часів Першої світової війни. Славиться його 
цілюще джерело зі срібною водою. В селі 
майже 20 років діє Голицький біостаціонар 
Тернопільського педагогічного університету. 
В 2006 р. відкрито Музей лемківської різьби і 
побуту. Приміський поїзд Тернопіль-Ходорів ро-
бить зупинку. На жаль, сьогодні в селі залиши-
лося всього 36 дворів, частина хат стоять пусткою.

Фестиваль розпочався панахидою на мо-
гилі старішого лемківського різьбяра Михайла 
Орисика (1885-1946) в сусідньому с. Куряни. 
Свого цвинтаря село не має. Відтак о. Омелян 
Леґета у супроводі священиків відслужив мо-
лебень у церкві Успіння Пресв. Богородиці в 
Гутиську, провів ходу парафіян до цілющого 
джерела та освячення води.

О 15.00 год. на спортивному майданчику 
школи, в центрі села відбулося урочисте від-
криття свята. Виступали Володимир Петров-
ський – голова Бережанської райдержадмі-
ністрації та Іван Головацький – заступник 
голови районної ради, Ігор Дуда – директор 
Тернопільського обласного художнього музею, 
заслужений працівник культури України. орга-
нізатор першого Крайового лемківського фести-
валю в Гутиську. Після цього розпочалася 
концертна програма, в якій виступили 140 
учасників – у колективах та окремі виконавці.

 Паралельно діяла виставка-розпродаж 
художніх виробів майстрів народного мистец-
тва. Переважала різьба по дереву, серед них 
роботи Данила Долинського, Михайла За-
війського, Ігоря Михайлишина.

Гостями свята були професор Ольга Бенч, 
уродженка села, доктор мистецтвознавства, 
колишній заступник Міністра культури України 
і Генеральний консул України в Пряшеві 
(Словаччина), Володимир Черняк – доктор біо-
логії, професор педагогічних університетів у 
Тернополі та Білій Церкві, заслужені майстри 
народної творчості України Андрій Сухорський 
і Степан Кищак – різьбярі зі Львова..

Сонячна погода сприяла святковому 
настроєві селян і гостей. У вечірі, від 20.00 
год. почалася молодіжна забава під супровід 
народних музик. Організатором цього і мину-
лого фестивалів була Надія Троян, завідуюча 
сільського Народного дому.

Ігор ГАНЧОВА

ГАМЕРИЦКА РУСЬ,
або Лемкы в Гамерицьі

Од редакторя: В ілюстрованим календа-
ри «Лемко» на рік 1913, котрий быв выданий 
в Новім Санчу (1912), трафив єм на єдну 
цєкаву статю. Написана ішчы до Першой 
сьвітовой войны, веце як сто років тому, 
коли мій дід, дідове і прадідове Лемків, іздили 
до Гамерикы на зарібкы. Гнескы гістория 
ся повтарят і наше молодче поколіня зас 
глядат ліпшого хліба за Вельком Млаком. Бо 
в Старим Сьвіті вічна скрута: то война, то 
одбудова, то пребудова. Жыти по-людски 
неє коли. 

На загал, статя ма москвофільскє 
спрямуваня, прото в одтинку жытя Лемків-
еміґрантів подане правдиво. Варункы колиси 
і гнеска сут барз подибны.

  
Штобы мати понятя, як жыют Русины в 

Гамерицьі, треба скорше спомнути, в якых 
варунках они ся находят. Русины, як і други 
народы, котры еміґрували з Европы до Га-
мерикы, найперпше мусят позбыти ся своіх 
рабских обычаів, якы пануют праві в цьілій 
Европі, а юж найвеце там, де жыют Русины – 
в Австро-Угоршчыні, Галичыні а Буковині.

Гамериканці, будучы вільним народом, 
яко вільни сыни свободы, барз ненавидят раб-
ство... Для того найперше каждий еміґрант му-
сит позбыти ся такых старокрайових звычаів, 
як шапкуваня, самоприниженя і страх, котри 
вкоренили му «сьвітли» власти. Словом, 
каждий мусит усьвідомити, же він свобідний 
чловек зо свойом вольом, характером і сьві-
домостьом людского права.

Еміґрант, якій достав ся до Гамерикы, 
выглядат як дурний, бо він нияк одраз не 

може пойняти той безґраничной гамерицкой 
свободы, де вшыткы сут рівни, де чловека 
не тягат якій-такій посьіпака, де нихто не 
выставлят чловека на сьміх.

Задля такых варунків, еміґрант дост ско-
ро принимат гамерицки обычаі а підносит 
ся чымраз блисше до позьому гамерицкой 
культуры. Але ним до того прийде, то немало 
ся набідує. Кєд не зна анґлицкого языка, 
мусит приняти ся за буд-яку роботу. Бідний 
Лемко-еміґрант, скормлений дома праві лем 
на комперях-ґрулях і капусьті, по довгій до-
розьі до Гамерикы, прешов през рукы не-
милосердних урядів і не ма жадной силы до 
роботы. До того, в Гамериці треба барз тяжко 
робити. Єст добрий заробок, но для нього 
треба приложыти силы, а часом і здоровля. 
Хто здоровший, тот скоро вшытко премагат і 
чым дале, то достає ліпшу роботу.

Найвеце нашых люди іде до Зєднаних 
Стейтів, меньше до Канады, а ішчы меньше 
до Бразилиі і Арґентины. Лемкы ідут лем 
до Стейтів, як і подібно угорски (маме розу-
міти – словацки і підкарпатски) Русины, кот-
ры і представляют Гамерицку Русь. Они 
найпершы, от 30 літ, почали еміґрувати до 
Гамерикы. Гнеска праві в цьілій Гамерицьі 
можна всяды споткати Лемка, а юж найвеце 
в штаті Пенсильванія.

Найвекшы кольониі Русинів сут в Нью 
Йорк, Бруклін, Джерзи Сити, Пассейк, Нью 
Арк, Йонкєрс, Перт Амбой, Байон Сити, 
Бриджпорт, Ансонія, Нью Британ, Вотербурн, 
Филядельфія, Трентон, Скрентон, Олифант, 
Вилкс Вери, Майфілд, Маганой Сити, Ше-
нандора, Катасаква, Филинсбург, Ольфордж, 
Питсбург, Бродок, Чарлерой, Донора, Прайс-
дейл, Микиспорт, Карнеги, Микисракс, Ем-
бридж, Бронсвил, Ептон, Бутлер, Кливленд, 
Чикаго і т.д.

Преважні Русины тримают ся промыс-
лових теренів, котры найвеце розвинули ся в 
північно-всхідной Гамерицьі. Далеко на Захід 
і на полудне мало хто заходит. На Захід ідут 
лем такы, котры занимают ся фармерством. 
Дост Русинів єст в Каліфорниі.

Початкови еміґранты найвеце робили на 
майнах (копальнях угля), по фабриках, вельо 
при других роботах: по реставрантах, готелях, 
фармах, колєях. Добрий майнер (угляр), кєд 
іде му робота, заробит 3-6 долярів на ден. Кєд 
неє збыта угля, то зароблят мало. Найгірше, 
кєд іде страйк. По фабриках заробляют 
менше, напочатку – 9 долярів на тыжден. 
Стари робітникы заробляют 12, 15 і 18 до-
лярів тыжнево. При барз тяжких роботах, 
як в стальових фабриках, дахто заробит і 5 
долярів на ден. Але не каждий вытримат таку 
роботу при огни, де треба і вліті, і взимі купати 
ся в поті.

Неєден еміґрант, якій прешов тоту по-
чаткову школу і дашто заробив, зачынат 
глядати ліпшой роботы. Він розвиват своі 
спосібности, выучує анґлицкій язык, чытат 
ґазеты і в короткім часьі стає правдивим 
джентельменом. Тоты, котры довше жыют в 
Гамерицьі і сут гамерицкима обывателями, 
юж берут участ в політичним жытю, занимают 
ся бізнесом, мают своі домы-готелі, склепы, 
фармы.

Гамерицка Русь операт ся на тых, якы 
сут обывателями Стейтів. Дуже залежыт од 
того, ци він вписаний до робітничого союзу. 
Бо цьіла Гамерика представлят собом 
сьітку ріжних орґанізаций. Богаче і бідни, 
фабриканты і робітникы сут орґанізувани, 
як ниґде в сьвіті. Іх представителі боронят 
робітничи права так, жебы чловек робив мало 
годин, а мав добру платню.
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НАШІ ЮВІЛЯРИ – 
видатні лемківські діячі 

 Липень
70 –  Стефанія ПАНЦЬО (Колтко *15.07.1946, с. Лошнів, Тере-

бовл. р-н, Тернопіль.обл.) – мовознавець, кандидат філоло-
гічних наук (1986), доцент. Викладач Тернопільського На-
ціонального педагогічного університету ім. В. Гнатюка (з 
1980). Батьки – зі с. Пструги, п-т Горлиці.

 Серпень
110 –  Дизидерій МИЛИЙ (*7(1).08.1906, с. Кийов, Словаччина + 

1.09.1971, м. Братислава) – живописець, педагог. Професор 
Словацького політехнічного інституту (1948-49) та Інсти-
туту образотворчого мистецтва у Братиславі (1949-71). 
Народний художник ЧССР (1971).

130 –  Михайло СОБОЛЕВСЬКИЙ (*14.08.1886, с. Костарівці, 
п-т Сянік + 15.02.1969, м. Львів) – священик, фольклорист. 
Працював у с. Устя Руське (1919-45). Видав збірку «Лем-
ківські співанки» (1967).

90 – Олександр ДУБЕЦЬ (Адам *14.08.1926, с. Фльоринка, п-т 
Новий Санч +24.07.2016, м. Сянік, похований в м. Крини-
ця) – церковний діяч, архиєпископ Перемишльський і 
Новосанчівський (з 1996).

ДРУГИЙ ОБЛАСНИЙ ФЕСТИВАЛЬ У ЛЬВОВІ
«ГОМІН ЛЕМКІВЩИНИ»             27-28 серпня 2016 р.

Друга Лемківська Ватра знову проводилася 
в Зимній Воді – мальовничому селі на західній 
околиці Львова. 27-28 серпня стояла спекотна 
погода: літо закінчувалося. Проте сільський 
стадіон, де проводилося свято, знаходиться 
серед лісу і ватряни могли сховатися в затінку 
дерев. Цього року учасники концерту вис-
тупали на новій сцені в карпатському стилі. 
Захід проходив під гаслом «Пам’ятати! Жити! 
Творити!»

Попередньо були покладені квіти до па-
м′ятників Т. Шевченку, Є. Дровняку (Никифору) 
та пам’ятного знаку жертвам депортації. Це-
ремонія відкриття почалася о 14.00 год. Фес-
тиваль відкрив голова обласної організації 
ВУТЛ Степан Майкович. Піднято прапор Украї-
ни під звуки Державного гімну «Ще не вмерла 
Україна» і прапор Всеукраїнського товариства 
«Лемківщина» під мелодію урочистої пісні «Го-
ри наші». Ведучі-дівчата на сцені зачитали 
трагічні сторінки депортації українського насе-
лення з Польщі.

З вітаннями до присутніх звернулися го-
лова СФУЛО Софія Федина, голова обласної 
ради Олександр Ганущин і заступник голови 
облдержадміністрації Юрій Підлісний. 

Концертну програму традиційно розпочав 
народний ансамбль пісні і танцю «Лемковина» 
зі Львова (кер. Ю. Кондратенко). З-поміж ві-
домих колективів виступали народні хори 
«Радоцина» з Пустомитів, «Лемківська студен-
ка» з Борислава, «Яворина» з Дрогобича, хо-
рова капела «Бескид» з Івано-Франківська», 
фольклорні ансамблі пісні і танцю «Студенка» 
з Калуша, церковні хори зі Львова та Зимної 
Води. Також співали Софія Федина і Ярослава 
Гунько (Львів), Леся Горлицька (Тернопіль). 

Досі вважалося, що лемки добре спі-
вають, бойки – грають, а гуцули – танцюють. 
Останнім часом на фестивалях глядачі мають 
можливість побачити запальні лемківські танці. 
Пам’ятаймо, що ритми «Чардашу» мадяри-
венгри запозичили від русинів-лемків (народний 
одяг – також!). Мистецтво танців представляли 
«Любисток» з Івано-Франківська, «Плеяда» з 
Красного, «Бавниця» зі Зимної Води. У вечірній 
молодіжній забаві вигравали «Львівські музи-
ки» (кер. І. Кобрин). Паралельно проходив по-
каз документальних фільмів про виселення 
1944-46 рр., які демонстрував Тарас Радь.

З великим зацікавленням учасники фести-
валю дивилися і слухали виступи гостей з-за 
кордону – гурт «Серенча» з Горлиць (Польща) і 
спів Каріни Маловшек зі Словенії. 

Другий день свято розпочалося об 11.00 
год. з Богослужіння і панахиди за жертвами 
депортації, за участю отця-митрата Анатолія 
Дуди-Квасняка і священиків. Концертна програ-
ма продовжувалася до вечора. Молодь брала 
участь у спортивних змаганнях. Протягом двох 
днів виступило більше 40 художніх колективів 
та окремих виконавців.

Ігор ГАНЧОВА
Фоторепортаж Іванни СКЛЯРОВОЇ

Тоня ЧОРНА

ПЕРЕМОЖНЕ – НЕ ПЕРЕМОЖЕНЕ
 (У «ДЛ» №2(95) за 2015 р. була надру-

кована стаття Тоні Чорної «Луганськ – це 
Україна». Продовжуємо публікацію її тра-
гічних спогадів. Ім’я та прізвище авторки 
змінені).

Село Переможне на Луганщині має свою 
історію. Дві вулиці, де жила лемківська гро-
мада, то окрема історія боротьби кожної 
родини за виживання, як у період депортації 
в 1945-46 рр., так і в серпні 2014 році, під час 
розстрілу російськими бойовиками лемків 
«за пособничество» українським воякам. 
Селяни опинилися на рубежі військового 
протистояння, оскільки неподалік знахо-
дився стратегічний об’єкт – Луганський між-
народний аеропорт.

На сьогодні десятки родин у другому і 
третьому поколіннях втратили рідних, май-
но та змушені по світу шукати притулок. 
Достеменно відомо, що 10 серпня 2014 р. 
розстріляли родину Бочневичів – чоловіка 
з простріленою головою знайшли за хлівом, 
жінку – на подвір’ї, а батька – в будинку. У 
цей час чотири родини лемків, залишивши 
все, поза городами і полями тікали, в чому 
були.

Про родину лемка Олександра Галай-
ди журналіст Богдан Гук згадував у статті 
«Пасинки степу» 2009 року. О. Галайда 
розповідав про своїх батьків, яких без 
пояснень посадили в товарняк і вивезли 
в донецькі степи. Спочатку жили в копан-
ках (землянках), хтось у будинках, які за-
лишилися від (депортованих) німців. Міс-
цеве населення називало їх поляками чи 
русинами, але в посвідченнях на евакуа-
цію комуністична влада записала всіх 
«русскими». Вони ніколи не говорили про 
своє походження вголос. Страх перед чер-

воним терором постійно жив із ними. Та у 
побуті спілкувалися своєю рідною мовою 
– лемківською. Лише 2005 року місцеві 
лемки-переселенці відкрито сказали, хто 
вони. Силами громади, за сприяння Зіновія 
Гузара, встановили пам’ятний знак і побу-
дували капличку. Тепер тільки б жити...

Лемки не хотіли вірити, що це війна. 
Вони просто не розуміли: чому? Чому 
їм знову потрібно залишати своє житло, 
майно та їхати світ за очі. Вони не розуміли 
в чому їх провина, чому їх односельців 
розстрілюють? Змоделюємо ситуацію, коли 
до вас у хату заходить людина і просить 
води. Ви відмовите? Мабуть, ні. Адже гос-
тинність і любов до землі – це ментальні 
риси українців.

Стрілянина і «гради» в селі Переможне 
почалися у травні 2014 році. За родинним 
столом Галайди сиділи дружина Ольга, син 
Євген, невістка Тетяна, донька Тетяна, зять 
Андрій, внуки Ірина та Анастасія. Батько 
кожного пригортав до себе й радів життю. 
Це були останні дні його свідомого життя. 
Він не спускав із рук найменшу Настю, якій 
був рочок і вона тільки починала ходити. Це 
був початок кінця...

Війна набирала обертів, невимовна спе-
ка, відключені світло, газ, вода. Замкнене 
коло – виїзду зі села немає, обстріли відбу-
валися постійно. Люди робили пічки на 
вулиці й готували їжу по черзі – родинами. 
Жити перемістилися до погребів. Хвороба 
раку головного мозку в батька прогресувала, 
він відмовився, щоб його переносили у 
погріб – напівпаралізований лежав у хаті й 
молився. Дивився у стелю, а все навкруги 
гуділо й гриміло. Усі мовчали й підсвідомо, 
одне з одним, прощалися. Віри не було, що 

завтра настане (спокій).
Вечорами, коли трохи втихала стріляни-

на, лемки збиралися родинами, радилися, 
ділилися ліками. Різні були думки, але кож-
ному з них не хотілося залишати свій дім. 
Було очевидним, що українські військові на 
летовищі оточені, їм не вистарчало води, 
їжі ... Лемки шанували працю – у кожного 
була садиба, городи, тому ділитися водою й 
їжею стало першочерговою (справою). Хто 
міг тоді усвідомити, що за це будуть роз-
стрілювати ...

Найбільше дошкуляв страх за життя 
дітей. 1 серпня я востаннє пригорнула свек-
ра, який став для мене батьком і, взявши 
дитину, пішла. Вивозив мене чоловік у Лу-
ганськ полями, через Хрящувате. Господь 
Бог уберіг моє і моєї дитини життя. Наше 
життя в Україні після цього – це окрема істо-
рія. Чоловік повернувся до батьків, бо він не 
міг зробити по-іншому.

Ще у липні до Луганського летовища 
прибула 80-та Окрема штурмова бригада 
Українського війська, а пізніше – вояки до-
бровольчого батальйону «Айдар». На сьо-
годні відомо, що українські військовики пла-
нували наступальну операцію, метою якої 
було відтиснення російських найманців.

У кінці серпня на летовищі почалося 
пекло, безкінечні залпи «градів». Було важко 
зрозуміти: звідки й куди стріляють. Саме в 
цей фатальний час, зять Олександра Га-
лайди – Андрій і ще з десяток односельців 
вирішили залишити село. Це була остання 
хвиля людей, які покидали Переможне. Анд-
рій сидів напочіпки за будинком, страху в 
очах не було, лише біль і смуток. У руках 
теребив розірвану нитку з хрестиком і 

щось тихо шепотів. Враз усе затихло. І він 
почав згадувати про випадки, коли його 
життя могло зупинитися. Ще раз вернувся 
до хати, потримав за руки паралізованого 
батька і пішов. Рідні бачили живого Андрія 
Кузьмича востаннє. Він дійшов до гаражів, 
неподалік аеропорту, але потім почався 
наступ російських найманців. Всю ніч на 31 
серпня він з односельцями просидів у ямі. 
На ранок прийшли бойовики, забрали в них 
документи і почали по одному виводити з 
хованки. Документи Андрія були розкидані 
по землі, одна жінка хотіла їх підняти, але її 
копнули і сказали: «Не бери, они ему больше 
не будут нужны...» Так не стало Андрія.

У серпні 2014-го, через 70 років після 
депортації, відбулася друга трагедія для 
наших краян. Розстріл лемків (москальсь-
кими) бойовиками відбувався за завчасно 
підготовленим адресним списком. Все було 
просто: людина, яка дала води чи поїсти 
українському вояку – ворог, «пособник пра-
вого сектора или хунты». Розстріл на місці, 
без суду і слідства.

Я з донечкою, якій вже три рочки, змі-
нили чотири міста, другий рік не бачимо 
чоловіка і батька. 25 травня минулого року 
помер Олександр Галайда. Мати перенесла 
операцію на рак грудей. Пам’ятний знак у 
селі зруйнований, зате капличка вціліла. 
Сьогодні в Переможеному люди просто мов-
чать, тихо оплакують рідних і близьких.

Я переконана, що Лемківський фести-
валь у селі Переможне обов’язково відбуде-
ться. Ми, як і колись, вдягнемо вишиванки, 
запалимо ватру, разом помолимося за не-
винно вбитих наших краян-лемків і за по-
леглих на летовищі українських вояків.
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Лемку! Маш бесьідувати, гварити, мовити, повідати, радити, речы, ґадати. Втовды лем будеш собом і шанувати Тя будут Люде.

ПЕРЕЗЕРАМЕ СТАРИ ЗНИМКЫ
З архіву Заслуженого научытеля Украіны 

Миколая ФЕДОРКА (*1912+1994)

Івану КОМАРІ – 80!
Міське товариство «Лемківщина», Церковний 

комітет храму Вознесьіня Господнього, редакция 
ґазеты «Дзвони Лемківщини» шчыро і сердечні 
витают з Дньом уродин Івана КОМАРУ, сына 
Штефана – твердого Лемка з Бортного, повіт 
Горлиці, якій ся вродив 7 липця 1936 року, на 
самого Івана, а тепер жыє в Тернополи, пише добри 
вершыкы до нашой ґазети і штонеділі ходит до 
нашой Лемківской церковцьі.

Здоровля, здоровля, ішчы раз здоровля і Божого 
благословліня – на многая і благая літа!

Вакацийний курс для деректорів народних шкіл. 
Лемківшчына, 4.VII.- 30.VIII.1936 р.

Діти народних шкіл на літніх вакациях. Імена діти а кєровничкы, місце 
одпочынку сут незнани. Лемківшчына, сер. 1930-их рр.

ІНТЕРНЕТОВИЙ КУРС 
ЛЕМКІВСКОГО ЯЗЫКА

Лєкция 01 (1-ий семестр – 30 лєкций)
Тема: ОСНОВНИ ІНФОРМАЦИІ
Од чого зачнеме?
Витаме вшыткых участників інтернетового курусу лемківского языка і культуры. 

Пропонуєме зложений зо 120 лєкций курс для тых, котри хотят вчыти ся лемківского 
языка ци то од основ, ци од барже заавансуваных форм. Жебы з курсу могли корыстати і 
такы, котры не мали нагоды вчыти ся скорше лемківской бесьіды, не можеме поминути 
основных інформаций, котры будут замішчени в початковых лєкциях. Для барже юж 
вправленых буде то короткє повторіня і усистематызуваня знань, а в просторі текстів з 
гісториі, культуры а літературы може найде ся дашто інтересуюче для каждого.

Яка буде система вчыня?
Повна дидактычна єдностка (предвиджена до засвоіня на протязьі тыжня) буде 

обнимала три лєкциі. Будут в них:
1. Коротки тексты з лєксикально-культуровим засобом, котрий будеме познавати;
2. Ґраматични поясьніня і цьвічыня одповідні до даного ґраматичного проблєму;
3. Культурознавчи, гісторийо-ґрафічни і літературни материялы, котры дадут основу 

до дискусиі, зьвідань, гляданя ріжних аспектів темы;
Каждий участник курсу буде міг запознати ся зо замішченым в лєкциях змістом, 

зробити подани цьвічыня, провірити правильніст своіх одповіди (правильни одповіди 
сут замішчены в оддільним пліку). Буде міг одслухати тіж текст авдіо, з якого буде 
мав можніст вчыти ся практычной фонетикы. По запознаню ся з культурознавчо-
гісторийо-ґрафічнима матеріялами, буде міг ставляти зьвіданя в однесьіню до них і 
вести дискусию.

По 15 лєкциях буде роблене короткє колоквюм (співбесьіда), як форма самопровіріня 
своіх доведених до того етапу знань.

През перших 15 лєкций замішчаме тлумачыня коментаря (пояснінь) на польскій 
язык. Пак лєкциі будут выключні лемківско-язычни.

Єст можніст закінчыня курсу іспытом, котрий мав бы місце в Кракові на усталених з 
еґзамінатором принципах.

Технічни іструкциі помішчени сут безпосередньо на стороні.
Вшыткы увагы, зьвіданя, коментарі прошу слати на адрес: duc.olena@wp.pl

Др.габ. Олена ДУЦЬ-ФАЙФЕР

А ТЫ, ДІВЧА ЧЫЯ ТО ХЫЖА 
Лемківски народни пісьні

– А ты, дівча, як ся маш,
Ци солодку ґамцю маш?

– Мам солодку, мам солодку,
Як бы мюд, як бы мюд.
Мам солодку, як бы мюд,
Аж ся хлопці за нєй бьют.

– А ты, дівча, не мудруй,
Як зачало-с, то любуй,
Бо на моє, бо на моє
Сумлінє, сумлінє,
Бо на моє сумлінє
Иншу возму, тебе нє.

А ты, дівче шалене,
Не спозерай на мене.
Лем спозерай, лем спозерай
На того, на того,
Лем спозерай на того,
Што ты підеш за нього.

А ты, дівча, красото,
Я тя люблю за тото,
Же-с червена, же-с червена
На лици, на лици,
Же-с червена на лици
И шырока в гузици.

– А чыя то хыжа стоіт при долині,
Чыє то дівчатко шыє на машыні?
Машына теркоче, а дівчатко плаче:
– Верни мі ся, верни, мій милий козаче!
– Не верну, не верну, бо не мам ґу кому,
Лишыв-єм дівчатко, а сам не знам кому.
Як мы ся любили, сухи вербы цвили,
А як перестали – зелени зівяли.
Як мы ся любили, рыбко моя, рыбко,
Тераз ся на тебе посмотрити брыдко.
– А чыя то хыжа стоіт при долині,
Чыє то дівчатко шыє на машыні?

Додаткови куплеты
– А я тебе любив, та й буду любити,
Верну ся до тебе, як будеш просити.
– Не буду просити, дурном треба быти,
Ту мам веце хлопців, будут ня любити.

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

З А Л Ь О Т Ы
Н о в е л я

Єдна баба мала три дівкы на выданю. 
Хоц они были богачкы і на вроду ім нич не 
бракувало, но до выданя шчесьтя не мали, 
бо барз шварґотіли (замісто «л» гварили 
«р»), то зальоты завсе не мали усьпіху. 
Поза тым, ішчы мали єден ґанч – были кус 
схыблени.

Сего разу сватів очекували зо другого 
села. Пред тым, як мали прити сватове, баба 

дала дівкам настанову, жебы заховували-
ся гідні, нич не бесьідували, сьідили тихо 
і не пхали-ся до ниякой гвари. Ото, як лем 
пришли зальотникы, то крас-дівкы сьідили 
выcтроєни на лавцьі коло пеца і лем зир-
кали очами на зальотників, переберали 
пальцями запаскы і час од часу шпортали-
ся в носьі.

Може было бы вшытко добрі, якбы єд-
на з дівок не вздріла, же до боршчу, якій ся 
варив на блясьі, хпала муха. Она не вы-
тримала і згрявчала: «Мамо, мамо, шряк бы 
то трафыв! Карабурка хпара до боршчу». 
Нараз не вытримала і озвала-ся друга дівка: 
«Стурь рыро, бортурьо! Ты што забыра-с, 
же мама казари не баракати?»

Наглі в хыжи стало тихіцько, дівкы 
втихли, они пойняли, же нарушыли розказ 
матери, то з ляку лем мруґали очами. А 
зальотникы позорували медже собом збара-
нілима очами. Они юж знали, же трафили не 
там, де треба. Підтверджыням стала бесьіда 
третьой дівкы, яка і доконала тоты зальоты: 
«Хвара Богу, же я нич не баракара, бо мама 
бы мі язык втяри і до дупы гвопхари».

По тому казаню дівок-одданиц, зальот-
никы посьпіхом выпили по кєлішку, забрали 
свою палінку, красьні подякували за гостину 
і забрали-ся гет.

Выстава ся скіньчыла тым, же одданицьі 
достали од матери такє благословіня, же 
надовго стратили запал до выданя.

ЛЕМКІВСКІЙ ГУМОР

Скуткы пияньства
В єднім домі зобрало ся дуже люди 

і єден з них почав хвалити ґазду, же през 
цьіле жытя нич не пив і дочекав ся гардого 
віку, бо мав юж 80 років.

– То ішчы не такій гардий вік, – одрюк 
ґазда. – Мій брат ма 90 років, а отколи го 
памятам, то ішчы не было дня, жебы ся не 
опив, як беля.

Выяснив
– Куме, чом сте ся так опили? Може зо 

зґрызоты?
– Фраса зо зґрызоты – зо фляшкы!

Ма рацию
– Не розумю, як мож ся так напити ...
– То продовжат жытя.
– Як то?
– Мій дідо цьілком не пив палюнкы.
– І што то має до річы?
– Бо дідо давно гмер, а я до того часу
жыю.


