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Цьогорічне Всеукраїнське свято лемківської 
культури вперше тривало три дні. В п’ятницю 
о 17.00 год. на Ватряному полі Лемківського 
села голова облдержадміністрації Степан Бар-
на з дітьми запалили молодіжну (малу) ватру. 
На сцені виступали мистецькі колективи та ок-
ремі виконавці Монастириська й району. Бра-
ли участь і гості. Проводилися лемківські ігри, 
майстер-класи. Від 21.00 год. почалася моло-
діжна забава – «Лемківски гоцкы».

4 серпня (субота) о 10.оо год. біля район-
ного Палацу культури зібралися члени оргкомі-
тету, режисерська група, учасники у лемківсь-
ких строях і мистецькі колективи в концертних 
костюмах, духова оркестра. Колону будували 
по делегаціях, які прибули з різних областей 
України, а також Польщі та Сербії. Попереду 
йшли хлопці з емблемою фестивалю. Ста-
роста Ватри М. Тиханський ніс святкове де-
ревце-гільце, до якого були прикріплені біло-
зелені стрічки. Навкруг старости крокували 
діти-лемчатка, які тримали кінці стрічок. Цен-
тральною вулицею йшли організатори свята, 
господар і господиня, почесні гості, керівниц-
тво області, району та міста. 

Колона зупинилася біля пам’ятника Т. Шев-
ченка. Місцевий хор «Яворина» заспівав вели-
чаву пісню «Реве та стогне Дніпр широкий», 
відтак Юля Дем’янчик декламувала «Думи мої, 
думи мої» лемківською мовою. Організатори та 
почесні гості поклали квіти.  

Колона зробила ще дві зупинки: біля 
пам’ятного каменя жертвам депортації та фі-
гури Матері Божої, напроти церкви, де свяще-
ники провели короткий молебень. Тривожно 
били церковні дзвони. На автобусній станції 
всіх учасників чекав транспорт.

Відкриття фестивалю відбувалося на Ват-
ряному полі Лемківського села в урочищі Би-
чова о 13.00 год. На прикрашеній сцені гасло: 
«Цне мі ся Тобом, мій Лемківскій краю!» Перед 
сценою – лавки для глядачів. Амфітеатр пере-
критий зверху сонцезахисною сіткою. Збоку – 
наметове містечко. Вздовж пішохідної дороги 
розмістилися численні торгові павільйони. 
Майстри народної творчості з Тернопільщини 
(бл. 50 осіб), які представляли вишивку, бісе-
роплетіння, художнє моделювання, плетіння, 
різьбу по дереву, кераміку, живопис, займали 
окреме місце. За капличкою просто неба – фо-
товиставки пам’ятників і пам’ятних знаків жерт-
вам депортації на Тернопільщині, кольорових 
репродукцій картин Никифора, документаль-
них фото «Там, на Лемківщині» лемків із Мо-
настириська та Хоросткова.

Фестиваль благословили владики УГКЦ – 
Архієпископ і Митрополит Тернопільсько-Збо-
рівської Архієпархії Василій (Семенюк) та єпи-
скоп Бучацької Єпархії Дмитрій (Григорак) з 
участю 12 священиків.

Під звуки Державного гімну підняли прапор 
України. Підняття прапора Всеукраїнського то-
вариства «Лемківщина» супроводжувала уро-
чиста пісня «Горы наши».

Присутніх вітали голови Тернопільської 
облдержадміністрації та облради Степан Бар-
на і Віктор Овчарук, народні депутати України, 
голова СФУЛО Ярослава Галик, голова ВУТЛ 
Василь Мулеса, керівники Монастириського 
району. С. Барна зокрема відзначив: «Дзвони 
Лемківщини» відіграють велику роль у промоції 
Тернопільської області як реґіону, де найбільш 
етнічно сформоване лемківське середовище. 
Це є особливістю нашого краю».  

Голові оргкомітету Олександрові Венгри-
новичу вручили святковий коровай-крачун. Го-
ловну ватру фестивалю запалили Степан Бар-
на і староста Михайло Тиханський. По обидва 
боки стежки до вогню стояли лемки – чоловіки 
і жінки, у народних строях із табличками, на 
яких написані залишені села Лемківщини. Діти 
передавали факел, як вогонь пам’яті, від сцени 
до ватри. 

Гостями свята були Стефан Гладик – ко-
лишній голова, і Василь Шлянта – заступник 
голови Об’єднання лемків Польщі. Як завжди, 
привертав увагу екзотичним лемківським строєм 
проф. Микола Мушинка з Пряшева (Словаччи-
на), академік НАН України.

Концерну програму розпочали лемківський 
ансамбль «Ґречни фраіркы»(кер. В. Куриляк), 
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ансамбль танцю «Весна» (кер. Н. Кічура) і на-
родний хор «Яворина» (кер. В. Баран) із Мо-
настириська. Між виступами ведучі Микола 
Гарбера і Віра Дудар вперше провели конкурс 
«Лемківський словничок»: вони казали слова, 
а глядачі тлумачили їх значення. Люба Маляр-
ська з Монастириська зачитала урочисту «Мо-
литву Лемкині»(автор К. Русин).

Присутні зацікавлено зустрічали фольклор-
ні колективи з-за кордону. Цього року виступа-
ли: вокальний ансамбль «Жатва» (м. Коцур, 
Сербія), ансабль танцю «Вогонь» (м. Едмонтон, 
Канада), ансамбль «Малі Рожновяки» (с. Рож-
нова, п-т Новий Санч, Польща). Всеукраїнський 
фестиваль із роками переростає у Міжнарод-
ний.

Вперше в концерті взяла участь заслужена 
капела бандуристів України «Кобзар» із Стру-
сова (кер. І. Козак), Вдруге приїхав із Києва На-
ціональний заслужений академічний народний 
хор ім. Г.Верьовки (кер. З. Корінець), який захо-
плено вітали глядачі різного віку.

На фестивалі можна було взяти участь у 
спортивних змаганнях, придбати газету «Дзво-
ни Лемківщини» (Тернопіль) і «Лемківський Ка-
лендар» (Львів), тематичну літературу з історії 
та культури лемків, купити вироби народних 
майстрів і пам’ятні сувеніри, попробувати тра-
диційні лемківські страви та напої. Господа-
рі-музейники демонстрували майстер-класи: 
молотіння снопів, точіння ножів, зав’язування 
хусток, старші лемки – молоття на жорнах (А. Пе-
ляк), замішування тіста (М. Бурдяк).

У нічний час відбувся показ документаль-
них кінофільмів, які представляла фірма «Кі-
но-Дністер»: «Вирвані з коренем», «Лемкови-
на: крайобрази», «І біль, і пам’ять крізь роки», 
художній фільм «Залізна сотня». Від 23.00 год. 
почалася нічна молодіжна забава.

У третій (недільний) день фестивалю від-
булася Служба Божа, яку духовенство прово-
дило зі сцени. Потім продовжувалася концерт-
на програма. Відтак диктор запросив на сцену 
членів оргкомітету, від імені яких О. Венгрино-
вич подякував всім, хто допомагав фестивалю 
морально і матеріально. Під звуки Державного 
гімну й урочистої пісні лемків, опустили пра-
пори. Свято закінчилося бл. 17.00 год. багато-
голосим співом лемківського «Многая літа» з 
участю глядачів.

Напередодні пройшла злива, земля на-
мокла, в’язнули автомобілі. Але всі три фес-
тивальні дні світило сонце, яке підтримувало 
святковий настрій ватрян.

Ігор ДУДА

ХІХ. ЛЕМКІВСЬКА 
ВАТРА

Закінчення.

 ІV. ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«ГОМІН ЛЕМКІВЩИНИ» у ЗИМНІЙ ВОДІ

25-26 серпня у с. Зимна Вода біля Львова 
відбувся черговий Фестиваль лемківської куль-
тури. Учасниками свята були художні колекти-
ви, окремі виконавці та гості з Львівської, Тер-
нопільської та Івано-Франківської областей, а 
також Польщі й Сербії. Організатори запрошу-
вали такі колективи й виконавців, у репертуарі 
яких є лемківські пісні чи танці. На фестивалі 
також презентували виставку робіт майстрів 
народного мистецтва, які відображають бага-
тогранну культуру Лемківщини. Протягом двох 
днів на учасників чекала колоритна культур-
но-мистецька програма.

25 серпня (субота) о 14.00 год. – урочисте 
відкриття обласного фестивалю, покладання 
квітів до пам’ятників Т. Шевченка, Є. Дровня-
ка та жертвам депортації. Відкриваючи свято, 
Степан Майкович – голова Львівської обласної 
організації «Лемківщина», підкреслив: «Фести-
валь організовуємо, щоб підтримати наші тра-

диції, лемківську говірку, культуру і мистецтво. 
Гасло нашого фестивалю – «Пам’ятати. Жити. 
Творити». Учасників та гостей привітали за-
ступник голови облдержадміністрації Оксана 
Стоколос-Ворончук, голова сільської ради Во-
лодимир Гутник. Староста Олексій Головатий 
запалив традиційну ватру як символ незни-
щенності духу переселенців. 

«Родзинкою» заходу стала вікторина з 
лемкознавства, результатом якої став приз 
«Найрозумніший Лемко». На ярмарці можна 
було придбати вироби народної творчості, 
мистецькі сувеніри та літературу на лемківську 
тематику. Вечірньої пори розпочалася моло-
діжна танцювальна забава.

Другий день фестивалю (неділя) розпо-
чався Службою Божою на Ватряному полі, 
відтак продовжувалася концертна програма. 
Проходив конкурс дитячої творчості «Юне 
лемчатко», де діти виконували лемківські пісні 

й танці. За краще виконання переможці були 
нагороджені призами. Паралельно проводили-
ся різні спортивні змагання. Варто згадати за 
ведучих, які зверталися до присутніх доброю 
лемківською мовою: Наталія Гудима (с.Зимна 
Вода), Марта Ільєнко (м. Борислав) і Гриць Су-
ханич (с. Новиця, Польща).

Рішення проводити фестиваль в Зимній 
Воді, прийняли через те, що найбільша кіль-
кість лемків на Львівщині проживає саме в 
Пустомитівському районі, а село розташоване 
на західному кінці Львова. Від сільської ради 
Зимної Води щопівгодини курсував автобус до 
Ватряного поля і назад.

Фестиваль відбувся за підтримки Львів-
ської облдержадміністрації та обласної ради, 
Пустомитівської райдержадміністрації, Зимно-
Водівської сільської ради.

Мирослав Дмитрах

До 75-річчя депортації
13 липня у Верховній Раді України народ-

ний депутат А. Ф. Антонищак зареєстрував 
проект Постанови Верховної Ради України 
№8603 «Про відзначення на державному рівні 
75-х роковин початку депортації автохтонних 
українців із Лемківщини, Холмщини, Надсяння, 
Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини 
у 1944-1951 рр.», під яким поставили свої під-
писи понад 90 народних депутатів України. 

Я. Галик

Міжнародна конференція у Львові
7 вересня у Львові, в Українському Като-

лицькому Університеті проводилася Міжнарод-
на науково-практична конференція на тему: 
«Суспільно-історична та політико-правова 
оцінка тотального виселення українців з етніч-
них земель Лемківщини, Надсяння, Холмщи-
ни, Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойків-
щини у 1944-1951 рр.»

Перед початком конференції, на урочистій 
академії хорова капела «Лемковина» і присутні 
виконали Державний гімн України й лемківську 
пісню «Гори наші». Отці Б. Прах і Р. Шафран 
поблагословили відповідальну справу. Вітання 
від Верховного Архієпископа УГКЦ Святос-
лава (Шевчука) зачитав о. Роман Шафран. 
Народний депутат України А. Антонищак вру-
чив Почесні Грамоти Верховної Ради голові 
СФУЛО Я. Галик, заступнику голови Львівської 
організації «Лемківщина» М. Дмитраху та за-
служеній артистці України Г. Баранкевич. Від 
імені Об’єднання Лемків Польщі вітання виго-
лосив Стефан Гладик.

Головами-модераторами засідань були 
голова СФУЛО Я. Галик, о. д-р, Б. Прах, д-р, 
проф. Б. Моркляник. Секретар – Т. Радь, ди-
ректор Центру дослідження пограниччя УКУ.

На пленарному засіданні конференції у Ве-
ликій аудиторії з доповідями виступали: Ярос-
лава Галик (Яремче) – «Тотальне вигнання 
українців-автохтонів з етнічних земель у Поль-
щі в 1944-1951 рр.: необхідність засудження 

злочину та відновлення історичної правди»; 
д-р, проф. Володимир Сергійчук (Київ) – «Най-
більша втрата України. До питання про викорі-
нення автохтонів Лемківщини, Надсяння, Холм-
щини і Підляшшя»; канд.наук, директор Школи 
права УКУ Іван Городиський (Львів) – «Приму-
сове переселення українського населення з 
території Польщі у 1944-1951 рр.: спроба пра-
вового анамнезу»; д-р, проф. Іван Патриляк 
(Київ) – «Висвітлення акції «Вісла» у звітних 
документах українського підпілля»; д-р, проф. 
Богдан Гальчак (Канада-Польща) – «Лемків-
ський баланс ХХ ст.»; д-р, проф. Микола Му-
шинка (Словаччина) – «Переселення понад 
15 000 українців із Чехо-Словаччини до УРСР 
1947 р. (оптація чи реоптація)».

У Парковій аудиторії паралельно проводи-
лися «панельні дискусії», на яких виступали 
д-р Ярослав Сирник (Польща), д-р Мирослав 
Сополига (Словаччина), а також – о. д-р, рек-
тор УКУ Богдан Прах (Львів), канд.наук, доц. 
Володимир Кіцак (Тернопіль), канд.наук, доц. 
Галина Щерба (Львів), канд.наук, доц. Ігор 
Любчик (Івано-Франківськ) та інші науковці. 

Підсумком роботи конференції були прий-
няті Звернення і Резолюція.

Інф. «ДЛ».

Засідання Колегії ВУТЛ
22 вересня у Львові (пл. Ринок, 17) від-

булося 3-є засідання Колегії Всеукраїнського 
товариства «Лемківщина», на якому були при-
сутні: В. Мулеса (Перечин), О. Венгринович, 
І. Дуда (Тернопіль), Марія Бабічук (Чортків), 
Я. Галик (Яремче), С. Криницький, Л. Мельничук 
(Івано-Франківськ), С. Майкович, М. Дмитрах, 
Н. Радь (Львів). Всього 10 членів Колегії. Від-
сутні - П. Антонів, М. Букацький, І. Готра, Я. Теп-
лий.

Голова засідання – В. Мулеса, секретар – 
І. Дуда.

На Порядку денному стояли такі питання:
1. Про роботу в 3-му кварталі 2018 р.
2. Підготовка чергового з’їзду лемків України.
3. Про Звернення лемків Самбора до голо-

ви ВУТЛ.
 В. Мулеса запропонував 3-є питання По-

рядку денного розглянути першим. Зачитав 
звернення Самбірської міськрайонної громад-
ської організації «Лемківщина» до голови ВУТЛ 
і листа голови Львівської організації С.Май-
ковича до членів Колегії. Пояснення давав 
заступник голови М. Балишин із Самбора.. 
Ухвалили розглянути питання входження но-
воствореної організації до Львівської «Лемків-
щини» після подання головою Статуту.

Зі звітами про роботу обласних організацій 
виступали: Степан Майкович (Львів), Любов 
Мельничук (Івано-Франківськ), О. Венгринович 
(Тернопіль), В. Мулеса (Закарпаття). 

Ярослава Галик – голова СФУЛО, інформу-
вала, що на засіданні 15 серпня 2018 р. було за-
реєстроване Звернення СФУЛО до Президента 
України про відзначення на державному рівні 
75-х роковин початку депортації. З цього при-
воду направлені листи головам облдержадміні-
страцій Львова, Тернополя та Івано-Франківська. 
Проект Указу розглянуто на засіданні Президії в 
Ждині. Я. Галик подякувала Львівському керів-
ництву «Лемківщини» за допомогу в проведенні 
Міжнародної науково-практичної конференції. 

Ухвалили VII. з’їзд лемків України провести 
в Тернополі 18 листопада ц.р. До з’їзду зареє-
струвати Рівненську обласну організацію. Вста-
новити квоту: по 40 делегатів від членів-заснов-
ників (Львів, Тернопіль, Івано-Франківськ), 10 – від 
Закарпаття, по 2 від інших областей.

І. Ганчова

VIII. «Лемківська Ватра» 
на Закарпатті

У зв’язку з дорожно-транспортною 
трагедією зі смертельним наслідком, яку 
скоїв голова Перечинської райдержадміні-
страції, Геннадій Москаль – голова Закар-
патської облдержадміністрації, скасував 
щорічний обласний фестиваль лемківсь-
кої культури, що мав відбутися в неділю, 
15 липня, в с. Ворочево Перечинського 
району.

Ватра лемків Закарпаття буде відкри-
та у Ворочеві на стадіоні 30 вересня. Фес-
тивальна частина розпочнеться о 14.00 
год. з урочистого відкриття і традицій-
ного запалення символічної лемківської 
ватри. В програмі – виступи лемківських 
колективів й окремих виконавців, вистав-
ка творів майстрів народного мистецтва 
та майстер-класи з традиційних ремесел, 
дегустація лемківських страв і трунків. 
Насамкінець – молодіжна танцювальна 
забава.

Мета свята – збереження і розви-
ток самобутнього народного мистецтва 
лемків (пісенної, інструментальної, тан-
цювальної творчості), їх культури, мови, 
традицій, звичаїв та обрядів, а також – 
популяризація туристично-рекреаційних 
можливостей краю. 

Організатори інформували, що для 
гостей передбачено курсування автобуса 
з міста Перечин до села Ворочева і на-
зад.

Інф. «ДЛ».
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НАШІ ЮВІЛЯРИ – 
видатні лемківські діячі 

 Липень
80 –  Іван ГОСТИНЯК (*8.07.1938, с. Рокитів Збудський, окр. Гуменне, Словаччина 

+28.05.1999, м. Опава, Чехія) – письменник-байкар. Видав 14 збірок байок. У 
1972-73 за літер. діяльність був увязнений. Брат поета С. Гостиняка.

 Серпень
90 –  Андрій ВАРХОЛА (Енді Вархол *06.08.1928, с. Микова, окр. Свидник, Словаччина 

+22.02.1987, Нью Йорк, США) – художник світової слави (поп-арт), дизайнер, 
кінорежисер.

90 –  Данило СТУХЛЯК (*28.08.1928, с.Королева-Руська, п-т Новий Санч +16.12.2005, 
с-ще Ланівці, Тернопіль. обл.) – господарник, гром. діяч. Депутат Тернопіль. обл. 
ради (1971-98). Засл. працівник сільського господарства України (1998). Голова 
Ланівецької рай. ради (1971-83), голова колгоспу у Ланівцях (1983-98).

Іван КОЧАНСЬКИЙ. 

ВИГНАННЯ З РІДНОГО КРАЮ
Спогади лемка з Мушинки. 

/Передмова проф. М. Мушинки. – Ужгород: Ґражда, 2018. – 148 с.

ЗАМІСТЬ ПЕРЕДМОВИ
Іван (Ян) Кочанський (1934-2013) з лемків-

ського села Мушинка на польсько-словаць-
кому пограниччі, 10-літнім хлопцем, разом зі 
своїми батьками у 1945 р. був депортований 
в радянську Україну. Після понад двох місяців 
скорботного шляху у розбитих товарних ва-
гонах, без будь-яких санітарних і соціальних 
умов, мушинців завезли в Донецьку область і 
поселили в колгоспному телятнику села Бар-
діївка. Через рік усі таємно переселилися до 
своїх земляків у с. Маркова на Тернопільщині – 
голі, босі , голодні. 

Після трьох років військової служби, І. Ко-
чанський заготовляв ліс у сибірській тайзі. 
Обдурений із зарплатою, повернувся в кол-
госп на Тернопільщину. Від 1968 р. працював 
на керамічній фабриці у Монастириську. 
У грудні 1981 р. радянська влада дозволила 
йому виїхати до рідної сестри Вікторії у Бар-
діїв (Словаччина), де він разом із дружиною 
працював на взуттєвій фабриці. 

Із села Мушинка у Польщі до міста Бар-
дієва у Словаччині – всього 22 кілометри. Цю 
відстань нині можна подолати за півгодини 
без найменшої затримки на кордоні, де немає 
жодного контрольного пункту. І.Кочанський 
долав її протягом 36 років, їдучи через Донеч-
чину, Тернопільщину, Урал і сибірську тайгу. 
Цю дорогу, сповнену неймовірних мук і страж-
дань. він описав у своїх спогадах.

Упорядкування, редагування, вступну 
статтю та примітки виконав і написав проф. 
Микола Мушинка, доктор філології, іноземний 
член Національної Академії наук України з Пря-
шева. У жовтні 1991 р. М. Мушинка одержав 
від І. Кочанського шкільний зошит у лінійку 
(118 стор. по 23 рядки), написаний «майже 
каліграфічним почерком українською літера-
турною мовою (із нечастими русизмами)», 
однак без абзаців чи нового рядка. Майже в 
кожному рядку рукопису були граматичні по-
милки. Він прочитав спогади із захопленням, 
але бачив, що вони вимагають ґрунтовного 
редагування, для якого в нього тоді не було 
часу.

Мемуарна книга накладом 250 примірників 
видана завдяки фінансовій підтримці дочки ав-
тора Уляни і сина Ярослава.

Друкуємо зі скороченнями: без передмови, 
словника діалектизмів і русизмів, словаць-
кої післямови, резюме та фотоілюстрацій. 
Текст спогадів складає всього 85 стор. Пра-
вопис редактора збережено.

Я, Ян Кочанський, народився 8.12.1934 року, 
село Мушинка, повіт Новий Сонч, воєводство 
Краків, Польща. За національністю –  украї-
нець. Освіта моя 4 класи початкової школи, яку 
закінчив у 1949 році на Тернопільщині.

Походжу з родини селянина-хлібороба. 
Батько мій Кочанський Прокоп і мати Кочан-
ська Йоанна (Яцканич), походили з родин се-
редніх ґаздів села Мушинки.

З дитячих років життя родичі [батьки] ос-
талися сиротами. Батько – напівсиротою, без 
мами. Мати з дев’яти років – круглою сиротою. 
Дідо Ян і баба Марта померли від тифу. У мате-
рі були ще дві старші сестри і два брати. Сес-
три Олександра і Анна вийшли заміж ще до 
смерті своїх родичів. Брати Теодось і Василь 
були теж старші за мою маму. Коли Теодосеві 
виповнилося 18 років, він украв щільно сховані 
дідом гроші і втік до Америки. Так згадував мій 
тато. Дідо Ян на майбутнє в господарці покла-
далися на Теодося, що, коли підросте, зали-
шиться на ґаздівстві, бо був дуже зручним до 
господарки. Тому перед Теодосем були і осто-
рожні з грішми, щоб так не сталося, а на кінець 
так і сталося.

В ті часи багато молоді покидали родичів і 
тікали за океан. Тому і дідо цього досить бояли-
ся. Отже, одного літнього дня, на полі при ро-
боті коло сіна, дідо Ян дізналися, що Теодось 
не спить до тої пори вдома, як вони собі дума-
ли, а є уже далеко від дому, в дорозі до Амери-
ки. Тоді дідо Ян, поспішаючи додому провіри-
ти свої гроші, які були досить щільно сховані, 
так і виявили, що гроші є не усі на місці. Дідо 
поспішив запрягти коня до воза і поїхав до Му-
шини. В місті Мушина дідові все-таки вдалося 
побачити в останній раз сина, але умовити його 
вернутися дідо не змогли.

Обдурений дідо повертали з Мушини до 
свого села Мушинки. Щоб дідо Ян в Муши-
ні заспокоїлися, друзі по втечі з Теодосем до 
Америки діда гарненько горілкою погостили 
і мовили: «Їдьте, дідусю додому, ваш син уже 
вдома, він від вас уже нікуди і ніколи не поїде». 
Але то були тільки слова для заспокоєння діда.

Теодось за хвилю разом з іншими вирушав 
далеко за океан. Так дідо більше не бачили 
свого сина. Дідо Ян були багаті на гроші, хоч 
любили і до корчми заглянути. Вони мали ве-
ликі гроші за гарно виховані воли, які часто про-
давали далеко від Мушинки – в місті Ужгороді.

При дідові Янові ще залишилися двоє непо-
внолітніх дітей, яких дуже любила баба Марта. 
Та не судилося молодим дітям Василеві і Югас-
ці жити довго з родичами. Дідо Ян і баба Марта 

захворіли на тиф. П’ятнадцятирічний Василь 
і дев’ятирічна Югаська залишилися круглими 
сиротами. То був вуйко Василь і наша мама. 
Усі гроші, які зберігалися у діда Яна, витрати-
ли на їх лікування, але здоров’я не вернулося 
до них, а гроші скінчились, що і на похорон не 
вистачило у наших родичів для покійного діда 
Яна і баби Марти.

Щодо Теодося, то уйко Теодось були зовсім 
неграмотні і про себе з Америки зовсім чутки 
не давали. Уйчина Яцканичка теж була з Му-
шинки. Вона походила з роду Нестераків, яка 
дужче дбала за родину Нестераків, аніж за ро-
дину Яцканичів, що жили в однім селі Мушинці. 
Невідомо хто кого в Америці шукав і знайшов. 
Чи уйко уйчину, чи уйчина уйка, але, напевне, 
що скоріше уйчина – уйка.

Уйчина, яка походила з роду Нестераків, 
почала трясти й уйком Василем, що жив дале-
ко від братової, тобто Теодосевої жінки. Уйко 
Василь змушений був слухати і виконувати 
вказівки, які приходили з Америки. В уйчини 
Нестерачки була сестра молодша з другого по-
коління – Мар’я, яка походила з бідної родини 
Труханів.

Уйко Василь потребував уже на той час 
женитися, але не міг, бо мав вказівку чекати, 
доки доросте до своїх літ Мар’я Трухан. З цим 
не хотів погоджуватися і мій тато, який уже був 
шваґром Теодося. Тато уйкові Василеві ради-
ли женитися, з ким йому пасує і хочеться, а не 
чекати і старитися, бо в домі уйка Василя дуже 
потрібно було господині.

Але уйко Василь боялися іншу, кращу і ба-
гатшу дівчину брати собі за жінку, адже ніби то 
сам Теодось писав, а насправді писала бра-
това, що походила з роду Нестераків. Вона в 
листі до тата писала, буцімто Теодось: «Доро-
гий, шваґре Прокопе, не диктуй і не пхай свого 
носа, з ким і коли мій брат Василь має женити-
ся, бо інакше наберуся сміливості і в короткім 
часі з хати мусів будеш через вікно тікати».

Отже, моя мама, рідна сестра Василя, своє 
остаточне слово на те сказала: «Остав, мужу 
Прокопе, цю справу, хай Василь сам далі ке-
рує, що і як йому робити».

Внаслідок, уйко Василь чекали ще три 
роки, поки Мар’я Трухан виросла до своїх, але 
ще молодих 16 літ. Вона була молодшою від 
уйка, тобто свого мужа, рівно на 16 літ. Уйко-
ві Василеві було 32 роки, а уйчині Мар’ї – 16. 
Після такого зволікання і ксьонз не дуже хотів 
дати шлюбу молодій парі, котрі під примусом 
женилися.

Мій тато не хотів мати родинних стосунків ні 
з Нестераками, ні з Труханами. Він на них мав 
боляче серце. Адже і рідна сестра Нацка була 
віддана за Трухана Гаврила, власного батька 
Марії Трухан, яка пізніше стала дружиною уйка 
Василя. Як Трухани, так Нестераки були з дуже 
бідних і недобрих родин, які наживалися і бага-
тіли на чужих маєтках.

Рідна сестра мого батька Нацка, або кра-
ще Анастасія, повернулася з Америки з гарни-
ми дулярами в руках. Про те знав сам Гаврил 
Трухан. Він два роки ходив по стопах сестри 
Нацки, – розказував наш батько, – поки Гаврил 
свого не дістав. Але до того часу за Гаврилом 
стежки стелилися погані по селі Мушинка. Нац-
ка Кочанська і поле купила, і хату побудувала 
за зароблені дуляри в Америці, але прийшов 
час, коли Анастасія Кочанська вийшла заміж за 
Гаврила Трухана.

Дуже баба Олександра, рідна мати Анаста-
сії, плакали. Вони не хотіли погодитися з тим, 
щоб їхня дочка стала дружиною Трухана.

Одного разу баба Олександра заплакали, 
вимовляючи: «Погано ти, дівко, робиш, що 
мене послухати не хочеш. Забануєш ти, але 
буде пізно». Так і сталося. «Хто не слухає віт-
ця-матері, той нюхає псьої шкіри».

При весільній церемонії бабина дочка 
Анастасія забанувала. Сталося то так. Ідучи 
додому з гостями, молода пара приблизилася 
до будинку, де відбувалося весілля. Перед вхо-
дом до середини в хату, Гаврило Трухан запро-
понував Наці на двері в хату не водити, а через 
вікно, мовляв, так краще. Здивована Анастасія 
заперечила: «Як же так, у свою хату я маю вхо-
дити не через двері, а через вікно, щоб люди 
сміялися?» Отже молода пара переступила 
поріг і зайшла з гостями в хату, а пізніше, як і 
належиться, сіли за стіл.

І раптом Анастасія голосно заридала, ви-
мовляючи: «Мамо, мене чомусь так сильно го-
лова заболіла». Сама вона дуже зблідла. Баба 
Олександра, тобто мама Анастасії, вимовила: 
«О, видиш, што-м тобі повідала – заплачеш, 
але то юж буде пізно».

Після весілля рівно в рік перестало бити-
ся серце у молодої Анастасії, яка не залишила 
жодного наслідства, а 5 гектарів поля і нова де-
рев’яна хата залишилися на власництво Гаври-
лу Трухану, який ще після того весілля два рази 
женився і приходив до господарки з рахунку 
чужої праці.

Отже, так багатіли і Трухани, і Нестераки в 
Мушинці, а може і в Америці.

Далі буде.

Анна КИРПАН, м. Івано-Франківськ

БОГОЯВЛЕННЯ НА ГОРІ ЯВІР

У запрошеннях до поїздок святими місця-
ми Польщі я ніколи не зустрічала згадки про 
гору Явір. Здається, було б логічним дорогою 
до Ченстохови заїхати й на Лемківщину, у село 
Висова. Багато наших паломників, які бачили і 
Рим, і Єрусалим, і Фатіму, і Меджугор’є, і Люрд, 
ще не були у Висові. Та й не лише не були, але 
й, виявляється, не чули про гору Явір. І це абсо-
лютно несправедливо. Адже з’яви в 1925 році 
Матері Божої в селі Висова дуже швидко були 
офіційно визнані Католицькою Церквою. Тут до 
Другої світової війни відбувалися багатолюдні 
прощі. Звичайно, й сьогодні прочани з Польщі, – 
як православні, так і греко-католики, – йдуть у 
дні відпустів чи при кожній потребі на гору Явір.

...Лемківщина – це гори і передгір’я по два 
боки Карпатського хребта. Сьогодні ця терито-
рія розділена польсько-словацьким кордоном. 
Маленький окрайчик лемківської землі нале-
жить до Закарпаття. За часів Австро-Угорщини 
Лемківщина перебувала в межах однієї країни. 
Після Першої світової війни і розпаду Австро-
Угорщини утворились нові держави, а голов-
ним карпатським хребтом було прокладено 
кордон. Таким чином, родичі, які жили у сусід-
ніх селах, відтепер були розділені кордоном.

Офіційний перетин кордону між Польщею 
і Чехословаччиною був пов’язаний із різними 
труднощами. Потрібно було заздалегідь клопо-
татися про особливий дозвіл. Звичайно, лемки, 
які знали всі стежки у рідних горах, не чекали 
на офіційні посвідки, а потайки переходили 
прикордонну смугу, хоч це й було досить небез-
печно.

У 1925 році на Різдво Богородиці дві жінки 
з дівчинкою-підлітком, мешканки села Висова, 
вирушили саме на прощу. Адже з давніх-давен 
селяни з їх місцевості ходили на прощу до Га-
болтова і Луцини, сіл по південнім боці Карпат-
ського хребта. Прочани зазвичай перетинали 
кордон вночі. На невисокій горі Явір, якою про-
ходив кордон, росли не явори, а лише кущики 
ялівцю, і то де-не-де. Тому всі щиро молили-
ся тут, просячи щасливо її перейти, молились 
і на зворотній дорозі, дякуючи, що щасливо 
повернулись, не помічені прикордонниками. 
Так само молилася і Фирія Дем’янчик, Теодо-
зія Дем’янчик та їх юна супутниця – Марія Гав-
лік. Клякнули, дякуючи Богові і Пречистій, що 
щасливо повернулись із відпусту. Раптом їх 
осяяло яскраве світло. Ніхто не думав про над-
природні речі, гадка була одна: це вихопили їх 
світлом з темряви прикордонники, їх знайшли, 
їх спіймали! Але... ні крику, ні наказів. Не чути 
жодного шуму... Озирнулись... Навколо – ніко-
го! Здивовані, прочанки продовжили молитву, а 
коли закінчили її і встали з колін, – світло, яке 
їх огортало, згасло.

Надприродне світло – то був лише початок 
дивовижних подій, які відтоді відбувалися у 
селі Висова. Забігаючи наперед, скажу, що всі 
вони описані у книжці Стефана Курила «Появи 
Пречистої Діви Марії на горі Явір (Висова пов. 

Горлиці від 1925-го року на Лемківщині у горах 
Карпатах)», що видана 1993 року у США.

Поява дивовижного світла на горі дуже 
здивувала побожних прочанок. Вони довго об-
говорювали цю подію і вирішили знов піти на те 
місце наступної ночі. Але замість Марійки взя-
ли з собою ще одну жінку – Марту Дем’янчик. 
Вийшли на гору, приклякнули і почали щиро 
молитися. І знову жінок огорнуло яскраве світ-
ло! Коли воно зникло по завершенні молитви, 
жінки таки переконалися, що мають справу з 
чимось надприродним. І тоді вже усім розпові-
дали, що з ними трапилось.

Мешканці Висови та околиць, почувши про 
таку дивовижу, один по одному почали ходити 
на гору Явір. Хто з цікавості, хто з побожним 
наміром, а хто і з думкою висміяти прочанок. 
Хтось бачив таке ж світло, а хтось не бачив 
нічого – і цинічно кепкував з Божого об’явлен-
ня. (У книжці Стефана Курила описані ті прикрі 
випадки явного висміювання, а також чим скін-
чилося це зневаження: для когось – сліпотою, 
для іншого – каліцтвом чи хворобами, а в дея-
ких випадках – навіть смертю).

«Не плач! Іди додому...»
...Лемки у долинах і на схилах гір традицій-

но займалися рільництвом. Щоб виростити бо-
дай якийсь урожай на бідних кам’янистих зем-
лях, потрібно було потрудитися значно більше, 
ніж на рівнині. А тут ще й мінлива карпатська 
погода! Не раз бувало, що град вибив усі посі-
ви, залишивши селян без нічого. Трапилось тоді 
таке нещастя і в Висові. Звичайно, найбільше 
потерпали від стихійного лиха найбідніші ви-
сов’яни, а між ними і знайома вже нам вдова 
Фірия Дем’янчик, мати трьох дітей. Коли голод 
підступив впритул, вирішила просити допомо-
ги у родичів по той бік кордону. Пішла звичною 
стежкою. Та жінці не вдалося непоміченою 
пройти через гору Явір і її затримали прикор-
донники. Правда, не заарештували, а наказали 
повертатися додому. Фірия відійшла декілька 
кроків і гірко заплакала. Тут же стала на колі-
на і почала гаряче молитися, просити Бога про 
допомогу. І знову з’явилося неземне світло! А у 
світлі вона вперше побачила постать Пресвятої 
Діви Марії. Марія лагідно звернулась до жінки: 
«Не плач. Іди додому. Діти твої будуть ситі...».

Коли Фірия повернулась додому, то поба-
чила у вікні своєї хатини світло. Це родич із 
дальшого села, почувши про стихійне лихо у 
Висові, вирішив допомогти родині і саме тепер 
привіз зерна та картоплі. Ось про що казала 
Богородиця! Фірия розповіла гостю, а пізніше 
й односельцям про свою дивну пригоду! І скоро 
про з’яву Богородиці довідалися у всій околиці.

З того часу побожна жінка щодня прихо-
дила на молитву до гори Явір, де часто до неї 
промовляла Божа Матір. Гора стала місцем 
паломництва. Першим проханням Фіриї до Не-
бесної Мами було перенести місце зустрічей 
трохи далі від лінії кордону. Марія сказала Фі-
риї самій обрати зручне місце і позначити його. 
Тоді вдова поклала разом три камені там, де 
вперше побачила неземне світло.

Наступного дня Фірия вже прямувала до 
того нового місця, а з нею й інші мешканці села. 
Яким же було їхнє здивування, коли побачили, 
що там б’є джерело, якого ще напередодні не 
існувало! Як згодом з’ясувалося, вода у ньому 
була цілющою. Та й саме місце – таки святе. 
Тут пізніше було зафіксоване не одне дивовиж-
не оздоровлення.

Після перших об’явлень Богородиці проста 
селянка Фірия опинилася в центрі уваги, на неї 
була покладена особлива місія. Відтепер жінка 
стала наче посланцем Богородиці. Однак це не 
змінило щиру і скромну жінку, хіба що додало 
їй рішучості. Пречиста Діва звичайно з’явля-
лася Фіриї раз на тиждень, у сні. Нам важко 
усвідомити, як це відбувалося, але у сні Фірия 
могла розмовляти з Матір’ю Божою, задавати 
запитання. А вранці все добре пам’ятала і роз-
повідала людям. Часто Богородиця передбача-
ла події, які мають статися. Отож люди мали 
можливість переконатися, що тут усім керує 
справді Божа Сила, а події відбуваються згідно 
з Божим Провидінням.

Далі буде.
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Лемку! Маш бесьідувати, гварити, мовити, повідати, радити, речы, ґадати. Втовды лем будеш собом і шанувати Тя будут Люде.

ПРЕЗЕРАМЕ СТАРИ ЗНИМКЫ
Тарас Шевченко

* * *
Мысли моі, мысли моі,
Біда мі зо вами!
Пошто стали на папері
Смутними шорамы?..
Чом вас вітер не розшмарив
В степі, як пылину?
Чом вас біда не приспала,
Як свою дітину?..

Бо вас біда на сьвіт на сьміх породила
Поливали слезы,.. чом не затопили,
Не вынесли в море, не розмыли в поли?..
Не зьвідали б, люде – што мня болит?
Не зьвідали б, за што кыльну льос свій,
Чом зневажам сьвітом? – «Не мам што робити»,
Не повіли б на сьміх ...

Цьвіты моі, діты!
Пошто-м любив вас, пошто-м вас дозерав!
Ци заплаче сердце єдно на всьім сьвіті,
Яко-м з вами плакав?.. Може і одгадав ...

Може найде ся дівоче
Сердце, кари очы,
Што заплачут на сьі мысли –
Я веце не хочу ...
Єдну слезу з очы карих – 
І пан над панами!..

Мысли, моі, мысли моі, 
Біда мі зо вами!..

(Кобзарь Т. Шевченка. – СанктПетербург: 
Типографія Е. Фішера, 1840; Фотипія поза-
цензурного примірника. – Київ, 1962). 

Богдан Ігор АНТОНИЧ
В Ы Ш Н І

Антонич быв хрушчом і перше жыв на вышнях,
на вышнях тых, што іх осьпівував Шевченко.
Моя страно зьвіздаста, біблийна а пышна
квіткаста Отчызно вышні та словіка!

Де вечера з Еванґєлиі, де сут рана,
де небо сонцьом засыпало біли села,
цьвітут натхнени вышні, качуристо і пияно,
як за Шевченка, зас поят пісьню хмельом.

16 цвіт. 1935
(Богдан Ігор Антонич. Пісня про незнищен-
ність матерії. – Київ, 1967).

Василь ХОМИК
ЛЕМКІВСКА МОЛИТВА

О, сохрани нас, Боже милий,
Од огня, мору а войны
Свяшчени прадідив могыли,
Хыжи а храмы сохрани.

І дай зело нам на спожыток,
Вшытки хоробы одверни,
І душы нашых милих діток
Од злостной скверны сохрани.

Тебе благаме кажду днину:
Порви заграды з днив войны,
Верни нас в рідну Лемківшчыну,
Но самобытніст сохрани!

Тлумачыв по-лемківски Ігор Дуда. 2018 р.
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СЬВІТ НІМИНЫ
Лемківскій гумор

Іжак а Змый
Женив-ся іжак на змыю і вродила-ся в 

них дітина. Тераз іжак ходит і злостит-ся:
– Вшыткы мают діти як діти, а я – три 

метры кольчастого дроту! 

Іжак в ямі
Іжак хпав до глубокой ямы і не може 

вылізти. 
– Кєд до вечера не выберу-ся одсале, 

то піду домів за драбином, – гварит. 

«Іноземний язык»
Летит лишка по лісьі. Враз чує з кря-

ків: «Ку-ку-рі-ку!» Лишка скочыла до кря-
ків. Гук, крик, стогін... Пак выходит вовк, 
натягує сподні і гварит:

– Што то значыт знати іноземний язык! 

Ішчы гавкат
– Куме, ваш пес барз ся постарив. 

Ледво ногы волочыт, оґін опустив, юж не 
гавкат ...

– Ніт. Жебы вы ішчы так гавкали, як 
мій пес! 

Кін а Орел
– Котра жывина може розвинути век-

шу скоріст: кін ци орел?
– То залежыт ... Кєд піше, то кін! 

Кіт а кіткы
Приіхав до села крас кіт – тугий, во-

лосатий. Злетіли-ся до него кіткы. Він си 
выбрав найліпшу і повів на стрих. Довго 
іх не было. Наконец выходит кітка змор-
дувана, брудна. 

– Но і як? – зьвідуют-ся кіткы.
– Нияк! Водив мя цьілу годину довко-

ла комина і оповідав, як він в Сибериі од-
морозив яйця ...

Кіт ся вернув
– Сусьідко, што ся стало?
– Мій хлоп пішов на ріку топити кота.

– Не грызте-ся. Скоро ся верне.
– Я бы-м ся не грызла, но кіт мокрий 

годину тому вернув-ся домів ... 

Когуты
Когут скочыв на стіл і вздрів печеного 

когута під сосом з білим вином. 
– Тепер преконав єм ся, же алькоґоль 

забиват, – повів. 

Коза не винна
Ґазда несе козьі сьіна. Нараз зашпор-

тав-ся і хпав.
– То ты мня буцнула?!
Коза смотрит на хлопа велькыма 

смутныма очами і гварит:
– Я не винна ...

Літ.: Ігор Дуда. Лемківскій гумор. – 
Тернопіль, 2014. – С.305-306.

27. Лемківскє весьіля в с. Вороблик Королівскій, повіт Кросно. 1930-и рр. 
В центрі – проф. Григорій Турковскій зо Львівского Вышчого Музычного 
Інституту імени М.Лисенка.

25. Сельски музыканты с.Вороблик Королівскій, повіт Кросно. 1930-и рр. Іван
Лянда – зо саксафоном, Юстин Ґєрлях зо бубном, інчы сут незнани.

Літ.: Богдан Горбаль, Владек Максимович. Лемківска Народна Музыка на 
Восковых Циліндрах (1901-1913) і Американьских Рекордах (1928-1930). – 
Gorlice, 2008.

Іван КОМАРА, м. Тернопіль

Д О Л Я
Як єм пас на луці
теля і корову,
там си барз сподабав
Анцю Кочмарову.

Пас уці на луці,
козы – на посьіці.
Не буду ся женив,
бо-м ишчы маціцій.

Вчера, при ялиці,
посадили зме сосну.
Чекай Анцю, чекай,
покаль я выросну.

Як підросну, то з радосцьом
домів тя приведу:
мамі – добру помічницю, 
а для себе – жену.

ОГОЛОШЫНЯ

VII. зобраня Лемків Украіны одбуде ся 
18 падолиста 2018 р. (неділя) в Тернополи: 
саля Областной філярмониі (ул. Кн. Остроз-
ского, 11). Початок засьідань о 11.00 год.

Лемків Украіны будут представляти 
150 делєґатив од областних орґанізаций 
Всеукраіньского товариства «Лемків-
щина».

Колєґія ВУТЛ

Ректору
Української академії друкарства 

у Львові
проф. Богданові ДУРНЯКУ 

Від імені лемківської громади Терно-
пільщини щиро дякую Вам за велику працю 
в справі реставрації двох цінних стародру-
ків – Богослужбових книг «АНФОЛОГІОН» 
(Цвітослов, 1631 р.) та «ОКТОЇХ» (Вось-
мигласник, 1644 р.), які видані у друкарні 
Успенського Ставропігійського Брацтва у 
Львові, а походять зі с. Криниця, повіт Но-
вий Санч на Лемківщині.

Ваша благодійна допомога зберегла 
частину нашої культурної спадщини.

Особливо дякую завідувачу кафедри, 
професору І. В. Голояду, доцентам В. А. Ро-
пецькому, Л. С. Дзендзелюк і безпосереднім 
виконавцям – студентам 4-го курсу Катерині 
Грабко, Олені Дмитрів, Марії Криштапович.

Боже, Вам заплат!
З повагою і вдячністю – 

голова Тернопільської обласної 
організації «Лемківщина»

О. І. Венгринович
22.08.2018 р.


