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ЧАСОПИС-КВАРТА ЛЬНИК ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕМКІВЩИНА» 

ЗАСІДАННЯ КОЛЕГІЇ ВУТЛ
м. Івано-Франківськ, 11.05.2019 р.

11 травня о 12.00 год. в Івано-Франків-
ську (Відпочинковий комплекс «Забава») 
відбулося 2-е засідання Колегії ВУТЛ.

В роботі Колегії взяли участь 12 членів, 
із 15-ти, які були обрані на УІІ з’їзді ВУТЛ. 
Відсутні за поважних причин: М. Букацький 
(Хмельницький), М. Дмитрах (Львів), Я. Теп-
лий (Житомир). Численну групу (більше 20) 
складали запрошені, серед яких: голова 
СФУЛО Ярослава Галик, голова новоство-
реного Київського товариства лемків Стелла 
Миронченко, голови районних організацій 
та члени правлінь Прикарпаття, Львівщини, 
Тернопільщини і Києва. Засідання відкрив 
і головував Олександр Венгринович, секре-
тар – Ігор Дуда. 

До Порядку денного включено три пи-
тання: 

1. Прийняття новоствореної організації 
лемків Києва до ВУТЛ.

2. Юридичні аспекти відшкодовування 
нерухомости (майна, землі, лісів).

3. Інформація про діяльність Колегії за 
січень-квітень 2019 р.

Оксана Данилів, як голова обласної ор-
ганізації лемків Прикарпаття, привітала при-
сутніх, побажала плідної роботи і вручила 
Грамоту Лесі Марканич – голові товариства 
с-ща Брошнів-Осада.

О. Венгринович зупинився на передіс-
торії створення товариства лемків Києва і 
передав слово Стеллі Миронченко. Голова 
новоствореного товариства народилася 
на Тернопільщині, з 1997 р. була співор-
ганізатором і керівником Київського това-
риства, а в 2002-07 рр. – відповідальним 
секретарем СФУЛО. Вона зупинилася на 
історії діяльности Київського товариства 
лемків (тепер – ім. Б. І. Антонича), розпові-
ла про причини розколу 2012 року і роль у 
цьому нинішнього голови М. Мацієвського. 
Також представила свого заступника Оль-
гу Симоненко. Юридичні основи пробле-
ми, матеріальну і фінансову зацікавленість 
конкретних осіб розкрив у своєму виступі 
Богдан Кавулич (Київ). В обговоренні питан-
ня взяв участь Степан Майкович – голова 
Львівського товариства. На пропозицію 
О. Венгриновича, присутні члени Колегії 
проголосували за прийняття новоствореної 
організації у ВУТЛ, а Стеллу Миронченко 
кооптувати в склад Колегії та обрати заступ-
ником голови ВУТЛ.

Вперше створені Миколаївська та Хар-
ківська обласні організації лемків. На Закар-
патті діють дві районні організації – в Пере-
чині і Великому Березному. Василь Мулеса 
доповів, що працює над створенням това-
риства в Ужгороді. Про результати допо-
вість на наступному засіданні. 

Залучення молоді до громадської робо-
ти – важлива ділянка роботи Колегії. Орга-
нізація лемківської молоді діє у Львові. За-
лишається на організаційному рівні молодь 
у Тернополі (Чортків, Монастириськ) та 
Івано-Франківську (Калуш). О. Венгринович 
запропонував створити Всеукраїнське мо-
лодіжне товариство «Молода Лемківщина».

Друге питання Порядку денного викли-
кало жваву дискусію, вона давно стало «на 
часі». Люди не мають правдивої інформації 
про відшкодування нерухомости. Кваліфіко-
ваної відповіді отримати ні від кого. Досі не 
вироблена процедура відшкодування. При-
клад С. Гладика у Польщі – поодинокий. Ми 
не є громадянами Польської держави. В об-
говоренні виступали, ділилися своїми думка-
ми і досвідом: О. Венгринович, Я. Начас (Бо-
рислав), В. Байса (Дрогобич), С. Майкович, 
В. Дудар (Монастириськ), Б. Дудяк (Чортків), 
Я. Галик. 

Б. Кавулич із Києва, юрист за фахом, 
узагальнив проблему: потрібно системати-
зувати набутий досвід; треба діяти систе-
матично; поодинці боротися з державою не-
можливо. Але гарантувати успіх не можемо.

Присутні вислухали звіти голів обласних 
товариств про проведену роботу за цей рік. 
Степан Майкович (Львів) пропонував не за-

бувати головної дати 2019 року – 75-річчя 
депортації. У Львові планується у верес-
ні-жовтні провести представницький форум. 
Народному ансамблю пісні і танцю «Лемко-
вина» виповнюється 50 років. Міський го-
лова дав на оновлення костюмів учасників 
50 тис. грн. У Зимній Воді відбудеться 5-ий 
обласний фестиваль «Гомін Лемківщини».

Оксана Данилів (Івано-Франківськ) за-
уважила, що такої підтримки від облдерж-
адміністрації, як у Львові чи Тернополі, 
вона не має. У листопаді минулого року 
проводили фестиваль «Лемківська осінь», 
у лютому цього року – «Кохання по – лемків-
ськи» (цікавий захід в обласній бібліотеці), 
у травні – «Лемківський Кермеш»- храмове 
свято церкви. Хор «Бескид» гастролює з 
концертами по районах області, пропагує 
лемківську культуру. Готуємо матеріали для 
видання історії товариства.

Василь Мулеса (Закарпаття) повідомив 
про відзначення видатної події – ювілею 
Карпатської Січі. Оновлюємо «Лемківську 
садибу» – хату-музей в селі Зарічево. Про-
довжуємо налагоджувати зв’язки із лемка-
ми Донбасу. На Закарпатті відбудуться два 
лемківські фестивалі – у Ворочево (вере-

сень) і Великому Березному (липень). Ярос-
лав Шукаль – голова районної ради Велико-
го Березного і член Колегії, доповнив, що на 
районний фестиваль вони запрошують ді-
тей з Донецька, Харкова, Херсона. Селище 
розташоване недалеко від словацького кор-
дону, до війни мало традиційний ярмарок.

Олександр Венгринович інформував 
про проведені заходи Тернопільською ор-
ганізацією ВУТЛ і плани на рік. На жаль, 
комітет із відзначення 75-річчя депортації 
в Україні не діє. В Монастириську плануємо 
встановити пам’ятник депортованим, оголо-
шено конкурс. 6 червня, вчетверте прово-
димо «Лемківський Кермеш» і посвячення 
іконостасу. Готуємо альбом про лемків Тер-
нопільщини. з кольоровими ілюстраціями 
і відповідним текстом. 

Про роботу, що проводиться на Терно-
пільщині, доповнила Віра Дудар – директор 
музейного комплексу «Лемківське село» 
в Монастириську, член Колегії. На Зелені 
Свята проводимо дитячий фестиваль «Лем-
ківськи пацюрки». Це – фестиваль лемчаток 
і для лемківських дітей. Буде все по-лемків-
ськи: пісні, танці, мова. Запрошуємо народ-
них майстрів вчити дітей різьби, писанок, 

малюнків, бісероплетіння. Прошу передати 
для музею фото старих лемків, які народи-
лися на Лемківщині. Хочемо розширити ін-
формативну базу. На основі «Лемківського 
села» хочемо запровадити літній молодіж-
ний табір на 2-3 дні, де будуть домінувати 
вивчення мови і лемко-співи. В перспективі 
наш музейний комплекс має стати «музеєм 
під відкритим небом» (скансеном).

Ярослава Галик – голова СФУЛО. Пер-
шочерговим завданням є прийняття «Зако-
ну про депортацію», для цього були бага-
торазові зустрічі з народними депутатами. 
У вересні Інститут Національної пам’яти 
проводить наукову конференцію. Започат-
ковано виставку інформативних банерів, 
яка буде пересувною. Пропоную включити в 
робочу групу музейників – І. Дуду і В. Дудар. 
До 75-х роковин депортації виготовляємо 
пам’ятні медалі, конверти і марки. Планує-
мо зробити їх до фестивалів. Цього року 
Президія відбудеться в Івано-Франківську, 
під час проведення ХХ Міжнародної «Лем-
ківської Ватри» в Монастириську. 

Ігор ДУДА,
м. Тернопіль



2 Квітень-червень 2019 р. №2 (115)

ФОТОХРОНІКА   НОВИН
«ЛЕМКІВСКІЙ 

КЄРМЕШ» 
в Івано-Франківську

26 травня відбувся Лемківський Кер-
меш – храмове свято в церкві Свв. Кирила 
і Мефодія в Івано-Франківську. В програмі 
свята проведене освячення води і цоколь-
ного приміщення для потреб церкви і това-
риства лемків. Молебень провели вісім свя-
щеників різних парохій УГКЦ під проводом 
отця-мітрата Анатолія Дуди-Квасняка. На 
святі були присутні голова СФУЛО Яросла-
ва Галик, голова обласної організації ВУТЛ 
Оксана Данилів, члени правління та голови 
районних організацій і сільських осередків 
Прикарпаття.

Анна КИРПАН
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9 червня у м. Копичинці на Тернопіль-
щині відзначили 75-річницю початку депор-
тації етнічних українців із території Польщі 
(Лемківщина, Перемищина, Холмщина, 
Підляшшя, Західна Бойківщина) у 1944-46 
і 1951 рр. під гаслом «Нас кличе пам’ять».

Біля пам’ятного знака, встановленого 
у 2004 р., священики УГКЦ і УПЦ відпра-
вили молебень. Історичний екскурс про 
трагедію українців виголосила Ярослава 
Галик – голова Світової Федерації Україн-
ських Лемківських Об’єднань. Організа-
торам заходу вручили пам’ятний прапор 
«Чортківської офензиви», 100-річчя якої 
саме відзначали в Чорткові.

Потім учасники заходу з оркестром і 
прапорами вирушили вулицями до місь-
кого парку над ставом, де проводилося 
театралізоване дійство. Голова Копичи-
нецької ОТГ Павло Лосик у своєму висту-
пі наголосив, що пам’ять про депорта-

цію – обов’язок сьогоднішнього і майбутніх 
поколінь. «Українська нація не має права 
забути трагічну сторінку своєї історії, бо 
недарма народне прислів’я каже: «Той, 
хто забуває своє минуле, не матиме май-
бутнього». Голова ОТГ подякував народ-
ному депутатові України Миколі Люшняку 
за розбудову Копичинців: відновлення ста-
ву, будівництво моста і прокладення тро-
туарів. М. Люшняк сказав, що депортація 
мала на меті не просто переселити, а зни-
щити українське населення. Лемки зуміли 
зберегти і примножити правдивий горян-
ський дух. який горів у серцях їх предків. 
А тому – «Лемкы жыют!»

У заходах взяли участь і виступили: 
голова ВУТЛ Олександр Венгринович, до-
цент Тернопільського національного педа-
гогічного університету Володимир Кіцак. 
Серед організаторів – голова міського осе-
редку лемків Ярослав Дровняк.

Народний аматорський театр імені 
Б.Лепкого представив глядачам, у рам-
ках програми «Трагедія українців», виста-
ву – театралізоване дійство «Лемківське 
весілля», У концерті виступали місцеві 
колективи: хорова капела (кер. В. Турок) 
і ансамбль танцю «Оксамит» (кер. Г. За-
верач) міського Центру культури і дозвіл-
ля, групи за інтересами «Ми і наші діти» 
(кер. Г. Турок), вокальна група «Джерело» 
(кер. М. Чайка). Серед гостей – народний 
ансамбль лемківської пісні з м. Хорост-
ків (кер. В. Галак) і чоловічий ансамбль 
«Любисток» зі с. Ягільниця Чортківського 
р-ну (кер. Р. Букалюк). Виступали солісти: 
А. Бісюк, З. Запухляк, І. Березовська, 
П. Борсук, Р. Стець, О. Гикавий. Ведуча 
концертної програми Віра Дудар – ди-
ректор Музейного комплексу «Лемківське 
село» в Монастириську.

Іванна СКЛЯРОВА,
м. Тернопіль

6 червня відбулося 4-ий Лемків-
ський Кермеш – фольклорно-музичне 
свято, біля церкви Вознесіння Гос-
поднього у Тернополі. О 12.00 год. 
почалася Служба Божа. Освячення 
мистецького іконостасу (автор – худ. 
Володимир Сірко) провів отець-мітрат 
Павло Репела, ректор Тернопільської 
вищої духовної семінарії ім. Патріарха 
Йосифа Сліпого. 

Відтак на сцені біля церкви, на 
лісовій галявині виступали музичні 
колективи та окремі виконавці. З ві-
тальним словом виступив кол. голова 
Тернопільської облдержадміністрації 
Степан Барна (його батько походить 
із с. Завадка-Риманівська). Він вручив 
Подяки лемківським активістам Бог-
данові Дудяку з Чортківа, Олександру 
Джулі з Тернополя, Вірі Дудар з Мо-
настириська. «Я запрошую всіх лемків 
творити тут Духовний центр. Адже на 
цьому місці має бути не просто цер-
ква, – сказав голова. – Тут має бути 
книгарня і читальня, культурний центр, 
що мають примножувати та розвивати 
наші традиції. А основне – це дозво-
лить зберегти лемківську культуру, яка 
є самобутньою, дуже цікавою і різно-
манітною». 

На святі церкви традиційно висту-
пали «Гречні фраірки» (кер. В. Кури-
ляк) з Монастириська, співали Леся 
Горлицька з Бучача і Таня Кобернік з 
Чорткова. Свої твори виставляли на-
родні майстри – Рута Сардига (вишив-
ка), Олена Задорожна (ляльки-мотан-
ки), Михайло Завійський (різьба), Ігор 
Кравчук (ікони). Запрезентована ви-
ставка «Обличчя Лемківщини», яка 
представляла портрети автохтонних 
лемків фотомайстрів С. Борислав-
ського, В. Максимовича, І. Склярової, 
В. Жовнірчика.

Господар і господиня свята Ігор 
Задорожний та Віра Дудар, які «бесьі-
дували по-лемківски», створили не-
повторну лемківську атмосферу. Діяла 
польова кухня: смачну кашу готували 
студенти і викладачі Тернопільського 
коледжу харчових технологій і торгівлі.

І. ГАНЧОВА

«НАС КЛИЧЕ ПАМ’ЯТЬ...» м. Копичинці, 
9.06.2019 р.
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Лука МОРИЛЯК

СПОГАДИ ПРО ПЕРЕСЕЛЕННЯ
У кожному ешелоні був створений Комітет 

з охорони [людей і майна] і, окремо, Комітет по 
нагляду за дітьми. Під час зупинки на станціях, 
коли потяг мав стояти невизначений час, була 
велика небезпека для дітей, які виявляли інте-
рес до зброї. У лісі чи на полі знайти їх було 
не складно. Підлітки знаходили міни, гранати, 
авіабомби. Були випадки, коли діти постражда-
ли і залишилися каліками на все життя. 

По території Польщі потяг переважно ру-
хався серед лісів. Озброєні польські банди 
зустрічали нас вогнем із стрілецької зброї. 
Мій батько спорудив у вагоні безпечне місце, 
в якому ми всією родиною ховалися, коли по-
тяг в’їжджав у ліс. Про наближення небезпеки 
подавалася команда по всіх вагонах. Пам’ятаю 
такий епізод, коли польська партизанка зупини-
ла у лісі потяг біля самої поляни. Вони скоман-
дували усім залишити вагони і вишикуватися 
на поляні. Окремо – старших людей, окремо 
– молодь. Старших відпустили у вагони. Моло-
дим зробили імітацію розстрілу. Що творилося 
в цей момент, я не беруся сьогодні розповісти, 
а тим більше описати. [ ...]

Нарешті лемки Шляхтової прибули на те-
риторію радянської України, [прикордонну 
залізничну] станцію Хирів [нині місто Старо-
самбірського р-ну Львівської обл.]. Тут всіх 
вивантажили, пройшли санітарну обробку в 
спеціальному вагоні. Після цього нас посадили 
у вагони радянського виробництва. Далі знову 
вирушили в «обітовану» землю, тим самим ме-
тодом: їдемо-стоїмо-стоїмо-їдемо і т.д. 

На кінцеву зупинку наш ешелон прибув на 
початку жнив. Кінцевою зупинкою виявилося 
місто Новоукраїнка Кіровоградської області. 
Нас ніхто урочисто не зустрічав. Місцеві жителі 
не виявляли до нас якогось особливого інтер-
есу. Ми не підозрювали, що для наших лемків 
лише починається пекло, в повному розумінні 
цього слова, початок розчарувань і поневірянь. 
На третій день до нас почали під’їжджати підво-
ди із запряженими волами. Майно завантажили 
на підводи, а самі йшли пішки і вели за собою 
корову. Якби наша корова могла розмовляти, 
то виявила б рішучий протест за всі побачені 
незручності-поневіряння, порівняно з тими, які 
вона запам’ятала в Карпатах. Нас направили 
в колгосп-колхоз у село Богданівка Рівенського 
району. Сюди привезли п’ятеро сімей: нашу й 
сім’ю сестри мого батька – Олена, діти Андрій, 
Анна, Марія; третя – сім’я Петра Щербицького 
з дружиною Марією і сином; четверта – Марії 
Земби зі сином Філіпом і дочкою Анною; п’ята 
– сім’я Шляхтовських. Нас помістили в другій 
половині колгоспної контори, маленької хати. 
Село невеличке. Через нього протікала річка, в 
якій ми, діти, купалися. В селі чоловіків не було, 
крім одного – старшого віку, звали його Касіян. 
Він працював на колгоспній пасіці, часто приго-
щав нас медом. 

Наших людей залучили до роботи на жни-
вах. Всі роботи на збиранні врожаю виконува-
лися вручну. В колгоспі був один трактор, який 
водила жінка. На цей трактор дали причіплю-
вачем мого брата Михайла, якому тоді було 15 
років. Я [мав 10 років] носив у відерці воду для 
працюючих у полі. Стояла дуже сильна спека. 
Від такої спеки одна жінка втратила свідомість. 
Люди старалися надати їй якусь допомогу, 
але все було марно. Жінка померла. Хорони-
ли небіжчицю без труни, бо дощок для труни 
не було. Померлу окутали соломою, обв’язали 
[перевеслом] і опустили в домовину. Один лем-
ко також залишився спочивати вічним сном у 
солом’яній труні, ним був Юрко Щербицький. 
Хоронили людей без священика. Церкви в селі 
теж не було. 

Умови життя тут були нестерпні, екстре-
мальні. Палити – нічим, дров не було. В-основ-
ному палили брикетами, які виготовляли з гною 
і сушили на сонці. Збирали хмиз, тобто бур’ян, 
кругом села, яким мати готовила їжу. Спекти 
хліба було нічим. Пекли паляниці з муки, яку 
привезли з Лемківщини. Наше життя дедалі 
ставало нестерпним. Нами ніхто не цікавився. 

Першого вересня 1945-го батько мене спо-
рядив у школу. Школа знаходилася на хуторі 
колгоспу імені Молотова. На мені була одежа 
лемківського покрою, сорочка-кошеля вишита 
орнаментом синьо-червоного кольору. Шта-
ни-холошні шиті зі сукна, вишиті лампасами 
по боках і кишенях. До цього строю додавався 
жилет-камизелька. Місцеві діти такого ніколи 
не бачили, для них це було дивом. Коли я при-
йшов до школи, хтось серед учнів пустив слух, 
що в школі появився поляк. Всі кинулися до 

мене і потягнули до обриву над берегом річки і 
жбурнули туди... Це був перший і останній день 
мого перебування в школі.

У мого батька та інших переселенців вини-
кла ідея про втечу від того «раю» на Лемків-
щину. Батько добре знав територію Західної 
України, особливо Тернопільщину. У Першу 
світову війну він воював там у складі австрій-
ської армії проти царської Росії. В Теребовлі 
потрапив у полон, відбував каторжні роботи, 
будував дорогу через місто. Вартовий якось 
послав батька під ліс до кринички принести 
води. Батько скористався і втік, [через Карпати] 
добрався лісами до Шляхтової. 

Батько поїхав разом із дочкою Юлією, щоб 
підшукати місце для проживання, а може і втечі 
дальше, на свої споконвічні землі. Вони при-
їхали до Великих Бірок під Тернополем. У селі 
Чернихів [Мазовецький] вони відшукали хату, 
де можна було поселитися. Сестра Юлія зали-
шилася для заготівлі картоплі, бо стояла вже 
осінь, а сам поїхав назад [у с. Богданівка]. 

Батько відправив мого брата Михайла з 
коровою на повідку з іншим лемком, який теж 
помандрував із коровою у сторону Тернополя. 
Дорога кишіла такими втікачами [зі Сходу]. До-
рога була важкою, корова – не кінь, знемага-
ла. Якось вночі брат заснув, а, прокинувшись, 
корови не стало. Злодії відрізали мотузок від 
руки. Виявилося, що в сусіда-лемка корову теж 
вкрали. Вони пішли дорогою [на Захід] і через 
деякий час зустріли злодіїв, які теж спали, а 
з ними -своїх корів. Вони вчинили зі злодіями 
те саме, що злодії – з ними. Так добралися до 
Великих Бірок, де випадково зустріли сестру 
Юлію. Правда, наша корова довго не протягну-
ла і через два тижні, змучена довгою дорогою 
[бл. 550 км], вже не ставала на ноги, а потім 
здохла.

Лемко-сусід, брат і сестра продовжували 
чекати мого батька, який вів до Великих Бірок 
обидві сім’ї. Родина сусіда складалася з матері 
й чотирьох хлопців, один одного менший. 

Батько з обома родинами в Новоукраїнці 
сіли на відкриту платформу з глиною. Він ду-
мав, що потяг їде в сторону Тернополя, але 
ми приїхали до Одеси. Стояла пізня осінь, час 
приморозків. З Одеси, знову на відкритій плат-
формі, ми попрямували до Тернополя. В дорозі, 
серед ночі, нас знову обікрали бандити. У Вели-
ких Бірках ми прожили близько двох тижнів. Тут 
ніби вернулася війна. Вдень все нормально, а 
вночі в селі йшов справжній бій, тривала стрі-
лянина [між вояками УПА і НКВД]. З настання 
ранку все припинялося. На ніч батько нас ма-
лих ховав у ніші під пічкою, яку закривав пери-
ною. Таким чином ми були захищені від куль. 

Батько зі сім’єю залишив Великі Бірки і по-
дався до Хоросткова, який він пам’ятав із часів 
Першої світової. Мав намір їхати на Лемків-
щину. Велика частина селян повернулася до 
Шляхтової, але їх спіткала гірка доля акції «Віс-
ла» [1947 р.]. Вони та їх нащадки нині живуть на 
[Заході Польщі], землях депортованих німців. 

Поїхали ми до Хоросткова товарним потя-
гом. Але товарняк в Хоросткові не зупинявся і 
без зупинки їхав до Копичинців. Батько вирішив 
скакати на ходу поїзда, останній вискочив він. Із 
такими пригодами ми зупинилися жити в Хоро-
сткові. Слово «жити» не відповідало дійсності. 
Нам дали хату-хижу, в якій не було дверей і ві-
кон, а сама хата була дуже старенька. Одного 
разу, закриваючи двері зі зусиллям, від удару 
завалилася стеля на батька. Після цього бать-
ко відремонтував сарай і пристосував його для 
житла. Коли ішов дощ, то вода капала в кімнату. 

Дали нам землю. Орали землю коровою, 
косили зерно косами, возили зерно вручну 
на возику, зерно молотили прайниками на по-
двір’ї. [...] Континґент-податок мали здати спов-
на і в строк. Ми розраховувалися з державою, 
але собі не залищалося ані зернини. Батько 
нас малих посилав на збирання колосків. Як 
було жити? Молоко – здай, яйця – здай, вовну 
– здай. Батько боровся з тими щоденними про-
блемами нашого життя, став тужити за рідним 
краєм, захворів і 1950 року, у віці 54 роки, пе-
редчасно пішов із життя. [...] Може знайдеться 
якийсь лемко, котрий на таких спогадах склав 
би сценарій для майбутнього фільму. Наше 
дитинство в комуністичному світі було босим, 
голодним, холодним, безправним. [...] 

Ось так ми, лемки зі Шляхтової, починали 
своє життя в радянській Україні! 

(Спогади надруковані на основі рукопису 
автора, із невеликими редакційними правками 
та окремими скороченнями. Пояснення редак-
тора подані в квадратних дужках. Рукопис да-
тований березнем 2004 р.) 

НАШІ ЮВІЛЯРИ – 
видатні лемківські діячі 

 Квітень
70 –  Іван ПОПОВИЧ (*22.04.1949, с. Осій, Іршав. р-н, Закарпаття) – естрадний співак 

і композитор. Нар. артист України (1990). Худ. керівник ВІА «Ватра» у Львові 
(1975-79). Держ. театрально-видовищної аґенції (з 2005). У 1979-88 – соліст 
Київського мюзик-холу. Засновник і керівник Муз. центру «Іванко» в Києві (1995).

 Травень
70 –  Петро ГАНДЯК (*5.05.1949, с. Лукавиця, Самбір. р-н, Львів. обл.) – інженер, 

гром. діяч. Голова ФДЛ у Львові (2006-17). Батько – зі с. Свіржова Руська, п-т Ясло.
70 –  Стелла (Стефанія) МИРОНЧЕНКО (Вислоцька *19.05.1949, с. Тютьків Теребовл. 

р-ну Тернопіль. обл.) – співорганізатор і голова Київського т-ва «Лемківщина» 
(1997-98, 2003-07, з 2019). Відп. секретар СФУЛО (2002-07). Батько – зі с. Ляхове, 
п-т Бірче, мати – с. Мощани (Мощанец), п-т Сянік. 

120 –  Володимир БОСИЙ (*21.05.1899, с. Ясель, п-т Сянік +03.01.1979, Монреаль, 
Канада) – журналіст, публіцист. Від 1924 – у Канаді. Діяч Союзу гетьманців-
державників, видавець і редактор друк. органів – газ. «Пробій», «Канадийська 
Січ», «Січ». Редактор газ. «Канадийський Українець» та «Український робітник».

90 –  Еммануїл МИСЬКО (*21.05.1929, м. Устрики Долішні, п-т Лісько +12.03.2000, 
м. Львів) – скульптор, педагог. Від 1956 жив у Львові. Нар. художник України 
(1978), лауреат Шевченківської премії (1972). Голова правління Львів. відділення 
СХУ (1966-82). Професор (з 1981) і ректор Львів. Нац. Академії мистецтв (з 1988). 
Академік-співзасновник АМУ (1996).

140 –  Іван ЗІЛИНСКІЙ (*22.05.1879, с. Красна, п-т Коросно + 21.04.1952, Прага) – 
мовознавець, видавець, педагог. Доктор філософії (1907). Працював у гімназіях 
Бережан (1907-09), Львова (1909,1913-14) та Станиславова (1910-12). Дійсний 
член НТШ (1917). Професор Яґеллонського (Краків, 1926-39) і Карлового (Прага, 
1949-52) Університетів. Директор Укр. видавництва у Кракові (1940-44). Батько 
Ореста, дід Богдана Зілинських.

 Червень
100 –  Юрій ЦИМБОРА (*6.06.1919, м.Свидник, Словаччина +2.10.1989, там же) – 

диригент, драматург, композитор. Упорядник і співавтор збірників лемк. нар. пісень.
160 –  Іван-Христофор КОНСТАНКЕВИЧ (*10.06.1859, с. Ріпки, п-т Горлиці (с. Мшана, 

п-т Кросно? + 19.04.1918, м. Шамокін (Мок-Чанк), шт.Пенсільванія, США) – 
священик ГКЦ, редактор. Від 1893 – в США. Організатор хору «Боян», читальні 
«Просвіти» і парохіяльної школи (1893-94). Співзасновник і перший секретар 
Руського Нар. Союзу в США (1894; з 1914 – Укр.). Співредактор газ. «Свобода» 
1895-96). Голова Духовної Ради Т-ва Руських Церк. Громад у США і Канаді (1901-
07). Від 1910 – ген. вікарій. 

100 – Петро ПИРТЕЙ (*26.06.1919, с. Смерековець, п-т Горлиці + 24.11.1999, 
м. Івано-Франківськ) – педагог. Перший голова Івано-Франківського т-ва 
«Лемківщина»(1990-92). Автор «Кор. словника лемківських говірок» (2004).

110 –  Іванна ІВАНУСІВ (Смолинська *27.05.1909. с. Розтока Вел., п-т Новий Санч 
+24.01.2000, м. Едмонтон, Канада) – мистець-керамік. Жила в с. Гринівці біля 
Богородчан (з 1932), Новій Весі й Новому Санчі (з 1939), Едмонтоні (з 1950). 
Дружина Ярослава Іванусіва.

90 –  Федір ҐОЧ (*28.06.1929, с.Зиндранова, п-т Коросно +5.06.2018, там же) –сусп.-
гром. діяч, краєзнавець. Член Гол. Управи УСКТ. Голова Об’єднання Лемків Польщі 
(1991). Організатор Лемк. ансамблю пісні і танцю (1957), фольк. фестивалю «Від 
Русаля до Яна». Засновник і директор (1968) Музею лемк. культури в Зиндранові. 
Видавець кварт. «Загорода» (з 1996).

«ЛЕМКІВСКИ ПАЦЮРКЫ» 
в Монастириську

17 червня, на другий день Зелених Свят 
(Русаля) в урочищі Бичова на території музей-
ного комплексу «Лемківське село» в Монасти-
риську відбувся 2-ий дитячий фестиваль «Лем-
ківски пацюркы». Головними господарями на 
Ватряному полі були лемківські діти. «Це свято 
лемчаток і для лемчаток!» – наголошують ор-
ганізатори. Під час фестивалю проводилися 
відвідини Музею лемківської культури і побу-
ту, урочисте відкриття свята, виступи дитячих 
колективів і окремих виконавців на сцені, ви-
вчення лемківських гаївок, забавлянок і танців, 
виконання малюнків, майстер-класи з розпису 
лемківської писанки, частування традиційни-

ми лемківськими стравами. Вперше проходив 
конкурс на кращий лемківський вірш, гумор, 
пісню. Обов’язкова умова – знання лемківської 
говірки. До свята гостям запропонували вивчи-
ти гаївку «До саду». Гасло фестивалю – «Мила 
Лемківшчыно! Мы твоі діти, мы роджени зо тво-
йой плоти і кырви, выкохани Бескыдами, вымо-
лени прадідамы. Мы – твоя будучніст!»

На фестивалі працювали учасники дитя-
чо-юнацького медійного Центру «Планета Z» 
та діти-фотографи фотостудії «Ікс-позиція» 
Станції юних техніків із Тернополя.

Віра ДУДАР,
м. Монастириськ

Закінчення. Поч. у №114.

М А М І
В армію похмурим ранком виряджали, 
на прощання щастя побажали.

Довго в вицвілій хустині
ви стояли край воріт.
І мені у самотині 
линуло слово Боже вслід.

Мамо, Мамо! Посивіла рідна Нене!
Все в житті Ви віддали для мене:

Над малим не досипали,
а підріс – турботи знов.
Ви мені передавали
теплоту свою й любов.

Хоч шлях прослався горами й долами,
нерозлучний Мамо я із Вами.

І немов на крилах я лечу
до Вас у кожну мить.
Змалку Ви мене навчали
свою землю й труд любить.

Мамо, Мамо! Посивіла рідна Нене!
Все в житті Ви віддали для мене:

Ніжність серця, пісню й казку,
щоб у щасті міг рости.
Я Вашу любов і ласку 
буду вічно берегти!

Василь Коруц, 
м. Тернопіль
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Лемку! Маш бесьідувати, гварити, мовити, повідати, радити, речы, ґадати. Втовды лем будеш собом і шанувати Тя будут Люде.

ІКОНОСТАС 
Лемківской церкви Вознесьіня  Господнього УГКЦ

в Тернополи
(осьвячений 6 червця 2019 р.)

Стефанія ТРОХАНОВСКА,
м. Горлиці, Польща 

ПОЕЗИІ
НАКАЗ

ішчы сонце за гору не зашло
ішчы оген горив під бляхом
худоба на выгоні ся пасла
пришов наказ
берте зо собом мериндю
образы сьвяты зо сьціны
берте спомины і ідте
на піскы і на ривнины

ПАМЯТАМ
як гнескы 
памятам
тяжко мі
было ідти
груди біль
роздерав
там де
сонце 
за стодолу
ся ховат

БЛУКАНЯ
до Гамерикы
іхали
за хлібом
на Схід
за кобасом
на Захід
мусіли
сьвятой землі
не знали
доцінити
пропала
тымчасом

а не за
Кычеру
як гнескы
памятам
присяг єм
вернути
до того
сонця
в Карпатах
де моя
земля сьвята

СУДНИЙ ДЕН
ішли-зме
того судного дня
в незнане
по части з добытком
зо серцьом
на двоє розорваным
ішли-зме 
на хвилю
на пару тыжни
місяци
а коли серце
ся кус загоіло
встали-зме на все 
бортаци

НАЙ...
дорога домів найкоротша
матери наймильша дітина
небо найкражше
над мойом отчызном
Земля ридна 
на сьвіті єдина

РАД БЫ-М ...
рад бы-м хоц бы під липу прити
до свого села мешкати
бо хыжа ридна ся розлетіла
рад бы-м в потічку ся вмыти
почути што гора бы мі повіла
як нашу Церков кінми розтягли
на штыри сьвіта стороны
як поля нашы здичали марно
а нас мали зожерти вороны
рад бы-м хоц бы під липу прити
тін моіх предків видіти
што-бы повісти гори над селом
бороти-ся – значыт жыти

ДАЙ  БОЖЕ  ЩЕСЬТЯ
лем пару годин подорожы
і зас можу вклонити ся горам
де небо такє погідне 
зас можу ім повісти
дай Боже щесьтя
ой як барз нам 
оно потрібне

Літ.: Церковний Календар на 1994 
рік. – Сянок, Польща, [1993]. – С.186-195.

КЄРМЕШ
Кєрмеш, кєрмеш,
Бог тя створив.
Я ся на тя давно строів.
Ишчы мене повивали,
А юж мі тя обіцяли.

Кєрмеш, кєрмеш,
Бог тя створив,
Давно я ся на тя строів.
А вдію си полотнянку
До Розділя на гушчанку.

Кєрмеш, кєрмеш,
Бог тя створив,
Давно я ся на тя строів.
А вдію си ногавиці
На сливянку до Ропиці.

А з Ропиці до Мацины,
А там аж до Преґонины.
И так буду кєрмешував,
В посьці буду одпочывав.

Літ.: Ярослав Теплий. Українська Ат-
лантида: Етнокульт. дослідження. – Жи-
томир, 2012. – С.354-361

О Г О Л О Ш Ы Н Я
По просьбі нашых краянив подаєме Плян лемківских сьвят-

фестин в Украіні на літо-осьін 2019 року.
1. Лемківскій Кєрмеш в Івано-Франківску. 26 мая.
2. 4-й Лемківскій Кєрмеш в Тернополю. Осьвячыня іконостасу. 

6 червця.
3. 2-й Діточый реґіональний фестиваль «Лемківски пацюркы» в м. Мо-

настыриск. «Лемківскє село». 17 червця.
4. 3-й рейоновий фестиваль Лемків Закарпаття в с. Малий Березний. 

14 липця. 
5. Юбілєйний 20-й Медженародовий фестиваль лемківской культуры 

«Дзвоны Лемківщыни» в м. Монастыриск на Тернопільшчыні. 2-4 серпня.
6. 5-й Львівскій обласний фестиваль «Гомін Лемківщыни» в с. Зимна 

Вода коло Львова. 31 серпня – 1 вересня.
7. 9-а обласна «Лемківска Ватра» в м. Перечын на Закарпаттю. 

8 вересня.
8. Етноґрафічний фестиваль «Лемківска Ватра» в с. Нагірне, Самбір-

скій рейон на Львівшчыні. Вересен.
9. 28-й Лемківскій Кєрмеш в м. Борислав на Львівшчыні. 22 вересня.
10. 15-й реґіональний фестиваль-конкурс «Пісні незабутого краю» 

в м. Городок на  Львівшчыні. Жовтен.
Просиме тіжек памнятати: 
65-е Сьвято культуры Русинів-Украінців Словачыни в м. Свидник 

проводят 14-16 червця.
37-а Медженародова «Лемківска Ватра» в с. Ждиня (Польща) 

одбуде-ся 19-21 липця.
Веселой забавы!

СЬВІТ НІМИНЫ
Лемківскій гумор

Корова а Ворона
На строма лізе Корова. Ій з конаря – Во-

рона:
– Слухай, рогата худобо, чого дреш-ся на 

дерево?
– Хцу яблок зьісти!
– Але ж то грушка!
– То нич, я мам зо собом ...

Корова-курец
Пішов хлоп зо Псом імати рыбу. Сьідит з 

вендком, курит файку. Наглі з води вказує-ся 
Корова.

– Дай прикурити!
Тот дав.
– Но то буд здрав! – і Корова дала нурца.
Здивлений хлоп, открыв ґамбу, смотрит на 

Пса.
– А я што? Сам збаранів! – повів Пес.

Коровы не літают
Иде Лемко по дорозьі і враз чує, же на 

голову штоси му хпало. Знимат калап, видит: 
Кавка выпорожнила-ся, і рече:

– Добрі, же Коровы не літают.

Коты а мнясо
Несе мнясо русинскій Кіт. Спотыкат го 

польскій.
– Цо нєсєш? 
– Мня-ясо! – розкрыв пашчеку і оно хпало. 

З ним польского Кота не стало.
Але несе мнясо польскій Кіт. Спотыкат го 

русинскій.
– Што несеш?
– Мнєнсо! – одповів і стиснув зубы. Русин-

скій Кіт облизав ворґы.

Кресла
Кресла бесьідуют медже собом:
– І што мы в тому жытю виділи?
– Правду гварите!

Крокодилі
Спіткали-ся два Крокодилі:
– Но то як полюваня?
– Двох Муринів зьів єм, а ты?
– А я єдного Москаля.
– Направду? Ано, дыхни ...

Кура, Кін а Рыба
– Цєкаво, о чым можут бесьідувати медже 

собом Рыбы? – зьвідує-ся Кура Коня.
– Як о чым? Про овес, – одповів мудрий 

Кін.

Кура а Когут
– Што мыслит Кура, кєд втіче пред Когу-

том?
«Ци не барз прудко лечу ...»
– Што мыслит Когут, кєд летит за Куром?
«Як не дожену, то хоц ся зигрію ...»

Літ.: Ігор Дуда. Лемківскій гумор. – Терно-
піль, 2014. – С.306-308.

Анна КИРПАН, 
м. Івано-Франківск

«ЖЫВИЙ ЧЕТВЕР»
Не так давно довідала ся-м, же в се-

лах Средньой Лемківшчыни была барз 
цєкава традиция. Пред Великодньом (в 
Страстний четвер) ціла родина сьіда-
ла за стіл як на Сьватий Вечер. На столі 
стояло 12 пісних страв. Вечерю рыхтува-
ли на памятку о Тайной Вечері Христа. 
Тота традиция жыла в селах Тилява, По-
ляны, Мисцова а иншых повітах Ясло і 
Кросно. 

Прошу дати мі знати, хто памнятат 
або штоси чув о такій Вечері!

Моі телєфоны для контактив: 
066 455 91 58, 096 537 18 40.
e-mail: anna-kyrpan@ukr.net


