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ЧАСОПИС-КВАРТА ЛЬНИК ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕМКІВЩИНА» 

Степанові МАЙКОВИЧУ та Ігорю ДУДІ - 80!
ЗАЯВА  СФУЛО

Світова федерація українських 
лемківських об’єднань висловлює гли-
боку стурбованість з приводу виклику 
Софії Федини, члена Президії феде-
рації, ексголови СФУЛО, народного 
депутата України до Державного бюро 
розслідувань 12 лютого 2020 року та 
вручення їй письмового повідомлення 
про підозру у погрозі вбивством щодо 
Президента України за фактом вислов-
лювань на його адресу 26 жовтня 
2019 року.

Наміри стосовно кримінального пере-
слідування Софії Федини та волонтерки 
Марусі Звіробій тільки за «висловлюван-
ня», за вільне вираження власної думки 
не можуть залишити байдужими нас, де-
портованих українців та їхніх нащадків, 
чиї родини сотнями тисяч у роки Другої 
світової війни зазнали брутальної депор-
тації, вигнання зі своїх споконвічних ук-
раїнських земель, що нині називаються 
Закерзонням. Тих, які досі не відчули пра-
вової оцінки тих подій та захищеності 
у своїй державі і живуть із загостреним 
відчуттям кривди й несправедливості.

Звертаємо увагу на те, що Софія Фе-
дина походить з родини депортованих 
українців, вона є представником більш 
аніж півмільйонної української родини 
лемків, надсянців, холмщаків, бойків та 
інших українців, котрих у 1944-1951 роках 
більшовицька влада СРСР та її посіпаки 
у східній Європі вирвали з корінням з рід-
ної землі і з клунками в руках, з малими 
дітьми й немічними старцями, заради 
політичного перекроювання карти світу 
вивезли до незнайомих їм раніше місць 
та територій, знищивши їх культуру, зви-
чаї, їхнє майбутнє у цьому розумінні. Істо-
рична пам’ять Софії Федини як нащадка 
тих, хто переніс на собі трагедію вигнан-
ня з вини Москви, є із зрозумілих причин 
більш чутливою від інших, вона спонукає 
її в умовах новітньої брутальної агресії 
Росії до послідовного відстоювання своєї 
твердої державницької позиції у демокра-
тичному світі.

Тому Світова федерація українсь-
ких лемківських об’єднань заявляє про 
свою підтримку Софії Федині, діючому 
члену Президії федерації, та виступає 
на захист її права як громадянки демо-
кратичної держави Україна на свободу 
думки і слова, на вільне вираження своїх 
поглядів і переконань, які гарантує стат-
тя 34 Конституції України: «Кожному га-
рантується право на свободу думки 
і слова, на вільне вираження своїх по-
глядів і переконань».

Багаточисленна лемківська україн-
ська громада на всіх континентах світу 
сподівається на перемогу розсудливості 
й справедливості та закликає правоохо-
ронні й судові органи України до неупе-
редженого і об’єктивного розгляду справи 
й чіткого дотримання Конституції України. 
Підкреслюємо, що наша заява жодною 
мірою не є тиском чи втручанням у ро-
боту правоохоронних органів української 
держави.

Закликаємо всіх людей доброї волі 
в Україні та у світі приєднатися до під-
тримки на захист прав і свобод Софії Фе-
дини та Марусі Звіробій задля демокра-
тичного майбутнього держави Україна.

14.02.2020 р.

За дорученням Президії СФУЛО,
Ярослава  ГАЛИК,
Голова Світової федерації 
українських лемківських об’єднань

ПЛАН РОБОТИ
Всеукраїнського товариства 

«Лемківщина» на 2020 рік
1.  Проведення Різдвяних Свят. Січень.
2.  Проведення Лемко-клубів і різних тема-

тичних дійств. Лютий-грудень.
3. Х. Всеукраїнський фестиваль-конкурс 

«Лемківська писанка» у Львові. Бере-
зень.

4. Організація Виставок-конкурсів лем-
ківської писанки, майстер-класи. Бере-
зень-квітень.

5. Організація та проведення наукових 
конференцій, «круглих столів», вечо-
рів-реквієм, вшанування пам’яті жертв 
депортації біля пам’ятників. Травень, 
вересень-жовтень.

6. Організація Лемківських Кермешів (свя-
та церков), Пущань у Тернополі, Львові, 
Івано-Франківську, Чорткові, Пустоми-
тах, Долині, Бориславі. Протягом року.

7. Реґіональний Дитячий фестиваль «Лем-
ківски пацьоркы» в Монастириську. Чер-
вень.

8. Обласні Фестивалі лемківської культури 
(Лемківські Ватри) у Перечині, Ворочеві, 
Івано-Франківську. Липень, серпень, ли-
стопад.

9. Участь у «Лемківській Ватрі» в Ждині, у 
Фестивалі «Од Русаля до Яна» в Зин-
дранові, Польща; Святі культури Руси-
нів-Українців у Свиднику, Словаччина. 
Липень.

10. Всеукраїнський Фестиваль лемківської 
культури «Гомін Лемківщини» у Львові 
(Зимна Вода). Кінець серпня.

11. ХХІ Міжнародний фестиваль лемків-
ської культури «Дзвони Лемківщини» 
в Монастириську. Початок серпня.

12. Відкриття пам’ятників депортованим 
українцям із Польщі у Львові та Іва-
но-Франківську. Вересень.

13. Міжнародний Форум в Івано-Франків-
ську, приурочений 75-річчю від почат-
ку виселення українців із Лемківщини, 
Надсяння, Холмщини, Підлісся. Листо-
пад-грудень

14. Проведення Свята Св. Миколая. Гру-
день.

15. Районні фестивалі лемківської культури 
у Чорткові, Городку, Галичі, Самборі, Ко-
пичинцях. Протягом року.

16. Організація поїздок по місцях захоро-
нень предків, вояків УПА, учасників 
Дуклінської операції, видатних лемків-
ських діячів, впорядкування територій. 
Протягом року.

17. Створити Молодіжний лемківський ан-
самбль у Києві. Протягом року.

18. Взяти участь у відзначенні 75-х роковин 
депортації українців із Лемківщини, Над-
сяння, Холмщини, Підлісся. Протягом 
року.

19. Створення нових обласних організацій, 
районних і міських осередків, відділень. 
Протягом року.

20. Створення регіональної молодіжної ор-
ганізації «Молода Лемківщина». Протя-
гом року.

21. Проведення мистецьких виставок. Про-
тягом року.

22. Відзначення дат видатних Лемків і 
пам’ятних подій. Протягом року.

23. Випуск газети «Дзвони Лемківщини», 
Лемківського Календаря, тематичної 
літератури, утримання сайту «ВУТЛ». 
Протягом року.

24. Допомога та сприяння у реконструкції 
старого музею, будівництві та експозиції 
нового музейного комплексу «Лемків-
ське село» в Монастириську. Протягом 
року.

25. Відкриття Лемківського музею в смт. 
Брошнів-Осада (Івано-Франківська  обл.). 
Виготовлення відеофільму. Протягом 
року.

26. Створення пам’ятних фотоальбомів та 
альманахів «Лемки в Україні».Протя-
гом року.

Голова ВУТЛ
Олександр ВЕНГРИНОВИЧ

Наші ювіляри

Степан Майкович – інженер-будівель-
ник, громадський діяч. Голова Львівської 
обласної організації ВУТЛ (з 2010 р.), за-
ступник голови ВУТЛ, член Президії СФУЛО. 
Організатор Всеукраїнського фестивалю 
лемківської культури «Гомін Лемківщини» у 
Львові (Зимна Вода, 2015). 

Дійсний член Академії будівництва Ук-
раїни (1995). Заслужений будівельник Ук-
раїни (2001). За трудові досягнення наго-
роджений медалями «Ветеран праці» і «За 
ефективне керівництво», Грамотою Прези-
дії Верховної Ради України (1983), нагоро-
дою «Особистість року – 2009», Міжнарод-
ними відзнаками «Золотий Меркурій» та 
Європейська Якість». За благодійну діяль-
ність відзначений Грамотою Папи Римсько-
го Івана Павла ІІ та орденом Св. Володими-
ра Великого ІІІ ступеня.

Народився 7 січня 1940 р. в с. Репедь, 
повіт Сянік на Лемківщині. У 1946 р. родина 
Майковичів була депортована в УРСР, на 
Тернопільщину. Згодом переїхала в с. Буча-
ли Городоцького району на Львівщині.

Закінчив Львівський механічний технікум 
(1958), Івано-Франківський інститут нафти і 
газу, факультет нафтогазопроводів. У 1986-
2006 рр. – керуючий тресту «Укрзахіднаф-
тогазбуд» (з 1999 р. – ЗАТ «Нафтогазбуд»). 
Брав участь у будівництві нафтопроводу 
«Дружба», газопроводів «Братерство», 
«Союз», «Уренгой-Помари-Ужгород», «СРСР-
Туреччина», водопостачання міст Болгарії 
та Львова, на ліквідації наслідків Чорно-
бильської катастрофи, будівництві нафто-
проводу «Одеса-Броди».

У часи Незалежности України виступає 
як меценат. Надавав допомогу релігійним 
громадам у відбудові та будівництві церков 
й монастирів, підтримував розвиток культу-
ри і спорту, надавав кошти для спорудження 
пам’ятників депортованим в області.

Ігор Дуда – мистецтвознавець, краєз-
навець, педагог, громадський діяч.  Редак-
тор часопису ВУТЛ. «Дзвони Лемківщини». 
Голова Тернопільського  обласного това-
риства «Лемківщина» (1998-2000). Орга-
нізатор Першого Крайового фестивалю 
лемківської культури в с. Гутисько на Бере-
жанщині (1999). Член Контрольної Комісії 
(з 1997), член Президії та відповідальний 
секретар (2002-12), голова Контрольної Ко-
місії СФУЛО (з 2012). Член Колегії та відпо-
відальний секретар ВУТЛ (з 2001).

Член Національних спілок України – ху-
дожників, журналістів, краєзнавців, Міжна-
родної Асоціації мистецтвознавців, Науко-
вого Товариства імені Шевченка у Львові. 
Почесний член Всеукраїнського товариства 
«Просвіта». Лауреат обласного конкурсу 
«Людина року-2004», обласної премії в га-
лузі культури ім. П.Медведика, Всеукраїн-
ської літературно-мистецької премії ім. 
Братів Лепких. За творчі здобутки та про-
фесійну діяльність удостоєний почесного 
звання «Заслужений працівник культури Ук-
раїни» (1999), нагороджений орденом «За 
заслуги» ІІІ ступеня (2016), Почесною від-
знакою Міністерства культури і мистецтв Ук-
раїни  (2005), орденами УАПЦ Св. Архистра-
тига Михаїла і Св. Володимира  Великого, 
орденами Українського Козацтва «Честь» і 
«Віра».

Народився 10 березня 1940 р. в с. Ган-
чова, повіт Горлиці на Лемківщині. У 1945 р. 
родина була депортована  в УРСР.  Зупини-
лася в м. Монастириську на Тернопільщині, 
де закінчив середню школу. Відтак – Львів-
ський технікум легкої промисловості (1961), 
Інститут живопису, скульптури і архітекту-
ри ім. І.Рєпина Академії мистецтв СРСР у 
Санкт-Петербурзі (1973, факультет теорії та 
історії мистецтва). 

Протягом 25 років працював на педаго-
гічній ниві. Від 1991 р. – організатор  і дирек-
тор Тернопільського обласного художнього 
музею. В 2005-14 рр. – доцент Тернопіль-
ського національного педагогічного універ-
ситету ім. В.Гнатюка (за сумісництвом).

Автор 14 окремих видань із мистецтво-
знавства, 13 – із краєзнавства, 4 – з лем-
ківського мовознавства. Більше 1200 статей 
опубліковані в газетах, журналах, збірниках 
та енциклопедіях Тернополя, Києва, Варша-
ви. Займається рисунком, прикладною гра-
фікою і художнім оформленням. Співавтор 
герба Тернополя (1992).
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Львів. Лемківський Святвечір Львів. Біля пам'ятника о. М. Вербицького
Лемківський Святвечір – 2020
11 січня у Львові відбулося святкування 

традиційного лемківського Святвечора (Ве-
лиї) за участі майже 300 гостей.

Захід розпочався з урочистої частини. 
З вітальними словами виступили народний 
депутат України Олег Синютка, донедавна 
голова Львівської облдержадміністрації. 
Привітати лемківську громаду Львівщини 
приїхали голова СФУЛО Ярослава Галик, 
голова ВУТЛ Олександр Венгринович і го-
лова Івано-Франківської обласної організа-
ції ВУТЛ Оксана Данилів. 

Голова СФУЛО Я.Галик вручила голові 
Львівської обласної організації «Лемківщи-
на» Степану Майковичу, з нагоди 80-ліття, 
почесну нагороду за заслуги в збережен-
ні та популяризації лемківської культури. 
Таку ж нагороду отримав колишній голова 
СФУЛО проф. Іван Щерба. 

Офіційна частина завершилася висту-
пами Ансамблю пісні й танцю «Лемковина», 
хору товариства «Холмщина», які виконали 
Різдвяні колядки. Після цього розпочалася 
сама Свята Вечеря, де кожен прийшов із 
власною «мериндьою». Три сотні лемків зі 
Львова та Львівщини, гості зі сусідніх облас-
тей частувалися, спілкувалися і колядували.

Т. Радь

Засідання Колегії ВУТЛ
1 березня у м. Чортків на Тернопіль-

щині проходило перше в ц.р. засідання Ко-
легії ВУТЛ. На засіданні були присутні чле-
ни Колегії: від Тернополя – О. Венгринович, 
І. Дуда, В. Дудар, Б. Дудяк; від Львова – 
С. Майкович, Я. Козак; від Івано-Франківська 
– О. Данилів, Л. Мельничук, Я. Кобилів; від 
Києва – С. Миронченко. Хмельницьку органі-
зацію представляв М. Заверач. Серед запро-
шених – член Контрольної комісії ВУТЛ 
Н. Яцинич (Львів), члени правлінь обласних, 
районних і міських товариств. Всього – 21 
особа. На Порядку денному стояли наступ-
ні питання: 1. Затвердження Плану роботи 
на 2020 рік; 2. Діяльність Фундації Дослі-
дження Лемківщини; 3. Про досвід роботи 
Чортківської районної організації ВУТЛ; 
4. Інформація про діяльність Колегії ВУТЛ; 
5. Різне. Головував на засіданні Олександр 
Венгринович, секретар – Ігор Дуда.

О. Венгринович доповів, що План робо-
ти на 2020 рік складений на підставі планів 
обласних товариств. С. Майкович вніс за-
уваження: фестиваль «Гомін Лемківщини» 
перенесений на вересень, у зв’язку з тим, 
що остання субота серпня оголошена Днем 
Всеукраїнського трауру. О. Венгринович 
наголосив, що ФДЛ у Львові має змінити 

напрямки своєї роботи. Стаття Ф. Лабика 
з Калуша у Лемківському Календарі про 
«лемківску бешіду» неоднозначно сприй-
нята лемками в Україні та Польщі. Питання 
про мову чи бесіду викликало жваву диску-
сію, в якій взяли участь С. Миронченко, 
В. Дудар, С. Майкович, І. Дуда. 

Досвідом роботи поділився Б. Дудяк – 
голова Чортківського товариства лемків. 
У районі кожний 4-5-ий – з переселенців. 
Хочемо відновити роботу молодіжної ор-
ганізації. Проводимо традиційні лемківські 
фестивалі в Ягільниці, Пущаня в Чорткові. 
До 30-річчя видали книгу «Чортківщина. 
Історія і сучасність». Другий рік працює Ін-
тернет-сторінка. У Пастушому збудована 
Лемківська церква. О. Венгринович запро-
понував на базі Чортківського товариства 
провести семінар з обміну досвідом роботи. 

Присутні прослухали інформацію голів 
обласних товариств про свою діяльність. 
Звітували С. Майкович (Львів), О. Данилів 
(Івано-Франківськ), С. Миронченко (Київ), 
О. Венгринович (Тернопіль). У «Різному» 
виступала В. Дудар, яка розповіла про ни-
нішні проблеми музейного комплексу «Ле-
нмківське село» та плани на цей рік. 

І. Ганчова

Тернопіль. Лемківський Йордан Чортків. Засідання Колегії ВУТЛ

Свято Пущаня в Чорткові
Лемківська громада Чорткова й району, 

гості – учасники Колегії ВУТЛ, 1 березня, за 
тиждень перед Великим Постом, зійшлися 
до Лемківської світлиці на традиційне релі-
гійно-світське свято Пущаня. 

Перед запрошеними і гостями виступили 
голова Чортківського районного товариства 
«Лемківщина» Богдан Дудяк і заступник го-
лови – Ігор Ольшаковський. У святі взяли 
участь і промовляли владика Дмитрій (Гри-
горак) – єпископ Бучацької єпархії, Віктор 
Шепета – голова районної ради, заступник 
голови райдержадміністрації Йосифа Овод, 
начальник районного відділу культури і ту-
ризму Галина Чайківська. 

Гостями свята було керівництво Всеу-
країнського товариства «Лемківщина», які 
проводили у Чорткові засідання Колегії, 
зокрема – голова ВУТЛ Олександр Венгри-
нович, голови обласних товариств Степан 
Майкович (Львів), Оксана Данилів (Іва-
но-Франківськ), Стелла Миронченко (Київ), 
відповідальний секретар Ігор Дуда (Терно-
піль), а також колишній голова СФУЛО Во-
лодимир Ропецький (Львів).

У святковому концерті виступали співач-
ка Ірина Березовська – «Міс Лемківщина – 
2019» на Лемківській Ватрі у Ждині, дует 
Запухляків, соліст Олександр Головко, на-
родний аматорський ансамбль лемківської 
пісні й танцю «Любисток» зі с. Ягільниця 
(кер. Руслан Букалюк). Ведуча концертної 
програми – Ольга Піскова.

Інф. «ДЛ»

Лемківський Йордан у Тернополі
19 січня, у неділю Тернопільське това-

риство «Лемківщина» провело традиційне 
святкове дійство «Лемківський Йордан». 
Свято відбулося в міському Палаці куль-
тури «Березіль» і зібрало близько 400 
лемків та осіб лемківського походження 
не лише з Тернопільщини, але й з Києва, 
Харкова, інших регіонів України. Ведучими 
були Микола Гарбера (Чортків) і Віра Дудар 
(Монастириська) – господар і господиня. 
Отець Василь (Шафран) благословив зі-
брання і посвятив присутніх краян. Лемків-
ський Вертеп зі с. Підзамочок (кер. Ганна 
Ковалишин) показав різдвяну виставу, в 
якій брали участь і дорослі, і діти. Голова 
обласного товариства і ВУТЛ Олександр 
Венгринович нагадав, що в січні цього року 
виповнюється 30 років від часу заснування 
Тернопільського товариства «Лемківщи-
на».

Присутніх у залі вітали гості свята: за-
ступник міського голови Тернополя Віктор 
Шумада, екс-голова облдержадміністрації 
Степан Барна, голова СФУЛО Ярослава 
Галик, голови обласних товариств «Лем-
ківщина» Оксана Данилів з Івано-Фран-
ківська) і Степан Майкович зі Львова. Лю-
бомира Безрук розповіла про діяльність 
новоствореного товариства лемків у Хар-
кові. Пам’ятними медалями до 75-річ-
чя депортації нагороджено Л. Сороку та 
Д. Антонюк. 

У концертній програмі брали участь 
лемківські колективи області. Цілий вечір 

грали і забавляли лемків музики з Чортко-
ва – брати Микола і Ярослав Гарбери.

І. Склярова

205-річчя о. М. Вербицького
4 березня лемківська громада Львова, 

спільно з представниками інших суспіль-
но-культурних товариств депортованих 
українців, вшанували пам’ять композитора, 
автора музики Державного гімну України, 
греко-католицького священника о. Михайла 
Вербицького (1815-1870).

Урочистості проходили біля пам’ятника 
М.Вербицького. В них взяли участь заступ-
ник голови Львівської обласної ради Юрій 
Гудима, директор департаменту внутріш-
ньої політики Облдержадміністрації Андрій 
Ковальський, начальник управління культу-
ри Міської ради Христина Береговська. На 
заходах також була присутня Любов Клімов-
ська – праправнучка о. М. Вербицького. 

Представники влади, керівники громад-
ських товариств та організацій поклали квіти 
до пам’ятника М.Вербицькому. Серед них – 
голова обласного товариства «Лемківщина» 
Степан Майкович, голова Об’єднання това-
риств депортованих українців «Закерзон-
ня» Володимир Середа, голови товариств 
Соломія Риботицька («Надсяння»), Богдан 
Парадовський («Любачівщина»), заступник 
голови товариства «Холмщина» Олександр 
Волошинський.

Т. Радь

УКРАЇНСЬКІ
ТРАДИЦІЇ
НА РІЗДВО

 на прикладі родини лемків 
із Донеччини

Давні колядки, Вертеп і Свята Вечеря з 
12 пісних страв – це те, що робить унікаль-
ними традиції українського Різдва. Однак 
різняться звичаї між собою не тільки у різ-
них країнах, та й навіть у різних реґіонах. 
Ми склали добірку найбільш популярних 
традицій та розпитали у лемка з Донеч-
чини Андрія Тимчака – (голова громадської 
організації «Чарівні руни» в с.Званівка), які 
звичаї святкування є в їхній родині.

Вертеп у Званівці

Родина Тимчаків

Православне Різдво – 7 січня, а католиць-
ке – 25 грудня. Однак у Званівці атмосфера од-
ного з найбільших релігійних свят з’являється 
зі самого початку зими. Різдво в нашій родині 
починається не 7 січня, а з 5 грудня. Тому що у 
нас є Лемко-Центр, ми самі-лемки, переселен-
ці із Західної України. І назвалися так – Лем-
ко-Центр. Це ті, хто хоче підтримувати давні 
традиції. Чого із 5 грудня? Тому що перша ко-
ляда 5 грудня. Відтоді починається такий собі 
передріздвяний настрій, – розповідає А.Тим-
чак. Починається підготовка Вертепів. Зазви-
чай ми готуємо кілька Вертепів – старших і 
менших. Вони самі збираються.

Різдво для православних родин розпочи-
нається зі Святого Вечора. 6 числа (січня)… 
дружина готує 12 страв. Це пісні страви. Їх ре-
цепти привезені з Карпат, бо ми переселенці 
звідти. Там – капуста, горох, картопля, риба, 
гриби. Сідаємо вечеряти, коли вже темніє. 
Запалюємо свічку, біля столу збирається вся 
родина. Відповідно до обряду, перед Вече-
рею чоловік обходить будинок та посипає його 
сіллю, яку перед тим освятили в церкві – для 
захисту від злих сил. У кутках стола розкла-
дають часник. Під скатертину прийнято класти 
трохи сіна та копійок. Згідно з повір’ям, це для 
того, щоб наступний рік був щедрий на врожай 
і матеріально багатий. Вечеря продовжується 
десь до двох годин, а потім вже починається 
Різдво, працювати не можна. Після Святої Ве-
чері, 7, 8 і 9 січня ніхто нічого не буде роби-
ти, бо це Різдвяні Свята. Вже з 10 числа щось 
можна робити по господарстві і вдома…

Ще одна традиція Різдва – залишати по 
ложці кожної страви для духів померлих роди-
чів. У давнину (наші предки) вірили, що у вели-
кі свята померлі приходять святкувати разом. 

Усі три дні святкування супроводжуються 
співами колядок. Колядують під час застілля, 
коли йдуть в гості. Також діти ходять колядува-
ти до сусідів і родичів, за свою пісню отри-
мують гроші або солодощі. 

Вертеп – ще одна унікальна Різдвяна тра-
диція. Класичний сюжет Вертепу – то історія 
народження Ісуса Христа. Часто до сценарію 
додають також історію українського народу. 
Сьомого числа ми випускаємо перші Верте-
пи… До нас завжди приїжджають люди, щоб 
подивитися на цю виставу. А.Тимчак у Званівці 
керує питаннями Вертепу і пише сценарії. Що-
року вони нові, однак традиції та головні герої 
збережені. 

«Старий Новий рік» – це колись люди в цю 
дату відзначали Новий рік за старим календа-
рем… Однак багато українців все ж розці-
нюють як свято, накривають стіл і вдруге свят-
кують Новий рік…Такої традиції в нашій родині 
немає, – говорить А.Тимчак. 

18 січня – також Вечеря, яка вже нази-
вається Хрещення. Так само сідаємо вечеряти 
і знову в цей день у нас діти ходять і щедрують. 
На Хрещенні час Різдвяних Свят завершуєть-
ся. 

Діана ШАРОДІ 
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НАШІ ЮВІЛЯРИ – 
видатні лемківські діячі 

 Січень
130 –  Юліян НАЛИСНИК (*1.01(07).1890, с. Красна, п-т Кросно +22.04.1960, м. Нью 

Йорк, США) – учений і гром. діяч.
70 –  Степан САГАН (*3.01.1950, с. Жовтневе, Тернопіль. р-н, Тернопіль. обл.) – ін-

женер-механік. Кандидат пед. наук, доцент. Директор Львівського науково-нав-
чального центру «Професіонал». Член ФДЛ у Львові. Батьки – зі с. Мисцова, пов. 
Кросно. 

130 –  Іван РУСЕНКО (*15.01.1890, с. Красна, п-т Коросно + 10.01.1960, с. Королівка, 
Борщів. р-н, Тернопіль. обл.) – поет, художник, педагог. З 1945 жив у с. Королівка, 
працював вчителем у місцевій школі.

 Лютий
120 –  Марія МАКАРА (Гойсак *2.02.1900, с. Висова, пов. Горлиці +12.04.1993, там же) – 

народна співачка. В неї записували пісні Ф. Колесса, О. Гижа, М. Мушинка, 
Я. Полянський.

90 –  Андрій КОВАЧ (*9.02.1930, с. Рокитівці, окр. Меджилабірці, Словаччина) – істо-
рик, гром. діяч. Доктор філософії (1970), кандидат історії (1973). У 1960-95 працю-
вав в Університеті ім. П. Шафарика в Пряшеві (1980-89 – продекан). Член Президії 
та заст. голови ЦК Культурного Созу укр. трудящих (1974-79). Голова Окружного 
Комітету в Пряшеві (1973-83). Член Комітету по захисту прав людини в Чехо-Сло-
ваччині (Прага, 1988-92).

80 –  Ярослав ТРОХАНОВСКІЙ (*10(19).02.1940, с. Більцарева, пов. Новий Санч) – 
дириґент, педагог. Організатор і дириґент Ансамблю пісні і танцю «Лемковина» в 
с. Білянка, пов. Горлиці (1970-2000). Співзасновник Лемківської Ватри в Польщі 
(1983). Засл. діяч культури Польщі (1984).

50 –  Олег СИНЮТКА (*14.02.1970, с. Куропатники, Бережан. р-н, Тернопіль.обл.) – іс-
торик, економіст. Заст. міського голови Івано-Франківська (2002-06), перший заст. 
міського голови Львова (2007-14). Голова Львів. облдержадміністрації (2014-19). 
Нар. депутат України (з 2019). Батьки – зі с. Посада Горішня, пов. Сянік.

190 –  Клявдія АЛЕКСОВИЧ (*20.02.1830, с. Красна, пов. Кросно +15.10.1916, 
м. Львів) – письменниця. Засновниця Т-ва «Руські Дами» у Львові.

80 –  Михайло АНДРЕЙЧИН (*22.02.1940, с. Веселівка, Теребовл. р-н, Тернопіль. 
обл.) – лікар-епідеміолог, доктор мед. наук, професор Тернопіль. держ. медично-
го університету ім. І. Горбачевського. Засл. діяч науки і техніки України (1995). 
Член-кореспондент Академії мед. наук України. Дійсний член Нью-Йоркської 
Академії наук (з 1995). Голова Асоціації інфекціоністів України (з 1998). Батьки – 
зі с.Устя Руське, пов. Горлиці.

160 –  Тимотей СТАРУХ (*27.02.1860, с. Бережниця Вижня, пов. Лісько +21.04.1923, 
м. Бережани Тернопіль. обл.) – гром.- політ. діяч, публіцист. Батько Ярослава Ста-
руха. Член УНДП (з 1902). Посол Галицького Крайового Сейму у Львові (1911) 
і австрійського парламенту у Відні (1913). Від 1912 жив у Бережанах. У 1915-17 
перебував на засланні в Росії. Посадник Бережан (1918-19). Співавтор Акту Злуки 
УНР і ЗУНР (1919). 

 Березень
60 –  Галина ВИХОВАНСЬКА (*5.03.1960, м. Львів) – художник прикладного мистец-

тва (гобелен), педагог. З 1997 – директор Львівської дит. школи народних мистецтв. 
Член НСХУ (1998). Батько – зі с. Прусік, мати – с. Сянічок, пов. Сянік.

60 –  Юлія ДОШНА (Фецюх, *8.03.1960, с. Лосє, пов. Горлиці) – співачка, заслужена 
артистка України (2009). Солістка ансамблю «Лемковина» з Білянки (1983-88). 
Керівник дитячого ансамблю «Веретено».

60 –  Олександр СЛИВКА (*8.03.1960, с-ще Перечин, Закарп. обл.) – доктор фіз.-мат. 
наук (2003), професор Ужгородського нац. університету (з 2004). Засл. працівник 
освіти України (2009). Член правління Закарпатського обл. товариства «Лемків-
щина».

80 –  Марія МАЧОШКО (*30.03.1940, с.Потічки, окр. Свидник, Словаччина) –співач-
ка, Засл. артистка Словаччини (1985), лауреатка Міжнар. фестивалю у м. Картаґо, 
Коста-Ріка (1964). Солістка Піддуклянського укр. нар. ансамблю у Пряшеві (1956-85). 

70 –  Іван ГВАТЬ (*30.03.1950, с. Ряшів, окр. Бардіїв, Словаччина) – журналіст, пуб-
ліцист. Працював в укр. редакціях радіо «Свобода» у Мюнхені (1973-94), Києві 
(1995-98), Празі (1998-2003).

V
З глибоким сумом лемки України сприй-

няли звістку, що 3 березня 2020 р. після важ-
кої хвороби відійшов у вічність 

СТЕФАН  ГЛАДИК –
суспільно-громадський діяч, співзаснов-

ник і довголітній Голова Об’єднання Лемків 
Польщі (2000-14), колишній член Президії і 
заступник Голови Світової Федерації Україн-
ських Лемківських Об’єднань.

Бл. п. Стефан ГЛАДИК народився 21 січня 
1948 р. в с. Ґурецко, ґміна Зьвєжин на Гожів-
щині. Його родину виселили 1947 р. під час 
акції «Вісла» зі с. Кунькова, повіт Горлиці на 
Захід Польщі (т.зв. зьємє одзискане). На рідну 
землю родина повернулася лише в 1956 році. 

Від 1986 р. був співорганізатором фести-
валю «Лемківська Ватра» в Ждині. У 1989 р. 
став співзасновником Об’єднання Лемків і 
протягом п’яти каденцій очолював його. Був 
депутатом Горлицької повітової ради. Ре-
зультативно домагався введення двомовної 
ономастики (назви сіл) на території повіту, 
прийняття Закону про національні меншини, 
вимагав повернення лісів лемкам. Віднов-
лював знищені лемківські церкви і сакраль-
ні пам’ятки. Спричинився до повернення 
справжнього імені маляреві Никифору – Епі-
фанію Дровняку та побудови його пам’ятника 
в Криниці. Був видавцем Лемківського буква-

ря. На різних рівнях знаходив можливості 
для співпраці. 

За заслуги перед лемківською громадою 
та розбудову польсько-українського братер-
ства нагороджений Орденами Відродження 
Польщі й Князя Ярослава Мудрого (Україна).

Похорон відбувся в с. Білянка біля Гор-
лиць на Парафіяльному цвинтарі. Похоронні 
Богослужіння традиційно почалися в хаті, а 
потім правилися у новій православній церкві. 
У Білянці Він прожив половину свого життя 
після повернення з вигнання. Як повідомила 
Вікіпедія, «прощалися з ним українці й лемки 
з цілої Польщі, України, а також Канади».

Вічна Йому пам’ять!

Василь КИСЛИЙ 

ПЕРЕСЕЛЕНСЬКО-ДЕПОРТАЦІЙНІ 
АКЦІЇ 1948 і 1951 рр.

Переселенсько-депортаційні процеси на 
західних теренах України не вщухали і після 
1944-1946 років. У 1948 році з прикордонної 
зони Львівської і Дрогобицької областей було 
примусово виселено 9 152 особи (2 378 сі-
мей). Переважна більшість переселенців була 
скерована до своїх же областей. Виселені із 
Добромильського, Медиківського, Мостисько-
го, Нижанковицького, Нижньо-Устрицького і Хи-
рівського районів осіли у Дрогобицькій області. 
Переселенці Краковецького, Немирівського 
і Рава-Руського районів були направлені до 
Львівської області. Акція 1948 року зачепила 
17 населених пунктів Дрогобицької області та 
5 – Львівської області…

Масове переселення відбулося у 123 насе-
лених пунктах, у кожному з яких виселили від 
256 до 1 894 осіб. Переселення 1948 року офі-
ційно звучало як відселення в зв’язку з демар-
кацією державного кордону між Союзом РСР і 
Польською Республікою. 

Відзначимо, що акція 1948 року залишила-
ся майже непоміченою серед українських істо-
риків та політиків. Якщо примусово переселені 
українці 1944-46 та 1951 років отримали від 
держави статус учасника… війни, то пересе-
ленці 1948 року такими пільгами здебільшого 
не користуються.

Порівняно із 1948 роком, більш масовий 
характер мало примусове переселення 1951 

року. Правовою підставою його був договір та 
протокол до нього між СРСР і Польською Рес-
публікою від 15 лютого 1951 р. про обмін ділян-
ками державних територій.

Згідно договору, Радянський Союз у поряд-
ку взаємного обміну віддав ділянку у 480 кв. км 
у Дрогобицькій області й отримав ділянку такої 
ж площі у Люблінському воєводстві Польщі. 
Кожна зі сторін, за договором, разом із терито-
рією передавала у цілісному вигляді і все не-
рухоме майно, яке там перебувало (житлові і 
господарські будівлі, церкви, залізниці, засоби 
зв’язку тощо).

Результати примусового переселення: ви-
селено 32 072 особи (7 159 сімей), передано 
Польській Республіці 45 населених пунктів із 
прикордонних районів Дрогобицької області. 
Переселення 1951 року відбувалося із Ниж-
ньо-Устрицького, Стрілківського, Хирівського 
районів Дрогобицької області. Майже увесь 
тодішній Нижньо-Устрицький район (37 населе-
них пунктів на чолі із районним центром) були 
передані польській стороні. Взамін Україна 
отримала окремі населені пункти в Грубешів-
ському повіті Польщі, які увійшли до складу За-
бузького (теп. Сокальського) району Львівської 
області. […]

Літ.: Ярославщина. Історико-мемуарний 
збірник. Вип. І. – Львів, 2009. – С.388-389.

Колегія Всеукраїнського 
товариства «Лемківщина» 
щиро вітає з 75-річчям 

від дня народження

Миколу  БУКАЦЬКОГО – 
голову Хмельницького 

реґіонального суспільно-куль-
турного товариства «Переселенці».

Микола Букацький народився 11 березня 
1945 р. в с. Вирикі, повіт Влодава, Люблін-
ського воєводства, Польща. В 1946 р. разом 
із  родиною був депортований  в  УРСР - 
с. Копани Дубнівського р-ну Рівненської обл.  

Закінчив Львівський технікум сільсько-
го господарства (спец. технік-будівельник), 
Хмельницький технологічний інститут побу-
тового обслуговування (спец. інженер-еко-
номіст).

Працював у Дубнівському і Кременецько-
му райміжколгоспбудах. У Хмельницьку - на-
чальник житлово-експлуатаційної  контори 
(1980-2002), директор будівельної компанії 
«Комунбудрем» (2002-2005). 

Громадська  робота: депутат Хмель-
ницької  міської ради (1994-98), голова то-
вариства «Переселенці» (з 2002), голова 
обласної виборчої комісії (2012-15), член 
громадської ради при виконкомі  Міської 
ради (з 2015). 

Наша  невідома  історія

У  ГУЦУЛІВ – ІСПАНСЬКІ  ҐЕНИ,
У  БОЙКІВ – БОЛГАРСЬКІ,
У  ЛЕМКІВ – БІЛИХ  ХОРВАТІВ…

Ґенетичний аналіз є одним із важли-
вих інструментів дослідження минуло-
го людства. У статті робиться спроба 
вивчення походження етнографічних груп 
Карпат на основі ґенетичного досліджен-
ня мітохондріальної ДНК гуцулів, бойків 
і лемків, яке було здійснене міжнародною 
групою вчених. Результати цих пошуків 
показують складні міґраційні процеси в 
Карпатах і документують ґенетичні слі-
ди цих міґрацій  у  місцевого населення.

Нині все більшу актуальність набувають 
дослідження, пов’язані з вивченням генофон-
ду, тобто всієї різноманітності ДНК у популя-
ціях, генетичної історії населення окремих регіо-
нів, расово-етнічних груп, родоводів сучасних 
етносів. […] Окрім археології, антропології й 
етнографії, багато історичної інформації зна-
ходимо й у генетиці. Різні групи європейських 
мешканців відрізняються географічним та істо-
ричним походженням, що пов’язано з деякими 
не функціональними відмінностями в складі їх 
мітохондріальної  ДНК. За цими відмінностями 
у Європі визначають біля десяти  ДНК-типів 
(гаплотипів, гаплогруп).

З’ясувати походження будь-якої популяції 
можна через відсоткове співвідношення існую-
чих гаплогруп. Ґенетичні дослідження, розпоча-
ті в рамках Міжнародного проекту «Карпати», 
у якому брали участь фахівці з трьох установ 
(Мічіґанський Державний Університет, США; 
Інститут археології  НАН України, Прикарпат-
ський національний університет ім. В.Стефа-
ника), здійснювалися на території Івано-Фран-
ківської області. Ґенетичні зразки були зібрані 
як на традиційно гуцульських і бойківських те-
риторіях, так і в сусідніх із цими регіонах зонах 
(Опілля та Покуття). 

Через те, що лемки в Україні є переваж-
но переміщеною популяцією, ґенетичні проби 
збиралися у місцях їх нинішнього проживання, 
хоча більшість їх була зібрана на фестивалях 
«Лемківська ватра», які відбувалися поблизу 
м. Монастириська Тернопільської обл. та с. Ко-
панки Калуського р-ну Івано-Франківської обл.  
у 2006 р., а також у США, де проживає числен-
на лемківська діаспора.

…З усіх добровольців, які брали участь у 
дослідженні, була зібрана анкетна інформація 
стосовно їх етнічного походження за материн-
ською лінією. Ґенетичні лінії, які ототожнюють-
ся із впливом неолітичних міґрантів із Близько-
го Сходу, були  виявлені в бойків і гуцулів, що 
мешкають переважно на долинних ділянках 
Карпат, а також у проміжних зонах і … таких 
населених пунктах, як Долина, Калуш, Деля-
тин і Коломия. Популяції в гірських регіонах 
належали переважно до ґенетичних груп, які 
асоціюються з палеолітичним європейським 
походженням.

Ґенетичний аналіз гуцулів
У гуцулів частота європейських генетичних 

груп збігається з частотою цих груп у мешкан-
ців Східної та Західної  Європи. Але одна із цих 
груп, походження якої пов’язане з Іберійським 
масивом у Західній Європі, в гуцулів було дещо 
більшою порівняно з іншими європейцями. 
Цікавим є й те, що в гуцулів загальна різнома-
нітність палеолітичних ґенетичних груп була 
значно вищою, ніж  в інших популяцій сучасної 
Європи.

Наявність суто західноєвропейських гене-
тичних груп у гірських гуцулів складно пояснити 
людською міґрацією із заходу на схід в історич-
ні часи. Цілком можливо, що ми маємо справу 
зі зворотним напрямком міґрації, яка трапила-
ся на початку поширення сучасної людини 
в Євр-Азії. 

Ґенетичний аналіз бойків
У бойків частота палеолітичних груп була 

значно нижчою, ніж у сучасних європейців, 

хоча частота неолітичних груп подібна до реш-
ти населення Європи. Згадаємо сучасне розта-
шування цієї етнографічної групи у межах Іва-
но-Франківської,.. Львівської,.. Закарпатської 
областей,.. а також частина території бойків 
знаходиться в межах Словаччини й Польщі. 
Саме через цю територію проходили важливі 
шляхи, що здавна сполучали Передкарпаття й 
Подністров’я з територіями на захід від Карпат, 
що,  вірогідно, й спричиняло активні міґраційні 
процеси через ці землі.

Статистично бойки взагалі не схожі на єв-
ропейців за ґенетичними групами материн-
ського походження, тоді як гуцули були схожі на 
сучасні групи населення Центрально-Східної 
Європи, які мешкають у Карпатському реґіоні. 
[…]

Ґенетичний  аналіз  лемків
У лемків виявилися ґенетичні сліди найдав-

ніших європейців (індо-іранських племен, білих 
хорватів). У ДНК лемків визначена наявність 
двох кластерів, непоширених у сучасних по-
пуляціях груп, котрі, як вважається, з’явилися 
близько 40 тисяч років тому, в час, коли перші 
сучасні люди тільки почали освоювати терито-
рію Євр-Азії. Одна із цих груп набула поширен-
ня в Азії й тепер майже відсутня у Європі. Інша 
група характеризується у світі дуже низькою 
частотою  проявів. Її частота підвищена май-
же в десять разів у двох сучасних популяціях, 
однією з яких виявилися лемки, а також у нео-
літичній популяції культури лінійно-стрічкової 
кераміки, виявленої за аналізом рештків пред-
ставників цієї культури в Західній Європі. […]

Карпати є унікальним консервантом ґене-
тичної різноманітності людства та потребують 
подальших ґенетичних досліджень. 

Літ.:  Нікітін О., Кочкін І., Відейко М. Кар-
патський напрямок неолітизації Східної Євро-
пи: аналіз  генетичного матеріалу //Трипіль-
ська культура. Пошуки. Відкриття. Світовий 
контекст: Збірка наукових праць. – К., 2007. – 
С.137-140.
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Лемку! Маш бесьідувати, гварити, мовити, повідати, радити, речы, ґадати. Втовды лем будеш собом і шанувати Тя будут Люде.

ЛЕМКІВСКЄ  ПУШЧАНЯ   В  ЧОРТКОВІНаша книгозбірня
Марія ГОРБАЛЬ. ЛЕМКІВСЬКІ «ВЕЧІРКИ»
Наук. видання. /Бібліотека Лемківщини. Ч. 69. – Львів, 2019. – 48 с.
Тлумачыв по лемківски Ігор Дуда.

Закінчыня. Поч. в №4(117). Стратили зме вшытко: і землю, і мову, і звычаі.
Не стратили лем віры до Бога.
Пане-Боже, уклінно просиме Тя, яко Воля Твоя –
помож однайти, одтворити і зберечы страчене.

ЛЕМКІВСКИ ВЕЧИРКЬІ
Зо настанням осени, а пак зо настанням 

40-денного Ріствяного Посту – Філипівкы, на 
Лемківшчыні бабы і дівкы по своїх хыжах цьі-
лима днями пряли лен, коноплі, вовну, а ве-
черами зберали-ся в якысий єдній хыжи, де 
было ліпше сьвітло (добра лямпа), [жебы] про-
довжыти денну працю – на вечирках. Прото, 
же [праві] кажда лемківска родина была ве-
льочысельном, в селах было барз дуже люди, 
то таких сьвітлиць, де ся зберали на вечиркы, 
в селі было пару (о кількости мешканьців сіл 
можут повісти подани знимкы).

Як пише Вікторія Гойсак в дописі «Лемків-
ски вечиркы в Пантні» [пов. Горлиці], «вечиркы 
одбивали-ся каждого дня тижня, опріч суботы 
а неділі. В єднім селі одбивали ся найскорше в 
кількох хыжах».

Люде преважні не вдавали-ся до послуг 
текстильного промыслу, а ходили в одежи 
власного выробу: з вовны своїх овец выробля-
ли верхню ношу, зо лену і конопель – ручникы, 
постіль, білизну, того прядіня ниток з іх даль-
шым выкорыстаньом было заказане варунка-
ми тогочасного быту.

Зберали-ся до гуртовой працьі, найперше, 
задля ошчадности сьвітла, а по другє  – в гурті 
ся преказували повідомліня – вшыткы новины 
як в селі, так і тоты, хто што чув, шырили-ся 
на вечирках. Поза тым, гуртова форма працьі, 
творила добры варункы для преказуваня на-
родніх звычаів, фолкльору. На таких вечирках 
гуртувало-ся спільно-громадскє жытя.

Звычай гуртового зобраня для спільной 
працьі перед і в часьі Ріствяного Посту была 
поширена по цьілій Украіні. Єднак на Лемків-
шчыні она мала цілковито призначене успо-
собліня – прядіня лену, конопель ци вовны.

Зобраня, подибни до лемківських вечирок, 
зо прядками, зауважыла-м на Опіллі, но они 
[сут] не такы барвисты, мальовничы, театра-
лізуваны, як в нашим карпатскім краю. Як опо-
відали мешканкы села Селиско (Опілля, Львів-
шчына), бабы зберали-ся до осібной хыжи 
– каждий гурт баб мав свою завчасно домовле-
ну хыжу, єднак не было такой строго вызначе-
ной працьі – прясти ниткы, а єдни пряли, други 
вышывали , хтоси брав з особом ручне шытя, 
ішчы в другій хыжи зберали-ся бабы дерти пі-
рья. Але в шыткых реґіонах Украіны така гур-
това праця в осьінни вечера і Філипівскій Піст, 
котрий кіньчав-ся перед Ріством, была барз 
пошырена і тягнула-ся до кіньця ХХ віку.

На Лемківшчыні такє розмаітя працьі: 
дерти пірья, вышывати, шыти а інче – окрес-
лювало-ся інчым часом – після Йорданьских 
Сьват, в мясницьі. Отож, зо настаням осени 
на Лемківшчыні почынали-ся вечиркы, прядкы 
– выберали вельку сьвітлу хыжу. Кєд не было 
доброй лямпы,  – брали вільхови шчыпы, тріс-
кы, сушыли іх і нима сьвітили, они ясно горіли. 
Дівкы і молодицьі пряли лен, коноплі, вовну, 
а парібкы і млоди хлопы в кутику рыхтували 
кінску збрую, плели кошыкы, шыли обутя, одіж 
а інче. «Парібкы… деси в куті грали в карты, 
найчастішче в сушени овочы, горох, біб, «пек-
ли когута», «натігали коцура», били длонями 
«дупака». Стари дідове оповідали своі жытьо-
ви припадкы, найвеце зо войсковой службы 
ци од еміґрациі, повчали млодих [Записано в 
с. Свіржова Руска, пов. Ясло]. Оповідали про 
босорок, стрігошив, розмаіти окропни гісториі 
зо жытя. Тоты вечиркы тревали допізна, і до 
12-ой годины ночы. Парібкы по скіньченю ве-
чирок мали привід престрашених оповідями 
дівчатисок одпроваджати домів.

На початку вечирок точыла-ся бесьіда, 
сьпівали пісьні. «При прядіні сьпівали. В цьі-
лім богацтві фолкльору мож навет вырізнити 
осібну групу сьпіванок – вечирковы: побожни 
пісьні а забыткови коляды, котрых не сьпівают 
в церкви. Сьпівали тіж і звични для нас церков-
ни коляды. Можеме лем си выобразити, якым 
богатым быв пісенний репертуар іх участни-
ків!»[В. Гойсак].

Парібкы, кєд глядали, де цєкавше, то хо-
дили до єдной хыжи (до єдного гурту дівок), 
пак до другой хыжи. Але каждий хлопец три-
мав-ся той хыжи (того гурту), де было дівчатко, 
якє припало му до серця. Отож, кєд приходи-

ли парібкы, поважна бесьіда, побожни пісьні 
стримували-ся, і втовды на минутку панувала 
тиша, в якій чуло-ся лем фурканя веретен, 
пак вшытко міняло-ся на жарты, веселошчы 
[М. Сивицький. Духовна культура. – Т.2, 1988. – 
С.133]. Чым ближче до Ріствяних Сьват, до 
закіньчыня Філипівского Посту, праві же на 
кажду таку вечирку рыхтували якуси выставу: 
єдного дня преберали-ся Медведьом, другого – 
Коньом, третього – Циґанами, Смертьом, Когу-
том, єдним словом,  – чого лем могла сьягнути 
выгадка.

Вікторія Гойсак в тамтім же дописьі «Лем-
ківски вечиркы в Пантні» пише, же «хлопчыска 
тіж могли помагати прясти на вечирках, часті-
ше єднак робили ріжни жарты, збыткы, а юж 
ближче до сьвят і кіньця вечирок представ-
ляли театралізувани сцены з пребераньом, 
масками. Стародавни присьпівкы до жартівли-
вих ігор і таньцьів (музыкантів на вечирках не 
было з огляду на час Посту), пребрани фіґуры 
не были припадковима, зберегли они сьліды 
архаічного сьвіогляду нашых предків-славян, 
нераз трудни до одчытаня а інтерпретациі те-
пер… На вечиркы приходив Медвід (Білянка, 
Поляны пов. Ясло) – хлопчыско, окручений по-
вереслом, зо дзвіночками, котрого ся бояли дів-
чатка і котрий брав іх до таньця. Барз цєкави 
присьпівкы до того таньця зо Медведьом сьпі-
вала Єва Чупик з Білянкы. В Ждыни, натоміст, 
з оповідань Штефана Дзямбы, Медведя не 
было, але приходив окручений повереслами 
Соломяник, котрий выконував подибну ролю, 
юж на конец вечирок, на Ламаник. Сьвідчыт 
тото о велькій ріжнородности звычаів в ріжних 
селах. Анна Бурак з Полян (пов. Ясло) опові-
дала, же хлопчыска на вечирках, ближче до 
сьвят, робили «комедию»  – преберели-ся за 
Смерт, Жыда, Чорта, припроваджали козу або 
коня ци туроня. Марія Дубец з Перункы памя-
тала гарде представліня «Федоры» зо сьпіван-
ками, якє на вечирках выконували парібкы, 
пребрани за Пастухів. А веселих забав, котри 
молодіж робила на вечирках, было направду 
дуже: пекли «когута», ходили «на млин», «на 
решетаркы», бавили-ся «в Жыда», «гуси сьі-
дили», ходили «на перемости», Жыд або Дзяд 
«колотив чыр», бавили-ся «в опаткы», «суш», 
ходили «на стопкы», «на коровярку»… [В. Гой-
сак].

Дост мальовничий опис вечирок (котри 
одбивали-ся ішчы пред Філипівским Постом) 
находиме в оповідці Анни Ридзанич «Стари 
слова в тексті. Вечірки» [Річник Руской Бурсы, 
2008]: «Разом з осьіню пришли вечиркы… Так 
єдного вечера в нижнім кіньци села, в дымній 
хыжи Фецька Дрынды зобрала-ся група селя-
нок, старших жен і млодых дівчат, жебы прясти 
ци то куділь, ци то лен. Запалили патичком 
камфорову лямпу, посьідали до колечка, каж-
да зо свойом роботом, тай зачали бесідувати, 
што в кого чути. Єдна кума наріче, же каждий 
ден наробит ся як сомар, друга – же єй в кри-
жах ломит, третя ішчы на штоси інде кривдує. 
Сьідили бы вшыткы як тоты істуканы, але на-
раз Параска Гаврилова скочила на лавку, за-
дерла кабат догоры і дре ся, як скажена – мыш, 
мыш! Вшыткы бабы в сьвітлици наробили гону 
і ґвалту, потратили свою роботу, і вшыткы втек-
ли на обшырний пец, што стояв в куті.

 Легко ся мож было додумати, же то паріб-
ска робота – тота мыш в сьвітлици. Мусьіли 
єй бет яре нароком пустити през возницю на 
даякій кочерзьі, бо прецін сама бы не могла 
вылізти з челюсти. Поводырями таких веселих 
збитків в селі была все група шістьох хлопців, 
котры парібчыли разом, певно і тым разом, за 
іх приводом мыш настрашыла баб і дівчат. Ко-
нец кінцьом треба было пустити збыточників 
до хыж, знатя было, же то юж конец роботи, 
а початок веселой забавы. Хто бы подумав – 
хлопцьі привели зо собом Циґанів, і, верабо-
же, зачали ся шумни сьпівы. Помедже млоды-
ма неодовга зачала кружыти чвертка палюнкы 
і вшыткы ся здоровкали єден до другого. Пак 
зачали гуляти штаєра, чардаша і потрясаного, 
аж счервачени делины ся прогынали. Кольо-
рови фарбанкы дівчат, холошні і гунькы хлоп-
ців лем миґали в таньци. Старши участничкы 
вечирок, здає ся, зажмурили на тото вшытко 
очы, радували ся в души, што молодеж знаєж 

і любит таньцувати, бо треба повісти, же хоц 
танец не робота, а як не зна, то сромота…» 
[А. Ридзанич. //Річник Руской Бурсы, 2008. – 
С.183-184].

На вечирках старши парібкы молодших 
«підкавалєрів» выганяли. Они ішчы не мали 
становиска «кавалєрів», а того не мали пра-
ва там быти. Такє становиско надавало-ся по 
спеціальним «крешченю кавалєра» [М. Гор-
баль. //Лемківський календар на 2005 рік. –
Львів, 2004. – С.23].

На Лемківшчыні здавна быв звычай, же на 
вечирках до кіньця Філипівского Посту вшыт-
кє прядило мало быти выпрядене. Кєд дівка з 
роботом ся не справляла, з нєй ся сьміяли, но 
і тото понижало єй авторитет в очах хлопців – 
будучних кавалєрів. Того робота в руках дівок 
просто «кыпіла», попри вшыткы побічни чын-
никы – сьпівы, жарты, забавы.

На вечирках палюнкы не было. Ту ся збе-
рали люде до працьі. Поза тым, быв Піст, в 
час якого Лемкы строго стримували-ся од 
алькоґолю. Навет в пісеннім списку, як зме юж 
споминали, была цьілком морально-виховна і 
реліґійна тема.

Такто, лемківски вечиркы мали штонай-
меньше два призначеня. По – перше – еко-
номічне (знаме, же в гурті ліпше працювати). 
Бабы пряли ниткы, з яких пізніше ткали полот-
но для спідньой одежы, ручників і простирадел 
(з леняних і конопляних ниток), так і верхньой 
одежы і обутя (з вовны). По-другє  – лемків-
ски вечиркы мали соціальне призначиня. Они 
были важним складником збережыня сельской 
громады, на яких огваряли ріжни темы, в т.ч. і 
громадски справы, ділили-ся жытьовом прак-
тиком про мудре проваджыня ґаздивкы, выхо-
ваня повагы до старих люды, родичів. […] 

ЛАМАНИК
Остатній ден Філипівского Посту (5-го стич-

ня за н.ст.), а радше – вечер, звав-ся «Лама-
ник». То быв остатній ден (вечер), коли бабы 
і дівкы пряли. Того вечера парібкы ламали 
дівчатам пряслицьі, «фуркы»(веретена), на 
знак того, же вечиркы юж ся скіньчыли. Дівчата 
приносили найгірши пряслицьі або звичайни 
палицьі, бо тоты, якыма они пряли уподовж 
цьілих вечирок, были добротни, вартістни, до-
роги… і того іх жаль было ламати.

Одухотворена лемківска традицийніст 
сьвітит ся в души каждого Лемка-горянина, 
твердістю лемківского духу творит ся, множыт 
ся і передає ся як неопалима купина, як сьвя-
тіст в гісторичнім плині часу.

Пущаня, Запусты, Мясницьі. Реліґійний 
тыжден народовых забав од Мясопусной до 
Сыропусной неділі, як нагадуваня про підго-
товку своіх душ, жебы гідно і з чыстим серцем 
преступити през поріг в прочынени двери до 
сьвітла одухотворіня в Великім Пості.

Велька традиция Лемківского Пушчаня в 
Чорткові, котра започаткувана нашом славном 
Лемкыньом Марійом Бурдяк, юж купа років 
выкристалізовує лемківску самобытніст релі-
ґійного сьвята з доданям людового кольориту. 

Особливіст Лемківского Пушчаня в тім, же 
Лемкы в часьі Велького Посту не мали права 
ходити в гнівах, конче мали одпустити зо сер-
ця вшыткы образы, пребачыти другым, самому 

Лемківски народни  пісьні

ДАМ Я ЯЛОВИЦЮ
Дам я яловицю  (2 р.)
і цьілого  коня.
Жебы моя  доня   (2 р.)
не сьідила дома.

Присьпів:
Розмарія,  як лелия,
на біло розквітала, гей!
Наша Анничка лем за Яничка,
бы ся оддавала.

Выняла-м перечко  (2 р.)
дала шугайови.
Наробила-м  жалю  (2 р.)
свому Яничкови

Присьпів:
Яничку – Яничку  (2 р.)
повіч мі на віру:
– Ци мя возмеш, ци ні,  (2 р.)
як ся зостарію?

Присьпів:

ЗА ПОЛЯНОМ 
ЧОРНА РОЛЯ

За поляном – чорна  роля, 
я єй орав не буду.
Сяду собі на коника  (2 р.)
та й на войну я піду.

Я – на войну, з войни – домів, 
а ты ся не выдала. 
Повідж  же мі, моя мила,  (2 р.)
на кого-с ты чекала?

Чекала-м я, мій миленькій,
чекала-м на тебе,
Же як ти ся з войны вернеш, (2 р.)
то мя  возмеш до себе.

Тот перстеник, што-с мі дала,
я го носив не буду.
Шмарю я го  в быстру  воду,  (2 р.)
зас на войну я піду.

Тоту  хустку, што-с мі дала,
за онучкы-м  собі  взяв.
Жебы-с собі не думала,   (2 р.)
же я тебе в серці мам.

змочы препросити і аж втовды іти до сповіди. 
На сповіди єґомость найперше ся зьвідував: 
«Ци сте в гніві з дакым?» Як сте повіли, же в 
гніві, то высповідати высповідав, но не при-
чашчав. І в такій традициі вшыток лемківскій 
нарід жыв в згоді і з Богом в серци.

Митрополит Андрей Шептицкій недар-
мо повідав, же найвеце побожни зо вшыткых 
украіньских етноґруп – сут Лемкы.

Тоту традицію, здає мі ся, же Лемкы Чорт-
ківшчыни одродили і шторічно жыют за теста-
ментом своіх предків. Най Пан-Біг помагат нам 
і вшыткым Лемкам во світі тримати ся миру, 
згоды, любови і віры, помагати єден другому.

Памнятайме, же докля сут Лемкы на сьвіті, 
дотля жыє Лемківшчына !

Богдан ДУДЯК – 
голова Чортківской рейоновой

 громады Лемків.


