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ЧАСОПИС-КВАРТА ЛЬНИК ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕМКІВЩИНА» 

ХХІІ. МІЖНАРОДНИЙ ФЕСТИВАЛЬ ЛЕМКІВСЬКОЇ КУЛЬТУРИ
м. Монастириська, 7-8 серпня 2021 р.

Організатори, учасники і гості, як і в по-
передні роки, в суботу зранку збиралися біля 
Палацу культури. Відтак, урочистою ходою, 
в супроводі духового оркестру пройшли цен-
тральною вулицею міста. Святкова колона ро-
била зупинки для покладання квітів до пам’ят-
ника Т. Шевченку, Меморіалу «Борцям за волю 
України», Пам’ятного знаку депортації лемків. 
Біля фігури Покрови Пресв. Богородиці свяще-
ники провели молебень. Тривожно перегукува-
лися церковні дзвони. На автостанції, перед 
річкою, на учасників чекали автобуси, які по-
везли усіх на Ватряне поле, в Лемківське село. 
Протягом року тут виросла модерна будівля 
Лемківського музею. 

В 13.00 год. відбулося урочисте відкриття 
Фестивалю. Його започаткував театралізова-
ний літературно-музичний пролог. Фестиваль, 
як завжди, благословив єпископ УГКЦ Дмитрій 
(Григорак) з участю священиків. Під звуки Дер-
жавного гімну та Урочистої пісні лемків підняли 
прапори України й ВУТЛ. Фестиваль відкрив 
голова оргкомітету Олександр Венгринович. 
Із вітальними словами виступали Володимир 
Труш – голова Тернопільської облдержадмініс-
трації, Володимир Болещук – перший заступ-
ник голови обласної ради, міські голови Сергій 
Надал (Тернопіль) і Андрій Старух (Монасти-
риська). До вітань згодом приєднався голова 
обласної ради Михайло Головко. 

Концертна програма розпочалася о 15.00 
год. Традиційно її розпочали місцевий народ-
ний хор «Яворина» (кер. Р. Пристай), дитячий 
фольклорний колектив «Ґречні фраірки» (кер. 
В. Куриляк) та ансамбль танцю «Весна» (кер. 
Н. Кічура). Також виступали народні хори, хо-
рові капели й ансамблі лемківської пісні і танцю 
зі Львова, Івано-Франківська, Калуша, Долини, 
Борислава, Бережан, Бучача, Підгайців, Тере-
бовлі, Хоросткова, Микулинців; гурт «Тріода» з 
Тернополя, дует «Червоне і Чорне» подружжя 
Теплих із Житомира. Серед окремих вико-
навців: Е. Вівчарик (Чортків), Л. Малярська 
(Монастириська), З. Запухляк (Ягільниця), 
В. Вермінський та І. Виспінський (Тернопіль), 
С. Федина і Н. Торконяк (Київ). 

У перерві між виступами проводився по-
каз (дефіле) 11 лемківських народних жіночих 
строїв, які передав Василь (Вільям) Джула – 
лемко зі США. Пересилкою одягу займався 
Вальтер Максимович. Демонстрацію вели мо-
делі фірми “One Models School” Х. Стрілкoв-
ської з Тернополя.

У павільйонах своє мистецтво представля-
ли 56 майстрів народних художніх промислів 
Тернопільщини, серед яких Т. Балбус, Т. Окаль-
ська, Л. Лавлова, В. Шерстій, М. Яремко – за-
служені майстри народної творчості України. Їх 
вироби можна було придбати на згадку. Також 
учасники свята могли попробувати смачні лем-
ківські страви та напої місцевих господинь.

Під вечір фірма «Кіно-Дністер» показала 
глядачам кілька документальних і художніх 
фільмів на лемківську тематику. У нічній моло-
діжній забаві брали участь гурти «СКАЙ» (Тер-
нопіль-Київ), «Rock-H» і «Анця» із Закарпаття, 
музики з Копичинців і Підгайців. 

Наступного дня о 10.00 год. на сцені про-
водилася традиційна Служба Божа. Концертну 
програму продовжили аматорські хори, фоль-
клорно-етнографічні ансамблі та солістки Тер-
нопільської області.

Режисерсько-постановочну групу фестива-
лю очолювала Віра Дудар – директор Музейно-
го комплексу «Лемківське село». Господарем 
був Ігор Задорожний (Тернопіль), старостою – 
Сергій Гузовський з Монастириська. Програму 
святкового дійства вели добірною лемківською 
говіркою Микола Гарбера (Чортків), Ігор Дуда 
(Тернопіль), Ольга Труш і Любов Малярська з 
Монастириська.

Ігор ДУДА

VІ. ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ «ГОМІН ЛЕМКІВЩИНИ»
с. Зимна Вода, 4-5 вересня 2021 р.

Найбільша кількість лемків на Львівщині проживає в колишньому 
Пустомитівському районі. Тому фестиваль проводять у с. Зимна Вода, 
що поблизу Львова. За підтримки Зимноводівської сільської ради (голо-
ва Володимир Гутник), цього року організаторами перебудована сцена і 
відновлена крита арена для глядачів.

Урочисте відкриття фестивалю відбулося 4 вересня (субота) о 14.00 
год. Його відкрив новий голова Львівського товариства «Лемківщина» 
Володимир Шуркало. Із вітаннями виступали народні депутати України 
Софія Федина й Олег Синютка, член Президії СФУЛО Андрій Хомик зі 
США, голова ВУТЛ Олександр Венгринович. Свято благословила гру-
па священиків. Під час виконання Державного гімну та урочистої пісні 
«Горы наши» підняті прапори України й товариства «Лемківщина». Була 
запалена традиційна лемківська ватра.

В концертній програмі брали участь ансамблі пісні й танцю «Лемко-
вина» зі Львова, «Студенька» з Калуша, «Радани» з Луганщини, хорова 

капела «Бескид» з Івано-Франківська, лемківські хори із Зимної Води, 
Пустомитів, Дрогобича, Борислава, Монастириська, інструментальні ан-
самблі з Дрогобича, Монастириська. Серед виконавців-солістів: Любов 
Малярська (Монастириська), Тетяна Чернета (Київ), Анастасія Сердюк 
(Добротвір), Назарій Федитник і Злата Сенів (Львів). У нічній молодіжній 
забаві вигравав лемківський гурт зі Львова.

Другий день «Гомону Лемківщини» розпочався зі Служби Божої. Кон-
цертну програму фестивалю продовжили переважно колективи Львів-
ської області. Виступали; вокальні гурти зі Стрия, Пустомитів, ансамблі 
танцю з Городка, Червонограда, Львова, сіл Зимна Вода, Лапаївка, Об-
рошино, Мшана.

Ведучими свята були Наталія Гудима, Соломія Ковалик, Микола 
Крупей. Незмінний староста – Олекса Головатий.

Інф. ДЛ.
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Щиро дякуємо за Вашу особисту підтримку 
під час голосування у першому читанні Закону 
України «Про внесення змін до деяких зако-
нодавчих актів України щодо визнання депор-
тованими громадян України, які у 1944-1951 
роках були примусово переселені з території 
Польської Народної Республіки». Прийняття 
цього закону має важливе значення для со-
тень тисяч українців, котрі особисто були де-
портовані, або їх батьки постраждали від зло-
чинних дій комуністичного режиму.

Товариства і громадські організації, що 
об’єднують депортованих українців, активісти 
Ініціативної групи з визнання депортованих у 
1944-1951 рр. вже зібрали 25 000 підписів під 
Зверненням до Президента України В. О. Зе-
ленського, Голови Верховної Ради України 
Д. О. Разумкова. Головні вимоги: ухвалити 
Закон про визнання депортації українців із 
Закерзоння у 1944-1951 рр; надати постраж-
далим статусу депортованих за національною 
ознакою; виплатити депортованим або їх спад-
коємцям компенсацій, котрі б розраховувалися 
на основі вартості втраченого майна. 

Як відомо, польський закон «Про реаліза-
цію права на компенсацію за майно, що зали-
шилося за межами нинішніх кордонів Респуб-
ліки Польща» вирішує аналогічне історичне 
питання для громадян Польщі, передбачає 
переселенцям або їх спадкоємцям виплати в 
розмірі 20 % від вартості втраченого майна. 

У чинному Законі України «Про відновлен-
ня прав осіб, депортованих за національною 
ознакою» передбачені для громадян України 
виплати спадкоємцям депортованих на основі 
оцінки вартості майна. Постановою Кабінету 
Міністрів «Про затвердження Порядку повер-
нення майна чи відшкодування його вартості 
депортованим особам або, у разі їх смерті, 
спадкоємцям таких осіб» передбачено Поря-
док оцінки та виплати компенсацій за втрачене 
майно депортованим або їх спадкоємцям.

Вважаємо за справедливе, щоб основні 
норми чинного Закону про депортованих за 
національною ознакою поширювалися також 
на громадян України, депортованих із терито-
рії сучасної Польщі або їх спадкоємців.

Враховуючи вищенаведене, просимо Вас 
підтримати правки до проекту Закону України 
№ 2038, згідно з якими пункт 6 цього закону 
доповнити новою статтею 7-1 такого змісту:

 «Стаття 7-1. Державні гарантії, по-
рядок і умови компенсації та пільги осіб, 
депортованих із території Польської На-

Народним депутатам України
родної Республіки у період 1944-1951 років 
або, у разі їх смерті, спадкоємцям.

Держава гарантує особам, депортова-
ним із території Польської Народної Рес-
публіки у період 1944-1951 років, право на 
відшкодування матеріальних та мораль-
них збитків, завданих їм внаслідок депор-
тації або, у разі їх смерті, спадкоємцям. 

Заяви про компенсацію та повернення 
майна подаються не пізніше трьох років 
із дня набуття особою статусу депорто-
ваної особи. 

Матеріальні та моральні збитки, зав-
дані внаслідок депортації, завдані особам, 
депортованим із території Польської На-
родної Республіки у період 1944-1951 років 
або, у разі їх смерті, спадкоємцям, підля-
гають відшкодуванню у розмірах та по-
рядку, встановлених Кабінетом Міністрів 
України у вигляді матеріальної компенса-
ції. Розрахунок компенсації здійснюється 
з урахуванням оцінки вилученого внаслі-
док депортації майна, але не менше 20% 
від його вартості.

Відшкодування компенсації депор-
тованій особі або її спадкоємцям здійс-
нюється поетапно, протягом 7 років 
після прийняття відповідного рішення 
уповноваженим органом. При цьому одно-
разово сплачується не менше п’ятої 
частини нарахованої суми. У разі смерті 
депортованої особи, після прийняття 
відповідного рішення, відшкодування вар-
тості здійснюється спадкоємцям такої 
особи. 

На осіб, депортованих з території 
Польської Народної Республіки у період 
1944-1951 років, незалежно від року їх 
народження, поширюються пільги, пе-
редбачені Законом України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту» для учасників війни, а на членів 
сімей депортованих осіб – пільги, перед-
бачені названим законом для членів сімей 
учасників війни».

Сподіваємося, що Ви і надалі будете від-
стоювати інтереси українців, які постраждали 
від злочинних дій комуністичного режиму. 

За дорученням Ініціативної групи – 
голова Всеукраїнського 

товариства «Лемківщина»
Олександр ВЕНГРИНОВИЧ

Львівська та Івано-Франківська обласні ор-
ганізації Всеукраїнського товариства «Лемків-
щина» висловлюють Вам свою повагу та звер-
таються до Вас з приводу проходження проєкту 
Закону України № 5188 від 02.03.2021 р. «Про 
внесення змін до Закону України «Про віднов-
лення прав осіб, депортованих за національ-
ною ознакою» щодо визнання депортованими 
громадян України, які в 1944-1951 рр. були 
примусово переселені з окремих територій 
Польської Республіки.

Законопроєкт має за мету відновлення 
соціальної справедливості шляхом визнання 
примусового переселення осіб українського 
походження в 1944-1951 рр. з місць їх постій-
ного проживання на території Польської Рес-
публіки та здійснення відшкодування мораль-
них та матеріальних збитків, соціальних пільг 
для людей, які постраждали внаслідок депор-
тації.

У 2019 р. виповнилося 75 років початку 
депортації автохтонних українців із Лемків-
щини, Надсяння, Холмщини, Підляшшя, За-
хідної Бойківщини в 1944-1951 рр. Офіційно 
депортація українського населення почалася 
9 вересня 1944 р. в результаті Угоди між Уря-
дом Української Радянської Соціалістичної 
Республіки і Польським Комітетом Національ-
ного Визволення «Про евакуацію українського 
населення з території Польської Республіки і 
польських громадян з території УРСР» та До-
говору між СРСР і ПНР «Про обмін ділянками 
державних територій» від 15 лютого 1951 р. 
примусово було переселено понад 700 тис. 
українців-автохтонів.

Однак, до сьогодні примусове переселен-
ня українців не визначено, як депортацію і не 
засуджено на законодавчому рівні, як злочин 
проти людяності.

Законопроєкт № 5188 від 02.03.2021 р. ви-
знає депортацію незаконним актом, визначає 
відновлення прав громадян України з числа 
депортованих осіб та їх нащадків одним із 
пріоритетних напрямків розвитку суспільства.

Разом із тим, законопроєкт № 5133 від 
02.03.2021 р. є більш досконалим, ніж Закон 
№ 2038 від 03.09.2019 р. з історичної, юридич-
но-технічної та правозастосовної площин із 
таких міркувань:

1. У 1944-46 та 1951 рр., у час проведення 
депортації та укладення Угод, Польська 
держава називалася «Республіка Поль-
ща». Тому для позначення Польщі періо-
ду 1944-46 та 1951 рр. єдино правиль-
ною назвою є «Польська Республіка».

2. Законопроєктом пропонується перед-
бачити в якості компенсації одноразову 
матеріальну допомогу. Крім цього, на 
депортованих осіб та їх нащадків поши-

Шановний Народний депутате України!
рюються пільги, передбачені законодав-
ством України. Порядок надання статусу 
депортованої особи встановлюється Ка-
бінетом Міністрів України.

3. Для позначення територій колишніх 
Нижньо-Устриківського та частин Хирів-
ського і Стрілківського районів колиш-
ньої Дрогобицької області, що перебува-
ла в межах державного кордону УРСР та 
була передана Польщі, рекомендуємо 
вживати формулювання «окремі терито-
рії Польської Республіки».

4. Визначати депортованих українців вик-
лючно терміном «особи українського 
етнічного походження» задля уніфікації 
із законом «Про закордонних українців», 
на противагу пропонованого терміну за-
конопроєктом № 2038.

Депортація 1944-1951 рр. є одним із трагіч-
них наслідків Другої світової війни, здійснена 
комуністичними тоталітарними режимами Ра-
дянського Союзу і Польщі.

Кожна п,ята родина жителів західних реґіо-
нів України походить з родини депортованих 
у 1944-1951 рр., які більше 70 років чекають 
на виправлення завданих кривд. Для кожної 
родини, в тому числі членів наших товариств, 
це особиста глибока трагедія, яка має бути на-
лежним чином визнана.

Окрім цього, визнання українців депорто-
ваними спричинить збереження і примножен-
ня духовного і культурного надбання українців. 

З метою встановлення історичної спра-
ведливості, засудження депортації українців, 
звертаємося до Вас із проханням:

1. Терміново включити до Порядку денного 
найближчої сесії Верховної Ради проєкт 
Закону № 5188 від 07.03.2021 р. «Про 
внесення змін до Закону України «Про 
відновлення прав осіб, депортованих за 
національною ознакою» щодо визнання 
депортованими громадян України, які в 
1944-1951 рр. були примусово пересе-
лені з окремих територій Польської Рес-
публіки.

2. Врахувати позицію Львівської та Іва-
но-Франківської обласних організацій 
Всеукраїнського товариства «Лемківщи-
на» при розгляді законопроєкту № 5188 
та підтримати під час голосування у се-
сійній залі.

Наперед щиро вдячні. З повагою –

Голова Львівської обласної організації 
Всеукраїнського товариства «Лемківщина» 

Володимир ШУРКАЛО.
Голова Івано-Франківської обласної організа-

ції Всеукраїнського товариства «Лемківщина» 
Оксана ДАНИЛІВ.

Лемківський Кєрмеш

10 червня в церкві Вознесіння Господ-
нього УГКЦ у Тернополі відбувся Лемківський 
Кєрмеш. О 12.00 год. розпочалася Служба 
Божа.

Мистецьку части-
ну Кєрмешу озвучували 
господар і господиня – 
Ігор Задорожний та Віра 
Дудар, які створювали, 
незважаючи на дощ, не-
повторну святкову атмос-
феру. В цьому їм активно 
допомагали гості: народ-
ний хор зі с. Соборне 
Тернопільського району, 
солістки Леся Горлицька 
з Бучача і Любов Маляр-
ська з Монастириська.

З вітальним словом 
виступили Олександр 
Венгринович – голова 
ВУТЛ, Ігор Гірчак –  сек-
ретар міськради, Степан 
Барна – депутат облради.

Марія Тройчак представила свою колек-
цію копій чудотворних ікон України та світу, які 
вона збирає близько 20 років.

Іванна Склярова

ЗАСІДАННЯ  КОЛЕГІЇ  ВУТЛ

26 червня 2021 р. в Івано-Франківську 
(приміське с. Хриплин, «Гостинний двір «За-
бава») відбулося чергове засідання Колегії 
ВУТЛ. 

У засіданні взяли участь члени Колегії: 
Оксана Данилів, Ярослав Кобилів, Любов 
Мельничук (Ів.-Франківськ), Олександр 
Венгринович, Ігор Дуда, Віра Дудар, Богдан 
Дудяк (Тернопіль); Володимир Шуркало, 
Володимир Байса, Микола Крупей (Львів). 
Відсутні з різних причин: Мирослав Дмитрах 
(Львів), Степан Антонів (Вінниця), Микола 
Букацький (Хмельницький), Василь Мулеса, 
Ярослав Шукало (Перечин), Ярослав Теп-
лий (Житомир), Стелла Миронченко (Київ). 
Запрошені 9 осіб, переважно з місцевої ор-
ганізації лемків. 

На Порядку денному стояли наступні 
питання

1. Інформація про діяльність Колегії.
2. Звернення до Президента України 

(Збір підписів).
3. Міжнародний та Всеукраїнський фес-

тивалі лемківської культури.
4. Перспективи діяльності Товариства 

на 2021 рік (Плани робіт).
5. Інше: Лемківська Ватра в Ждині. Си-

туація в СФУЛО.
Головував на засіданні О. Венгринович, 

голова ВУТЛ, секретар – І. Дуда.
О. Венгринович привітав присутніх та 

інформував про кооптацію нових членів Ко-
легії: Володимир Шуркало (замість С. Май-
ковича, 2021 р.), Микола Крупей (замість 
Б. Сиванича, 2019 р.) зі Львова, Стелла 
Миронченко (Київ, 2019 р.). Ознайомив із 
Порядком денним, за який проголосували 
одноголосно.

О. Данилів, як господиня засідання, при-
вітала присутніх. Запропонувала вшанува-
ти пам'ять лемківських діячів, які померли 
від корона-вірусу (Я. Галик, А. Ядловський, 
П. Чоловський та ін.).

З інформаціями про діяльність облас-
них товариств «Лемківщина» виступили: 
В. Шуркало (Львів), О. Данилів (Ів.-Фран-
ківськ), О. Венгринович (Тернопіль). Через 
карантинні обмеження діяльність товари-
ства лемків призупинилося, але не зупини-
лося зовсім. 

Зі звітами про проведену роботу висту-
пили присутні голови районних організацій 
і члени Колегії ВУТЛ: Б. Дудяк із Чорткова, 

В. Дудар – директор Монастирського Музею 
лемківської культури («Лемківське село»). 

О. Венгринович, повідомив, що подання 
депутатки Софії Федини про депортацію не 
пройшло на засіданні Робочої комісії Вер-
ховної Ради. Залишився один проект Зако-
ну. Маємо підтримку Української Галицької 
партії в зборі підписів депортованих лемків. 
В обговоренні взяли участь В. Шуркало, 
С. Криницький, Я. Кобилів. Зокрема, В. Шур-
кало зачитав текст «Звернення громадян 
України» до Президента України та Голови 
ВРУ. Висловив сумнів про доцільність під-
тримки лемків якоюсь Галицькою партією. 

Ухвалили: Членам Колегії дати пропози-
ції до Звернення Президента, з подальшим 
юридичним аналізом. 

О. Венгринович інформував, що Терно-
пільська облдержадміністрація прийняла 
усне рішення про проведення 7 серпня 2021 
р. Міжнародного Лемківського фестивалю в 
Монастириську. Поки що, тільки протягом 
одного дня. В Програмі передбачено хід-па-
рад, концертна програма, відвідання музею 
Лемківської культури. Фестиваль – важли-
вий захід, це лице нашої громади. В обгово-
ренні виступила В. Дудар (Монастириська), 
яка просила завчасно подати списки колек-
тивів і кількість концертних номерів.

В. Шуркало повідомив, що 4-5 верес-
ня відбудеться Всеукраїнський фестиваль 
«Гомін Лемківщини» у Зимній Воді. Просив 
подавати статті до «Лемківського Календа-
ря». У Пустомитах продовжують випускати 
«Лемківський Альманах». 

 Стосовно Плану роботи ВУТЛ на друге 
півріччя 2021 р., ухвалили: До кінця місяця 
подати конкретні пропозиції голові ВУТЛ в 
електронному вигляді. 

О. Венгринович інформував, що цього-
річна Лемківська Ватра в Ждині буде прово-
дитися в обмеженому варіанті: від України – 
не більше 200 осіб. Встановлена вступна 
плата – 100 злотих. Наступного року в Ук-
раїні планується черговий Конгрес СФУЛО. 
Очевидно, у Львові. Маємо проблеми з фі-
нансуванням. Потрібно буде обрати нового 
Голову Федерації. 

Цього ж дня відбулося засідання онлайн 
Президії СФУЛО, вперше після передчасної 
смерті Голови бл.п. Ярослави Галик.

Ігор Ганчова



риства «Лемків-
щина» (1999). Де-
путат міської ради 
(1990), заступник 
представника Пре-
зидента України 
на Самбірщині 
(1992-94). Був ак-
тивним організато-
ром відродження 
«Пласту», «Січі», 
«Просвіти», Спілки 
офіцерів, Братства 
ОУН-УПА, Спілки 
політв'язнів, Сою-
зу українок, УМХ.

Не всі люди признавалися, що вони депор-
товані. Зроблений перепис виявив, що в місті та 
районі – тисячі переселенців із Лемківщини, Холм-
щини, Підляшшя, Надсяння, Західної Бойківщини. 
Неодноразово організовував автобуси для поїздок 
на рідні терени, відновлював могили на цвинтарях. 
У селі Стежниця розкопали фундамент церкви 
Св. Миколая. Його син Павло в хащах віднайшов 
купол церкви, хрест зберігся і його поставили в цен-
трі фундаменту знищеної церкви. (…)

Михайло Шпак зібрав матеріали та фотографії 
про жителів рідного села. В 1999 році видавництво 
«Соляріс» видало книжку «Стежниця», яку він при-
святив 500-річчю села. Вступне слово до читача 
написав відомий письменник Роман Іваничук. Вона 
перевидавалась кілька разів. Цю книжку мають всі 
стежничани та члени їхніх родин. 

У 2008 р. з ініціативи Михайла Антоновича 
було порушено питання ремонту церкви Успіння 
Пресв. Богородиці в місті Балигород (Польща). Він 
був членом «Комітету порятунку церкви в Балиго-
роді». Зараз церквою опікується капелан о. Мирон 
Михайлишин. (…)

Знаходячись на заслуженому відпочинку, до 
останніх днів вів активну громадську діяльність – 
допомагав порадами, зрештою, добрим словом 
друзям із громадсько-політичних організацій, брав 
участь у численних заходах. Його улюблене міс-
це – площа Пам'яті в Самборі, адже він був ініціа-
тором створення та впорядкування цього місця. 

Так як виступав Михайло Шпак, хай вибачать 
інші оратори, не вмів ніхто. 15-хвилинна промова, 
без запинки та папірця, пролітала як одна мить. 
Заслуховувалися і дорослий, і юний. Останній його 
виступ відбувся 23 травня цього року на святі Ге-
роїв. Пригадуються його виступи у Сприні біля мо-
нументу УГВР, біля пам'ятного знаку депортованих 
українців на площі перед вокзалом, на відкритті 
пам’ятника Степану Бандері. Він особливо звер-
тався до юного покоління, аби пам’ятали, берегли 
історію, бо їх покоління вже відходить. Він жив тихо 
і скромно. Так і відійшов …

Вся наша лемківська спільнота сумує з приво-
ду смерті багаторічного голови товариства «Лемків-
щина». Завершив він свою славну земну путь піс-
нею: «О рідний краю, село родиме …», яку співав 
разом із племінником з Монастириська Володими-
ром Гедою о пів на десяту вечора. «На тій співочій 
ноті завершимо розмову, помолімося і будемо спа-
ти». Так з молитвою і піснею заснув ... 

Ярослава ШПАК, Наталя ЯЦИНИЧ
(скор. версія електронного некрологу) 
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НАШІ ЮВІЛЯРИ – 
видатні лемківські діячі 

 Квітень 
130 –  Григорій ХОМКОВИЧ (*19.04.1891, с. Перегонина, пов. Горлиці +11.10.1968, м. Тренчин, 

Словаччина) – педагог, агроном. У 1946-52 – професор Вищої Школи рільничого і лісового 
господарства в Кошицях (1948-49 – ректор). У 1952-68 – професор Вищої Рільничої школи в 
Нітрі (1956-58 – ректор).

70 –  Стефанія ТРОХАНОВСЬКА (*26.04.1951, с. Мірошевіце, пов. Любін, в-во Лєґніца, Польща) 
– поетеса. Живе у с.Білянка, пов. Горлиці на Лемківщині. Авторка збірок поезій польс., укр. і 
лемк. мовами. Учасниця Ансамблю пісні і танцю «Лемковина». Батьки – з пов. Новий Санч.

70 –  Володимир ШУРКАЛО (*29.04.1951, м. Пустомити, Львів. обл.) – інженер-будівельник. Член 
правління ФДЛ у Львові. Заст. голови Пустомитівської районної держ. адміністрації. Депутат 
Львівської обл. ради (2006-10). Голова Львівського обл. т-ва «Лемківщина» (з 2020). Батьки – 
зі с. Радоцина, пов. Горлиці.

 Травень
90 –  Анатолій ПЕТРИШАК (*4.05.1931, с. Криниця, пов. Новий Санч +24.10.2011, м. Львів) – ін-

женер-електромеханік. Член правління ФДЛ, голова Церковного комітету Лемківської церкви 
у Львові. 

80 –  Володимир КОВАЛЬЧУК (*15.05.1941, с.Буківці, пов. Лісько) – майстер декор.- ужитк. мис-
тецтва (худ. обробка шкіри), диригент. Член НСХУ (1993). Від 1946 жив у сс. Денисів і Вел. 
Ходачків Козівського р-ну на Тернопільщині. Керівник хор. колективів у Чорткові й Козові. Від 
1970 жив у м. Хоростків, із 2001 – м. Сідней, Австралія.

90 –  Михайло ГАНИЧ (*20.05.1931, с. Малий Березний, Великоберезн. р-н, Закарпаття) – аку-
шер-гінеколог. Доктор мед. наук (1973), професор (1974). Від 1959 р. працював в Ужгородсько-
му університеті. 

 Червень
230 –  Онуфрій КРИНИЦЬКИЙ (*12.06.1791, с. Криве, пов. Горлиці +8(1).04.1867, с. Жовтанці на 

Львівщині) – священик ГКЦ, доктор богослов’я (1815). Професор (з 1819) і ректор Львівсько-
го Університету (1833,1855,1858). Поч. крилошанин Перемишльської Капітули (з 1831). Член 
Центр. Народної Ради у Львові (1848-49).

80 –  Данило ДОЛИНСЬКИЙ (*20.06.1941, с.Балутянка, пов. Сянік) – різьбяр. Член НСМНМУ 
(1995). Засл. майстер нар. творчості України (2009). Живе у с. Гутисько Бережан. р-ну.

 Липень
120 –  Іван КИЩАК (*16.07.1901, с. Балутянка, пов. Сянік + 10.10.1968, м. Львів)  – різьбяр. У 

1949-65 працював у Львові. Персон. виставки – Закопане (1935), Криниця (1938). Батько Ва-
силя і Степана Кищаків.

80 –  Ігор БАРНА (*26.07.1941, с. Злоцьке, пов. Новий Санч) – спортсмен. Майстер спорту із гре-
ко-римської та вільної боротьби (1970,1973). Засл. тренер України (1993). Живе в Івано-Фран-
ківську.

60 –  Ярослав ТЕПЛИЙ (*18.07.1961, м. Станіслав) – співак, композитор, журналіст. Засл. артист 
України (2015). Учасник вокального дуету «Червоне і Чорне» (разом із дружиною Світланою). 
Голова Житомирського обл. т-ва «Лемківщина». Батько – зі с. Босько, пов. Сянік.

 Серпень
130 –  Іван КОЗАК (*8.08.1891, с. Гошів, пов. Лісько +27.12.1978, м. Нью Йорк; похов. в м-ку Бавнд 

Брук, США) – правник, гром. і військ. діяч. Від 1918 – в УГА. Організатор і командант польової 
жандармерії, командант штабу 5-ої Херсонської дивізії Армії УНР. У 1949 еміґрував до США. 
Співзасновник Об’єднання кол. вояків-українців в Америці. Голова Комітету побудови пам’ят-
ника Т.Шевченку у Вашинґтоні. Відзн. Залізним Хрестом УНР і Хрестом С. Петлюри.

90 –  Теодозій СТАРАК (*12.08.1931, с. Межибрід, пов.Сянік +30.09.1999, м.Львів) – гром.- політ. 
діяч, мовознавець, редактор. В.о. посла України в Польщі (1991). Голова Світової Федерації 
Лемків (1997-98).

100 –  Іван КРАСІВСЬКИЙ (*21.08.1921, с. Вілька, пов. Сянік + 13.04.1989, м. Трускавець, Львів. 
обл.) – різьбяр, член СХУ. В 1945-50 жив у м. Теребовля на Тернопільщині.

 Вересень
170 –  Миколай МАЛИНЯК (*1.09.1851, с. Кам’яна, пов. Новий Санч + 1915, м. Талєрґоф, Австрія) 

– священик, доктор богослов’я і філософії, письменник. Ад’юнк і префект Духовної Семінарії 
у Львові, 

180 –  Феофан ОБУШКЕВИЧ (*16.09.1841, с. Ждиня, пов. Горлиці +16.03.1924, США) – священик. 
Засновник Укр. Народного Союзу в США (1894).

Три цитати з нової документальної пові-
сті М. Горбаля, презентація якої відбулася в 
Музеї національно-визвольної боротьби у Тер-
нополі 26 вересня ц.р. з участю автора. 

Із анотації: Той, що пройшов справжнє 
пекло совєтських тюрем і концтаборів, десь 
там за обрієм бачить світову дорогу України. 
Фрагменти містики тільки підсилюють автор-
ське трактування присутності у цьому світі не 
тільки демонів, але й Бога. 

Молитва Олега: Твоєю волею, Господи, я 
народився українцем, і цим Ти поклав на мене 
обов'язок любити нарід свій і землю цю, яку Ти 
нам дав, і край цей, який ми зараз називаємо 
Україною. То ж у цей важкий час, коли Московія 
напала на Україну, я змушений, Господи, звер-
нутися до Тебе – «Боже великий, єдиний нам 
Україну храни!»

Ісусе Христе, в час, коли демон москов-
ської великодержавності заповзявся знищити 
українство як духовну й культурну спільноту Ти 
нас можеш порятувати! Цей слуга сатани, що 
украв наше ім’я й зухвало привласнив собі істо-
рію русів, що на брехні і лукавстві, насильстві і 
крові збудував свою імперію, тепер хоче позбу-
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тися нас, як свідків свого злочину. Сатрапи ім-
перії не приховують, що тільки винищивши все 
українство і загарбавши наш край, вони змо-
жуть зберегти свою імперію зла. Їм потрібна 
Україна, але без українців. То ж не дозволь їм, 
Милосердний, цього зробити! Нехай воїнство 
Твоє Небесне буде над нашим краєм і допомо-
же нам тут на Землі вистояти перед лукавим!

І ще прошу Тебе, Господи: удостой царства 
Небесного усіх тих українців, що віддали життя 
своє за край свій, за народ свій, за Україну. Бо 
ж сказано, що немає більшої любові, більшої 
заслуги як віддати життя своє за друзів, за на-
род свій. (…)

 Прийми Господи кожного хто загинув, обе-
рігаючи Україну від зазіхань демона москов-
ської великодержавності. Прийми їх, Господи! 
Прийми, Господи кожного, хто за свою грома-
дянську й національну гідність загинули в конц-
таборах, на засланні, у вигнанні, в тюрмах, у 
неволі, в полоні. (…)

То нехай же ця молитва, Ісусе, якої Ти свого 
часу вчив учнів своїх, яку ми називаємо Господ-
ньою Молитвою, з якою я зараз звертаюся до 
Тебе, нехай Божественна енергія цієї молитви 
буде платою за здійснення моїх прохань. Бо Ти 
сказав: «Просіть і буде вам дано» То ж прошу 
Тебе: визволи нас від лукавого, даруй нам пе-
ремогу над демоном московської великодер-
жавності, допоможи нам подолати тих моско-
вітів, котрі погодилися бути воїнами імперії 
зла, та допоможи нам зруйнувати цю імперію! 
Бо тільки з Твоєю допомогою, тільки разом ми 
зможемо подолати це планетарне зло во ім’я 
Отця і Сина, і Святого Духа… Амінь.

Із епілогу: Українці мають бути нестерп-
ними до зла, але доброзичливими до втілення 
духовних сутностей. Самовіддана праця і жер-
товність мають стати принципами життя кожно-
го громадянина. І тільки це буде дякою Господу 
за неоціненний дар – край Україну.

ПЕРЕСТАЛО БИТИСЯ СЕРЦЕ 

МИХАЙЛА ШПАКА
На 87 році життя 1 червня 2021 р. перестало 

битися серце багаторічного голови Самбірського 
товариства «Лемківщина», патріота та почесного 
громадянина міста Самбора.

Михайло Антонович Шпак народився 8 листо-
пада 1934 р. в селі Стежниця Ліського повіту (Поль-
ща). Батьки з діда-прадіда займались землероб-
ством. В сім'ї було четверо дітей.

Зі спогадів Михаська (так його кликали вдо-
ма) – «Село Стежниця мало 145 номерів. Недале-
ко від хати батьків була Греко-Католицька церква 
Св. Миколая (літнього), через дорогу – «Просвіта» 
та 2-класна школа. На межі села починалося місто 
Балигород, в якому була семикласна школа. Вій-
на перешкодила закінчити школу. Село Стежниця 
було патріотичне: в 1938 р. односельці обороня-
ли Карпатську Україну, діяла підпільна Станиця 
ОУН. Молодь стала на боротьбу в лавах УПА та 
Української дивізії «Галичина». Старший брат бать-
ка – стрийко Василь боронив Карпатську Україну. 
Молодший брат Матвій-Володимир служив в ук-
раїнській поліції, потім в УПА – загинув у бою.

4 серпня 1944 р. в Стежницю на конях заїхала 
«совєтська партизанка» (так казали в селі), спали-
ли 22 хати і вбили 22-х односельців. Після тих сум-
них подій більше як 50 мужчин забрали до Черво-
ної армії, в тому числі батька – Антона Шпака. (…)

 12 травня 1946 р. польське військо насильно 
депортувало мешканців села Стежниця. Цей день 
важко забути – всюди стояв плач і лемент дорос-
лих, старих і малих. Відтак почалося нове життя. 
Вісімнадцять родин по лінії тата та мами зупини-
лися на станції Самбір. І тут почалося митарство 
під блакитним небом України. Ніхто не чекав і не 
сприймав у Самборі переселенців. Ось парадокс: 
у рідному селі Стежниця було своє поле, ліс, хата, 
розмаїтий реманент – все пограбували поляки, а в 
совєтській Україні виділили трохи поля та й те заб-
рали до колгоспу.

У Самборі Михайло Шпак закінчив середню 
школу, вступив до Львівського лісотехнічного інсти-
туту, пропрацював 43 роки у Самбірському лісгоспі. 
Від 1991 р., до виходу на заслужений відпочинок, 
працював у районному уряді. Виховав чотирьох ді-
тей дочекався шістьох онуків, вже мав правнуків. 
Діти та внуки здобули вищу освіту, живуть в Україні. 
Старший син Володимир на Луганщині був ініціа-
тором відкриття однієї з перших Греко-Католицьких 
церков в м. Кремінна. Донька Ірина працює в школі, 
сини Олег і Павло мають свою справу. 

Ще задовго до зорі Незалежности Михало 
Шпак, разом із однодумцями, брав участь у забо-
ронених акціях, виїздив до Києва, організовував 
мітинги, інші національно-патріотичні заходи. Був 
одним з організаторів створення Гельсінської Спіл-
ки (УГС). Відкривав правду на «білі плями» нашої 
історії. У 1944 році, на лісничівці у Сприні відбув-
ся Великий Збір ОУН-УПА. Він – один із тих, хто 
спричинився до того, щоб на цьому місці постав 
пам’ятник УГВР.

В 1988-89 роках почав гинути Совєтський Союз, 
люди вільніше заговорили. Життя депортованих ук-
раїнців потроху набирало розголосу. (…) Михайло 
Антонович включився в громадську діяльність як 
співорганізатор товариства ім. В. Кобільника (1988) 
і член численних громадських і політичних органі-
зацій в Самборі: Проводу осередку НРУ, осередків 
УРП (1990) та КУН. Голова Самбірської (з 1992), а 
згодом обласної організації Всеукраїнського това-

ЛЕМКО – 
АКТОР

Дмитро МАХНИЧ, син Григорія, народився 
1942 р. в с. Новиця повіт Горлиці на Лемківщині. 
В цьому селі також народився поет Б. І. Антонич 
(1909-1937). Після переселення в УРСР родина 
Махничів проживала в с. Рихтичі Дрогобицько-
го району на Львівщині. Там закінчив середню 
школу. Деякий час працював простим робітни-
ком. 

Із шкільних років Дмитро цікавився театром. 
Дивився вистави театрів Львова і Дрогобича. Ве-
ликий інтерес у нього викликало дійство на сцені. 
Цікавість переросла в захоплення. Згодом сам 
попробував вийти на сцену. На щастя, доля звела 
його з учителем української літератури А. Г. Лит-
винчуком, який також захоплювався театром і по-
бачив в юнакові майбутнього актора. 

В 1960-64 рр. Д. Махнич вчився у Харківсько-
му театральному інституті. В 1964-67 рр. – актор 
Житомирського обласного музично-драматичного 
театру. 

Від 1 грудня 1967 р. – актор Чернівецького об-
ласного театру імені О. Кобилянської. На той час у 
Чернівецькому театрі вже працював Анатолій Лит-
винчук, який полишив працю вчителя і став про-
фесійним режисером. Можливо, це й послужило 
приводом переїзду Д. Махнича в Чернівці. А. Лит-
винчук зіграв велику роль у становленні Махнича 
як актора. В театрі він був його вчителем, але на 
рівні сценічного мистецтва. 

Дмитро Махнич починав із маленьких епізо-
дичних ролей, але недовго. Незабаром він зіграв 
роль Семенчука в патріотичній п’єсі С. Снігура 
«Полум’яні серця». Цей образ драматург дещо об-
ділив маловиразністю. Та актор знайшов у ньому 
виразні риси характеру, поглибив і наповнив жи-
вими рисами. За цю роль актор отримав диплом 
і грошову премію. 

«Основні риси таланту Д. Махнича – його ча-
рівність, пластичність, велика людяність, вміння 
докопуватися до самої суті образу – найбільш пов-
но проявилися в його Жені Лукашенка (п’єса «З 
легким паром!» Е Брагінського). Це перша головна 
роль молодого актора. Вона ніби спеціально напи-
сана для нього і є безумовною вдачею артиста», – 
так писала газета «Молодий буковинець». 

У 1968 р. режисер А.Литвинчук бере до по-
становки п’єсу М. Горького «Яків Богомолов», яка 
вперше поставлена в Україні на сцені Чернівець-
кого театру. Молодий актор Д. Махнич виконував 
роль уже немолодого Дядю Жана. Це була неспо-
діванка і для творчого складу театру, і для черні-
вецької публіки. Обласна газета Буковини писала: 
«Яскравий характерний актор Д. Махнич зіграв 
роль «інтригана і циніка» «Дядю Жана», цю огид-

ну потвору, ідеолога, 
розпусного й непро-
будно-п’яного життя, 
Махнич тлумачить 
як мізерного нахліб-
ника, такого собі 
хатнього блазня й 
розважальника, тай 
годі». Вибагливі гля-
дачі не жаліла опле-
сків для актора. За 
цю роль він знову 
нагороджений дип-
ломом. 

Під час гастро-
лей в Москві (1-22 серпня 1973 р.) «Театральна 
Москва» також високо оцінила талант Д. Махнича 
в ролі Дяді Жана. В цьому ж році за блискавичне 
виконання простого, веселого, чуйного і доброго 
хлопця Дмитрика за п’єсою М.Старицького «Ой не 
ходи Грицю…» йому були надані творчі відряджен-
ня в Москву, Ленінград і Київ. 

Ось невеликий перелік ролей Д. Махнича у 
виставах Чернівецького театру: 1970-79 рр. – Па-
насик («Циганка Аза» М. Старицького), Польський 
шляхтич («Алмазне жорно» І. Кочерги), Ромулл 
(«Я, бабуся, Іліко та Іларіон» Н. Думбадзе), Порох 
(«Вестсайдська історія»), Словак Ян («Професор 
Буйко» Я. Баша), Сват («Назар Стодоля» Т. Шев-
ченка), Художник Кумкін («Третя Патетична» М. По-
годіна).

1980-89 рр. – Ашот («Вольчин місний» Г. Ша-
башкевича), Пронашко («Дівчата нашої краї-
ни» І. Микитенка), Зух («Запечатаний двірник» 
Ю. Федьковича), Писар (комедія С. Воробкевича), 
Боярський («Биндюжник і Король» І. Бабеля). 

За період своєї роботи в театрі імені О. Коби-
лянської (з грудня 1967 до лютого 1995 р.) Д. Мах-
нич зіграв більше 30 ролей. В 1995 р. він переїхав 
до Києва, де працював у приватному Українському 
малому драматичному театрі (вул. О. Гончара) й 
знімався в кіно. Відомий телесеріал з його участю 
в епізодичній ролі – «Колдовская любовь» (2008), 
перший в його творчому житті. Були й інші серіали.

Заслужений артист України В. Жихарський го-
ворив про Д. Махнича-колегу: «З цією людиною ці-
каво працювати. Енергійний, заповзятий хлопець, 
творчий в повному розумінні цього слова, прагне 
до вишукування характерів, щоб не повторитися. 
Д. Махнич – з вищою театральною освітою. Ар-
тист, який виступає в спектаклях різного плану. З 
кожною новою роллю засвідчує своє обдарування. 
На сцені він поводить себе невимушено, вільно 
в ситуаціях, в конфліктах стриманий, заздалегідь 
обдумує кожен рух і жест. Звичайно, йому в усьому 
довіряєш. Артист інтелектуального напрямку…»

Дмитро Махнич раптово захворів і відійшов у 
інший світ в 2009 році.

Богдан БРАТКО, 
заслужений артист України,

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

Ігор ДУДА.   ЗАСАДИ  ЛЕМКІВСКОЙ  ПИСОВНІ

ВШАНУВАННЯ  ПАМ'ЯТІ  ДЕПОРТОВАНИХ

Долина.
Скорботний захід з нагоди Дня вшанування пам’яті примусового 

виселення автохтонних українців із Лемківщини, Надсяння, Холмщини, 
Південного Підляшшя, Західної Бойківщини у 1944–1951 роках відбувся 
11 вересня (субота).

Біля пам’ятного знаку жертв депортації, у сквері по вул. Грушевсько-
го, запалили лампадки та поклали квіти до підніжжя. Також відбувся 
молебень та пам’ятне віче, вшановано хвилиною мовчання кожну жер-
тву депортації. Відправили панахиду Пам’яті всечесні отці Йосиф-Іван 
Жовнірович (декан Долинської УПЦ) та Зореслав-Іван Котович (декан 
Долинської УГКЦ). 

З промовою виступила голова Івано-Франківської обласної та Долин-
ської районної організацій Всеукраїнського товариства “Лемківщина”, 
член Колегії ВУТЛ і Президії СФУЛО Оксана Данилів. Вона наголосила 
про відновлення історичної справедливості: «…Через 77 років, у неза-
лежній Україні настав час подолати наслідки примусового виселення. У 
Верховній Раді було зареєстровано кілька законопроєктів, щоб надати 
статус депортованих громадянам України. В даний час розглядають два 
законопроєкти, але, як бачите, безрезультатно. Ми звернулися до Вер-
ховної Ради та Президента України, щоб ухвалити Закон і визнати нас 
депортованими з урахуванням правового, морального і матеріального 
відшкодування людям, які там народилися та їх нащадкам…» 

До присутніх звернувся також міський голова Іван Дирів, який наго-
лосив на нелегкій долі етнічної групи лемків, пам’ять про яких повинна 
жити в кожному з нас. Зокрема, він сказав: «…Важливо, найперше, щоб 
така трагедія ніколи не повторилася. По друге, щоб при будь-яких поді-
лах, чи змінах територіального устрою були враховані й етнічні моменти, 
культурні традиції й те, що живі люди з покоління в покоління сіють хліб, 
виховують дітей… Задаймо собі питання? При формуванні громад, за-
раз, в незалежній Україні, чи були завжди враховані особливості, які є в 
наших селах? Напевно, ні. Багато ми бачимо прикладів, де не враховані 
ані культурні, чи якісь інші особливості населених пунктів. А, пам’ятаючи 
про ті трагічні події, варто би таке враховувати …». 

Під час заходу лунав лемківський гімн “Гори наші”, а також пісні “Цне 
мі ся за тобом”, “Ой верше, мій верше”, “Полетів би-м на край світа” у 
виконанні народного лемківського ансамблю “Відгомін Бескидів” (кер. Га-
лина Курус). Захід завершився Духовним гімном України «Боже великий, 
єдиний».

Оксана ДАНИЛІВ

Тернопіль.
12 вересня, у Тернополі біля пам'ятника депортованим українцям із 

Польщі зібралася громада лемків і не лемків – близько 100 осіб. Діти 
(наймолодшій з них – 76 років), внуки і правнуки вшанували пам'ять сво-
їх предків, які спочили в українській землі. 

Дійство розпочала Надія Кулик – заслужена працівниця культури Ук-
раїни, співом урочистої лемківської пісні «Гори наші». Присутні чотири 
священики відправили молебень за померлих, який закінчили словами 
– «Вічная пам'ять!» Отець Володимир розповів про нелегку долю свого 
діда-лемка. 

На зібранні виступали Віктор Устенко – заступник голови Тернопіль-
ської облдержадміністрації, Світлана Козелко – начальник управління 
культури і мистецтва Міської ради, Степан Барна – депутат Обласної 
ради, колишній голова Облдержадміністрації, лемківського походження, 
Олександр Венгринович – голова Всеукраїнського товариства «Лемків-
щина. Виступаючі наголошували, що в 1944-46 і 1951 роках була не ева-
куація і не переселення, а депортація за національною ознакою, «етніч-
на чистка». Ми вимагаємо не повернення етнічних українських земель, 
а пропонуємо дати політико-правову оцінку цим подіям, а уродженцям 
Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Підлісся і Західної Бойківщини та їх 
нащадкам надати статусу депортованих. Лемки брали діяльну участь у 
подіях Євромайдану, Революції гідности в Києві, російсько-українській 
війні на Донбасі. Маємо пам'ятати минуле в ім'я майбутнього. 

Виступи продовжила концертна програма, відповідна за змістом. 
Під тривожні звуки дзвону, сумну мелодію М.Скорика на скрипці вико-
нала Катерина Петрушенко. Бандуристка Надія Кулик співала популярні 
лемківські пісні «Ой верше…» і «Горі долом ходжу». Дуже прихильно 
сприйняли присутні виступ юної Марійки Петрів зі с. Соборне, учасни-
ці театру «Мікс» (Тернопіль), яка виголосила по-лемківськи вірш бл. п. 
А.Ядловського та емоційно заспівала «Я – україночка». Концертну про-
граму завершив міський хор патріотичної пісні «Заграва» (кер. О. Шу-
пліта). Власні вірші читала Ольга Пасєка, яка народилася в товарному 
вагоні, під час виселення на Схід. 

Ведучою дійства була чарівна Юлія Дуньчак. Присутні сфотографу-
валися на згадку. Півтори години промайнули дуже швидко. Стояла по-
гожа осіння сонячна погода.

Ярослав КОВАЛЬЧИК

Не маме до гнеска усталеной лемківской 
писовні. Прото маме конечну знадобу в система-
тизациі нашой богатой бесьіды. Ишчы Иван Ру-
сенко повідав в «Писмі старого Лемка»: «Нашу 
лемковску бесіду треба зреформувати, впо-
рядкувати и усталити єднакы граматичны 
формы и єдностайный правопис» (5.34). 

Мусиме вызнати, же по депортациях 1945-
46 рр. на Схід і преступным 1947 р. на Захід, 
Лемкы в містах асимілювали ся і юж забыли 
материньску мову. Она ся лишыла лем в се-
лах, де компактно жыют нашы краяне, якы з 
ріжних теренів сут премішаны медже собом і 
зо місцевыма мешканьцями. 

Маме барз мало книжок, писаних по-лем-
ківски. Мовна і писемна ріжниця лемківской 
писовні одчуват ся при чытаню часописів «Бе-
сіда» Стоваришыня Лемків (Ліґниця) і «Ватра» 
Обєднаня Лемків (Ґорлиці), якы ся выдают в 
Польшчы.

Лемківска бесьіда, повідают нашы нау-
ковцьі, – то скрайній полудньово-західний дія-
лєкт украіньской мовы. Кєд было бы 300 слів, 
то згаджам ся. Але іх маме 30 000 (як ся удаст 
зробити другє выданя «Лемківского слов-
ника»!). То юж не діялєкт, а ішчы єдна мова. 
До того додам лем єдно: москале за царя, за 
совєтів і до гнеска уважают, же украіньской 
мовы неє, же то «наречие великого русского 
языка».

Певні же лемківска бесьіда, сред иншых 
славяньских мов, найближча до украіньской. 
О тым пише польскій мовознавец, проф. Януш 

Ріґер «Приналежніст лемківского діялєкту до 
сферы украіньской мовы, єст оддавна знаным 
науцьі фактом» (6.10, тлумачыня моє). Він 
тіжек твердит: «Неє єднак «загально-лемків-
ской» мовы, а жадна з гварів не уважана за 
«ліпшом», «взоровом» (6.9).

Східний галичанин Иван Верхратскій в 
своій поважній працьі «Про говор галицких 
Лемків» (1902) зауважыв значіня лемківского 
діялєкту: «Декотрі форми лемківскі суть дав-
нїйші і первістнїйші, ніж у старословяньщи-
ні…» (1.16; як примір; ястряб – яструб, ялиця 
– ялина). «Декотрі лемківскі вирази могли би 
ужити ся в науковій термінольоґії…» (1.18; 
зьвіздар – астроном, цьілец – моноліт). «Де-
які вирази лемківскі, – пише науковец, – пра-
вильнійші, ніж їм відповідні у нас в писмі або 
подекуди в бесїдї розговорній загально вжива-
ні…» (1.19; реченец, спадчина, тета, ручник, 
справди). Ту можеме преконати ся в кревности 
лемківской бесьіды з галицким діялєктом 
украінськой мовы. Бо маме гісторично русин-
ску кревніст.

Мовни одмінности Русинів (Руснаків), якых 
сусьіде прозвали на початку ХІХ ст. Лемками 
(в Закарпаті – Лемаками) маме глядати в ґео-
ґрафиі а гісториі краю. Лемківшчына находит 
ся на теренах трьох гнешных держав – Поль-
шчы, Словакиі а Украіны. Горы Карпаты ділят 
єй на дві части: північна – галицка, південна – 
словацка і закарпатска. Терен північной части 
краю тягне ся од західньой границі Украіны на 
120-130 км, од Сяну до Попраду. Галицка Лем-

ківшчына поділят ся на Західню (пов. Новий 
Санч і Горлицьі), Средню (пов. Ясло і Крос-
но), Східню (пов. Сянік і Ліско). Памнятайме, 
же гнешніх границ до 1918 р. не істніло, за 
часів Австро-Венґриі. Русины-Лемкы николи 
не мали автономиі, свойой інтеліґенциі (окрім 
священиків), друкуваной літературы (до ХХ 
ст.). Прото лемківска мова преважні лишала ся 
бесьідном. През то маме зо пят (або і веце!) 
місцевих діялєктів.

Досьлідники нашой бесьіды зашмарюют 
сильны запожычыня од мов сусьідів – Поля-
ків, Словаків, Німців, Мадярів і навет Румунів. 
Они дискутуют откаль привандрували люде до 
Карпат? Русины-Лемкы не «привандрували» 
до Карпат, лем жыли там од діда-прадіда, од 
часів О(А)рія, єго сынів Кыя, Шчека і Хоріва, 
котры пішли і заснували Русь Кыівску, Чехію 
і Хорватію. О тым пише «Велесова Книга» – 
ґісторія славян дохристиянской епохы (4, до-
шкы 36-А, 38-А). 

Праві же в каждій мові сут запожычыня з 
грецкой ци латины, німецкой ци анґєльской. В 
украіньскій мові маме 20 000 іншо-мовных слів 
і слово-получень. Ци они конче сут вартосны? 
Стверджую, же іх треба, лем як фахова термі-
нольоґія, але не в бесьіді на штоден.

Лемкове скрайнього Заходу (Шляхтова, 
Явіркы), під впливом поляків, повідают – цо, 
замісто традицийного – што. Звук – В чує ся 
як -Г або -Х (г воді, гмерти, хпасти).

Лемкы од Креницьі а єй околиц (Злоцкє, 
Лабова, Мохначка, Поворозник, Тилич) тиж 

ужывают польски слова. Дітину называют 
«дзецком», не бесьідуют, а «ґадают», пові-
дают «тераз», а не -тепер. Они твердят, же 
так гварили іх родиче.

Місцевий діялєктизм часто проявлят ся 
в заміні букв – Л на -В і зворотньо. Краяне з 
Нового Санчу «выкают»: -весевий, мовоко, 
масво, писава, сево, цьівий, замісто – веселий, 
молоко, масло, писала, село, цьілий. Лемкы 
од Горлиці і Кросна ужывают зворотнє написа-
ня часослів (укр. дієслів) прейшлого часу му-
жеского роду; – казал, косил, пішол, сьпівал, 
ходил, замісто – казав, косив, пішов, сьпівав, 
ходив.

В селах пов. Ясло (Сьваткова Вел.) помня-
кшени буквы -зь і -сь міняют на -Ш : -швізда – 
звізда, шлід – сьлід, шіно – сьіно, сушід – су-
сьід, шя – ся. Шыпляча буква -Ш шкодит чыстій 
вымові слів. Єднак всяди Лемкы гварят -шкло, 
а не -скло.

На схід од Ославицьі (пов. Сянік) до слів, 
што ся почынают на гласне -О додают букву 
-В: воба, воген, воко, волувко, воса, вотец. На 
схід од Дукєльского преходу преважні ужыва-
ют закіньчыня -ов (руков, ногов. головов), 
втовды як в Західній Лемківшчыні гварят -ом 
(руком, ногом, головом).

За проф. Я. Ріґером (6.13), на Західній 
Лемківшчыні ужывают тверде -Ы (чыстий), в 
Средній – звичайне – И (чистий), а на Полудні 
домінує вымова на -І (чістий).

Не беру ся до написаня осібной запомогы 
(укр. посібник), бо-м за фахом – мыстецтвоз-
навец, а не мовознавец. Давно-м мыслів до 
складаня засад писма (укр. основ правопису) 
нашой бесьіды, але все не было часу. Тепер го 
мам, но мушу ся понагляти, бо жытя чловека 
не вічне. Єм єден з небагатьох Лемків, котрий 
ся вродив там – «дома», і ишчы може гварити, 
писати а мыслити материньском мовом.

Отож почнеме з лемківской абеткы. Маме 
32 буквы зо мнягкым знаком, як і в украіньскій 
мові, але з важныма одмінностями.

1. Буква -А може служыти злучником (укр. 
сполучник), не лем -І ци -И.

2. Буква -Г може выступати як наросток 
(укр. префікс) пред словами, якы ся зачынают 
на гласні: гальо! –алло! Гамерика – Америка, 
гарешт – арешт, гарфа – арфа, геретик – 
єретик, Гішпанія – Іспанія.

3. Буква -В перед -У на початку слова пре-
важні тратит ся: угель – вугілля, узко – вузько, 
улиця – вулиця, уста – вуста, ухо – вухо.

Без ріжниці од букв а пунктуациі, на почат-
ку реченя стало пишеме -В, а не -У: в листі 
дерев, в (на) фабрицьі.

Пред словами, што ся почынают на 
пригласны звукы, -В часто мовиме як -Г, -Ф, -Х: 
глоны, фчера, хпасти. Прото радиме писати: 
влони, вчера, впасти.

Далі буде

ПІД ОБЛАЧКОМ
Слова – Семан Мадзелян

Музыка – Ярослав Трохановскій
 

Під облачком явір похылений,
Сьідит на нім пташок премилений.
Слухай, мила, як тот пташок сьпіват,
Же з любови нич добрі не быват.             (2 р.)

Ци та любов єст од Бога дана, 
Ци лем може дяблом нашептана?
Хоц бы-с не хтів, то мусиш любити,
Хоч бы-с не хтів, прото маш терпіти. (2 р.)

Мила моя, ты покусо єдна,
Любив я тя не рік, ани не два.
Ци-с мі дала зьіля ся напити?
Не мож, мила, нияк без тя жыти.             (2 р.)

Мі циґанка давно ворожыла,
Же мя здурит дівка чорнобрыва,
Же не буду видів за ньом сьвіта,
Аж проминут моі млады літа.            (2 р.)

Під облачком явір зеленіє,
Посмотр, мила, як тот вітер віє-
Може вырве його з коренями, 
Мила моя, што буде з нами?                     (2 р.)
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