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ЧАСОПИС-КВАРТА ЛЬНИК ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕМКІВЩИНА» 

ВЕРХОВНА РАДА 
УКРАЇНИ

Комітет з питань прав людини, 
деокупації та реінтеграції тимчасово 
окупованих територій у Донецькій, 
Луганській областях та Автономної 

Республіки Крим, міста Севастополя, 
національних меншин 

і міжнаціональних відносин

Голові
Всеукраїнського товариства
«Лемківщина»
Олександру ВЕНГРИНОВИЧУ

Шановний пане Олександре!
Відповідно до доручення Голови Вер-

ховної Ради України у Комітеті Верховної 
Ради України з питань прав людини, де-
окупації та реінтеграції тимчасово окупо-
ваних територій у Донецькій, Луганській 
областях та Автономної Республіки Крим, 
міста Севастополя, національних мен-
шин і міжнаціональних відносин розгля-
нуто, в межах предметів відання, Ваше 
звернення щодо проекту Закону України 
про внесення змін до деяких законодав-
чих актів України щодо визнання депор-
тованими громадян України, які у 1944-
1951 роках були примусово переселені з 
території Польської Народної Республіки 
(реєстр. № 2038 від 03.09.2019) (далі – 
законопроект).

Як Вам вже повідомлялось раніше, 
Комітет було визначено головним з підго-
товки до розгляду Верховною Радою Ук-
раїни зазначеного законопроекту. 6 трав-
ня 2020 року Комітет у встановленому 
порядку розглянув його на своєму засі-
данні та ухвалив рішення рекомендувати 
Верховній Раді України за результатами 
розгляду у першому читанні прийняти да-
ний законопроект за основу.

24 вересня ц.р. Верховна Рада Украї-
ни прийняла законопроект за основу та 
доручила Комітету доопрацювати його 
з урахуванням поправок і пропозицій 
суб’єктів права законодавчої ініціативи та 
внести на розгляд Верховної Ради Украї-
ни у другому читанні.

З листопада ц.р. Комітет на своєму 
засіданні розглянув законопроект підго-
товлений до другого читання та прийняв 
рішення: рекомендувати Верховній Раді 
України проект Закону України про вне-
сення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо визнання депортованими 
громадян України, які у 1944-1951 роках 
були примусово переселені з території 
Польської Народної Республіки (реєстр. 
№ 2038) за результатами розгляду прийня-
ти в другому читанні та в цілому як Закон 
в редакції запропонованій Комітетом.

Разом з тим, відповідно до пункту 2 
частими чотирнадцятої статті 73 Регла-
менту Верховної Ради України, пропози-
ції щодо тижневого порядку денного пле-
нарних засідань розглядає та ухвалює 
Погоджувальна рада. Як Голова Комітету 
я неодноразово на Погоджувальній раді 
вносив пропозицію щодо розгляду даного 
законопроекту на пленарному засіданні і 
в подальшому також підніматиму питання 
щодо необхідності його розгляду та при-
йняття.

З повагою

Голова Комітету Д. ЛУБІНЕЦЬ

ЛЬВІВ. ПАМ'ЯТНИК 
ДЕПОРТОВАНИМ УКРАЇНЦЯМ

у 1944-46 і 1951 рр.

27 грудня 2021 р. у Львові відбувся 
чин освячення меморіалу «Депортова-
ним українцям у 1944-46 і 1951 рр.». 
Дату офіційного відкриття пам҆ ятника 
буде приурочено до 75-ої річниці акції 
«Вісла» – 26 квітня 2022 р., в третій день 
Великодніх Свят. Про це на урочинах 
озвучив отець-ректор Українського Като-
лицького Університету Богдан Прах.

Ідея, що виникла на початку 1990-их 
рр. в середовищі обласних організацій 
«Лемківщина», «Надсяння», «Холмщи-
на», «Любачівщина», «Устрики», нарешті 
знайшла своє реальне втілення. 

У події взяли взяли участь народна 
депутатка Верховної Ради України Со-
фія Федина, письменник, політв̓язень – 
«пізньошестидесятник» Ігор Калинець, 
депутати Львівської обласної ради Воло-
димир Квурт, Дзвінка Калинець-Мамчур, 
Іван Щурко, Тетяна Письменна, Євген 
Швед, Соломія Риботицька. Міську раду 
Львова представляли: перший заступ-
ник міського голови Андрій Москаленко, 
депутати Тетяна Шевченко та Роман Гри-
цевич. Були присутні голови обласних 
суспільно-культурних товариств Воло-
димир Середа («Закерзоння»), Володи-

мир Шуркало («Лемківщина»), Богдан 
Парадовський («Любачівщина»), Ірина 
Гринь («Холмщина»), Віктор Козоглодюк 
(«Устрики»). А також – члени Громадської 
ради зі спорудження пам ҆ятника, числен-
ні представники громадських організацій 
Львова та області.

З нагоди освячення пам҆ ятника кіль-
ком головам організацій депортованих 
українців були вручені Почесні відзнаки 
обласної та міської рад. 

Ярослав ДАНИЛО, м. Львів.
Фото автора інформації

ЛЕМКІВСЬКА КУЛЬТУРА
ЯК ОСНОВА ЕТНОТУРИЗМУ НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ
У рамках відзначення 25-річчя Му-

зейного комплексу «Лемківське село», в 
Монастириську 25 листопада 2021 р. про-
ходив святковий форум. Серед заходів – 
урочиста академія, під час якої проводи-
лася демонстрація-дефілє демківських 
прикрас – «кривулька» з участю студен-
ток Теребовлянського коледжу культури. 

Паралельно із науковою конферен-
цією відбувалися «круглий стіл» для тур-
операторів під девізом «Музейний комп-
лекс «Лемківське село» – туристичний 
магніт Тернопілля» та майстер-класи з 
плісування (гофрування), лемківської ви-
шивки-кривульки, хусткування. 

Апробацію-екскурсію маршруту «Ту-
ристична мандрівка столицею лемків 
України» проводили краєзнавець Петро 
Козубський з Монастириська та міський 
голова Андрій Старух.

Значний інтерес у присутніх виклика-
ла наукова конференція на тему «Лем-
ківська народна ноша: шлях крізь віки». 
Лемкознавчі дослідження про народний 
одяг в Україні все ще доволі скромні й 
розрізнені. Тому розмова про лемків-
ський костюм була дуже актуальною. 
Досі не видано повної монографії про 
лемківський народний стрій, лише окремі 
статті в збірниках і публікації в часопи-
сах. Отже, на нашу думку, на часі зібрати 

фахівців-науковців, а також музейників, 
краєзнавців і народних майстрів, щоб 
поділитися своїми напрацюваннями. До-
слідження у цій царині розрізнені, оскіль-
ки Лемківщина територіально належить 
до трьох держав, а лемківська діаспора 
живе у багатьох країнах світу, тому часто 
фахівці окремо вивчають костюм Північ-
ної та Південної Лемківщини – Пряшівщи-
ни. Сподіваємося, що наша конференція 
посприяла в обміні досвідом у подальшій 
координації досліджень, у плідній спів-
праці дослідників лемківського строю.

На конференції було представлено 
10 доповідей дослідників лемківської на-
родної ноші з України, Польщі та Словач-
чини. Наводжу їх перелік у послідовності 
виступів.

1. Валентина Грабчак, Монастирись-
ка. «Реґіональна специфіка лемківського 
костюма. Дослідження традиційного кос-
тюма одного села, групи сіл, реґіону».

2. Юлія Ткачук, Монастириська. «Лем-
ківський костюм як невід̓ ємна частина 
лемківської культури. Лемківська народна 
ноша й традиційна родинна обрядовість».

3. Анна Кирпан, Івано-Франківськ. 
«Одяг лемківської пісні. Гармонія і дисо-
нанс». 

4. Степан Костюк, Тернопіль. «Лемків-
ська ноша Краківського воєводства. Фон-

ди Тернопільського обласного краєзнав-
чого музею».

5. Тетяна Кушнір, Львів. Вишитий де-
кор традиційного лемківського вбрання: 
матеріали, техніки, розміщення, колорис-
тика».

6. Галина Завіша, Тернопіль. «Фай-
нички народної ноші – народний одяг 
жителів Закерзоння у фондах Тернопіль-
ського обласного краєзнавчого музею».

7. Роман Пилип, Ужгород. «Традицій-
не народне вбрання та одягова вишивка 
лемків Закарпаття кінця ХІХ- першої пол. 
ХХ ст.»

8. Світлана Кобильняк, Монастири-
ська. «Лемківський одяг у музейних і 
приватних колекціях: комплектування, 
дослідження, збереження, популяриза-
ція музейних надбань. Традиції та нові 
засоби».

9. Любов Сварник, Львів. «Нагрудний 
одяг як декоративний акцент лемківсько-
го строю».

10. Іван Чіжмар, Свидник, Словач-
чина. «Народний строй Русинів на Сло-
веньску». Текст доповіді зачитала Анна 
Кирпан.

Віра ДУДАР – 
директор Музейного комплексу 

«Лемківське село» в Монастириську.
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ЛЕМКІВСЬКА КУЛЬТУРА
ЯК ОСНОВА ЕТНОТУРИЗМУ НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ

(До 25-річчя Музею в Монастириську)

Фото Іванни Склярової

Богдан-Ігор АНТОНИЧ    Становище поета
Слово при отриманні літературних нагород дня 31 січня 1934 р.
Шановні Пані й Панове!
Те, що скажу, не буде ні нове, ні незвичай-

не. В короткому принагідному слові розкрити 
ширше обрії нашої сучасної літератури чи зок-
рема хоч би тільки поезії – неможливо.

Живемо в часах, коли дійшло до того, що 
поети мусять виправдувати своє право на іс-
нування й коли дуже часто не вміють на це 
спромогтися, та й самі починають зневірюва-
тися, чи вони потрібні. А втім, торкається це не 
тільки поетів, але й взагалі всіх письменників 
і мистців.

Тут не місце, щоб вияснювати причини 
цього складного явища. Одне тільки певне: їх 
щонайменше кілька, вони зв’язані з самою лі-
тературою і з зовнішніми обставинами та пере-
плутуються в дуже складний спосіб. Тут хочу 
звернути увагу тільки на одну з них, а саме на 
переміну суспільного становища письменника 
чи мистця, на зміни у відношенні суспільства 
до нього. Розуміння суспільної ролі мистецтва, 
побажання й вимоги, що їх ставить творцеві 
громадянство, очевидно, не є чимось сталим, 
вони завжди розвиваються й зміняються, але 
зміна, що довершилась під впливом останньої 
війни, одна з найяскравіших і найгостріших.

У добу розквіту символізму – найважнішої 
довоєнної течії в літературі, в році 1896 такі 
три заповіді давав Брюсов «Юному поету»:

Перший прийми: не живи нинішнім…
Пам’ятай другий: нікому не співчувай…
Третій бережи: поклоняйся мистецтву…

В цих «трьох заповідях» вміщується вся 
програма тодішніх мистців: творити для май-
бутнього, для вічного, sub specie adternitatis 
[з погляду вічности] – крайній індивідуалізм і 
служба мистецтву для нього самого.

Сьогодні поети стоять у всіх трьох точках 
на протилежному становищі: творити для су-

часности, для актуального, підпорядковувати 
індивідуальність творця якійсь ідеї, доктрині, 
програмі, якійсь групі, якійсь практичній цілі, 
підпорядкувати мистецтво тим самим чинни-
кам. На цьому не кінець: вони йдуть ще далі, 
домагаються не тільки щоб ставити проблеми, 
але й їх розв’язувати, не тільки відтворювати 
сучасність, але й вияснювати її, ще й ставити 
їй єдині й непомильні дороговкази. Очевидно, 
що там, де блукають і губляться діячі, політи-
ки, публіцисти, філософи, тощо, там більше 
й письменники стають безпорадні або спро-
щують себе до ролі групових гітаристів якоїсь 
фірми з крикливою вивіскою.

Не хочу боронити «заповідей» Брюсова, 
але вважаю, що тільки синтеза їх з їхніми су-
перечностями зможе витворити справжньо-
го сучасного письменника. Погодити службу 
сучасному з тривкішими, вищими мистець-
кими вартощами, зберегти в цій службі свою 
індивідуальність і незалежність, влити в жили 
мистецтва бурхливу кров наших днів, але так, 
щоб не перестало воно бути справжнім мис-
тецтвом. Дозволю собі навести слова Пруста 
з «Temps retrouve»: «Баррес говорив, що мис-
тець повинен служити передусім хвалі своєї 
Батьківщини. Одначе може він служити їй, 
будучи тільки мистцем, себто під умовою, 
що в хвилині, коли досліджує закони мистец-
тва, коли довершує свої досліди й відкриття, 
такі тонкі, як і відкриття в науці, що в цих 
хвилинах він не думає про ніщо інше, навіть 
про Батьківщину, а тільки про правду, що пе-
ред нею стоїть».

Я сам у своїх поезіях підкреслюю свою на-
ціональну та навіть расову приналежність не 
тільки в змісті, але що важніше й трудніше – ще 
й у формі. Роблю це менше за надуманою про-
грамою, більше з внутрішньої потреби вірности 
світові, що з нього вийшов. Проти деяких голо-
сів, ідейно я себе знайшов від першого рядка, 

що його написав. Основ свого світогляду ніко-
ли не змінював, що не значить, щоб завжди не 
оформлював його у подробицях. Людина – не 
завершена статуя, жива людина твориться в 
кожному дні, в кожній хвилині. Не шукаю фік-
ційного Окциденту з львівської кавярні, але 
несмілий підходжу до традиції моєї землі. Це 
не значить, щоб я національний стиль розумів 
як щось скам’яніле й невідсвіжувальне. Тут 
Тобі хвала, сивобородий Міністре республіки 
поетів, Віте Вїтмене, що навчив мене моли-
тись стеблинам трави. В корчмі «Під Роман-
тичним Місяцем», п’ючи палючу й похмільну 
горілку мистецтва, разом з Тобою звеличую 
найтайніше й найдивніше явище: факт життя, 
факт існування. Вдаряючи по плечі молодого 
челядника теслярства – розкриваєш мені крізь 
століття таємниці «прапричини».

Хочу й маю відвагу йти самітно й бути со-
бою. Я не мандолініст ніякого гуртка. Не висту-
кую верблів на барабані дерев’яного пафосу. 
Знаю добре, що криця й бунтарство, котурни й 
сурми наших поетів – це здебільша векслі без 
покриття.

Сіра братіє й світочі моєї парохії, челядни-
ки й майстри з мого цеху, теслі строф, гончарі 
поем, різьбярі сонетів, ткачі повістей, будів-
ничі драм, – усі ви, що нам дано жити в цей 
«час бурхливих воєн і варварських звичаїв» (з 
Ольжича), повторім з Драй-Хмарою:

– крізь бурю й сніг гримить
наш переможний спів,
що розбиває лід одчаю і зневіри.
Дерзайте, лебеді: з неволі, з небуття
веде нас у світи ясне сузір’я Ліри,
де пінить океан кипучого життя.

Літ.: Наука і культура. Україна: Щорічник. 
Вип. 24. – Київ, 1990. – С. 238 – 239.
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СПОГАДИ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ

Меланія НАЗАР, м. Луганськ.
6 січня 1934 року народження, село Ізби 

Горлицького повіту Краківського воєводства. 
Живу у Луганську. Причини переселення мені 
невідомі, знаю тільки те, що казали після вій-
ни. Ніби поляків переселяють із України, а нас 
українців – із Польщі в Україну. 

Спочатку переселення було добровільним, 
але через деякий час всіх переселили, так що в 
селі нікого не залишилося. Мені тоді було лише 
10 років. Пам’ятаю, як нас везли у вагонах ра-
зом із худобою. Їхали дуже довго. Привезли нас 
у Станично-Луганський район Ворошиловград-
ської області на станцію В.-Вільхова.

Підселили нас на квартиру до однієї баб-
ці, яка жила з внучкою. Їсти нічого не було, 
спочатку обходилися тим, що вдалося взяти з 
дому в Польщі, де в нас було все необхідне 
(дім, земля, корова і дрібне господарство), а 
потім і взагалі жили впроголодь.

На новому місці нам довелося виживати, 
хто як може, в прямому сенсі цього слова. 
Мама працювала в колгоспі, їй давали за від-
працьовані трудодні якісь-там крупинки зерна. 
Мені не випала можливість вчитися. Довелося 
іти працювати, щоб заробити на шматок хліба.

Мама через деякий час захворіла, на кол-
госпні трудодні їй ніхто нічого не платив. Стаж 
у неї був колгоспний. Потім дали 12 карбован-
ців пенсії за всі відроблені роки і рабську пра-
цю. Ми навіть не просили про підвищення пен-
сії, не було сенсу. Всі жили на мою зарплату: я, 
мама і брат. Потім брат женився і жив окремо 
від нас. 

Спочатку нас дуже довго називали «поля-
ками». Доводилося пояснювати, що ми не по-
ляки, а українці і тому нас переселили з Поль-
щі. Проте кожному не поясниш. Брат, коли 
влаштувався працювати на шахту, забрав нас 
із мамою до себе. Потім нам дуже довго до-
велося працювати, щоб заробити на державну 
квартиру. І лише після того, як ми отримали 
квартиру, стали жити по-людськи. 

Мама моя померла в 1987 році, а потім тра-
гічно загинув і муж. Я залишилася зі своїми си-
нами Олександром і Віталієм. Згодом вони по-
чали жити окремо, а я зовсім залишилася одна. 

Від часу переселення нас із Польщі в Ук-
раїну пройшли роки юності. Хоч пройшло ба-
гато літ, але ми завжди відчували і відчуваємо 
те, що тут нікому не потрібні і що за весь цей 
час ми були і залишаємося чужими в очах тих, 
хто родився і живе на українській землі від по-
чатку свого життя і до кінця.

Літ.: Форостюк О. Д., Ясінчак П. М. Де-
портація українців з Польщі на Луганщину у 
1944-1946 рр. (слідами архівних документів): 
Дослідження, документи, спогади. – Лу-
ганськ, 2010. – С.167-168. 

(Запис 2005 р. Пер. із рос. І.Дуди).

Роза МАДЯК, с. Переможне Луту-
гинського району Луганської області.

22 квітня 1924 року народження, с. Чарна 
Горлицького повіту Краківського воєводства. Я 

закінчила 4 класи (сільської школи): нас учили 
на польській мові, українську викладали чоти-
ри уроки на тиждень. 

Причини переселення нам не пояснювали. 
Пояснили, що українці повинні жити в Україні. 
Робили заміри хат, землі, обіцяли, що це все 
ми будемо мати на новому місці. Це добровіль-
не переселення носило примусовий характер. 

Родина наша складалася зі семи осіб: 
батько, мати, чотири сестри і дядько. Батько 
помер у 1944 -му, мати – у 1940 році.

(Урядова) делегація з України повідомила 
про добровільний переїзд. Добровільно виїха-
ли 60 сімей, інші залишилися. Прожили там 
рік, але поляки їх переселили на колишні ні-
мецькі території (Зєльона Гура).

Дома ми залишили поля, землю, будинки, 
зокрема - 32 га лісу і 15 га пашні (згідно інфор-
мації Львівського архіву). Частину зерна нам 
віддали. Особливого бажання для переїзду не 
було, люди не хотіли виїжджати в інший край. 

Їхали два місяці в одному ешелоні, у від-
критих вагонах. Неможливо було помитися. 
Зупинялися на деяких станціях, бігли до річ-
ки, щоб умитися, рвали траву для скотини. У 
Полтаві хотіли нас зсадити, але ми не захоті-
ли. Мета була – попасти на Донбас, де багатий 
край, родючі землі, багато шахт, виробництво. 

Остання тупикова станція - Бразоль. Чути 
крики: «Везіть нас назад!» Нам пояснювали, 
що нас за 5 км чекають. Почалася метушня: 
довго плакали, старі губили свідомість. Зморе-
ні довгою дорогою, збентежені, сумні обличчя 
від місцевості (степу), куди попали - всі були 
розчаровані. Міліція викидала речі (з вагонів). 
Начальник станції благав покинути вагони. 
Мрія про гарне життя покинула людей. Але ро-
бити нічого... Потім приїхали гарби з волами і 
60 родин поїхали в малозаселене (кол. німець-
ке) село Шмідтівка, зараз наше Переможне. 

Поселили нас у землянках. Довелося жити 
трьом сім’ям в одному дворі… Їх було 6, а 
нас – 22. Спали на горищі, спостерігали небо, 
місяць і зорі. Дощ і сніг падав на голову. Жили 
так до грудня. Потім нас відокремили і дали 
розвалену хатку, яку до весни відремонтували. 

Умови життя стали неможливі, люди по-
чали хворіти, (поширився) тиф і воші. Багато 
хворіли в сім’ях Перегримів, Стафіняків, поми-
рали діти. Але треба було жити… Працювали 
важко. Місцеві недоброзичливо нас прийняли, 
називали «поляками».

Минав час, ділення на своїх і чужих при-
пинилося. Дівчат наших довго не хотіли брати 
заміж, але потім прижилися, змирилися. Сюди 
привезли дві корови і телицю. Одну корову 
продали. За працю (в колгоспі) нам давали по 
200 грам зерна на трудодень. 

Заміж я вийшла у 1948 році. Маю 4-х ді-
тей, три доньки і сина, шестеро внуків. Доньки 
Ліда і Надія працюють в аеропорту. Син Пе-
тро – фермер. Світлана працює в нього бух-
галтером. Живемо дружно, допомагаємо один 
одному. 

Літ.: Там же. – С.177-179 
(Запис 2005 р.)

Іван РУСЕНКО 

ЛЕМКІВСКА  
ПІСЬНЯ

Полетів  бы-м на край сьвіта – 
Яко вітер, што в полю літат, гей,
В Гамерицкій край.

Лем жаль мі тя, моя  хыжо , (2р.)
соломяна – жаль!

Кой  в нас превелика біда, 
І не мож заробиц  хліба, гей,
Мушу іхац в даль.

Лем жаль мі вас, моі  верхы, (2 р.)
зелененьки – жаль!

Ой,  жаль мі вас, сейкы сиви,
Што-м вас плекав без три зимы, гей,
Ой, жаль мі вас, жаль.

Бо іначе бы-м  поіхав,            (2 р.)
в Гамерицкій край!

Ой, жаль мі тя, моя страно,
Де жыют з мамичком няньо, гей,
Ой, жаль мі тя жаль.

Хоц  в нас біда, но не піду,   (2 р.)
в Гамерицкій край!
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НАШІ ЮВІЛЯРИ – 
видатні лемківські діячі 

 Жовтень 
160 – Тит МИШКОВСКІЙ (*4.10.1861, с. Перегримка, пов. Ясло +4.02.1936, 

м.Львів) – церк. діяч, письменник, доктор богослов'я. Префект Дух. Семі-
нарії у Львові (1889) і професор Львів. Університету (з 1903).

270 – Дмитро БОРТНЯНСКІЙ (*28.10.1751, м. Глухів, теп. Сумська обл., Ук-
раїна +9.10.1825, Санкт-Петербург) – композитор, диригент і директор При-
дворної Капели в С.-Петербурзі. Дід – із с. Бортне, пов. Горлиці.
Листопад

200 – Йосиф СЕМБРАТОВИЧ (*8.11.1821, Криниця-Село, пов. Новий Санч 
+23.10.1896, Рим) – церк. діяч, архієпископ Львівський і митрополит Га-
лицький (1870-85). Член Галицького Крайового Сейму. Професор і ві-
це-ректор Дух. Семінарії у Відні (1853-59).

70 - Андрій ЛИМИЧ (*19.11.1951, с.Довгий Міст, Красноярський край, Росія 
+23.07.2016, м. Рівне) - лікар-терапевт, гром. діяч. Голова Всеукраїнського 
Фонду роду «Лимич» (Рівне, з 2000). Предки – зі с. Лікоть на Львівщині.

90 - Марія БУРДЯК (Ковальчик *29.11.1931, с. Устя Руське, пов. Горлиці 
+1.11.2020, с. Біла під Тернополем) – педагог, фольклорист, етнограф.
Грудень

110 – Михайло МАЦІЄВСЬКИЙ (*13.12.1911, с.Висова, пов. Горлиці + 
9.08.1987, м.Львів, похов. в с.Лисиничі) – різьбяр, майстер Львів. училища 
прикладного мистецтва ім. І.Труша (1953-63).

ЗВИЧАЇ та ОБРЯДИ, 

пов’язані з їжею

Наше населення у минулому, а нерідко ще 
й тепер дотримує певні звичаї при їжі. Вони 
були нормою поведінки людини, її етикетом. 
Як правило, за столом сиділи мужчини і діти. 
Жінки-ґаздині їли біля пеца, а дівчата стояли 
коло стола, який накривали хлібівкою... На свя-
та стіл накривали по-святковому. Челядь їла з 
однієї миски. Кожен член сім’ї мав свою ложку. 
Їсти розпочинали молитвою, або хрестилися, 
аж потім їли. Після їди ложку клали ниць (за-
глибиною до стола) і знову перехрестилися. 

Якщо хтось чужий прийшов у хату, коли 
челядь снідала, обідала чи вечеряла, то ети-
кетом вважалося запросити прихожого до сто-
ла. Ввічливістю вважалося відмовляння, від-
некування від їжі, дякування. Були зауживані 
певні формули: здорові з Богом… (обідайте, 
вечеряйте). Дай вам, Боже, здоровя і божеске 
пожегнання. 

Вагітній жінці в їжі не відмовляли… Коли 
жінці чогось забаглося (черешень, слив, яблук, 
груш тощо), то гостителі намагалися задовіль-
нити її бажання. Вагітна жінка тоді не сміла 
доторкнутися якоїсь частини свого тіла, бо в 
дитини на такому місці зістане знак… На Снин-
щині такий знак називали забажкою.

На гостинах, кєрмешах, свадьбах і подібно 
етикетом вважалося спонукання до їжі. Ґаздиня 
чи ґазда постійно мали спонукати гостя до їжі: 
но лем ічте, не ганьбийте ся, берте, будте 
як дома..! Гість на гостині мав проявляти со-
ромливість, не зразу брати зі стола, що на ньо-
му було для гостей, мав їсти мало, із тарілки не 
все з’їдати, трохи залишати на тарілці страви, 
багато говорити, проявляти інтерес до всього. 
Така поведінка гостей за столом у нашому ре-
гіоні не всюди засвідчена. Не доїсти із своєї та-
рілки на Пряшівщині вважалося неповагою до 
господарів, знаком, що ґаздиня не справилася 
із кухарською справою, зварила несмачно.

На стіл ніколи не сідали, бо на столі лежав 
«святий хліб». Він у нашому побуті був у вели-
кій пошані. Коли розрізали цілу буханку (підпа-
лок) хліба, то на спідній частині ножем робили 
на ній хрест, аж потім різали його. Якщо хліб 
упав на землю, то його піднімали і цілували. 
На гостину чи свято несли двоякий хліб: зви-
чайний і білий. Культ хліба відігравав особливу 
роль у весільному обряді. З хлібом приходили 
свати сватати невісту і в знак згоди свати об-
мінювалися хлібом. Хліб несла невістка, коли 

вперше приходила до сім’ї жениха. Хлібом 
зустрічала невістку свекруха на порозі свого 
дому. На свадьбу пекли спеціальний хліб, який 
у нашому побуті називався радісник, в інших 
місцевостях – торганик… Хліб, як атрибут ба-
гатства, утримується у нас ще й тепер у вигляді 
торта …

Певних звичаїв дотримували ґаздині при 
випіканні хліба. Ґаздиня не любила, аби хтось із 
чужих заглядав у пец, коли вона саджала хліб 
пекти. Коли вона пекла паску, то на пецу ніхто 
не смів сидіти, щоб паска не заломилася…

 На Святий Вечір пекли крачуна, на другий 
Святий Вечір (Водохрещення) пекли рогача. 
(…)

Як правило, на Святий Вечір перед ве-
черею вся сім’я умивалася на потічку, жеби 
бути здоровою. Останньою вмивалася госпо-
диня і приносила із потічка у дійничці води на 
знак того, щоб дійничка цілий рік була повна 
молока…

Перед вечерею ґазда йшов у стайню зі свіч-
кою і хлібом-крачуном, з якого трохи відломив і 
дав кожній худобині з’їсти…

На Святий Вечір варили дев’ять страв, в 
інших округах – дванадцять: хліб, мед, часник, 
гриби, мачанка, капуста, пироги, бобальки, 
фасолю, сливи, кашу, юху (узвар із фруктів), 
рибу…

На Великдень пекли паску. Вона мусила 
бути велика і кругла. Її і зараз печуть, але малу, 
таку, аби вмістилася до кошика разом із яйця-
ми, ковбасою, шинкою, маслом, жовтою груд-
кою, солониною та ін…

На радість дітям, на Великдень мати пекла 
зозульку – калачик з кислого тіста, сформо-
ваний у птицю. В інших місцевостях пекли, а 
нерідко і зараз печуть, баранка, як символ ба-
гатства. Крім того, із залишків кислого тіста від 
паски пекли хлібину, яку наповнювали зерном, 
що лежало на Святий Вечір під обрусом на сто-
лі, і несли також святити…

У таке свято як Главосійки – Усікновення 
голови Йоана Хрестителя, намагалися взагалі 
не варити, а коли зварили бандурки, то їх їли 
прямо з горщика, бо з тарілки або миски вва-
жалося гріхом.

Літ.: Зузана Ганудель. За культурну на-
ціональну єдність.– Пряшів, 2018. – С.339-341. 
Скорочений варіант статті.

Михайло РЕШЕТАР, м. Калуш.

СПОГАДИ за листопад – грудень 1944 р. 
Господарство Степана Решетаря, мого 

батька, на той час було велике: 12 га землі, 
хата 14 х 10 м, стодола 16 х 10 м., пивниця му-
рована для бандурок [картоплі] 7 х 7 м, дровар-
ня 6 х 7 м. Сім'я – чотири особи: батько Степан, 
мати Анна, сини Михайло (10 років) і Данило 
(1,5 роки). Бабця з Пухирів – лежача, хвора. 

Стояла осіння пора. Збіжжя зібрано з полів, 
помолочено овес, жито, ячмінь. Здано контин-
ґент [податок] із огороду зерном. Отримано 
бетсукшайни [талони] на купівлю посуду, взуття 
та інших речей побуту. Поляки співали: «Німці 
мают бетсукшайни, а мы маме буты файни». 
Після здачі континґенту залишилося 6 тонн 
жита, 5 тонн вівса, 3 тонни ячменю, сіна повне 
горище, стодола соломи і сіна. Це все для від-
годівлі коня, чотирьох корів, 19 овець і 27 штук 
птиці. 

В нашому селі [Святкова Велика, повіт 
Ясло] стояло німецьке військо: 4 офіцери і 5 
солдатів для обслуги, коні-ваговози і дві по-
льові кухні. Вони готували їжу і каву для воя-
ків-фронтовиків, які відправляли фірами до сіл 
Крампна і Мостова. Місцеві жителі їм заважа-
ли. Німці вирішили вислати нас від лінії фронту 
до Горлиць, що біля 40 км від села. Час для 
збору дали дві години. Можна було взяти воза, 
коня і корову. До воза поклали хвору бабцю, 
двоє дітей, постіль, мішок сухарів. Батько і 
мати йшли пішки. Дорога, яку ремонтували ро-
сійські військовополонені, вела через Свіржову 
Руську до Бортного. 

Першу ніч ночували в селі Ропиця, другу – в 
Горлицях, у паровозному депо. Дали по кусоч-
ку хліба і горнятку кави. Другий день їхали до 
Бобової: було холодно, йшов дощ. Ми змокли 
і змерзли. Нас поселили до польської родини 
Рубльовських. Дали соломи на підлогу. Коня і 
корову завели до стайні, накормили своїм сі-
ном. Щоб зігрітися, довелося щодня збирати 
хмиз біля річки. 

Мати, щоб нас нагодувати, пішла жебрати 
до поляків. Батько повернувся назад до Свят-
кової, подивитися, чи виїхали німці. Через два 
дні вернувся із новиною, що німці виїхали на 
Захід. 

19 грудня померла хвора бабця, в якої 
батько був прийомним сином із 5 років. Коли віз 
із труною бабці під'їхав до цвинтаря, повернув-
ся батько. Він поміг перенести труну до гробу. 
Це була його остання послуга, як прийомного 
сина. 

25 грудня, на польське Різдво Христове, 
господиня запросила нас до себе, на вечерю. 
Дала мені до рота проскуру і побажала бути 
польським жовніром, а моїй родині – здоров'я і 
скорого повернення до рідного села. Наступно-
го дня ми відвідали костел.

29 грудня повертаємося в село, поки ще 
хата ніким не була заселена. При підході до 
Горлиць, в небі з'явилися два російські літа-
ки-розвідники. Від дороги по них стріляли ні-
мецькі зенітки. Німець кричить: «Кожедуб!» 
Літаки пролетіли, супротиву не чинили. 

Після міста, на дорозі нас зустрів німецький 
патруль на конях. Запитав: куди їдемо? Батько 
назвав перше село і нас відпустили. Цього дня 
ми доїхали до Бортного і там заночували. Зран-
ку, на другий день мене з коровою направили в 
село. По дорозі я зустрів сільську дівчину Анну 
Дронь. Почав падати спокійний лапатий сніг. 
Під вечір ми добралися в село. Хата стояла 
пусткою: ні сіна, ні соломи, ні зерна. Так поча-
лося нове життя. 

Через день приїхала друга партія німців і 
польові кухні. Німці вели себе мирно, частува-
ли нас цукерками. Через 10 днів і вони відсту-
пили.

Мати і батько звернулися за допомогою 
до родичів. Бо треба було якось вижити. Вони 
відгукнулися. Але в червні 1945 року нас усіх 
депортували на Схід, в радянську Україну. 

V
Лариса СОРОКА 
(з дому Гойняк)

Народилася 25 березня 1957 р. в м. Мо-
настириська Тернопільської області в сім'ї 
Ореста та Руфіни Гойняк. Дитинство Лариси 
проходило в дружньому родинному колі лем-
ків-переселенців, які вміли радіти життю за 
будь-яких обставин.

Важка доля бабусі Теклі, чоловік якої по-
невірявся по концтаборах, а вона залишилася 
напризволяще з чотирма дітьми і потрапила 
під акцію виселення, стала для Лариси силь-
ною жінкою, яка здатна була згуртувати родину 
та забезпечити достойне життя дітям. Спогади 
про бабусю постійно допомагали Ларисі в її по-
дальшому житті.

Закінчила Монастириську середню школу з 
відзнакою. Після цього вступила в Тернопіль-
ський філіал Львівського політехнічного інсти-
туту, де здобула фах інженера. В студентські 
роки познайомилася із Богданом Сорокою, 
батьки якого також були виселені з рідних зе-
мель у Коломию. Згодом вони створили сім'ю. 
Після закінчення навчання Лариса і Богдан 
працювали на комбайновому заводі в Тернопо-
лі. Виховували сина Юрія та доньку 1рину.

Але родинне щастя було недовгим – у 1999 
році Богдан Сорока передчасно помер і Лари-
са залишилася сама з дітьми. В цей непростий 
час на допомогу прийшли друзі й колеги, зав-
дяки яким вона здобула новий фах і почала 
працювати бухгалтером. Поєднуючи кілька ро-
біт, вона стала опорою для дітей та підтримкою 
для літніх батьків.

Лариса завжди пишалася своїми дітьми та 
їхніми досягненнями. Вона змогла подарувати 
їм багато можливостей, які вони використали в 
житті. 

У громадській роботі не забувала своє ро-
динне коріння: була членом правління обласно-
го товариства «Лемківщина», головою міського 
товариства, головою Контрольної комісії ВУТЛ, 
організатором та активним учасником органі-
заційних комітетів багатьох заходів лемківської 
спільноти в Тернополі (спорудження пам ̓ятника 
жертвам депортації, Лемківської церкви, кєрме-
шів), щорічних Всеукраїнських і Міжнародних 
фестивалів у Монастириську, Різдвяних і Ве-
ликодніх свят, майстер-класів. Останнім часом 
займалася створенням історичного альманаху 
лемків Тернопільщини. Збереження історичної 
пам'яті про Лемківщину, відродження їхньої 
культурної спадщини було справою всього її 
життя, до останнього дня.

Серце Лариси Сороки перестало битися 
16 листопада 2021 р. Це стало непоправною 
втратою для всієї родини, для друзів, краян й 
однодумців. Похована на міському цвинтарі в 
Підгородньому біля Тернополя, поряд із чоло-
віком. 

Вічна їй пам ять! 

P.S. За іронією долі її мама пішла засвіти 
наступного ж дня – 17 листопада 2021р. 

КАПЛИЧКА З давніх часів на Лемківщині жила тра-
диція ставити, як обереги, фіґури святих, 
будувати каплички і церкви в пам'ять про 
визначні події чи історичні дати. 

Ми, з чоловіком Мирославом, задумали 
побудувати капличку. Для цього потрібен 
був дозвіл на будівництво від архітектури, 
який ми отримали в 2003 році. За два роки 
ми побудували капличку і освятили на праз-
ник Покрови Пресвятої Богородиці. Скуль-
птор Ігор Семак, наш родич, зробив фіґуру 
Божої Матері. В капличці одночасно можуть 
молитися більше 30 прихожан.

Найбільше тішилася капличкою моя 
мама Ганна Гашко, яка народилася 1930 
року в селі Граб (повіт Ясло).

У 1945 році батьків моєї мами з родиною 
(брата Івана й сестри Ольги) примусово ви-
везли в УРСР. Батьки моєї мами – дід і баб-
ця, дуже тяжко перенесли це переселення. 
Вони побудували вдома нову хату і каплич-
ку і змушені були все залищати. Їх вивезли 

на Донбас (тодішня Сталінська обл.). Там 
захворів на малярію і помер мій вуйко Іван. 
Наші люди дуже хворіли.

Через рік, під час голоду, дід і бабця втек-
ли на Прикарпаття, ближче до кордону. Опи-
нилися в селі Хотінь біля Калуша, яке тепер 
знаходиться у складі міста. В маленькій ха-
тинці ще жили поляки, яких невдовзі вигна-
ли до Польщі.

Дуже неприємно було заходити в ту хату. 
Але іншого житла не було, тому мусіли з цим 
миритися. Думали, що ненадовго, але жили 
до самої смерті. 

Мама завжди казала, що більше нічого 
б не хотіла, тільки би подивитися на свою 
хату і помолитися в капличці. Бажання мате-
рі здійснилося, але не на Лемківщині, а тут у 
Калуші, біля мого будинку. В нашій капличці 
проводяться усякі відправи, молебні, ака-
фісти.

Марія БОБАК, 
м. Калуш
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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.   ЗАСАДЫ  ЛЕМКІВСКОЙ  ПИСОВНІ
4. Букву Ґ ужываме в выпадках, предвидж-

них новым украіньским правописом, і во вшыт-
кых иншо-мовных словах, де єст подана буква 
-g, а не -h: ґавґан, ґазда, ґамба, ґанч, ґачы, ґвер, 
ґумакы, ґуст, драґон, колєґа, ляґєр, оґон, фі-
ґура, фільольоґ, шляґ, шпарґет і т.д. 

5. Буква -Є в шерезьі назывників (укр. імен-
ник) мінят ся на -Е: Ева, Еванґєліє, Евґєній, Ев-
ропа, Еґіпт, езуіта, епархія.

6. Звук а буква – Ї в лемківскій писовні сут 
неужываны: Лемко -іде, а не їде; -іст, а не їсть. 
Гвариме і пишеме: ідло – їжа, іжак – їжак.

Місценазывникы (укр. займенник) -її, -їх 
пишеме, як – єй, ій, нєй, ній; іх. Слова-назыв-
никы женского роду в рождаючому (родовому) 
одмінку, котры кіньчают ся на -її пишеме през 
-иі: батериі, гармониі, кольониі, орґанізациі, 
стациі.

7. Ріжниця медже мнягким -І а среднім -И 
в дуже слів барз невыразна: лєкци(і)я, ори(і)х, 
роси(і)л, ци(і)сар, ви(і)юрка.

Даякы слова можут ся починати і писати 
двояко: И(І)ван, и(і)шов, и(і)нший.

8. Старо-славяньска буква -Ы, наоколо 
якой ведут ся остры дискусиі, знана з кіньця 
ХІ ст. Втовды московитів-«рассиян» ишчы не 
існувало на сьвіті. Она ужыват ся веце на За-
ході Лемківшчыны після пригласних (укр. при-
голосних) і шыплячых, окрім -Ц: быти, жытя, 
дырва, рыба, рыж, хыжа. В множыні: засады, 
крижы, школы. Єднак маме выйняткы сред 
прислівників: глубший, инший, молодчий, сьві-
жий, туньший.

Придавникы (укр. прикметник) в называю-
чому і винячому одмінках множыны закіньчуют 
ся на звичайне -И: біли, граматични, лемків-
ски, чорни. В украіньскій мові они мают закін-
чыня на -І.

Заміна буквы -Ы на -И веде до радикаль-
ной зміны значыня слів. Приміры ононімів: 
быти – бити (битися), дым – дим (будинок), 
пыск – писк (пищати), сын – син (синька), ты 
– ти (тобі).

9. Буква -Й не служыт як злучник. Замісто 
нєй пишеме -І або -А: три а штыри.

10. Без потребы помнягченя буквы -Л 
пред гласним -І, як то подав І.Верхратскій в 
своій барз вартісній працьі (кльіщі, льіс, льія, 
мльіти, пльінити, сьльіпак). В тых словах -Л 
вымовляме мягко без мнягкого знаку. Іх треба 
однести до місцевого діялєктизму. 

Буква -Л помнякшує ся пред гласним – О: 
льогіка, льокатор, Павльо,понедільок.

11. По буквах -З, -С, -Ц медже пригласними 
і пред гласним -І пишеме -Ь: бесьіда, зьвізда, 
зьіля, красьні, сьвато, сьім, сьмітя, сьміх, 
сусьід, цьвічыня, цьіпы. Прото маме шерег 
выйнятків: касієр, осмий, росіл, слонь, стівка 
і т.д.

12. В лемківскій бесьіді (як і украіньскій 
мові загалом), не барз часто послугуют ся зву-
ком і буквом -Ф. Ньом почынают ся слова выім-
ково иншо-мовного походжыня.

13. Шыпляча -Щ замінена поєднаням скла-
довых букв: -шт (што – що, штоден – щоден-
но) або -шч (шчесьтя – щастя, шчырий – щи-
рий).

14. Буква -Ю тиж ужыват ся барз рідко: в 
мому Словнику (2.363-364) она занимат лем 
13 позицій: з них штыри – особови імена.

15. В лемківскім писмі цьілком не ужываме 
апострофу пред буквами -Я, -Ю, -Є. Без того 
знаку мож ся обыйти !

16. Частку -ся в кіньци і на початку зво-
ротніх часослів (укр. дієслово) пишеме осібно: 
здає мі ся, сподіваме ся, ся минуло. В кіньци 
часослів -ся мож писати през криску (укр. де-
фіс).

17. Частку -зме в кіньци часослів тіжек пи-
шеме през криску: ходили-зме (ми ходили).

18. Назывникы мужеского роду, котры оз-
начают фах і кіньчают ся на -ао, яр, тиж вымов-
ляме і пишеме твердо: масар, косар, рыбяр, 
увчар.

19. В назывниках среднього роду єднины, 
якы кіньчают ся на -Я, здвоіня букв не робиме: 
витаня, жытя, заданя, зьіля, сушыня, чытаня.

20. Приросткы придавникових слів, утво-
рених од ґеоґрафіних назв і славяньских фа-
мелий, пишеме през -зкій, -скій, -цкій: лемків-
скій, польскій, узкій; Острозкій, Островскій, 
Потоцкій.

21. Закінчыня часослів 3-ой особы гнеш-
нього часу єднины і прешлого часу множыны 
вымовляме твердо, пишеме без -Ь: гуляют, 
ідят, крачают, сьпівют.

22. Назывникы мужеского роду, котры в 
украіньскій мові кіньчают ся на -Ь, по-лемків-
ски мовиме твердо: вінец, ден, кін, місяц, пер-
сьтін, повіст, стичен, хлопец.

23. Назывникы твердой групы множыны 
можут кіньчати ся на -ове: братове, мужове, 
пташкове, сватове, сынове.

24. Назывникы мужеского і женского родів 
в творячому (укр. орудному) одмінку єднины 
мают закіньчыня -ом: броньом, водом, голо-
вом, мапом, руком, хыжом.

25. Наросток (укр. префікс) -від в лемків-
ских словах мінят ся на -од в назывниках (од-
повід, одроджыня), часословах (одыйти, одмі-
нити), придавниках (одкрытий, одповідний), 
прислівниках (однедавна, одраз).

26. Украіньскій префікс -пере ужыват ся 
в лемківских одповідниках як наросток -пре, 
преважні в часословах (пребывати, предви-
діти, прейти), і похідних од них назывниках, 
придавниках і прислівниках (предчутя, пред-
часний, преселіня).

27. В прислівниках можливы заміны кінь-
цевих букв -Е або -О на -І: бездарні, гарді, до-
брі, жычливі, окописті, файні.

28. По-лемківски од першой особы гвари-
ме твердо, на -ам: знам, мам, повідам, три-
мам, слухам.

29. Придавникы мужеского роду зо приро-
стком -ій, в средньому роді єднины змінюют ся 
на -кє: бідацкій – бідацкє, дикій – дикє, сель-
скій – сельскє.

30. Часословы 2-ой особы єднины клич-
ной формы закіньчуют ся на твердий приглас-
ний: Бер! Гвар! Ід! Нес! Прид! Ход! Такы самы 
часословы множыны закіньчуют ся на -ме, 
-те: Берте! Возме! Гварте! Ідте! Придте! 
Ходме!

31. Взоровы сут скорочыня до часткы -ле, 
про што ишчы зауважыв І.Верхратскій (1.5): 
Гвар-ле! Под-ле гев! Спо-ле! Спо-ле гев! Но-
ле но! Хо-ле хо! Ге по-ле! Тіжек: на-не (на ньо-
го), на-ні (на них).

32. Складни придавники пишеме през кри-
ску: иншо-мовний, ліво-бережній, мясо-молоч-
ний, старо-славяньскій, чуджо-земний, фізи-
ко-математичний. 

33. Шерег слів, пришлых од старо-славянь-
ской мовы, мвют неповно-гласни формы 
назывників і придавників: блото, власы, 
дрога, здравий, злото, строна. Буква -О по 
пригласних може ся міняти на -В: блато, вла-
си, драга і т.д.

34. Цєкаво, же даякы слова міняют ся през 
престановку звуків і букв: гырмит (гримить), 
дырва (дрова), кырв (кров), коприва (кропива), 
кыршыти (кришити), пыршч (прищ), терез-
бий (тверезий), тырвати (тривати), хырбет 
(хребет).

35. З великой буквы пишеме слова, пред-
виджени украіньским правописом. Окрім 
того – назвы наций і народовости: Лемко, Ру-
син, Украінец, Поляк, Словак і т.д. Так зване 
«по-батькові» Лемкамы не было ужыване (як 
і в Европі загалом!).

36. Иншо-мовни імена и фамелиі пишеме 
без змін (за ориґіналом): Владімір, Пйотр, Ніко-
лай; Словацкі, Міцкєвіч, Достоєвскій.

37. Шерег лемківских слів были запожыче-
ни за часив Австро- Венґриі од сусьідів: нім. – 
гобель, кольба, конто, шурц; австр. діялєкт – 
фрас, шафель, шпарґєт; пол. – ґадати, дзецко, 
тераз; слов. – мамічка, шварний; рум. – кляґ, 
бриндзя, хотар.

38. Лемківски слова мают сталий притиск 
(укр. наголос) на предостатній склад (вóда, 
рýка, дерéво, корóва). Притиск може ся змі-
нювати: при зміні значыня слова (погар – по-
гарик); при одмінках слова (явір – явору), в 
словах иншо-мовного походжыня (вариянт, 
лєкция); в пісенних текстах (Заграйте мі, гусь-
лі …).
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Штефан КРИНИЦКІЙ, м. Івано-Франківск

ЛЕМКЬІ В КРИНИЦИ МАЛИ ПРАВО ФІЯКРУВАТИ

Кажда родина на Лемківшчыні жыла за ра-
хунок власной ґосподаркы. Над ріками, в доли-
нах, зарінках і схованих од вітрів обочах сьіяли 
преважні ярец, овес і озиме жыто, даколи – 
пшеницю, лен, команицю, садили ґрулі (ком-
пери), карпелі і капусту. Капусты садили барз 
дуже. На зиму квасили для родини сто-літрову 
бочку, а пак іли єй суровом або вареном. Три-
мали коровы, пацята, куры, гуси і качкы. Діти і 
бабы зберали по лісах ягоды і грибы. Поважни 
ґазды мали млины і тартакы. Для молочыня 
зерна ужывали кєраты і молотаркы. Инчы ґаз-
дове зарабляли на фурманцьі – заготовляли 
дырва і возили кінми выробы. 

В селах водили ся ріжни промысли. В 
Шляхтовій а Новици майстрували лыжкы, ка-
сеткы, боденкы. В Балутянцьі а Риманові про-
вадили різбярство, кушнірство і столярство. В 
селі Лосьє добывали маз, яку возили на Східну 

Галичыну, а навет – на 
Литву. Подибним про-
мыслом занимали ся 
дротаре зо Явірок, Бі-
лой і Чорной Воды. В 
Сьвятковій і Крампній 
зо коренів ялівця плели 
кошыкы. В Перегримцьі 
выробляли березови 
мітлы. Во Вільцьі тіж 
плели кошыкы і півкошьі 
з лозины. Майстрове зо 
Крампной, Бортного і 
Цеклиньской Волі теса-
ли зо каменя-пісковика 
велики і мали млинар-
ски жорна, точыла і 
оселкы для остріня но-
жив і косив.

Попри ґосподарку, 
в Криници і других здройових місьцях, добрий 
заробок лемківским родинам давала т. зв. 
«фіякєрка». Для того ґазда мусьів мати пару 
кони, фіякєр (бричку) і лєґітимацию (посьвід-
ку) на право ізды кінми і обслугы люди. Лєґі-
тимацию выдавав місцевий уряд. То была 
книжечка зо твердом чорном обкладинком, 
выміром 10х8 см і мала 14 листків. На 3-ій 
стороні помішчена знимка (потрет) посьідача 
(6х4 см), завірена печатком Стражы Пожарной 
і особистим підписом. На 4-ій стороні подани 
пашпортни відомости: фамелія, імено, дата і 
місце уродин, імена родичив і опис особы (ріст, 
кольор волосья і очы, форма головы, носа і 
ґамбы). На иншых сторонах зазначав ся час 
(період) фіякєркы. 

Мій тато Семан Криницкій быв замельду-
ваний 1937 р. і мав фіякєр під №4. Він, як і 
каждий фурман, мав спеціяльний мундур. На 

голові – скоряна чапка, френч зо темно-зеле-
ного сукна, стоячым ковніром і «срибнима» 
ґузьіками, сподні – «галіфе» і скірні. Тато при-
вюз свій мундур до Украіны, пару раз облікав 
го до церкви… Лишыла ся лем його лєґітима-
ция, котру я тримам як памятку (реліквію).

Фіякєр – то штыри-колісна бричка, лякєру-
вана на жовто, на ресорах, зо механічнима 
гальмамы і алярмовима лямпкам по боках. 
Колеса были деревляни, тіж лякєрувани і 
облечени твердом ґумом. Спереду мав высокє 
сьіджыня для подорожніх. Сьіджыня было на 
спружынах, обтягнене скором. На выпадок 
дойчу, розкрывало ся складане скоряне шат-
ро, котре ховало подорожніх од негоды. Взимі 
издили на спеціяльних санях, тіж лякєруваних. 
Для зогриваня ніг брали домо-тканий коц з 
грубых вовняних ниток, званий «бараниця». 
Для фіякєркы выкорыстали спеціяльну збрую 
зо мосяжнима (міднима) бляшкамы, дзвіноч-
камы і френзлямы.

Вліті на фіякрах, а взимі на санях, під ме-
льодию дзвіночків, фурмане возили курорт-
ників по околицях Криници на спацер: на гору 
Яворину, до кавярні “Zloty rog” або ресторациі 
“Cichy koncik”.

Коли настала война, фіякєр і сани тато 
сховав в причілку під соломом. В кіньци 1944 
року, коли фронт дишов до Польшчы, а німцьі 
почали втікати на Захід, до нас пришов офіцер 
з поліциянтамы і зробили ревізию. Нашли фія-
кєр і сани, запрягли пару кони, побили тата, 
бо він протестував, і поіхали. На другій ден 
кобыла прилетіла в упряжы до стайні. За ньом 
зас пришли поліциянты. Кобыла – норовиста, 
не пушчала до ся чуджых люды і тато мусьів 
дати для помочы конюха Семана. Веце ани 
його, ани кони нихто не видів.


