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З наступаючим Новим 2012
роком й Різдвом Христовим,

дорогі лемки-українці, русини й росіяни, словаки, роми –
всі краяни, угорці, румуни… всіх вітаємо, вби нас почули! Скоро Новий Рік! Святе Різдво Христове, принеси на
Срібну Землю злагоду – не горе!
Заступися, Божа Мати, вкрий своїм омофором всіх благочестивих і Карпатські гори. Пошли радості – не сльози, росяні світанки, хай дитятко поцілує свого нянька й
мамку. Хай нам вродиться пшениця, жито й команиця,
хай зацвіте в синіх горах зелена ялиця. Хай дзвони сповіщають радість! Радість – не біду, хай всі радо заспівають колядку святу. Нова радість усміхнеться кожному
із нас, в Новий рік і в добрий час!

Ðåäàêöiÿ ãàçåòè «Ëåìêè Êàðïàò»
Дорогі наші брати, лемки Закарпаття!
Щиро вітаю Вас з наступаючим Новим роком й Різдвом Христовим!
Бажаю Вам й Вашим родинам міцного карпатського здоров’я, лемківської
мудрості, щирості й поваги один до одного.
Хай Новий рік й маленький новонароджений Ісусик принесуть у Вашу хату
мир, радість й Божу благодать. Смачної Вам куті, веселих лемківських коляд,
великих смачних пирогів й ніяких ворогів.
Щиро Ваш Олександр Венгринович,
голова Всеукраїнського товариства «Лемківщина»
Дорога наша лемківська родино!
Від усього серця вітаю всіх нас з наступаючим Новим роком й Різдвом Христовим!
Міцного нам всім здоров’я, радості від кожного прожитого дня, віри у щасливе майбутнє.
Вірю – воно обов’язково до нас прийде. Молімося до маленького Ісусика, й він почує наші молитви
й кожному просящому дасть те, чого він заслужив. Любімо один одного. Поважаймо, радуймося здобуткам на благородній ниві збереження й примноження культури лемків Закарпаття.
З глибокою повагою Василь Мулеса,
голова Закарпатської обласної організації «Лемківщина»

Колядуйте разом з нами
Нова радість стала

Небо і земля

Нова радість стала,
яка не бувала,
Над вертепом звізда
ясна світлом засіяла.

Небо і земля – 2 р.
Нині торжествують.
Ангели й люди – 2 р.
Весело святкують.

«Чудо! Чудо!» повідають
У Вифлеємі – 2 р.
Весела новина.
Пречиста діва – 2 р.
Народила Сина!
Отцівське Слово – 2 р.

Де Христос родився,
з Діви воплотився,
Як чоловік пеленами
убого оповився.
Пастушки з ягнятком
перед тим дитятком
На колінця припадають,
Царя-Бога вихваляють.
– Ой ти, Царю, Царю,
небесний Владарю,
Даруй літа щасливії
цього дому господарю.
Даруй господарю,
даруй господині,
Даруй літа щасливії
нашій славній Україні.

Робота народного майстра Василя Шипа «Бетлегеми».
Христос родився!
Бог воплотився!
Ангели співають,
Славу складають;
Пастухи вітають,
Поклін складають,

Зодяглося в тіло.
В земній темряві – 2 р.
Сонце засвітило.
Ангели служать – 2 р.
Господу своєму.
Співають: «слава!» – 2 р.
Новородженому.

Íîâèíè Ëåìê³âùèíè
Ужгород
Правління ЗОО ВУТЛ повідомляє, що 13-15 травня 2012 року
у м. Горлиці, Республіка Польща, відбудеться Конгрес Світової
федерації українських лемківських об’єднань. Делегатом на
світовий Конгрес від України й Закарпатської області обрано
письменника Василя Мулесу.

с. Кострино Великоберезнянського району
В с. Кострино відбувся обласний фольклорний фестиваль «Лемківська Ватра». Свято проводилося на Великоберезнянщині вдруге.
Всеукраїнське товариство «Лемківщина» щиро вдячне керівництву
Закарпатської області за сприяння в проведенні фольклорного
фестивалю лемків Закарпаття.

Ужгород
Лемки Закарпаття відзначили 20-ту річницю незалежності України. Приємно відзначити, що серед вшанованих владою громадських діячів й голова ЗОО ВУТЛ, письменник Василь Мулеса.
Голова облдежрадміністації Олександр Ледида особисто вручив
пану Василю Почесну грамоту ОДА. Вітаємо.

Монастириськ. Тернопільська область.
XIII Всеукраїнська лемківська ватра пройшла в цьому чудовому
містечку з надзвичайним розмахом. Участь у святі взяли лемки
Закарпаття. Як відмічалося у багаточисельних виступах, Монастириськ став для лемків України справжньою Меккою. З усього світу
злітаються у це містечко лемки, аби ще раз засвідчити про свою
причетність до великої гілки українського етносу. На ватрі було
вирішено створити неподалік Монастириська велике лемківське
село, в якому б були придставлені лемківські садиби з усіх теренів, де на сьогоднішній день проживають лемки- українці. Лемки
Закарпаття сподіваються, що Закарпатська облдержадміністрація
допоможе їм побудувати в Монастириську закарпатську лемківську садибу, яка б прикрасила лемківське село.

Перечин.
10 жовтня великому другу нашого часопису, одному із засновників товариства лемків Закарпаття Івану Юрійовичу Козаку
виповнилося 75 років. У великому залі Перечинського районного Будинку культури відбувся урочистий вечір з нагоди цього ювілею. Іван Козак – відомий український письменник, громадський
діяч. Сьогодні він у розквіті творчих сил, веде активну роботу
на царині виховання підростаючого покоління. Особливо часто
він зустрічається з учнівською молоддю – завтрашнім майбутнім
нашої держави. Приємно відзначити, що пан Іван шукає талановиту молодь. Особливо дорогі йому юні поети й художники. На
сьогоднішній день Іван Козак зібрав багато творів початкуючої
творчої молоді. Сподіваємося, що незабаром нова книжка юних
талантів побачить світ.

Чинадієво. Мукачівський район.
Угорці Закарпаття відроджують лемківські святині. В с. Чинадієво
крок за кроком відроджується й набирає первісного вигляду колись
дуже запущений, майже зруйнований Чинадієвський замок. Наш
кореспондент побував у замку й мав можливість пересвідчитися
в тому, що замок незабаром стане ще одним з привабливих місць
для гостей Закарпаття. Лемки Закарпаття вдячні уряду Угорської
Республіки за вагому фінансову підтримку реставраторів замку.

ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍß
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МАЙЖЕ ПІВМІЛЬЙОНА ЗАКАРПАЦІВ – ЛЕМКИ?
Або яке слово ви частіше вживаєте – «лише» чи все-таки «лем»?
Те, що на Закарпатті проживають три етнічні групи – бойки, гуцули і лемки
– відомо, певно, всім ще зі шкільних курсів. Але ототожнити себе з котроюсь із
них зможе далеко не кожен. Відтак «НЗ» випала нагода більше дізнатися наразі
про лемків від власне голови Закарпатської обласної організації «Лемківщина»
Василя Мулеси.
Пане Василю, чи не здається вам, що
про бойків і гуцулів краянам відомо все
ж більше? Чому так?
Справді, якщо дві інші етногрупи, як то
кажуть, розкрученіші, про них більше говорять, то лемки якось лишилися на узбіччі
уваги. В тому числі і з боку державної
влади. Чому так сталося – не знаю. Але
найголовніше, що навіть попри те, що
влада лемків не помічала, вони зберегли
себе як консервативну етнічну групу,
зберегли свою мову, культуру, побут, звичаї. Відтак лемки – найбільш збережена
група у первозданному вигляді. Для того,
щоб у цьому переконатися, варто поїхати
в села Березнянщини, Перечинщини чи
Свалявщини і зайти в будь-яку школу. Там
ви обов’язково знайдете нехай маленький,
але вже музей Лемківщини. І екскурсії тут
ведуться на місцевому діалекті української мови – на лемківському. Тим, на якому сьогодні розмовляє це конкретне село.
До речі, ще у 1987 році в селі Зарічево
(Перечинський район) створено музей-хату «Лемківська садиба» (до слова, єдиний
в Україні етнографічний музей лемків.
– Авт.). Тут же діють три фольклорноетнографічні ансамблі – «Лемківчанка»,
«Вербиченька» і «Лемчатко».
А в якій частині Закарпаття переважно живуть лемки?
Сьогодні, я більш ніж у цьому переконаний, ті люди, які є лемками, навіть не
підозрюють про це. Адже на Закарпатті
- близько 350-400 тисяч лемків. Їм належить понад 200 сіл області. Зокрема – всі
села Перечинського району.
Нині ж лемківська культура поширена
у гірських селах Перечинського, ВеликоБерезнянського, Свалявського, Ужгородського, Іршавського, частково Виноградівського районів. Є лемки і на Мукачівщині.
Так, найбільше їх проживає у Чинадійові.
На Ужгородщині ж лемки живуть переважно в селах Барвінок, Глибоке, Гута,
Солотвино, Невицьке, Кам’яниця, Се-

життя. Це вишивка, пісня, уклад життя загалом. Ви ніколи не сплутаєте лемківську
писанку з бойківською чи гуцульською.
Те ж саме стосується й одягу - орнамент
буде різнитися. Він простий, але разом із
тим несе в собі сакральне навантаження.
реднє. А Невицький та Середнянський
Визначними рисами також є обряди і
замки - серед пам’ятників лемківського звичаї. Лемки найбільш характерно просередньовіччя. Саме довкола них форму- являють себе у свята, як, власне, і кожна
валася лемківська ментальність.
інша етнічна група. Адже саме тоді душа
Крім того, лемків багато в Польщі, і характер, притаманний цьому етносу,
Словаччині, Сербії, Хорватії, Чорногорії стає видно. Ну де ще сьогодні перед
тощо. Але автохтони, які зберегли свою Різдвом обв’язують соломою деревцята?
А у нас батько це робить.
Де ще під час вечері ніхто,
а особлива мама, не встає
з-за столу – аби курка не
потратила яйця? Де ще слід
бути дуже тихенько, аби не
збудити Ісуса? Колядки ж і
гучні веселощі можуть починатися лише після того,
як він народиться. Навіть
курей не можна голосно
кликати, коли їх годують,
аби не потривожити Божу
Матір. Я не впевнений, що
це не перейшло в інші культури, що і бойки з гуцулами
так не роблять, але для нас
це дуже характерно.
Безумовно, яскравим виразником лемків є говірка
– бесіда, шо ся сохранила
до нишнього дня. Так, якщо
для бойків звичним є «кінь»,
«він», «сіль», то для нас –
«кунь», «вун», «суль». БабДругу Закарпатську лемківську Ватру запалює
ця в Стужиці чи Ликіцарах
голова обласної організації ВУТЛ Василь Мулеса
вам ніколи не скаже «дай
мені глечик молока», а лише
землю, мову і культуру, живуть тільки «кантя», «горниць» чи «фінджя».
на Закарпатті. Вони навіть мали свої дві
Ну і звичайно як без «лем». Адже це
республіки – Команчанську і Флоринську, чи не найхарактерніша лексична ознака
які мали свій стяг, президента, уряд та лемків.
власну поліцію.
Пане Василю, ви кажете, що свої
Окрім місця проживання, як можна традиції лемки вміють добре зберігати.
відрізнити лемка від того ж гуцула чи Але певно, коли вони їдуть у місто,
бойка?
то часто розгублюють їх. Щось нині
Характерною ознакою, яка відрізняє робиться, аби зберегти унікальність
лемка від решти, є устрій повсякденного етносу?

Угорські журналісти знайомилися
з туристичним потенціалом Закарпаття
розвитку у рамках проекту «Управління
транскордонними дестинаціями в Закарпатській області та СаболчСатмар-Березькому регіоні
Угорщини».
Учасники прес-туру вивчали туристичний потенціал Закарпаття з метою висвітлення його у своїх ЗМІ.
Вони також ознайомились
із процесом створення туристичної дестинації (ТДМ)
на територіїукраїнськоугорського прикордоння.
Така система роботи вже
діє в Угорщині та багатьох
інших країнах світу.
…Суботнього дня група
Василь Копач, член правління Закарпатської обласної
відвідала
Ужанський націорганізації ВУТЛ зустрічає угорських журналістів
ональний природний парк,
Свалявщині працювала група угорських де їх привітно зустрів директор Василь
журналістів, які прибули до області на за- Копач. Він ознайомив медійників з діпрошення Центру українсько-угорського яльністю колективу природно-заповідної
Кілька днів в Ужгороді, на Великоберезнянщині, Берегівщині, Мукачівщині та

установи, головні завдання в охороні і
примноженні навколишнього середовища, відповів на запитання журналістів
всеугорської газети «МадярНемзет»,
Всеугорської спілки журналістів, журналу
Угорської географічної спілки «Глобус»,
кореспондента президентства (Будапешт),
туристичного журналу Північно-алфельдського регіону «Fittvagyok», видавництва Professional Publishing Hungary,
журналу «Тренди в туризмі», вісника
«Napiturizmus», Всеугорського журналу
для жінок, журналу «Дипломат», «Гостинність», журналу туристичного порталу «ÚtiSúgó». А далі була захоплююча
мандрівка теренами національного парку,
ознайомлення з життям населених пунктів
Великоберезнянщини.
Найбільша увага – до споруд сакрального зодчества, дерев’яних церков у Солі
та на Ужку. В ужоцькому храмі, де йшла
підготовка до обряду вінчання молодої
пари, на запитання гостей відповів насто-

Я вас здивую, але скажу, що сьогодні
маємо юного дослідника лемківських діалектів - 11-класницю із Зарічева Світлану
Маслєннікову. Вона зараз під керівництвом доцента УжНУ Ірини Філак готує
до друку лемківський словник. Зібрала
дівчинка вже понад 1000 слів, і всі - з її
рідного села.
Крім того, зараз іде підготовка до світового конгресу лемків. Пройде він у місті
Горлиця (Польща). Також двічі в році
проводимо фольклорні фестивалі - всеукраїнське фольклорне свято «Лемківська
ватра» у Монастириську (Тернопільська
область) і «Закарпатська лемківська ватра» – на Березнянщині. Причому якщо
на першій ватрі було усього 2-3 тисячі
людей, то наступного року їх кількість
збільшилася десь утричі. До речі, культурою лемків цікавляться не лише близькі
сусіди. Так, цього року в Зарічево приїхала студентка Пекінського університету.
Вона навіть кілька наших слів вивчила.
Проводимо ми і свято лемківського сиру
- «Молочна ріка», на яке з’їжджаються
з усієї Верховини. Лемки, до слова,
зберегли ще давні традиції сироваріння
– завдяки кляру (це шлунок молодої вівці
чи кози, коли вона ще не їла нічого, крім
материнського молока), який виконує
функцію сироватки. Його кидають у
молоко, і воно починає бродити.
До всього ми ще й знаходимо реліктові
дерева, до прикладу – в’яз, який при
кореневищі має 9 метрів, а висота його 36 метрів. Дивно, як його до цих пір не
зрізали. Адже ліси вирізаються такими
темпами, що через пару років лемківські
гори стануть лисими. А відтак, будемо
мати проблеми з водою, рослинним і
тваринним світом. Тому проблеми довкілля та екології нас не можуть не зачіпати. Також дбаємо про відродження
лемківської історії. Йдеться, зокрема,
про очільників лемківського руху Івана
Чубчика з Перечина, який, до речі, був
правою рукою Романа Шухевича.
Словом, говоримо правду, яка часто
може і незручна і її не хотіли б чути. Але
кажемо, бо не можемо інакше.
Людмила ОЛІЙНИК,
журналіст
ятель о.Михаїл. А на Ужоцькому перевалі
угорці відвідали військове кладовище
Першої світової війни, познайомилися
з оновленими стендами та інформаційно-довідковими щитами, помилувалися
навколишніми ландшафтами гірських
вершин Карпат з оглядового майданчика.
Приємні враження повезла з собою й
Жужанна Мегес з журналу «Глобус»,
інші члени делегації журналістів. Вона
і її колеги охоче фотографували цікаві
рекреаційні об’єкти, мальовничу природу, вкриті першим снігом дерева,
скуштували мінеральної води ужоцького
джерела. Багато вражень подарувало
всім учасниками прес-туру відвідання
села Стужиці, знаменитих «Діда-дуба»
і дуба «Чемпіон», незабутні фото-сесії
біля дерев-довгожителів, ознайомлення
з роботою колективу Новостужицького
природного науково-дослідноговідділення національного парку, гарячий чай
з місцевого різнотрав’я на лоні природи,
короткі підсумки побаченого і почутого і
таке неохоче прощання. Але і угорцям, і
закарпатцям було цікаво поспілкуватися,
висловити своє бачення на сучасний стан
туризму і охорони природи.
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СУХИМ ПОТОКОМ
ПРОЙШОВСЯ БУРЕВІЙ
Читачі нашої газети попросили кореспондентів часопису розібратися й повідомити на сторінках газети «Лемки Карпат»,
з чиєї волі в урочищі Сухий Потік вирізали
під самий корінь столітні буки. Для необізнаних читачів зауважимо, що урочище
Сухий Потік знаходиться на межі лісових
угідь Перечинського та Ужгородського
держлісгоспів.
Шановні наші дописувачі, патріоти лісу й
хоронителі Карпат, редакція розділяє вашу
тривогу й авторитетно заявляє: у Сухому
Потоці «газдував» буревій, природна
стихія, над якою невладна людина. Ось
як прокоментував це природнє лихо, цей
факт лісничий Кам`яницького лісництва
Григорій Вербовський.
– В ніч з 11 на 12 липня 2011року на території Кам`яницького
лісництва в урочищі
Сухий потік потужний
буревій за лічені хвилини поламав, вивернув з корінням 17 гектарів спілого букового
лісу. Не витримавши натиск стихії, насадження 120-ти річного бука
вмить перетворилися
на звалище потрощеної
деревини. На протязі
трьох днів після обстеження, оформлення
відповідних документів
спеціалізовані фірми «Тріо-Транс», «Ено»,
що мають відповідні дозволи і техніку,
приступили до розробки вітровалів. Враховуючи сильну спеку, потрібно було в
самий короткий період розробити вітровали, не дати буковій деревині «запаритися»,
тим самим втратити свою товарну якість.
На сьогоднішній день майже всі вітровали

дарів зникли з лісу дикі черешні, вирізали,
де лем можна, одвічні дуби, зникли ясен,
явір… Якби тільки задля загального блага.
Ріжуть де завгодно. Ділову частину деревини вивозять, а хмиз, гілки залишають
на волю долі. Все це гниє там, наводячи
жах на звірину й грибарів, мисливців й
туристів. Не будемо загострювати увагу, де
саме сьогодні проводяться катастрофічні
вирубки лісу. Це краще відомо тим, хто
дав дозвіл на такі вирубки. Скажемо тільки, що стихія, а вона прийде,буде більш
масштабнішою, ніж та, що прокотилася
Сухим Потоком. Вже сьогодні відчутні її
результати. В криницях й колодязях зникла
вода, висохли потічки й великі потоки, що
колись живили річку, зникає у водоймах

риба, в лісах птиця… що нас чекає далі?..
Стихія не пошкодує нікого. Ні « біднихгосподарів», яким завжди мало грошей,
ні тих богобійних, худобних горян, що
служать тим «господарям», ріжуть ліс й
дозволяють вивозити його сільськими дорогами (де голови сільських рад, депутати
громадськість, що вміють багато говорити

В’яз у Стужицькому лісництві. Йому майже п’ятсот років. В обхваті більше 9 метрів.
Такому красеню буревії не страшні

розроблено. До кінця грудня плануємо зачистити весь хмиз. Крім того, працівники
лісництва проводять необхідні розрахунки
й готуються до осінньої та весняної посадки. Вся площа, а це 17 гектарів, після
розробки вітровалів буде засаджена високоякісними лісовими культурами.
Дякуємо пану Григорію за професійний
коментар й зауважимо, що лемки Закарпаття з тривогою спостерігають й моляться
Богу за свої рідні Карпати. Сьогодні часто
– густо недобросовісні «господарі лісу»
стають гіршими за природну стихію – буревій. Саме через діяльність таких госпо-

про проблеми лісу, але нічого не робити,
аби завадити винищенню легенів Європи).
Зникають дороги – пішники, висихають
криниці, тікає, шукаючи порятунку, звірина, намагаючись бодай як врятувати себе,
наражаючись на присічені зруби.Часто гине
навіть не підозрюючи, чому й за що. І вже
навіть покровитель лісу й звірини Святий
Губерт не може впросити Всевишнього Бога
захистити ліс й звірину. Людина страшніша
за буревій. Чи довго нам терпіти? Ісусе,
дорогий Спасителю, захисти, заступися за
наші Карпати не дай нас скарати.
Василь Березник

«Нев’янучий едельвейс»
Срібної Землі
Березнянщина… Хто хоч раз побачив
цей мальовничий куточок української
землі, відчув на собі його красу – довіку
не забуде. Ось у цьому прекрасному краї,
у гірському селищі Великий Березний, 5
березня 1947 року в сім’ї робітника народився талановитий журналіст, публіцист,
прозаїк-документаліст, кіносценарист і
актор Федір Іванович Зубанич. Батько –
Іван Васильович Зубанич – народився в
селі Тюшка на Міжгірщині, мати – Юлія
Юріївна Зубанич – родом із Великого
Березного. Родина оселилася на окраїні
селища, на вулиці „Кучели” (тепер Вакарова). У сім’ї народилося четверо дітей:
Василь (1941), Іван (1945), Федір (1947)
та Марія (1950). Батьки все життя тяжко
працювали (батько – у лісі, мати – у лазні), талановиті діти зростали добрими й
щирими, в усьому їм допомагали. Згодом
старший Василь, його син і внуки стануть
відомими футболістами; Іван поїде на
заробітки у Вільнюс, ожениться й залишиться там; Марійка перейме від матері
чарівний голос, за який називатимуть її
„закарпатським соловейком” (нині солістка Закарпатської обласної філармонії, викладач Ужгородського музичного
училища ім. Д. Задора); а романтичний
Федір стане талановитим письменником,
співцем краси й болю земного життя, совістю й гордістю нашого народу.
Але це буде потім. Поки що він – звичайна дитина. Живе, оточений любов’ю й
турботою рідних, серед мальовничих лісів В. Березнянщини. У 1954 році вступив
до 1 класу Великоберезнянської середньої школи (нині гімназія). Допитливий
Ферко (так його лагідно називала мама)
старанно вчиться, бігає, грається з друзями, та ні на мить не може розлучитися з
книгою, що переносить його десь далеко
в омріяні світи. Брати й сестра, бувало,
нагримають, бо ж і за нього працювати
доводилось, а йому ніколи – уже тоді
якісь невидимі промені пробуджували
його розум і фантазію, настроювали душу
й серце, формували почуття.
Навесні 1956 року була велика повінь,
вода забрала будинки, худобу, людей рятували гелікоптерами. Родина Зубанича
теж залишилася без житла, їх оселили в
однокімнатній квартирі в центрі селища.
І знову все заново. Та батьки не впадали у
відчай – вони почали будувати свою нову
хату на вулиці Дубки (нині Гагаріна).
А юний, залюблений у світ Ферко безтурботно ріс собі, часто ходив у ліс по
гриби, збирати польові квіти, бо вже
тоді вабили його буйні ліси й квітучі
полонини, чарували бурхливі річки й
таємничі стежки. Уже тоді він зрозумів,
що народився на особливій землі, де
живуть майстри вишивки, різьбярства,
ткацтва, писанкарства; де з покоління в
покоління передаються багатющі фольклорні скарби: казки, пісні, коломийки; де
зберігаються народні звичаї та обряди, у
яких віддзеркалюється душа людей, їхній
характер, історія.
Після закінчення 8 класу в 1962 році
Федір вступив на навчання до Великоберезнянського ПТУ-33, а в 1965 р.,
навчаючись на останньому курсі, стає
водночас студентом заочного відділення
факультету журналістики Львівського
національного університету імені І. Я.
Франка, який закінчив у 1971р. Тоді ж,
1965 року, Зубанич та інші студенти Великоберезнянського ПТУ-33 проходили
практику на цілинних землях Казахстану.
Умови були жахливими, вони часто недоїдали, тому Федір разом із Ковтаном

Іваном на вантажних поїздах поїхали в
колгосп, щоб заробити собі на хліб. На
сесію у Львів замість Федора поїхав брат
Василь, який був досить схожим на нього.
У 1966 році, закінчивши з відзнакою
Великоберезнянське ПТУ-33, Зубанич

розпочинає свою трудову біографію
робітником у комбінаті комунальних
підприємств Великого Березного, а відтак – трактористом у колгоспі. Дуже
вже хотілося йому відчути землю, стати
справжнім її господарем… Та ні. Це не
його „сродна праця” , не колгоспну ріллю
засіватиме Федір Іванович – Божа іскра
таланту виведе щирого романтика й ніжного мрійника на дорогу журналістики,
а згодом – на літературну ниву. Проте
значний виробничий та життєвий досвід
так згодяться обдарованому юнакові в
подальшій творчій роботі.
Своїми першими пробами пера зачинався як журналіст у „Карпатській зірці”. З
1967 по 1972 рік працює кореспондентом,
потім заввідділом газети „Молодь Закарпаття”. У 1972 році служив у Радянській
Армії в Чехословаччині.
Відслуживши, повертається додому, а
доля дарує йому вродливу Наталію з Великих Раковець, що на Іршавщині. Закохані
побралися, а в 1973 році сім’я переїжджає
до Києва. Згодом у них народиться двоє дітей: Юлія й Богдан. Юлія стане співачкою
в Київському дитячому оперному театрі,
а Богдан – зубним техніком.
Федір Зубанич дуже страждає, що переїхав із Закарпаття в Київ. Перший рік після
переїзду в столицю він кожного дня бігав
до поїзда із Закарпаття – послухати рідну
говірку. А повертаючись плакав, його голос став звучати трагічно, легко викликав
емоції. На Закарпатті залишилася родина
письменника, а він мусить звикнути до
столичного життя й плідно працювати на
літературній ниві, адже це його призначення на землі.
У 1973 – 1975 рр. працює в секторі
преси ЦК комсомолу України в Києві; у
1975 – 1978 рр. – заввідділом літератури
в газеті „Молодь України”; у 1978 – 1981
рр. – заввідділом культури газети „Правда
України”; з 1981 р. – завідуючий відділом
публіцистики, а з 1990 року – відповідальний секретар журналу „Вітчизна”. Певний
час редагує газету „Культура і життя”.
Почав друкуватися з 1962 року в районній періодиці, а потім – і в різних
газетах та журналах України, колективних
збірках...
Мар’яна Шкурда,
вчителька смт. В. Березний
(Продовження дослідження в наступному номері часопису)
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«НАЗАР СТОДОЛЯ» НА ПЕРЕЧИНСЬКІЙ СЦЕНІ
Зустріч з творами мистецтва завжди є
подією для людини. Не так часто ті, хто
живе на периферії, мають змогу побачити
виставку творів художників чи відчути
насолоду від концерту духовної музики.
А про балет, оперу годі вже й мріяти. Для
того необхідно їхати в Львів чи Київ, а це
при нинішній матеріальній скруті мало
хто може собі дозволити.

Афіші запрошують глядачів на вистави в обласний центр, але це не дуже
зручно, бо театральні дійства проходять
пізно ввечері. Проте на прем’єру вистави
«Судний час» Івана Козака у драмтеатрі м.Ужгорода було багато жителів
Тур’янської та Ужанської долин.
Відрадно, що час від часу до нас, у Перечни, приїжджають артисти з Ужгорода
чи Мукачева. Так, на День Незалежності
перечницям запам’ятався виступ Закарпатського народного хору. Цей колектив
порадував нас не тільки чудовим професійним виконанням пісень, але й танцювальними композиціями.
Майже щомісяця до молодших школярів Перечинщини приїжджають артисти
Закарпатського театру ляльок «Бавка»
з постановками українських народних
та літературних казок. Так, нещодавно
учні 1—4 класів дивилися лялькову виставу «Бременські музиканти».У березні
старшокласники мали можливість побувати на рок-опері «Енеїда» Я.Стельмаха

за поемою Івана Котляревського, у якій
виконували ролі не тільки актори, але й
ляльки. У травні цього року було організовано культпохід на виставу Закарпатського обласного державного українського
музично-драматичного театру «Мати
- наймичка» за поемою Т.Шевченка «Наймичка».
Нещодавно до нас завітали актори з постановкою народного артиста
України Анатолія Філіппова
«Назар Стодоля» за однойменною драмою Тараса Шевченка.
За жанром ця постановка - оперета. Вистава була вся «пересипана» музикою, піснями і
танцями. Перед її початком і в
антракті грав оркестр з 10-ти
музикантів, а всього у п’єсі було
зайнято більше сорока чоловік.
Глядачі отримали насолоду від
музики Петра Ліщинського та
народних пісень, які виконували артисти Жанна Баранова
(Галя), Лариса Баранова (Стеха), Катерина Якубик- Гамага
(Господарка на вечорницях). Балетмейстер Віктор Бабука вдало вплів у постановку танцювальні елементи. Гарно
було сприйнято колядки та щедрівки у
виконанні великої групи молодих артистів
(18 чоловік), які брали участь у сценці
«Вечорниці». Артистам вдалося яскраво
розкрити характери кожного героя, вміло
передати обстановку доби козаччини, за
що вони були удостоєні дружних аплодисментів переповненого залу глядачів
-учнів та вчителів шкіл району. Немає
сумніву, що ця вистава принесла б велике
задоволення і користь також батькам, бо
в ній піднято вічні проблеми добра і зла,
духовних і матеріальних цінностей, важливості дотримання високих моральних
принципів. І така нагода трапилася, бо
через тиждень на прохання громадськості оперета «Назар Стодоля» була знову
показана на сцені районного будинку
культури.
Ганна Мегела,
учителька художньої культури Перечинської ЗОШ І-ІII ступенів.

Нагороди ентузіастам, хоронителям і примножувачам
культури і мистецтва лемків України
На цей раз Грамотами Всеукраїнського Товариства “Лемківщина” нагороджені:
Неля Глодан, начальник відділу культури й туризму Великоберезнянської РДА та
начальник відділу освіти Микола Дмитрович Пекар. Саме за їх активної підтримки
організаторських здібностей на восокому організаційному та художньо-мистецькому
рівні пройшла Друга Закарпатська Лемківська Ватра – фестиваль культури лемків
Закарпаття.
Такою ж грамотою колегія ВУТЛ нагородила Галину Пекар – незмінного керівника
й учасника фольклорного ансамблю “Лемківщина” (село Зарічово).
Вітаємо, друзі! Тішимося на дальшу співпрацю.
Редакція “ЛК”

СПОРТ

Унікальне видання про шашки
на Закарпатті
“Шашки на Закарпатті”. Саме так називається унікальне
видання ентузіаста шашкової справи у нашому краї Йосипа
Ганича, а нані по волі долі мешкає в місті Ужгороді.
Шашки на Закарпатті – дивний вид спорту. Як пише у передмові пан Йосип Ганич, – що це дійсно так, прочитайте книжку.
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«Лемковина»

Де гори долини – зелена ялина. – 2 р.

Музика народна
Аранжування Лариси Магади
Слова Омельяна Новака

Там є моя рідна, мила Лемковина – 2 р.
Між тими горами зелена долина – 2 р.
То є моя рідна мила Лемковина – 2 р.
А на той долині пасе лемко вівці – 2 р.
Тут йому мило й всьо грає на сопілці – 2 р.
А край той долини явор нахилився – 2 р.
Присів старий лемко – тяжко зажурився – 2 р.
Не журися, лемку, якось лем то буде – 2 р.
Заспівай співанку, легше серцю буде – 2 р.
Заспівай сі єдну, заспівай си другу, – 2 р.
Бо як сизаспіваш, забудеш за тугу – 2 р.
За тугу забудеш, забудеш за горе. – 2 р.
Най твоя співанка полетить за море. – 2 р.
Полетить за море, аж до Америки – 2 р.
Най ї там почувуть лемки наші брати. – 2 р.
Най ї там почувуть, з нами заспівають. – 2 р.

Самодіяльний ансамбль «Троїсті музики».
Художній керівник Лариса Магада

Свою Лемковину милую згадавуть. – 2 р.

ТАЛАНОВИТИЙ МИТЕЦЬ, НАРОДНИЙ РІЗЬБЯР ПО ДЕРЕВУ
(до 70-ліття від дня народження ВАСИЛЯ ШИПА)
Наш славний земляк Василь Шип народився 7 грудня 1941 року у селі Тур’яРемети на Лемківщині. Закарпатська земля славиться талановитими самобутніми
майстрами.
Після школи
Василь закінчив у 1966 році
Уж г о р о д с ь к е
училище прикладного мистецтва. Працює
вчителем малювання і креслення в Свалявській
школі-інтернаті.
Як художнік
монументаліст
працює у відділі
культури міста Державінка Тургайської
області (Казахстан), 1975 році бере участь
у монументальній виставці, де була виставлена його робота – “Мати – скорбота”
(пам’ятник з мармуру, міді та бетону).
Після повернення з Казахстану в рідні
краї (1976 р.) продовжує працювати в
Закарпатському художньо-виробничому
комбінаті, де у 1973 році починав свою
мистецьку діяльність художником-прикладником різьби по дереву та художником монументалістом.
З 1975 року Василь Шип бере активну
участь в обласних, республіканських та
міжнародних виставках. Як член Національної Спілки майстрів народного
мистецтва України організовує свою першу персональну виставку в Ужгороді. В
подальші роки персональні виставки проводить в Словаччині (1994 р.), Угорщині
(1995 р.) та Німеччині (1997 р.).

Про талант і працьовитість митця говорять
його творчі роботи, які виставляються на
міжнародних виставках у США (м. НьюЙорк 1989 р.), у Німеччині (м. Дармштадт
1997 р.) та США (м. Корваліс 1998 р.).
В день свого 70-річчя у 2011 році, в Закарпатському музеї народної архітектури
були виставлені його найкращі роботи.
Від скульптур, вирізьблених з особливою
любов’ю та теплотою віє життєдайною
силою. Це картини з життя й побуту його
земляків: “Дитинство”, “Казка лісу”, “Бетлегеми” та інші. Заслуговують особливої
уваги ніби намальовані його іконописні
різьбляні портрети Ісуса та Богородиці.
Василь Шип по правді займає чільне
місце в образотворчому мистецтві Закарпаття і вносить вагомий внесок у його
розвиток. За досягнуті успіхи в 2006 році
Національна Спілка майстрів народного
мистецтва України присвоїла Василю
Шипу почесне звання “Заслужений майстер народної творчості України”.
Дерев’яні скульптури В. Шипа вирізьблені з особливою любов’ю до своїх
земляків, надзвичайно лаконічні, з тонким
технічним завершенням. Можемо з гордістю за нашого земляка сказати: “Його
твори – це шедеври в скарбниці всього
українського мистецтва”.
Першим помічником і критиком робіт
Василя є його мила дружина, історик
Оксана Шип.
Тож наснаґи Тобі в день Твого народження, дальших творчих здобутків,
міцного здоров’я бажає в Новому 2012
році земляцьке товариства “Лемківщина”
та “Просвіта” на Закарпатті.
Микола Вовк,
м. Ужгород

Подаруй бібліотеці книгу
Ось уже декілька років у Перечинському
районі триває акція «Подаруй бібліотеці
книгу». Як наслідок – добра справа.
Поповнюються фонди наших бібліотек
новими книжками. І підтримують її люди
які люблять та цінують книгу. Цього разу
в районну бібліотеку завітали зі своїм
подарунками справжні цінителі книги
Василь Мулеса та Йосип Ганич. Василь
Васильович подарував для всіх бібліотек
району свою поетичну збірку «Синіми
ÃÎËÎÂÍÈÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ:
ÂÀÑÈËÜ ÌÓËÅÑÀ
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берегами», а Йосип Федорович книгу
яка охоплює всю біографію шашкового
бомонду Закарпаття «Шашки на Закарпатті». Окремо хочеться сказати гарні
слова та велике спасибі нашому землякові
депутатові обласної ради Роману Шніцеру. Завдяки Роману Івановичу бібліотеки
району поповнились краєзнавчою літературою – це 21-ю книгою Василя Вароді
– «З висоти соколиного лету».

Любов Герцег
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