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Марія ГОРБАЛЬ
1150 РОКІВ З ЧАСУ ХРЕЩЕННЯ ЛЕМКІВЩИНИ

2013 року виповнюється 1150 років з часу хрещення Лемківщини. 

Як передає Митрополит Іларіон (Огієнко) у книжці «Кирило і 

Методій. Апостоли всеслов’янські. 1100-літній всеслов’янський 

ювілей» (Вінніпег, 1963), а також «Літопис Руський» (За Іпатським 

списком переклав Леонід Махновець. – К.: Дніпро, 1989, с. 15–16), у 

ІХ ст. сильно виросла й зміцніла серед західно-слов’янських племен 

Великоморавська держава, яка була на той час вже охрещена римським 

німецьким духовенством ще з 818-го року. Але це християнство 

не сприймалося в народі, бо доносилось до людей незрозумілою 

слов’янам німецькою мовою, а богослужби правились латинською. 

Князь Великоморавської держави Ростислав 862-го р. послав у 

Константинополь своє посольство із проханням прислати йому 

єпископа й учителів, які б навчали його народ рідною мовою «про 

Правдиву Християнську Віру», які б «заклали Слов’янську Церкву». 

«Патріарх Фотій і імператор Михаїл послали в Моравію Костянтина 

і Методія і інших учителів. Десь у половині 863-го року Святі брати 

Костянтин і Методій прибули на Моравію, в столицю Велеград, 

і розпочали там свою християнізаційну працю. .Охрестили 

багато неохрещених, поставили багато Церков, вивчили багато 

своїх видатних учнів як кандидатів на Священиків. І все це вони 

робили з Східним Грецьким Обрядом, бо й самі ж були греками» 

(Митрополит Іларіон (Огієнко), с. 8).

З 874-го р. Методій ще 11 років, разом зі своїми учнями, ширить 

Христову віру на сході слов’янства: на Закарпатті, в Західній Польщі, 

Західній Галичині та на Волині. Отож, християнство на Лемківщині, 

разом із усіма релігійними традиціями, було введене найменше як на 

100 років перед хрещенням Русі князем Володимиром.
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ЦЕРКОВНИЙ КАЛЕНДАР 2013

СІЧЕНЬ

1 19 В Боніфатія мч. 
2 20 С Ігнатія Богоносця свщмч. 
3 21 Ч Юліянії мчц., Уляни
4 22 П Анастасії влкмчц. 
5 23 С 10-ти мчч. у Криті
6 24 Н надвечір’я Різдва (піст). Євгенії прпмчц. 
7 25 П РІЗДВО ХРИСТОВЕ
8 26 В Собор Пресв. Богородиці. 
9 27 С Св. Первомч. Стефана
10 28 Ч 20 тис. мучч. убитих в Нікомидії 
11 29 П 14000 дітей убитих у Вифлеємі, Маркела прп. 
12 30 С Анісії мчц., Зотика прп.
13 31 Н віддання Різдва. Меланії прп. 
14 1 П † Обрізання Г.Н. І.Х., Василія Великого. Новий рік
15 2 В перед Богоявл., Сильвестра, Папи святит. 
16 3 С Малахії проп., Гордія мч.
17 4 Ч Собор 70 апостолів, Теоктиста прп.
18 5 П навечір’я Богоявлення (строгий піст). Теопемпта й Теони, мчч. 
19 6 С БОГОЯВЛЕННЯ ГОСПОДНЄ
20 7 Н † Собор св. Івана Хрестителя 
21 8 П Еміліяна ісп.
22 9 В Полієвкта мч. 
23 10 С По Богоявленню. Пратулинських мчч., Григорія єп. 
24 11 Ч † Теодосія Велик. прп.
25 12 П Татіяни мчц. 
26 13 С Єрмила і Стратоніка мчч.
27 14 Н віддання Богоявлення, Отців, убитих у Синаї і Раїті 
28 15 П Павла Тебського, Івана Кущника
29 16 В Поклін Оковам св. ап. Петра 
30 17 С † Антонія Великого прп. 
31 18 Ч Атанасія і Кирила свв.
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ЛЮТИЙ

1 19 П Макарія Єгип., прп. Єфросинії, св. 
2 20 С † Євтимія Великого прп. 
3 21 Н Максима ісп. прп., Євгенія і Неофіта, мчч. 
4 22 П Тимотея ап., Анастасія мч.
5 23 В Климента свщмч., Агатангела мч. 
6 24 С Ксенії Римлянки, прп. Оксани, Закхея
7 25 Ч † Григорія Богослова
8 26 П Ксенофонта, Марії, Аркадія, мчч., 
9 27 С † Перен. Мощів св. Івана Золотоустого
10 28 Н Єфрема Сирійця прп. 
11 29 П Перен. мощів св. Ігнатія Богоносця
12 30 В † Трьох святителів: Василія, Григорія, Івана. Блудного сина. 
13 31 С Митаря і фарисея. Кира й Івана, лікарів, мчч.
14 1 Ч Трифона мч. (передпр. Стрітення).
15 2 П СТРІТЕННЯ ГОСПОДНЄ 
16 3 С Симеона Богоприємця, Анни прор.
17 4 Н Ісидора Пелусіотського, прп. 
18 5 П Агафії мчц.
19 6 В  Вукола прп., Сілвана свщмч. (від.Стрітення). 
20 7 С Партенія, єп. Лампсакійського, свят., Луки
21 8 Ч Теодора Стратилата влмуч., Захарії прор. (віддан. Стрітення).
22 9 П Никифора мч. 
23 10 С Харалампія мч.
24 11 Н Власія, єп. Севастійського свщмч. 
25 12 П Мелетія, арх. Антіох., св.
26 13 В Мартиніяна прп., Зої 
27 14 С † Кирила, рівноап. 
28 15 Ч Онисима, ап., Пафнутія, прп. 
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БЕРЕЗЕНЬ

1 17 П Теодора Тирона вмчч. 
2 18 С Льва св., папи Римського. 
3 19 Н Архипа ап., Максима
4 20 П Льва прп., єп. Катанського
5 21 В Тимотея і Євстахія, прпп.
6 22 С Знайдення мощів мчч. У Євгенії
7 23 Ч Полікарпа, єп.Смирни, свщмч. 
8 24 П †1-е і 2-е знайд. Голови Івана Хрестителя
9 25 С Тарасія, свят. архиєп.Царгородськ.
10 26 Н Порфирія св.
11 27 П Прокопія, ісп.
12 28 В Василія Посника, ісп.
13 29 С Касіяна, прп.
14 1 Ч Євдокії прпмчц., Антоніни, мчц.
15 2 П Теодота свщмч., Богдана 
16 3 C Євтропія, Клеоніка і Василіска, мчч. 
17 4 Н Заупокійна. Герасима прп.
18 5 П Конона мч.
19 6 В 42 мчч. Аморійських 
20 7 С Василія, Єфрема, Євгенія і Капітона, свщмчч.
21 8 Ч Теофілакта, єп. Нікомидії
22 8 П †40 мчч. Севастійських 
23 10 С Кондрата мч. і тих, що з ним 
24 11 Н Софронія, патр. Єрусалим., Галини
25 12 П Теофана, ісп., Григорія св. 
26 13 В Перен. Мощів св. Никифора 
27 14 С Венедикта, прп., Ростислава, кн.
28 15 Ч Агапія та ін. мучч. Поклони
29 16 П Савина, Олександра, мчч. 
30 17 С Олексія чол. Божого, прп. 
31 18 Н Кирила, аєп. Єрусалимського
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КВІТЕНЬ

1 19 П Хризанта і Дарії мчч.
2 20 В Преподобних отців з обителі св. Сави. 
3 21 С Якова іспов., Єп. Катанського.
4 22 Ч Василія свмуч. (поклони)
5 23 П Никона прпмч., Лідії 
6 24 С Захарії прп. (передпразник Благовіщення) 
7 25 Н БЛАГОВІЩЕННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ
8 26 П Собор архангела Гавриїла. Сщмч. Іринея 
9 27 В Мц. Матрони Солунської 
10 28 С Іларіона, Стефана прпп.
11 29 Ч Марка, прп., Кирила й ін. мчч.
12 30 П Івана Ліствичника прп.
13 31 С Поминання померлих 
14 1 Н Марії Єгипетської, прп.
15 2 П Прп. Тита
16 3 В Ікони Божої Матері «Нев’янучий цвіт»
17 4 С Йосифа і Юрія прп.
18 5 Ч Теодула, Агатопода, мчч.
19 6 П † Методія рівноап.
20 7 С Юрія свт., Серапіона прп. 
21 8 Н Іродіона, Агава, Руфа та ін.
22 9 П Євпсихія мч.
23 10 В Терентія, Помпія.
24 11 С Антипи свщмч., Пергами Азійської.
25 12 Ч Василія, ісп.
26 13 П Артемона, свщмч. й ін. 
27 14 С Мартина ісп., Папи Римського
28 15 Н Вхід Господній в Єрусалим
29 16 П Агапії та Ірини, мчц.
30 17 В Симеона прп., Акакія прпп. 
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ТРАВЕНЬ

1 18 С Івана прп., учня Григорія Декаполіта
2 19 Ч Івана Старопечер., прп.
3 20 П Теодора Трихіни прп. 
4 21 С Януарія та ін. мчч. 
5 22 Н Світле Христове Воскресіння. ПАСХА. ВЕЛИКДЕНЬ
6 23 П † Юрія Переможця
7 24 В Сави Стратилата, мч. 
8 25 С Марка, ап. і єванг.
9 26 Ч Переполовинення. Василія свщмч.
10 27 П Симеона, ап., Стефана Волин. 
11 28 С Ясона і Сосіпатра, апп., Кирила єп. Турівського 
12 29 Н Св. 9 мчч. у Кизиці, Мемнона прп.
13 30 П Самарянки. † Якова апост. 
14 1 В Єремеї прор., Тамари 
15 2 С Атанасія Великого, свят.
16 3 Ч † Теодосія Печерського (віддан. Переполовинення).
17 4 П Св. мчц. Пелагії 
18 5 С Ірини мчц., Ярини, Никифора, прп. 
19 6 Н Йова Многострадального прав.
20 7 П Поява Чесного Хреста в Єрусалимі
21 8 В † Івана Богослова, Арсенія Вел., прп. 
22 9 С † Перенесення мощів св. Миколая
23 10 Ч Симеона Зилота, апост.
24 11 П † Кирила і Методія 
25 12 С Єпіфанія і Германа святт. 
26 13 Н Гликерії мчц.
27 14 П Свв. Отців. Ісидора мч.
28 15 В Пахомія Великого прп. 
29 16 С Теодора Освященного прп.
30 17 Ч Адроника апост.
31 18 П Теодота (Богдана), Юлії мчц. 
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ЧЕРВЕНЬ

1 19 С Патрикія, свмч. 
2 20 Н Свт. Олексія, Олександра
3 21 П Володимирської ікони Божої Матері 
4 22 В Мчч. Василіска, Іоанна-Володимира 
5 23 С Михаїла, Євфросинії, прп. 
6 24 Ч Симеона Дивногорця, Микити Стовпника прп.
7 25 П † 3-є знайдення голови св. Івана Хрестителя
8 26 С Карпа, ап. 
9 27 Н Терапонта, єп. Сардійського, свщмч. 
10 28 П Прп. Микити
11 29 В Теодосії, прмчц.
12 30 С Ісаакія прп., ігумена обителі Далматської.
13 31 Ч Єрмея, мч.
14 1 П Юстина мч., Агапита Печ. 
15 2 С Никифора, ісп.
16 3 Н Лукиліяна, мч.
17 4 П Митрофана, свят. 
18 5 В Доротея свщмч., Ігоря 
19 6 С Висаріона й Іларіона, прпп.
20 7 Ч Теодота єп.
21 8 П Перенес. мощ. св.Теодора Страт. 
22 9 С † Христа Чоловіколюбця (на нед.) Кирила, Марти 
23 10 Н День Св’ятої Тройці. Пятдесятниця. Тимотея, свщмч.
24 11 П День Св’ятого Духа † Вартоломея і Варнави
25 12 В Онуфрія В., прп., Петра Атонського, прп. 
26 13 C Акилини, мчц., Трифілія свят.
27 14 Ч Єлисея прор., Миколая (Чернецького).
28 15 П Амоса прор., Єроніма прп. 
29 16 С Тихона, св. 
30 17 Н Мануїла та інш. мчч., Іпатія, прп. 
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ЛИПЕНЬ

1 18  П Петрів піст. М. Леонтія
2 19 В † Юди ап., брата Господнього 
3 20 С Методія свщмч., єп. Патарського
4 21 Ч Юліяна, мч.
5 22 П Євсевія свщмч. 
6 23 С Агрипини мчц., Горпини 
7 24 Н † Різдво св. Йоана Хрестителя
8 25 П Февронії мчц.
9 26 В Давида Солунського, прп. 
10 27 С Сампсона, прп. 
11 28 Ч Перенесення мощ. Кира і Івана свв. безсрібників.
12 29 П Св. верховних апп. Петра й Павла 
13 30 С † Собор 12 апостолів 
14 1 Н Косми і Дам’яна, безсрібників
15 2 П † Положення чесної ризи Пресв. Богородиці
16 3 В Якинта і Анатолія, мчч. 
17 4 С Андрія архієп. Крит., Марти прп.
18 5 Ч † Атанасія Атонського прп.
19 6 П Сисоя Великого прп. 
20 7 С Томи й Акакія, прп. 
21 8 Н Прокопія влкмч.
22 9 П Панкратія свщмч.
23 10 В † Антонія Печерського, прп. 
24 11 С † Ольги, кн. Київської, Євфимії, мчц.
25 12 Ч Прокла й Іларія мчч., Михаїла Малеїна, прп.
26 13 П Соб. Арх. Гавриїла 
27 14 С Акили і Прискили, апп., Онисима, прп. 
28 15 Н † Св. кн. Володимира Великого
29 16 П Сщмч. Афиногена, Мчч. Павла, Антиоха, Мцц. Алевтини, Юлії
30 17 В Марини, влкмчц. 
31 18 С Прпп. Іоана, Памви, Леонтія, мчч. Якинта й Еміліяна



11

СЕРПЕНЬ

1 19 Ч Макрини прп., Дія прп.
2 20 П † Св. Іллі Пророка 
3 21 С Симеона і Йоана, прпп., Езекиїла, прор. 
4 22 Н Марії Магдалини, мироносиці, Фоки, свщмч.
5 23 П Трофима, Теофіла, мчч.
6 24 В † Бориса і Гліба, Христини, мчц. 
7 25 С † Успіння св. Анни, матері Пресв. Богородиці
8 26 Ч Єрмолая свщмч., Параскеви прпмчц, Мирослави
9 27 П † Пантелеймона, лік., Климента, мч. 
10 28 С Прохора, ап., Інокентія 
11 29 Н Каленика, Серафими, св. Філомени
12 30 П Сили і Силуана, Андроніка, апп.
13 31 В (передсв. Походу ч. Хреста). Євдокима, прав. 
14 1 С Поч. Усп.посту. Похід Ч. Хреста. Макавеїв
15 2 Ч Перен. Мощей первомч. Стефана 
16 3 П Ісаакія, Далмата, Фавста, мчч. 
17 4 С 7 отроків в Ефезі, Євдокії, прп. 
18 5 Н Євсигнія мч. 
19 6 П ПРЕОБРАЖЕННЯ ГОСПОДНЄ
20 7 В Дометія, Пульхерії 
21 8 С 10-а нед., Еміліяна, ісп., Леоніда, мч.
22 9 Ч † Матія, ап.
23 10 П Лаврентія, мч. 
24 11 С Євпла, мч., Сусанни мчц. 
25 12 Н Фотія й Аникити, мчч.
26 13 П Максима ісп. 
27 14 В † Перен. Мощ. Теодосія Печ. 
28 15 С УСПІННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ
29 16 Ч Перенесення Нерукотв. образу Ісуса Христа
30 17 П Мирона, мч., Алипія Печер. 
31 18 С Флора і Лавра, мчч. 



12

ВЕРЕСЕНЬ

1 19 Н Андрія Стратилата, мч.
2 20 П Самуїла, прор.
3 21 В Тадея, ап., Васси мчц. 
4 22 С Агатоніка, мч.
5 23 Ч Іринея, Лупа мч. 
6 24 П Євтихія, свщмч. 
7 25 С Повернення мощ. ап.Вартоломея, Тита, ап. 
8 26 Н Андріяна і Наталії, мчч.
9 27 П Пімена, прп., Кукші, мч.
10 28 В Мойсея Мурина, прп. 
11 29 С † Усікнов. голови св. Івана Хрестителя (піст)
12 30 Ч Олександра, святит., Івана і Павла, прпп.
13 31 П † Полож. Пояса Богородиці 
14 1 С † Поч. Церк. Року (73 індикт), Симеона стовп. 
15 2 Н Маманта, мч., Івана Посника 
16 3 П Антима, мч., Теоктиста. прп.
17 4 П Вавили свщмч., Мойсея Боговидця 
18 5 С Захарії і Єлисавети 
19 6 Ч Чудо св. Михаїла, Євдоксія
20 7 П Cозонта мч. 
21 8 С РІЗДВО ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ
22 9 Н Йоакима й Анни, прав., Северіяна, мч.
23 10 П Минодори та інш. мчч., св. о. Піо
24 11 В Теодори Олександр., прп. 
25 12 С Автонома, свщмч. 
26 13 Ч Корнилія, сотника
27 14 П ВОЗДВИЖЕННЯ ЧЕСНОГО ХРЕСТА (строгий піст)
28 15 С Микити, влкмч., Максима, мч. 
29 16 Н (по Воздвиж.), Євфимії, влкмчц., Віктора і Людмили
30 17 П Софії, Віри, Надії, Любові, мчцц.
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ЖОВТЕНЬ

1 18 В Євменія, прп. 
2 19 С Трофима і Савватія, Доримедонта, мчч.
3 20 Ч Михаїла і Теодора Чернігів., мчч., Євстатія влкмч. 
4 21 П Кіндрата, ап. (віддання Воздвижен.) 
5 22 С Фоки, свщмч. Йони, прор. 
6 23 Н Зачаття Івана Хрестителя
7 24 П Теклі, первомчц.
8 25 В Євфросинії, прп. 
9 26 С † Івана Богослова
10 27 Ч Калістрата, мч., Ніла, прп.
11 28 П † Харитона прп., В’ячеслава св. 
12 29 С Киріяка Самітника, прп. 
13 30 Н Григорія Вірм., свщмч.
14 1 П † ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ
15 2 В Кипріяна і Юстини, мчц. 
16 3 С Діонісія Ареопагіта, свщмч.
17 4 Ч Єротея, свщмч., Франциска Асизького, прп.
18 5 П Харитини, мчц. 
19 6 С † Томи Близнюка, ап. 
20 7 Н Сергія і Вакха мчч.
21 8 П Св. Отців 1-го Вселенського Собору.
22 9 В † Якова Алфеєвого, ап. 
23 10 С Євлампія і Євлампії, мчч.
24 11 Ч Филипа, ап., Теофана, прп.
25 12 П Косми, прп., Мартина св. 
26 13 С Карпа та ін. мчч. 
27 14 Н Назарія, мч., Параскевії Терновської, прп.
28 15 П Царя Христа, Євтимія Нов. прп.Лукіяна прпмч.
29 16 В Лонгина, сотника 
30 17 С Осії проп., Андрея Крит., мчч.
31 18 Ч † Св. Ап. і єв. Луки
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ЛИСТОПАД

1 19 П Теодора (Ромжі) бл. свщнмч., єп., Йоіла прор. 
2 20 С Артемія, влкмч. 
3 21 Н Іларіона Великого, прп.
4 22 П Аверкія чудотвор., свят. 
5 23 В Якова, брата Господнього 
6 24 С Арети, мц.
7 25 Ч Маркіяна і Мартирія,мчч.
8 26 П † Дмитрія Мироточця, влкмч. 
9 27 С Нестора, мч., Капітоліни, Єротіїди, мчцц. 
10 28 Н † Параскевії, мц., Терентія і Неоніли, мчч., Стефана
11 29 П Анастасії Рим., мц.
12 30 В Зиновія і Зиновії, мчч. 
13 31 С Стахія, Амплія й ін. апп., Епімаха, мч.
14 1 Ч Косми і Дам’яна безсрібників
15 2 П Акиндина, Пигасія, мчч. 
16 3 С Акепсима, Йосифа, Айтала, мчч. 
17 4 Н Йоаникія, Никандра мчч.
18 5 П Галактіона й Єпістимії, мчч.
19 6 В Павла, ісп. 
20 7 С 33-х муч. в Мелітині, Лазаря, прп. 
21 8 Ч † Собор Архистратига Михаїла 
22 9 П Онисія і Порфирія, мчч. 
23 10 С Ераста, Олімпа, Родіона, апп. 
24 11 Н Теодора Студита, Віктора, Вікентія, мчч.
25 12 П † Йосафата, свщмч.
26 13 В † Івана Золотоустого 
27 14 С † Филипа, ап.
28 15 Ч Гурія, мч.
29 16 П † Матея, ап. і єванг. 
30 17 С Григорія Неокесар., свят. 
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ГРУДЕНЬ

1 18 Н Платона й Романа, мчч.
2 19 П Авдія прор., Варлаама 
3 20 В (передсв. Введення), Григорія і Прокла 
4 21 С ВВЕДЕННЯ У ХРАМ ПРЕСВ. БОГОРОДИЦІ
5 22 Ч Филимона, ап.
6 23 П Амфілохія і Григорія, святт. 
7 24 С Катерини, влкмчц., Меркурія 
8 25 Н Климента, папи Рим.
9 26 П Аліпія Стовп. прп.
10 27 В Якова Персіянина, Паладія, прп. 
11 28 С Стефана, Іринарха, мчч.
12 29 Ч Висаріона, ап., Парамона
13 30 П † Св. ап. Андрія Первозв. 
14 1 С Наума, прор., Філарета прп. 
15 2 Н Авакума, прор.
16 3 П Софонії, прор., Теодула, прп.
17 4 В Варвари, влкмчц., Івана Дамаскина, прп. 
18 5 С † Сави освящ., прп.
19 6 Ч † Св. о. Миколая Чудотворця
20 7 П Амвросія Медіолан. єп. 
21 8 С (передсв. Неп. Зачаття), Потапія, прп. 
22 9 Н † НЕПОРОЧНЕ ЗАЧАТТЯ Преч. Діви Марії св. Анною.
23 10 П Мини й ін. мчч.
24 11 В Даниїла Стовпника, прп. 
25 12 С Спиридона, прп.
26 13 Ч † Ореста, Авксентія, Євгенія, Євстратія, мчч.
27 14 П Филимона, Левкія, Аполлонія й ін. мчч. 
28 15 С Єлевтерія, свмуч., Павла, прп. 
29 16 Н Агея, прор.
30 17 П Даниїла, прор.
31 18 В Севастіяна, мч. Й ін. 
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ІСТОРИЧНИЙ КАЛЕНДАР
(складений за книгою, яка готується до друку, Валентини Денисюк 

«Матеріали до хронології історико-краєзнавчих подій на Лемківщині»)

910 років тому. 1103 рік. Згадка про містечко Сянік (за часів 
розгрому половців на Лемківщині).

850 років тому. 1163 р. Перша згадка про місто Новий Санч.
650 років тому. 1353 р. Перша історична згадка про село Андріївку 

(Новосандеччина) – в час загального заселення Мушинської округи. 
В цій історичній довідці говориться про те, що Михайло Матіїв 
одержав у цьому році королівський привілей від короля Казимира 
Великого. 

600 років тому. 1413 р. Село Березів стає містом.
570 років тому. 1443 р. Село Бажанівка, що знаходиться на так 

званих Сяноцьких долах, відоме вже в 1443 р. як власність Петра 
Смолицького, що походив з українського роду.

570 років тому. 1443 р. У Сяноцьких судових книгах згадується 
містечко Риманів.

560 років тому. 1453 р. Згадується село Вуглівка, яке належало до 
Сяноцької землі. 

530 років тому. 1483 р. Згадується село Карликів.
420 років тому. 1593 р. Катерина Ваповська, власниця земель 

Динівського ключа, забрала церкви в селах: Динові, Іздебках, 
Лубні, Гліднім, Бахірі (Бахорі), Варі та перемінила їх на латинські 
костели і перетягнула багато греко-католиків на римо-католицький 
обряд – окремою грамотою цієї дідички (грамота знаходилася в 
Перемиському латинському капітуліанському архіві, з 23 січня 1593 
р.). Про це є запис в «Шематизмі греко-католицького Духовенства 
Лемківщини» (Львів 1936 р.): «Церква в наших дідичних селах, в 
Іздебках, Лубній, Гліднім, Бахорі, Варі та на Динівському передгодді 
на латинські костели перемінюємо, священик через нас назначений 
має в першу чергу навертати Русь до св. Римського Костела, руські 
діти христити та зважати пильно, щоб їх не хрищено у (попів) 
священиків». 

380 років тому. 1633 р. Перша історична згадка про с. Граб.
360 років тому. 1653 р. Побудовано українську греко-католицьку 

церкву в селі Ганьчова.
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360 років тому. 1653 р. Збудована українська греко-католицька 
церква Покрови Пресвятої Богородиці в с. Рихвальд. Село віддалене 
на 12 км від м. Горлиць та на 7 км від с. Руської Ропиці.

310 років тому. 1703 р. При відступі шведські війська спалили 
українську церкву в с. Лубній, разом з нею 96 хат з господарськими 
будинками.

300 років тому. 1713 р. Парохом в с. Щавнику був о. Костянтин 
Щавинський. Портрет його жінки Пелягії, майже натуральної 
величини, знаходився ще на початку XX ст. в захристії Щавницької 
церкви.

270 років тому. 1743 р. Збудована українська греко-католицька 
церква Різдва Пресвятої Богородиці в с. Лодина. Церква належала до 
парохії в с. Гломчі (2 км); до м. Сянока 17 км.

240 років тому. 1773 р. Збудована греко-католицька церква в с. 
Білянка (біля с. Ліщин у Горлицькій окрузі). До м. Горлиць – 6 км. 
Село колись належало до парохії в с. Климківці.

220 років тому. 1793 р. Збудована українська греко-католицька 
церква Покрови Пресвятої Богородиці в с. Прусік. Село віддалене на 
6 км. від м. Сянока. З 1873 р. кожен душпастир, що служив на парохії 
с. Прусіка, мешкав в с. Сянічку, де були приходські забудування.

220 років тому. 1793 р. Збудована українська греко-католицька 
церква Покрови Пресвятої Богородиці в с. Сянічок (віддалене на 6 ½ 
км. від м. Сянока).

200 років тому. 1813 р. Парохії сіл Голучків та Семушевої 
приєднані до парохії с. Тирява Сільна. (Від с. Голучків до м. Сянока 
16 км.). 

180 років тому. 1833 р. Парохію в с. Святкова відвідав єпископ 
Іван Снігурський.

170 років тому. 1843 р. Збудована українська греко-католицька 
церква Перенесення Мощей св. Отця Миколая в с. Королик Волоський. 
Село віддалене від м. Риманова на 10 км.

170 років тому. 1843 р. Збудована українська греко-католицька 
церква Преподобної Матері Параскевії в с. Новиця. Село віддалене 
від м. Горлиць на 14 км.

150 років тому. 1863 р. Збудована українська греко-католицька 
церква св. Архистратига Михаїла в с. Дубне (Лелюхове). До м. Мушини 
близько 10 км.
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140 років тому. 1873 р. В селі Бересті (Грибівська округа) був голод 
і холера. В селі Бонарівці вимерло 99 осіб, в селі Маластів і довкола був 
помор; літом у селі Фолюші на холеру померло багато людей.

130 років тому. 1883 р. Збудована українська церква Покрови 
Пресвятої Богородиці в с. Черемха (дочірне село парохії с. Липівця). 
Село віддалене на 30 км від м. Риманова.

120 років тому. 1893 р. В школі села Святкова започатковано 
народний фонетичний правопис, яким користувалися до 1933 р.

110 років тому. 1903 р. Відновлена греко-католицька церква св. 
великомученика Димитрія в с. Воля Цеклинська.

110 років тому. 1903 р. У 1903–1906 рр. в с. Ростайне 
душпастирював о. Степан Тарнович. 

110 років тому. 1903 р. Збудована українська греко-католицька 
церква Покрови Пресвятої Богородиці в с. Шляхтова. Село віддалене 
на 43 км від м. Новий Санч та на 8 км. від с. Щавниці.

100 років тому. 1913 р. Збудована українська греко-католицька 
церква св. Безсребреників Косми і Даміяна в с. Милик. Село віддалене 
на 39 км від м. Новий Санч та на 4 ½ км. від м. Мушини.

100 років тому. 1913 р. У селі Велика Ростока засновано 
парохіальну читальню.

90 років тому. 1923 р. У селі Поляни була створена читальня 
«Просвіти».

80 років тому. 1933 р. У селі Свіржова Руська православна 
громада заснувала читальню «Просвіти».
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ХРОНІКА ПОДІЙ 2012 РОКУ

14 січня 2012 р. – велична Лемківська Велия в теплих стінах 
Львівської політехніки. Майже усі лемки Львова, ба й Дрогобича, 
Тернополя, з інших міст та місцевостей зібрались, щоб подякувати 
Богові за щасливо прожитий рік та побажати щасливого 
прийдешнього року в тісній лемківській родині.

19 січня 2012 р. – «Різдвяна Коляда» у м. Пустомити. 
25 лютого 2012 р. – звітно-виборча конференція Львівського 

обласного товариства «Лемківщина». З доповіддю виступив 
Голова Львівської обласної організації Всеукраїнського товариства 
«Лемківщина» С. Г. Майкович.

20 квітня 2012 р. в актовому залі Львівської академії 
мистецтв «ФУНДАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛЕМКІВЩИНИ» у 
Львові відсвяткувала своє 20-ліття. Ця урочистість зібрала членів 
Фундації, голів районних осередків Всеукраїнського товариства 
«ЛЕМКІВЩИНА», гостей зі Львова, Тернополя та ін. міст.

Камерно, у родинному 
колі лемки ще раз перегорнули 
сторінки історії своєї організації. 
На початку з привітальним 
словом виступив голова 
«ФУНДАЦІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ 
ЛЕМКІВЩИНИ» у Львові Петро 
ГАНДЯК. Хвилиною мовчання 
вшанували тих, хто відійшов у 
вічність – Дмитра СОЛИНКА – 
одного із засновників Фундації, 
Анатолія ПЕТРИШАКА – 
голову церковного комітету, 
Олену СУРМЯК – лемкиню, 
яка щиросердечно любила свій 
рідний край і робила усе, щоб 
не втратилась, збереглась про 
нього пам’ять – з польськоъ 

переклала книжку «Низький Бескид, від Команьча до Бортного». А 
далі – виступи чотирьох голів фундації – Івана КРАСОВСЬКОГО, 

Петро ГАНДЯК
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Ярослава ШВЯГЛИ, Івана ЧЕЛАКА і Петра ГАНДЯКА. Їхні виступи 
часто перепліталися, адже у всі роки Фундація займалася і церковними 
справами, і науковими конференціями, і виданням нових цікавих 
книжок з проблем лемкознавства, і книжковими презентаціями.

«ФУНДАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛЕМКІВЩИНИ» фактично стала 
однією з основних організацій, яка спричинилася до будівництва 
лемківської церкви св. Володимира і Ольги у Шевченківському гаю у 
Львові. Сьогодні церква – важливий осередок громадського єднання 
лемків. Тут відбуваються святочні богослужіння, кермеші, інші заходи. 
Інший напрям діяльності – лемкознавчі конференції, які проходять у 
Львові і до яких залучаються науковці з інших міст. Але найголовніше 
– це видання книжок. «Фундація дослідження Лемківщини у Львові» 
започаткувала серію «Бібліотека Лемківщини», у якій вийшло друком 
понад 50 книжок різної тематики – наукові, популярні, літературні 
твори, мистецтвознавча література, мемуари та ін. Крім того, 
щороку виходить друком «Лемківський календар» та дитячий додаток 
«Лемчатко», які користуються великою популярністю серед лемків 
України та зарубіжжя. 

В урочистому засіданні взяли участь і виступили також 
депутат Львівської обласної ради Андрій ХАЛЯВКА, голова 
Львівської організації Національної спілки письменників України 
Ярослав КАМ’ЯНЕЦЬКИЙ, колишній директор Шевченківського 
гаю Борис РИБАК, член колегії Всеукраїнського товариства 
«Лемківщина», головний редактор газети «Дзвони Лемківщини» 
Ігор ДУДА. На урочистостях лунало не тільки лемківське слово, 
але й пісня. 

Іван КРАСОВСЬКИЙ Ярослав ШВЯГЛА Іван ЧЕЛАК
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 Наприкінці засідання Ігор ДУДА та Голова Львівської обласної 
організації Всеукраїнського товариства «ЛЕМКІВЩИНА» Степан 
МАЙКОВИЧ вручили активістам Фундації почесні грамоти. 

Звичайно, що тут говорилося не тільки про успіхи й досягнення, які 
є, але й про ті проблеми, які необхідно розв’язувати в майбутньому. Отже, 
є над чим працювати і далі, а тому є нові завдання і нові перспективи 
«Фундації дослідження Лемківщини у Львові» для діяльності. І одне із 
перспективнихзавдань – організувати дослідницьку роботу фундації, 
роботу над архівними матеріалами, тісна співпраця з історико-краєзнавчим 

Андрій ХАЛЯВКА Ярослав
КАМ’ЯНЕЦЬКИЙ

Борис РИБАК

Ігор ДУДА Степан МАЙКОВИЧ
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музеєм у м. Винники, окремими діячами на лемківській ниві – з Романом 
ВАРХОЛОМ, Наталею КРИНИЧАНКОЮ, Мироном БЛОЩИЩАКОМ, 
використовувати і пропагувати їхні доробки, співпрацювати з молодими 
науковцями – з кандидатом наук Володимиром НАКОНЕЧНИМ (м. Київ), 
луганчанином Дмитром БАЙКЕНИЧЕМ та іншими.

Варто подумати про видання «Лемківського вісника», який би 
подавав аналіз щомісячної роботи лемківських організацій і плани 
на наступні періоди.

Продовжується робота над «Енциклопедичним словником 
Лемківщини» (тому до 1.08.2012 р. необхідно подати матеріали для 
включення їх в «Словник»).

«ФУНДАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛЕМКІВЩИНИ» у Львові про-
довжує свій твердий поступ у майбутнє.

Фоторепортаж Віктора СОЛИНКА

23 квітня 2012 р. у Львівському Національному академічному 
українському драматичному театрі ім. Марії Заньковецької відбувся 
духовно-просвітницький вечір світлої пам’яті отця-доктора Дмитра 
Блажейовського з нагоди першої річниці з дня смерті.

1 травня 2012 р. в м. Полтаві відбувся 2-й Лемківський 
фестиваль. З обласного товариства «Лемківщина» у фестивалі брали 
участь Богдан Пастух та керівник хору «Лемковина» Богдан Кривко.

11-13 травня 2012 р. у Горлицях (Польща) – V, Конгрес Світової 
Федерації Українських Лемківських Об’єднань (СФУЛО).

12-13 травня 2012 р. в місті Тернополі відбувся ювілейний V 
Всеукраїнський фестиваль національної вишивки та костюма «ЦВІТ 
ВИШИВАНКИ».

3-4 червня 2012 р. – лемківський фестиваль у с. Рівня 
Рожнятівського р-ну Івано-Франківської обл. На ньому була велика 
делегація Львівського товариства.

15-17 червня 2012 р. в м. Свиднику (Словаччина) відбувся 
Лемківський фестиваль. Від обласного товариства у фестивалі взяло 
участь 18 чол.

20-22 липня 2012 р. в с. Ждиня (Польща) відбулася ювілейна 30-
та Лемківська Ватра, у якій брав участь народний хор «Лемковина» 
та чисельна група з товариства «Лемківщина», з районних та міських 
осередків.
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28-29 липня 2012 р. в с. Зиндранова (Польща) в Музеї-Скансені 
був проведений фестиваль від «Русаля до Яна».

29 липня 2012 р. в с. Сусідовичі Самбірського р-ну відбулося 
посвячення пам’ятника депортованих українців з Польщі. Брали 
участь представники обласного товариства «Лемківщина». 

4-5 серпня 2012 р. – «Лемківська Ватра» в Монастирськах. 
12 серпня 2012 р. у Лемківській церкві у Львові настоятель храму 

св. Володимира і Ольги о. Анатолій Дуда провів чин благословення 
новообраній Голові СФУЛО панні Софії Федині на плідну працю. 

12 серпня 2012 р. – Лемківський фестиваль у с. Свірж 
Перемишлянського р-ну.

19 серпня 2012 р. за сприяння Львівської обласної організації 
Всеукраїнського товариства «Лемківщина» (Голова товариства 
Степан МАЙКОВИЧ) у приміщенні Національного академічного 
українського театру ім. Марії Заньковецької відбувся творчий вечір 
актора, поета з лемківським корінням Богдана ПАСТУХА «Я малюю 
любов серцем». Вечір присвячений 50-літтю митця.

Отець-настоятель Анатолій Дуда, Голова СФУЛО Софія Федина, Голова 
Львівської обласної організації Всеукраїнського товариства «Лемківщина» 
Степан Майкович після благословення Голови СФУЛО. Фото Віктора Солинка.
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2 вересня 2012 р. – Лемківська Ватра в с. Нагірне Самбірського 
р-ну Львівської обл. 

Вересень 2012 р. – у с. Летяче, що лежить у межах Національного 
природного парку «Дністровський каньйон», на місці хати, куди 
родина Горбалів вселилася в 1947 р., відкрито садибу-музей Богдана 
Горбаля «Галерея Богдана». 

15—16 вересня 2012 р. в Босько Сяноцького повіту проведено 
кермеш на честь церковного свята «Різдва Пресвятої Богородиці». 95 
чол. членів осередку «Бощани» побували на цьому заході. 

23 вересня у Бориславі проведено «Кермеш» з нагоди храмового 
празника. Були запрошенні всі лемківські осередки.

23 вересня 2012 р. у Лемківській церкві святих Володимира 
і Ольги у Шевченківському гаю у Львові відбулось святкування з 
нагоди 20-ліття завершення будівництва храму та його посвячення 
Владикою Филимоном Курчабою 13 вересня 1992 року. 

29 вересня 2012 р. у Львові відбулась Міжнародна науково-
практична конференція «Акція «Вісла» – завершальний етап 
депортації українців Польщі. Історична спадщина і суспільна 
свідомість».  
ОРГАНІЗАТОРИ: Львівська обласна організація Всеукраїнського 
товариства «Лемківщина»; Головне управління освіти і науки 

Президія: М. Груник, В. Середа, С. Федина, С. Майкович, М. Литвин, О. Венгринович, 
М. Брегін. Фото Віктора Солинка.
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Львівської обласної державної адміністрації; Інститут українознавства 
ім. І. Крип’якевича НАН України. 

На конференції прозвучали доповіді та повідомлення: 
Військово-політична операція «Вісла»: передумови, хід та соціально-
політичні наслідки. – Микола ЛИТВИН (Інститут українознавства 
ім. І. Крип’якевича НАН України); Акція «Вісла» – завершальний етап 
ліквідації української меншини у повоєнній Польщі. – Володимир 
СЕРГІЙЧУК (Центр українознавства Київського національного 
університету ім. Т. Шевченка, Академія вищої школи України); 
Депортація українців з території Лемківщини та Надсяння у 1944–1946 
рр. – Володимир КІЦАК (Тернопільський національний педагогічний 
університет ім. Володимира Гнатюка); Боротьба УПА проти 
депортації українців Закерзоння. – Богдан БАРАН (Тернопільський 
національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка); 
Соціально-демографічний портрет депортованих українців у 40-х 
рр. XX ст. – Ярослав КОНДРАЧ (Інстутут українознавства ім. І. 
Крип’якевича НАН України); Лемківщина після депортації.– Богдан 

Під час конференції. На передньому плані Владек Максимович, США. 
Фото Марії Янко.
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ГУК (український тижневик «Наше Слово», Польща); Соціально-
економічні наслідки депортації українців. – Наталя ДАНИЛИХА 
(Львівський національний університет ім. І. Франка) та ін.

У конференції також брали участь:
Михайло Брегін, Євген Місило, Софія Федина, Олександр 

Венгринович, Стефан Гладик, Петро Сокол, Іван Дмитрович Щерба, 
Іван Омелянович Щерба, Ольга Кровицька, Володимир Середа, Іван 
Банащук, Григорій Горох, Петро Касачевич, Василь Коржук, Ігор 
Дуда, Андрій Тавпаш, Степан Криницький, Олег Микита, Микола 
Горбаль, Ростислав Новоженець, о. Богдан Прах, о. Анатолій Дуда, 
о. Мирон Михайлишин, Мар’ян Райтар, Ярослав Каменецький, Іван 
Красовський, Василь Мулеса, Володимир Одрехівський, Світлана 
Говенко, Орест Чабан, Іван Челак, Степан Кищак, Галина Щерба, 
Петро Гандяк, Андрій Стадник, голови міських і районних осередків 
Всеукраїнського товариства «Лемківщина».

За КРУГЛИМ СТОЛОМ «Етнополітичні та соціально-культурні 
наслідки депортації українців 1944–1951 рр.» прозвучали виступи 
Стефана Гладика (Польща), Петра Сокола (Словаччина), Олександра 

Під час конференції. На передньому плані Микола Горбаль, Київ. 
Фото Марії Янко.
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Венгриновича (Тернопіль), Степана Криницького (Івано-Франківськ) 
та інших поважних осіб. (Матеріали Конференції будуть опубліковані 
окремим виданням).

На цій міжнародній науково-практичній конференції була 
прийнята Ухвала, надіслана Президентові України В. Ф. Януковичу, Голові 
Верховної Ради України п. Литвину В. М. та Прем’єр-Міністру України 
п. Азарову М. Я. Подаємо текст Ухвали, надісланої у вказані інстанції, 
а також лист-відповідь на ім’я Голови Львівської обласної організації 
Всеукраїнського товариства «Лемківщина» п. С. Г. Майковича. 

Ухвала
Міжнародної науково-практичної конференції «Акція «Вісла» — 

завершальний етап депортації українців Польщі. 
Історична спадщина і суспільна свідомість»

Депортація українців із споконвічних українських земель — 
Лемківщини, Надсяння, Підляшшя і Холмщини 1944—1946 і 1951 
рр. в УРСР — велика трагедія українського народу. Протягом 1944—
1946 рр. з території Польщі до УРСР депортовано 483 808 українців. 
140 577 осіб, які залишилися, депортовано в ході акції «Вісла» 1947 р. 
на північно-західні землі Польщі. Вказані депортації — незаконний 
брутальний вияв внутрішньої репресивної політики тоталітарних 
влад Польщі, Чехословаччини і СРСР, яка проводилася всупереч 
будь-яким юридичним нормам і громадянським правам людини. 
Що ж до воєнно-політичної операції «Вісла» 1947 р., то вона, 
фактично, стала помстою на національно-визвольну боротьбу 
українців 20—40-х рр. XX ст. із застосуванням колективної 
відповідальності й має ознаки етноциду.

Тому нині настав час подолати наслідки ганебних депортацій. 
Потрібна добра воля для реалізації ідеалів правди і справедливості. 
Історичну справедливість необхідно відновити.

Учасники конференції вважають за необхідне:
1. Президенту України, Верховній Раді та Уряду України дати 

морально-політичну і правову оцінку «Угоді між Урядом Української 
Радянської Соціалістичної Республіки і Польським Комітетом 
Національного Визволення про евакуацію українського населення з 
території Польщі і польських громадян з території УРСР від 9 вересня 
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1944 р. Визнати вказану Люблінську угоду незаконною і засудити 
її як порушення національно-культурних прав і конституційних 
свобод людини і громадянина, тому що на той час Польський 
Комітет Національного Визволення не був визнаний на державному 
та міждержавному рівнях і діяв як громадсько-політична структура, 
а УРСР, як союзна республіка СРСР, не мала право підписувати 
міждержавну угоду. Вказану угоду не було ратифіковано.

2. Дати політико-правову оцінку акції «Вісла» 1947 р., згідно 
з якою українське населення Польщі, що залишилося, було 
депортоване на північно-західні землі Польщі і розсіяне поміж 
поляками з метою асиміляції, а майже 4 тис. українських патріотів 
ув’язнені в концтаборі Явожно.

3. Прийняти Закон України «Про визнання депортованими 
осіб, примусово переселених у 1944 – 1946 і 1951 рр. з території 
Польщі в УРСР».

4. Надати можливість безвізового перетину українсько-
польського кордону депортованим із Польщі, членам їх сімей 
та нащадкам з метою відвідання рідних міст і сіл, церков і 
могил; активізувати культурно-освітню допомогу українським 
громадським організаціям у Польщі та Словаччині.

Ухвалу одностайно прийнято учасниками конференції з 
України, Польщі, Словаччини.

Лист-відповідь на ім’я Голови Львівської обласної 
організації Всеукраїнського товариства «Лемківщина» 

п. С. Г. Майковича:

Львів, 29 вересня 2012 р. Голові Львівської обласної
 організації Всеукраїнського
 товариства «Лемківщина»
 Майковичу С. Г.

Шановний Степане Григоровичу!
За дорученням Голови Верховної Ради України Литвина В. 

М. у Комітеті Верховної Ради України з питань прав людини, 
національних меншин і міжнаціональних відносин розглянуто 
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ухвалу Міжнародної наукової конференції «Акція «Вісла» — 
завершальний етап депортації українців в Польщі». Історична 
спадщина і суспільна свідомість», яка відбулася у м. Львові 29 
вересня 2012 року, та в межах компетенції повідомляємо наступне. 
Щодо необхідності прийняття відповідного Закону України про 
визнання депортованими осіб, примусово переселених у 1944–1946 
і 1951 рр. з території Польщі в УРСР, то Комітет переконаний, 
що саме відповідний законодавчий акт має відновити історичну 
справедливість, визначити правовий статус примусово переселених 
українців, встановити гарантії відшкодування їм моральних і 
матеріальних збитків.

У зв’язку з цим суб’єкти права законодавчої ініціативи 
неодноразово вносили на розгляд Верховної Ради України шостого 
скликання законопроекти, спрямовані на вирішення зазначених 
питань. Це, зокрема, проект Закону України «Про визнання 
депортованими громадян України, які у 1944–1951 рр. були 
примусово переселені з території Польської Народної Республіки 
на територію Союзу Радянських Соціалістичних Республік», реєстр. 
№ 4783, внесений народними депутатами України Косівим М. В., 
Кирильчуком Є. І., Ващук К. Т., і низка повторно внесених народними 
депутатами законопроектів з цих питань (реєстр. № 8692).

Комітет як головний з підготовки цих законопроектів до 
розгляду парламентом рекомендував їх до прийняття. Попри 
рекомендації Комітету згадані проекти законів не знайшли 
підтримки серед народних депутатів України на пленарних 
засіданнях парламенту і відповідно до Регламенту Верховної Ради 
України вважаються відхиленими.

Сподіваємося, що до актуальності вирішення порушеного питання 
повернуться новообрані парламентарі, а відповідні законопроекти 
знайдуть підтримку у Верховній Раді України нового скликання.

Також повідомляємо, що з метою вирішення питань про 
можливість безвізового перетину українсько-польського кордону 
колишніми депортованими з території Польщі українцями та 
їхніми нащадками для відвідання рідних місць, могил рідних 
і близьких, а також активізації культурно-освітньої допомоги 
українським громадським організаціям у Польщі та Словаччині, 
Комітет звернувся до Міністерства закордонних справ України, 
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яке відповідно до покладених на нього завдань бере участь у 
формуванні та реалізації державної політики з візових питань 
та забезпечує розвиток зв’язків із закордонними українцями та 
їхніми громадськими організаціями.

З повагою Голова Комітету О. О. Зарубінський 

21 жовтня 2012 р. у Палаці мистецтв у Львові відбувся Вечір 
пам’яті трагічних подій – 65-ї річниці операції «Вісла». 

21 жовтня 2012 р. в Ужгороді за участю Світової Федерації 
Українських Лемківських Об’єднань, Закарпатської обласної організації 
Всеукраїнського товариства «Лемківщина», Інституту українознавства 
ім. Ів. Крип’якевича відбулась наукова конференція «Русини Закарпаття. 
Хто ми?». На ній обговорювались питання: міжнаціональних відносин 
в західних областях України, проблеми політичного русинства, які 
нав’язують західні науковці і політики з метою розколу національного 
культурного життя українців на Закарпатті, у Польщі, Словаччині.

11 листопада 2012 р. у м. Городку Львівської області року 
пройшов фестиваль-конкурс «Пісні незабутого краю». 
Рубрику підготували: Ольга Кровицька, Богдан Козак, Андрій Тавпаш, 

а також використано матеріали із сайту http://www.lemky.com

Ведучий Вечора Богдан Пастух засвічує символічну свічку пам’яті. 
Фото Віктора Солинка 



31

Іван КРАСОВСЬКИЙ
ЮВІЛЕЙНЕ СВЯТО ЛЕМКІВ

(до 20-ліття церкви святих Володимира і Ольги 
у Шевченківському гаю у Львові)

Виселенці, в результаті депортації 1944—1946 рр. із Західних 
Карпат — лемки, здобули у 1992 р. у культурному житті велику 
перемогу, відтворивши на території Львівського скансену чудову 
лемківську церкву, яка стала осередком духовного, культурного і 
національного життя вигнанців з Лемківщини. За своїм значенням, 
діяльністю храм цей здобув загальне визнання не лише в Україні, але 
й далеко за її межами, де доля розсіяла лемків. У вересні 2012 р. минуло 
20 років лемківського храму. Ця подія стала великим урочистим 
святом лемків. 

Надійшов довгоочікуваний день ювілею — неділя 23 вересня 
2012 року. Зранку, задовго до відправи, на церковному майдані 
зібралася велика кількість народу, переважно лемки Львова і 
Львівщини, Тернопільщини, Івано-Франківщини. Прибулі не змогли 
поміститися у храмі, а тому частина слухала церковну відправу на 
церковному майдані. О 10-й годині о. Анатолій Дуда розпочав утреню 
з молебнем до Пресвятого Серця Ісусового. До початку урочистості 
Літургії, яка почалася об 11-й год., прибули гості — священики 
сусідніх львівських храмів та сусідніх областей. Серед гостей – о. 
Сергій — канцлер єпархії, о. Рафаїл Турконяк — науковий церковний 
діяч, перекладач Острозької Біблії, лауреат Шевченківської премії, о. 
Шафран, о. Швягла, о. Іван Ференц, о. Яків, о. Ігнатій. Літургію очолив 
о. Рафаїл Турконяк.

Урочиста Літургія розпочалася об 11-й годині. У відправі брали 
участь всі священики. Відспівувала Літургію народна хорова капела 
«Лемковина». На свято прибув також колишній художній керівник 
і диригент капели Іван Кушнір. Євангеліє прочитав і виголосив 
проповідь о. Рафаїл Турконяк. У проповіді, крім аналізу євангельської 
притчі про таланти, він зосередив увагу на оцінці діяльності пароха 
лемківської церкви о. Анатолія, Церковного комітету та Фундації 
дослідження Лемківщини. Високо оцінив роль церкви та її активу в 
ділянці розвитку культури та духовності лемків.
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Після Літургії слово подяки на адресу священиків, які взяли 
участь у проведенні свята, виголосив о. Анатолій. Оголосив також 
щиру подяку активові лемків за підготовку до ювілейного свята, 
подякував гостям за масову участь у відзначенні ювілею лемківської 
церкви. Принагідно оголосив подяку всім жертводавцям, які внесли 
посильну допомогу на будівництво лемківської церкви у м. Івано-
Франківську.

З нагоди ювілейного свята — 20-річчя існування лемківської 
церкви святих Володимира і Ольги до Львова прибули співочі і 
танцювальні колективи з Калуша, Монастириська, Пустомитів та 
інших сіл і районів сусідніх областей.

Після Літургії і водосвяття на церковному майдані відбулося 
народне віче. Голова правління Фундації дослідження Лемківщини 
Петро Гандяк запропонував мені, як голові будівельного комітету 
лемківської церкви, виступити першим. Відтворивши бігло активну 
позицію лемків при будівництві церкви, присвятив увагу тій 
великій виховній місії, що її виконав церковний актив. Колишній 
директор Музею народної архітектури та побуту Борис Рибак у 
цікавій формі розповів про свою участь з будівельною бригадою 
у будівництві лемківського храму. Потім з гарним привітанням 
та щирим побажанням успіхів у діяльності Церковного активу, 
Фундації та Товариства «Лемківщина» виступила голова Світової 
Федерації Українських Лемківських Об’єднань Софія Федина. Вона 
також зазначила, що проведення українсько-лемківської «Ватри» 
у наступному році планується у Львові. Поздоровлення з нагоди 
ювілейного свята проголосив також директор Музею народної 
архітектури та побуту Іван Касачевич.

У своєму виступі о. Анатолій Дуда поділився великою радістю 
і радістю всіх лемків з нагоди 20-ліття лемківської церкви, в якій він 
несе свою душпастирську службу від перших днів її існування. Голова 
Товариства «Лемківщина» Степан Майкович поздоровив лемків з 
нагоди свята, зокрема поздоровив о. Анатолія і, подякувавши йому за 
бездоганну довголітню працю, вручив о. Анатолієві Дуді пам’ятний 
сувенір з нагоди Ювілею церкви. Від Пустомитівського об’єднання 
лемків о. Анатолію вручили спеціальну Подячну Грамоту.

Після святкового віча відбувся концерт. Звучали в основному 
лемківські народні пісні. Захоплюючими були танці групи 



33

дівчат-школярок з Монастириськ на Тернопільщині. Співочо-
танцювальна група носить жартівливу назву «Чесні фраїрки». 
Учасники свята з великим захопленням прослухали народні 
лемківські пісні у виконанні народної хорової капели «Лемковина», 
лемківського хору з м. Пустомит, хорових колективів з м. Калуша 
та інших місцевостей.

На церковному майдані демонстрував виставку власних творів 
фотомистецтва Віктор Солинко, як також творів живопису батька 
Дмитра Солинка.

Голос чарівних пісень лунав у Шевченківському гаю до самих 
вечірніх сутінків.

Віра ШЕЛЕМЕХ
КОНФЕРЕНЦІЯ У ГОРЛИЦЯХ

10-11 травня 2012 року у мальовничому містечку Горлиці 
відбулася наукова конференція «Україна протягом століть. 
Карпатський реґіон: історія, мова, культура», яка зібрала дослідників 
з України, Польщі та Словаччини. Незважаючи на те, що заявлена 
тема є досить широкою, основну увагу доповідачів було зосереджено 
на Лемківщині. Міждисциплінарний характер конференції сприяв 
висвітленню різноманітних аспектів життя лемків: мови, історії, 
культури, звичаїв, літератури, фольклору, права, музики та ін. 
Виступи, присвячені мові і культурі бойків, гуцулів, закарпатців, 
засвідчили єдність української етнічної території. 

Роботу конференції розпочали лекції почесних гостей. Генеральний 
консул України у Пряшеві, проф. Ольга Бенч виголосила доповідь 
«Традиційна культура лемків: трансформація та асиміляція». Виступ 
професора кафедри україністики Ягеллонського університету Божени 
Зінкевич-Томанек був присвячений українсько-польським взаєминам. 
Академік, професор Пряшівського університету Микола Мушинка у 
своїй доповіді зосередив увагу на історії та сучасному житті русинів-
лемків Словаччини. Актуальним проблемам дослідження та збереження 
пам’яток історії та культури українців Словаччини присвятив виступ 
директор Музею української культури у Свиднику, професор Мирослав 
Сополига.
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Мовознавчі проблеми карпатського регіону порушили науковці зі 
Львова. Зокрема, Наталя Хобзей виголосила доповідь «Фразеологізми та 
паремії в говірках карпатського ареалу: дієслівний компонент». Оксана 
Сімович розповідала про архетип вогонь у гуцульському і лемківському 
мовно-культурному просторі. «Номінація пастушої культури 
карпатського регіону: паралелі та взаємовпливи» — тема виступу 
Тетяни Ястремської. Мовно-культурний аспект звичаєвого права 
бойків дослідила Наталія Хібеба. У виступі Мирослави Гнатюк увагу 
було зосереджено на фонетичних особливостях північнолемківських 
переселенських говірок. Своїми спостереженнями над географічними 
апелятивами в українських говірках карпатського регіону поділилася 
Олена Слободзяник. Мовну картину світу бойків крізь призму діалектних 
текстів про чуда змоделювала Ірина Романина. Виступ Віри Шелемех був 
присвячений різдвяній звичаєвості лемків. 

Проблему самовизначення порушила виконавиця лемківських 
пісень, кандидат політологічних наук Софія Федина. Тема її доповіді: «Бути 
Лемком — феномен збереження свого я: історія, культура, ідентичність».

Організатори — Наукове коло україністів Ягеллонського 
університету та Об’єднання лемків — для учасників конференції 
підготували екскурсію у музей Б.-І. Антонича у с. Новиця. Тут, 
на родинному подвір’ї Антоничів, яскраво запалахкотіла ватра, а 
вечірню тишу порушила дзвінка українська пісня.

Побувавши у серці Лемківщини — містечку Горлицях, 
милуючись зеленими луками, горами, вкритими віковічними 
смереками, вслухаючись у співи птахів, починаєш розуміти, чому цей 
край подарував світові стільки талантів. Адже, спостерігаючи довколо 
себе таку красу, хочеться передати її різьбою, музикою, словом — тим 
засобом, до якого Бог дав тобі дар.

Ігор ДУДА,
відповідальний секретар СФУЛО

ПРЕС-РЕЛІЗ
Світової Федерації Українських Лемківських Об’єднань

Світова Федерація Лемків (СФЛ). У 1932 р. при товаристві 
«Просвіта» у Львові повстала спеціальна Лемківська Комісія, 
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завданням якої було нав’язати зв’язки з лемківською громадою в 
Америці та зацікавити її долею Лемківщини. Організоване життя 
лемків у Західній діаспорі почалося із 13-особового «Комітету 
Оборони Лемків», створеного 3 жовтня 1933 р. в Нью-Йорку. 
Відтак Комітет 4 серпня 1935 р. започаткував Організацію Оборони 
Лемківщини (ООЛ) – світову спільноту лемків. Перший лемківський 
з’їзд відбувся 6 червня 1936 р. у Філядельфії. У 1973 р. з ініціативи ООЛ 
у США створена СФЛ. До її складу також увійшло Об’єднання Лемків 
Канади (створ. 24.03.1973). У 1979 р. створена Фундація Дослідження 
Лемківщини (ФДЛ) в США. 7 листопада 1981 р. в м. Стемфорд (США) 
відкрито Український Лемківський Музей.

У 1997 р. СФЛ перейменована на Світову Федерацію Українських 
Лемківських Об’єднань (СФУЛО). Федерація об’єднує автохтонних 
лемків-русинів-українців Польщі, України, Словаччини, а також 
вихідців із Лемківщини в Хорватії, Сербії, США і Канаді. Програмною 
метою Федерації є етнічне відродження Лемківщини, збереження, 
розвиток і популяризація самобутньої духовної і матеріальної історії 
та культури лемків – етнографічної групи українського народу на 
теренах історичної Батьківщини і в країнах їх проживання.

Відомо, що до 1939 р. чисельність лемків-русинів у світі сягала 
близько 1 623 000 осіб, у т.ч. Закарпаття – 640 тис., США і Канада – 620 
тис., Польща – 140 тис., Словаччина – 130 тис. 

Друковані органи СФЛ. Лемківську пресу в еміґрації започаткував 
часопис «Лемківщина» у Нью-Йорку (1922–1928). Відтак його 
продовжували: місячник «Лемківський Дзвін» у Філядельфії (1936–
1939, ред. Михайло Дудра), двотижневик «Лемківщина» у Торонто 
(1949–1953, ред. Юліян Тарнович), місячник «Лемківські Вісті» у 
Торонто (1958–1979, ред. С. Женецький), місячник «Лемковина» у 
Йонкерсі (1971–1981, ред. С. Кичура).

Від 1974 р. у Торонто (Канада) виходять «Аннали Світової 
Федерації Лемків» (згодом – «Аннали Лемківщини»), редактор – 
проф. Іван Гвозда. 

Від 1979 р в Кліфтоні (США) виходить журнал-квартальник 
Організації Оборони Лемківщини в Америці (ред. У. Любович, 
О. Питляр, П. Матіяшек, М. Дупляк), який став спадкоємцем 
«Лемківських Вістей». Метою журналу є «відродження і збереження 
Лемківщини – західного бастіону України».
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І Конґрес СФЛ відбувся 8–10 жовтня 1993 р. у Львові в актовому 
залі Політехнічного інституту. До Федерації приєдналися Об’єднання 
Лемків Польщі, Союз Русинів-Українців Словаччини і Товариство 
«Лемківщина» в Україні (співголови В. Барна, С. Криницький, О. 
Чабан). У засіданнях Конґресу взяли участь 63 делегати з України, 
Польщі, Словаччини, США і Канади, а також 474 гості. Привітання 
Конґресові надіслали Глава УГКЦ Кардинал Любачівський, Президент 
України Леонід Кравчук, Віце-прем’єр-міністр України Микола 
Жулинський, Міністр культури України Іван Дзюба, Міністр України 
в справах національностей та міґрації Олександр Ємець, Голова 
Комісії Верховної Ради України поет Дмитро Павличко. 

Світовий Конґрес відкрив проф. Орест Чабан, який запросив 
вести зібрання проф. Івана Гвозду. Після процедурної частини 
заслухано та обговорено звіти Голови СФЛ Івана Гвозди та секретаря 
Івана Терефенка. Фінансовий звіт Контрольної Комісії оголосив 
Теодор Колос із Торонто. Михайло Ковальський (Польща) інформував 
про прийняту ними «Програму діяльности та ідейно-організаційних 
зусиль Об’єднання Лемків Польщі для відродження Лемківщини». Із 
доповідями виступили: голова Організації Оборони Лемківщини в 
США Марія Дупляк (співдоповіді – В. Кікта, С. Гованський), голови 
Об’єднання Лемків Канади Іван Оленич, Союзу Русинів-Українців 
Словаччини Віктор Коваль, Фундації Дослідження Лемківщини 
Мирон Мицьо. Обрано керівні органи СФЛ: голова – проф. Іван 
Гвозда, заступники – Марія Дупляк (США) на Америку, Орест Чабан 
(Україна) на Європу, Президія – у кількості 14 осіб, Контрольна 
комісія – сім осіб.

Обговорено програмні завдання і прийнято нову редакцію 
Статуту. Прийнято Заяву «Про політичне русинство», Звернення до 
Президента Республіки Польща Леха Валенси та Президента України 
Леоніда Кравчука, Резолюцію. Заслухано наукові доповіді д-ра Юрія 
Гошка (Львів) «Дослідження на сучасному етапі» та д-ра Олекси 
Мишанича (Київ) «Політичне русинство і що за ним?» На закінчення 
проф. І. Гвозда виступив із підсумковою доповіддю «До програмових 
засад СФЛ». Після цього відбувся великий концерт професійних і 
аматорських мистецьких колективів трьох областей Галичини.

У неділю, 10 жовтня, делегати Конґресу поклали квіти на могили 
Б.-І. Антонича, І. Франка та В. Івасюка на Личаківському цвинтарі. У 
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Лемківській церкві в Шевченківському Гаю відбулося Богослужіння 
і віче на площі біля церкви. Проповідь виголосив отець-митрат 
Стефан Дзюбина з Перемишля (Польща).

Літ.: Матеріали Першого Світового Конгресу Світової Федерації 
Лемків (Львів, 8-10 жовтня 1993 року). Упор. Орест Чабан, Мирослав 
Федоренко. –Львів, 2007. -240 с.

ІІ Конґрес СФЛ проходив 8-10 серпня 1997 р. у Львові в актовому 
залі Державного університету «Львівська Політехніка». Напередодні, 
7 серпня, проводилася нарада делегатів лемківських об’єднань з 
питань проведення Конґресу та позачергове засідання Президії СФЛ.

8 серпня урочисто відкрито Конґрес. Обрано керівні органи: 
президія, секретаріат, робочі комісії – мандатна, лічильна, 
резолюційна. Зі звітом про роботу Головної Управи СФЛ виступив 
проф. Іван Гвозда. Звіт Контрольної комісії оголосив Володимир Кікта 
(США). Зі звітами-доповідями виступали голови – Василь Шлянта 
(Об’єднання Лемків Польщі), Марія Дупляк (Організація Оборони 
Лемківщини, США), Іван Оленич (Об’єднання Лемків Канади), Павло 
Богдан (Союз Русинів-Українців Словаччини), Мирослав Кіш (Союз 
Русинів-Українців Хорватії). Від товариства «Лемківщина» в Україні 
виступили проф. Іван Щерба (Львів), доц. Степан Криницький 
(Івано-Франківськ) і Олександр Венгринович (Тернопіль).

9 серпня продовжувалися виступи учасників Конґресу та наукові 
доповіді про депортаційні процеси й акцію «Вісла» на Лемківщині. 
Змінена дотеперішня назва «Світова Федерація Лемків» на «Світова 
Федерація Українських Лем-ківських Об»єднань» як така, що краще 
відображає суть громадської організації. Головою СФУЛО обраний 
Теодозій Старак (перший посол України в Польщі), почесним головою 
– проф. Іван Гвозда. Заступниками голови стали Марія Дупляк 
(США) і Олександр Маслей (Польща). Обрано новий склад Президії 
Федерації та Контрольної Комісії (голова Ю. Френчко). Прийнято 
Ухвалу Конґресу, Звернення до Президента і Верховної Ради України, 
Президента і Сейму Республіки Польща, керівників інших держав, в 
яких проживають лемки-українці. Новообраній Президії доручено 
опрацювати Програму Федерації, сформувати матеріальну базу і 
редакційно-видавничу групу для видання друкованого органу. Після 
закриття Конґресу проведена прес-конференція і відбувся святковий 
концерт.
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10 серпня, у неділю, відбулося Богослужіння у Лемківській 
церкві в Шевченківському Гаю, після нього – Лемківське віче, а також 
продовжилися виступи лемківських художніх колективів. 

У 1999 р. Т. Старак подав заяву Президії, яка засідала у Ждині 
(Польща), з проханням увільнити його від обов»язків голови 
СФУЛО за станом здоров»я. Керівництво Федерації перебрав на себе 
відповідальний секретар проф. Іван Щерба зі Львова.

Ш Конґрес СФУЛО 17-19 травня 2002 р. відбувся у Києві в 
Українському Домі та «Експоцентрі України». Він зібрав 42 делегати із 
шести країн: у Федерацію вступив Союз Русинів Хорватії та Югославії. 
На відкритті співала хорова капела «Лемковина» зі Львова. Форум 
лемків відкрив проф. Іван Щерба – відповідальний секретар СФУЛО, 
який зачитав вітання від почесного голови Федерації проф. Івана Гвозди 
(США). Були зачитані вітання від Президента України, благословення 
від кардинала Л. Гузара (УГКЦ), владики Філарета (УПЦ). Засідання 
вели почергово Микола Горбаль, Іван Щерба, Марія Дупляк, Андрій 
Тавпаш. З коротким звітом виступив в.о. голови Олександр Маслей 
(Польща). Зі співдоповідями виступили заступники голови Марія 
Дупляк (США) і Стефан Гладик (Польща). Звіти склали скарбник 
Володимир Ардан і голова Контрольної Комісії Юліан Френчко 
(Україна). Доповідали голови об’єднань – суб’єктів Федерації. Делегатів 
і гостей вітали Президент УВАН акад. Олекса Біланюк зі США, голова 
Товариства українців «Славутич» у Москві проф. Василь Антонів, 
голови Всеукраїнських товариств – Олександр Боровик («Холмщина») 
і Любомир Сікора («Бойківщина»), Затверджена Програма етнічного 
відродження Лемківщини. У науковій частині Конґресу з доповідями 
виступали д-р Євген Сверстюк (Київ) акад. Микола Мушинка (Пряшів), 
д-р. Олекса Мишанич (Київ). 

Головою СФУЛО обрано проф. Івана Щербу зі Львова. 
Заступниками голови стали Марія Дупляк – на Америку і Стефан 
Гладик – на Європу. Відповідальним секретарем обрана Стелла 
Миронченко (Київ). На пропозицію Номінаційної комісії обрано 
28 членів Президії СФУЛО (крім голови і двох заступників) та сім 
членів Контрольної Комісії. Головою КК. залишився Юліан Френчко, 
скарбником – Володимир Ардан (Львів). Делегати одностайно 
прийняли Ухвалу і Резолюцію Конгресу, Звернення до Верховної Ради 
України про прийняття Закону про надання статусу депортованим 
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особам та членам їх родин, Звернення до Сейму Республіки Польща 
про засудження акції «Вісла». Із заключним словом і підсумками 
роботи Конґресу виступив голова СФУЛО проф. Іван Щерба.

19 травня на майдані Незалежности пройшов святковий концерт 
лемківських колективів та окремих виконавців.

ІV Конґрес СФУЛО проходив у Львові 4–6 травня 2007 р. і збігся 
із 60-ю річницею акції «Вісла». 4 травня у Західному Науковому 
Центрі проводилося засідання Президії і Контрольної Комісії 
СФУЛО з участю запрошених. Засідання вів проф. Іван Щерба – 
голова СФУЛО, який доповів про організацію і проведення Конґресу. 
Відбулося попереднє слухання фінансового звіту. Жваву дискусію 
викликало питання про зміни, доповнення і реєстрацію Статуту 
СФУЛО. Вирішено створити Статутну комісію і затвердити її склад на 
Конґресі. Проф. І. Щерба відмовився очолювати Федерацію на другу 
каденцію. Керівництво СФУЛО на прес-конференції дало відповіді 
представникам засобів масової інформації про поточні справи 
і проблеми лемків. Відтак, у Галереї мистецтв відкрито виставку 
лемківських професійних мистців, різьбярів, народних майстрів, 
художників-аматорів і фотографів. На виставці були присутні 
делегати Конґресу, автори праць, гості та краяни.

Наступного дня, 5 травня, Конґрес урочисто відкрито в 
обласній філармонії імені С. Людкевича. Лемків світу представляли 
72 делегати зі семи країн та близько 400 гостей. На відкритті хор і 
оркестр вперше виконали кантату «Гори наши» Мирослава Скорика. 
Були благословення священиків і вітання від владик. Присутні 
переглянули фільм про Лемківщину. Звіт про роботу Голови 
СФУЛО за період 2002–2007 рр. проходив нетрадиційно: на екрані 
висвічувалися тексти і фото, а Іван Щерба давав усний коментар. 
Були привітання офіційних представників влади та гостей. Відтак, 
присутні прослухали звіти-доповіді заступників голови Марії 
Дупляк (США) і Стефана Гладика (Польща), голів суб’єктів Федерації 
(С. Бурда, О. Венгринович, З. Галькович, І. Лаба, А. Родко, С. Сакач). 
Звіти склали фінансовий референт і скарбник. У роботі Конґресу 
взяли участь Віце-міністр культури України проф. Ольга Бенч, голова 
Всесвітньої Координаційної Ради, поет Дмитро Павличко. У науковій 
частині зібрання обговорювалися і засуджувалися трагічні наслідки 
акції «Вісла» (1947). В новій редакції прийнято Статут СФУЛО.
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Номінаційна комісія внесла пропозицію обрати головою СФУЛО 
одного з трьох представників від України. Оскільки перші двоє 
(І. Щерба, О. Венгринович) відкликали свої кандидатури, Головою 
СФУЛО обрано доц. Володимира Ропецького зі Львова. Заступниками 
голови cтали Марія Дупляк – на Американський континент, Стефан 
Клапик – на Європу. Членом Президії і відповідальним секретарем 
обрано доц. Ігоря Дуду (Тернопіль), скарбником – Лілію Плахтій 
(Львів), фінансовим референтом – Івана Філя (США). Членами 
Президії СФУЛО на наступний термін обрані по п’ять кандидатур від 
кожного об»єднання – суб’єкта Федерації і по одній – в Контрольну 
Комісію. Головою КК. став доц. Степан Криницький (Івано-
Франківськ). Прийнято Резолюцію і Звернення до Президентів 
України, Польщі і Словаччини, Організації Об’єднаних Націй і Ради 
Європи. Із заключним словом і підсумками роботи ІУ. Конґресу 
виступив новообраний голова доц. Володимир Ропецький.

6 травня, у неділю, делегати та гості побували на Службі Божій в 
церкві св. Володимира та Ольги у Шевченківському Гаю. Після обіду, 
протягом трьох годин у драматичному театрі імені М.Заньковецької 
проходив «Лемківський Кєрмеш» – фестиваль пісні і танцю. 
Виступали мистецькі колективи та окремі виконавці з Львівщини, 
Прикарпаття і Тернопільщини.

Листом від 7. 02. 2011 р. доц. Володимир Ропецький склав зі себе 
повноваження Голови СФУЛО і передав їх Стефанові Клапику (Польща) 
– заступнику на Європу. Президія доручила виконувати обов»язки 
Голови СФУЛО до наступного конґресу Івану Лабі (Словаччина).

Андрій ТАВПАШ,
Член президії Львівської обласної організації

Всеукраїнського товариства «Лемківщина»,
Член президії СФУЛО (2002–2012 рр.)

 
V КОНГРЕС ЛЕМКІВ СВІТУ (СФУЛО)

м. Горлиці, Польща, 12-13 травня 2012 року

Українська громада, де б вона не проживала, дбає про збереження 
своєї національної самобутності, піклується, щоб у світі шанували 
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лемківську культуру і звучало наше слово, щоб діти виховувались 
з Україною в душі, знали українські, лемківські традиції й історію 
свого народу. 

У світовому українстві інтереси лемків представляє Світова 
Федерація Українських Лемківських Об’єднань (СФУЛО), яка 
передусім своєю громадською позицією реалізує ідеологічні, 
матеріальні та духовні потреби української соборності у світі, що 
передбачено статутом Федерації, котра була створена в 1973 р. з 
ініціативи Організації Оборони Лемківщини у США за участю 
Об’єднання Лемків Канади. Реальної сили вона набрала через 
два десятиліття, коли в 1993 р. у Львові було проведено перший 
конгрес СФЛ, і до її складу приєдналися Об’єднання Лемків Польщі, 
союз Русинів-українців Словаччини, Всеукраїнське Товариство 
«Лемківщина».

На третьому конгресі СФУЛО, що в 2002 р. проходив у Києві, 
її поповнили Союзи русинів Сербії та Хорватії. Дедалі активніше 
заявляють про себе подібні громади у Німеччині, Австрії, Угорщині, 
Росії та інші.

Суб’єкти СФУЛО не тільки активні в культурній сфері, але і 
у суспільно-політичному житті. Однією з найсуттєвіших проблем 
для української, в тому числі лемківської діаспори, є асиміляція. 
Головним чинником боротьби з нею є організованість самої 
діаспори у збереженні української національної ідентичності, 
плеканні національних надбань свого народу. Україна має 
допомагати своїй діаспорі зберігати українську національну 
ідентичність. 

V Конгрес став визначною подією в житті світового лемківства. 
Він проходив у рамках відзначення 65-ї роковини акції «Вісла». 
Лейтмотивом конгресу були слова Б.-І .Антонича: «До тебе, 
Батьківщино-земле вічна, ведуть усі стежки, усі дороги».

Напередодні конгресу в центрі культури імені Б.-І. Антонича 
відбулась міжнародна наукова конференція «Карпатський регіон: 
історія, мова, культура», організована Науковим гуртком україністів 
Ягелонського університету та Об’єднання лемків Польщі. В ній 
прийняли участь 26 науковців з України, Польщі, Словаччини. 
Особливу зацікавленість викликала доповідь Софії Федини – 
науковця зі Львова «Бути лемком – феномен збереження свого 
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«Я»: історія, культура, ідентичність». Там же діяла документальна 
виставка «Поляки-українці 1932–1947 рр.» із матеріалів Інституту 
Національної Пам’яті у Любліні. 

Перед Конгресом в. о. голови СФУЛО Іван Лаба провів засідання 
президії. Були обговорені зміни і доповнення до Статуту СФУЛО та 
порядок денний і регламент роботи.

У Конгресі брало участь понад 100 учасників, в тому числі 46 
делегатів з Польщі, України, Словаччини, Сербії, США і Канади.

Роботу почали зі спільної молитви, яку промовляв о. Іван 
Піпка з Криниці. Хвилиною мовчання учасники вшанували 
жертви Операції «Вісла» – завершального насильницького етапу 
депортації українців Польщі. Після обрання керівних органів 
конгресу зі звітом виступив в. о. голови СФУЛО Іван Лаба 
(Словаччина),

Відтак виступали гості Конгресу: Вітольд Кохан – бургомістр 
Горлиць, Василь Гривна – посол Словаччини в Польщі, Мирослав 
Вендрихович – горлицький повітовий староста, Мирон Сич – Голова 
сеймової комісії в справах національних меншин, Віталій Максименко 
– Генеральний консул України в Кракові, Малгожата Малух – війт 
гміни Сенькова повіту Горлиці, Петро Тима – голова Об’єднання 
Українців Польщі. 

З інформацією про зміни та доповнення до статуту СФУЛО 
виступив Олександр Венгринович. Після обміну думками статут був 
прийнятий. 

З аналізом роботи суб’єктів та СФУЛО виступали Стефан Гладик 
(Польща), Адам Стець (Канада), Олександр Венгринович (Україна), 
Зенон Галькович (США), Богдан Віславський (Сербія), Василь Мулеса, 
Софія Федина, Ліля Плахтій, Юліан Френчко з України, Микола 
Мушинка та Мирослав Сополига зі Словаччини і Петро Верхнянський 
(Польща).

Еміль Гойсак зачитав вітання Конгресу від професора Ольги 
Бенч – генерального консула України в Пряшеві (Словаччина), Славка 
Бурди – від колишнього голови Союзу русинів-українців у Хорватії. 

Делегати та учасники V Конгресу СФУЛО прийняли Ухвали 
та Звернення до Сейму, Президента та Уряду Польщі, Президенту 
України, Кабінету міністрів та Верховної Ради України, їх зачитав Ігор 
Дуда. 
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Конгрес вирішив погодитись з пропозицією Президії та 
номінаційної комісії, що Президія складатиметься з 17 чоловік, 
контрольна комісія з 7 осіб. Персональний склад, узгоджений з 
головами суб’єктів, був прийнятий, а два члени Президії та один 
до контрольної комісії будуть кооптовані від відсутньої на конгресі 
Хорватії.

Головою СФУЛО на альтернативній основі переконливою 
більшістю було обрано Софію Федину. 

З обранням Софії Федини головою СФУЛО відкриваються 
нові перспективи розвитку світового лемківства. Є великі 
очікування, передовсім, утворення сучасної інформаційної 
платформи, спираючись на Інтернет, залучення до діяльності 
СФУЛО представників молодого покоління, зокрема юристів-
міжнародників щодо вжиття рішучих кроків у справі врегулювання 
правового статусу лемків, особливо в Україні і Польщі, у зв’язку з 
депортацією в 1944–1947 рр., засудження акції «Вісла» на найвищому 
державному рівні та надання статусу «депортованих» українцям, 
вигнаним з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Підляшшя до УРСР 
у 1944–1946 рр.

Голова СФУЛО Софія Федина наголошує, що протягом наступних 
п’яти років необхідно підготувати, а потім офіційно провести заходи 
до 70-річчя трагічної акції «Вісла». Основне завдання полягатиме на 
максимальному усвідомленні світовою спільнотою цієї проблеми, 
цього морально-психологічно-територіального геноциду українців, 
який відбувся 65 років тому. Доки світова спільнота про це не почує, 
доти це питання не буде вирішуватись.

Ігор ДУДА,
відповідальний секретар СФУЛО

П Р Е З И Д І Я   СФУЛО
Обрана на V Конґресі у Горлицях 12. 05. 2012 р.

Софія ФЕДИНА, Україна – Голова СФУЛО.

Члени Президії:
Канада: Адам СТЕЦЬ – заступник Голови на Америку,
Максим МАСЛЕЙ.
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Польща: Стефан ГЛАДИК – заступник Голови на Европу,
Еміль ГОЙСАК.
Сербія: Богдан ВІСЛАВСЬКИЙ,
Йоаким ГРУБЕНЯ.
Словаччина: Петро СОКОЛ,
Іван ЛАБА.
США: Зенко ГАЛЬКОВИЧ,
Стефан ГОВАНСЬКИЙ,
Андрій ХОМИК.
Україна: Олександр ВЕНГРИНОВИЧ,
Степан КРИНИЦЬКИЙ – відповідальний секретар,
Степан МАЙКОВИЧ,
Юрій МАРКАНИЧ – відповідальний за «Молоду Лемківщину».
Хорватія: Любіца МОРҐАН. 

Члени президії СФУЛО. Фото Ігоря Дуди
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КОНТРОЛЬНА КОМІСІЯ 
Ігор ДУДА, Україна – голова
Петро ВІРХНЯНСЬКИЙ, Польща
Богдан КИКТА, США
Іван ЛУКАЧ, Словаччина
Велимир ПАПЛАЦКО, Сербія
Андрій РОТКО, Канада

СОФІЯ РОМАНІВНА ФЕДИНА
Біографія

Голова Світової Федерації Українських Лемківських Об’єднань;
Радник Голови Львівської облас-ної ради;
Асистент кафедри міжнародних відносин і дипломатичної 

служби Львівського національного універ-ситету ім. Івана Франка.
Народилася 18 лютого 1984 р. у Львові. За громадянством та 

національністю – українка. 

Контрольна комісія СФУЛО. Фото Ігоря Дуди
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1990–2000 рр. – навчалася у 
СШ № 53 з поглибленим вивченням 
англійської мови. Закінчила з 
відзнакою. 2000–2005 рр. – навчалася 
у Львівському національному 
університеті ім. Івана Франка на 
факультеті міжнародних відносин. 
Закінчила з відзнакою, за спеціальністю 
політолог-міжнародник, перекладач. 
З 2002 по 2005 рік перебувала на 
посаді заступника голови Львівського 
регіонального представництва Між-
народної молодіжної громадської 
організації Європейський Моло-
діжний Парламент. Як делегат 
від цієї організації брала участь у 
засіданнях Об’єднаної Ради Світової 

Молоді, Оксфорд. 2001–2005 рр. – членство у Молодіжній Громадській 
Організації «Молода Дипломатія». 2006–2012 – членство у Міжнародній 
асоціації молодих вчених політологів (IAPSS).

Липень–серпень 2004 – навчалася у Міжнародній літній школі 
Віденського Університету, закінчила з відзнакою. 2005–2008 рр. – 
навчалася в аспірантурі Львівського національного університету ім. 
Івана Франка. Лютий–грудень 2008 р. навчалася на стипендіальній 
програмі польського уряду Studium Europy Wschodniej. Захистила 
дипломну роботу на тему: «Історична пам’ять як державна 
політика: на прикладі проблеми примирення ветеранів ОУН-УПА 
та радянських ветеранів».

Лютий–жовтень 2010 року – автор та ведуча політично-
аналітичної програми «Погляд з Високого замку», Львівська обласна 
державна телерадіокомпанія.

21 травня 2010 року захистила кандидатську дисертацію на тему 
«Концепції миру в міжнародних відносинах та їх реалізація» та 
отримала звання кандидата політичних наук.

Сфера наукових зацікавлень: дослідження миру, врегулювання 
міжнародних конфліктів, механізми встановлення і підтримання 
миру.
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Володіння іноземними мовами: українська (рідна), англійська 
(досконало), польська (досконало), російська (досконало), німецька 
(високий рівень), японська (середній рівень), французька (початковий 
рівень). А водночас: Відома українська співачка: випустила два 
альбоми лемківських пісень: «Там під гором.г моїм ріднім краю» 
(2006), «Червена ружичка» (2012), і представляє лемківську громаду 
на концертах і фестивалях як в Україні, так і закордоном.

Детальніша інформація: Sofiyafedyna.com

ІНТЕРВ’Ю З ГОЛОВОЮ СФУЛО СОФІЄЮ ФЕДИНОЮ*

– Як воно – бути «головною 
лемкинею світу»? Які ваші обов’яки перед 
Федерацією і як виправдовуватимете 
кредит довіри?

– Лемки довірили мені 
представляти їхні інтереси на 
найвищому рівні. Суб’єкти Федерації 
представлені сімома країнами: 
Україна, Польща, Словаччина, Сербія, 
Хорватія, Канада та США. Також є 
неорганізовані громади лемків в 
інших країнах. Найперше завдання, 
яке бачу перед нашою організацією, 
– налагодити комунікацію між усіма 
лемківськими організаціями, щоб 
у важливих питаннях виступати 
єдиним фронтом, щоб у світовому 

інформаційному просторі формувати свою думку і обстоювати свою 
позицію. А важливих питань багато. 

– Одне з них, мабуть, питання депортації лемків з їхніх етнічних 
земель. Цьогоріч – 65 років операції «Вісла».

– Трагічна акція «Вісла» була заключним етапом депортації. 
Лемки стали одними з тих, хто чи не найбільше потерпів від 
диких задумів представників тоталітарних режимів. Ані у нас, ані 

* Інтерв’ю записала Юлія Тунік-Чорна (Скорочений передрук з «Високого Замку», 
14 серпня 2012 р.).

Софія Федина
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в Польщі не засуджено ці злочинні дії над українцями. Люди, які 
були змушені пережити цю трагедію, не мають жодного захисту 
і допомоги від держави. І не можуть повернутися на свої рідні 
землі. Будемо старатися, щоб як мінімум на рівні української 
держави це питання було вирішено. Друге важливе завдання 
також вимірюється політичною шкалою – протистояння 
політичному русинству. У контексті Закону про регіональні мови 
маємо нову проблему – на Закарпатті русинський рух набирає 
нової сили, в переліку регіональних мов зазначено і русинську, 
днями видали першу легальну русинську читанку. Констатують, 
що русини – це окрема нація, окремий народ зі своєю мовою і з 
претензіями на свою державність. А насправді, якщо відкрити 
достойні наукові джерела, бачимо, що русини – давня самоназва 
всіх українців, і виділяти їх в окрему націю – нонсенс. До нас це 
має стосунок, бо лемки ніколи себе лемками раніше не називали. 
То були русини, або руснаки. А ці провокаційні речі робляться на 
замовлення ворожих Україні сил, які діють за правилом «поділяй 
і пануй». 

– Поза усіма громадськими справами знаходите час для 
творчості, для написання нових пісень?

– Пісні – моє життя. Вранці встаю – співаю, лягаю спати – 
співаю. Через пісні виявляється мій настрій. Щойно вийшов у 
світ мій четвертий альбом «Червена ружичка». Поки презентації 
відбулися в Польщі та Канаді на «Лемківських ватрах», а вже в 
Україні планую на осінь. Це моє «дитя», яке виношувалося два 
останні роки і в якому мені вдавалося передати жагу до життя. 
Шалено люблю працювати на студії, творити щось із музикантами. 
Проте найбільша моя пасія, напевно, сцена. Там почуваюсь як вдома. 
І для мене найбільша радість – доносити зміст пісні до слухача. Коли 
бачу сльози, радість, емоції, викликані піснею, розумію, що працюю 
не намарне. Зізнаюся, що восени буде рівно 25 років, як я вийшла 
на сцену. [Софія дебютувала із трирічного віку]. І моєю першою 
сценою був наш Оперний театр. Напевно, саме тоді й визначилася 
моя доля. 
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Федір ГОЧ
ДАКУС О СВЯТАХ В ГОРАХ 2012 р.*

До першых тогорочных свят 
в горах (крiм свят Рождества, 
Йордану i новорочних забав-
маланок) можна зарахувати двi 
импрезы, творены на захiднi 
Лемковинi в єднiм часi двома 
лемкiвскыма органiзациями: VII 
Бєнале в Криници (органiзуване 
СЛ в Лiгници и Криници в 
днях 11-13 мая) и V Конгрес 
СФУЛО в Горлицях (11-12 мая в 
органiзацийных дiях ОЛ).

На V Конгресi СФУЛО 
делегаты з Польщи, Украiны, 
Словацйi, а также з Канады и 
Америкы радили о долi и недолi 
лемкiв, розшмареных в рiжных 
краях свiта. Дос мiцно и жалiбно 

наголошено 65-ту рiчницю Акцйi «Вiсла», а то якбы дальша смутна 
дискусия о той трагедйi по Конгресi ОУП 28-29 квiтня в Перемишли. 

Памятам Конгрес СФЛ во Львовi о першi назвi, створенi 
проф. д-ром Іваном Гвоздом. Пак был єм на конгресi в Києвi, юж в 
новi назвi — СФУЛО. Дуже лемків, найвеце в Польщи, не розумит 
причины змiны назвы свiтовой лемкiвской органiзацйi. А нелегко 
тыж розумiти, же до V Конгресу така органiзация діяла без правного 
статуту. Тема шырше дискусийна.

Дальше майове религийно-культурове свято – то кермеш 19–20 
мая в с. Вильховец на Дуклянщинi. Добра бездощова погода помогла 
збiльшити важнiст свята, о якiм было повiдомлиня в «НС». Але 
шыршого опису о кермешу «НС» чомси не друкувано.

Недалеко од польско-словацкой границi на Пряшiвщинi, 
в мiсточку Свиднику, переходил в днях 15—17 червця великый 

* Стаття була опублікована  на Лемківській Сторінці «Нашого Слова». – 2012.– 
№ 46.– 11 листопада.

Федір Гоч. Фото Віктора Солинка.
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шторiчный юж 48-й Фестивал русинско-украинской культуры. 
Фестивальне свято в Свиднику того року оцiнятся за велике, жыве, 
удане, бо дописала бездощова погода. До пiзной ночи был єм в суботу 
16 червця и можу порiвняти фестивалi в роках минулых, як дощи 
одганяли участникiв. Того року амфитеатр был заповненый в суботу 
и в недiлю. Ансамблiв и рiжних колективiв, як все, было десяткы з 
богатыма програмами. Лем не годен єм розумiти, же в остатнiх роках 
неє на фестивалях жадного колективу з Польщи. А то найблизша 
сусiдня держава и культурово словянска. В данных роках (як то гварят, 
«за комуны») были запрашаны ансамблi ци колективы польскы, а 
также нашы з Польщи — «Ослав’яне» и «Кычера» з Лiгници. Чом 
тепер така змiна, може дадут поясниня органiзаторы фестивалiв.

Тыжден пiзнiсше в днях 23—24 червця перешол шторiчный 
Фестиваль спорту и культуры в Меджелабiрцях. Того року не мiг єм 
там быти и о святi не можу ширше писати. Знаме, же Меджелабiрцi 
мают близке спiлдiяня з гмiном Команча, бо лучит их близша одлеглiст.

О нашых фестивалях, святах и рiжных импрезах на Пряшiвщинi 
можна все довiдатися з радiа Кошицi (давно радiо дас передачи в нашi 
мовi з Пряшова).

Вернийме зас до снят в горах по нашi сторонi Карпат: в гмiнах 
Дукля, Яслиска ци иншых мiсцях. Бо не забудме о ювiлейнiм ХХХ 
ватрянiм святi в Ждини, на якє мал єм запрошыня органiзаторiв ГУ 
ОЛ. Прикро, же слабше здоровля не позволило мi быти на святi.

По святi в Ждини остатнi рокы бывшы жытелi с. Воля-Нижня 
коло Яслиск (данный повiт Сянiк) одниджают рiдне село и вiдзначают 
смутну рiчницю смерти остатнього в тiм селi священика Володимира 
Костишина, застрiленого польским вояком на Великден 21 квiтня 
1946 р. До гнеска близше незнаны причины такого злочину. Для 
застрiленого священика бывшы мешканцi Волi-Нижньой цоставили 
в 2005 роци при церкви Святого Николая iсторичный памятник 
пiд органiзацийным дiяньом Николая Михалика (родом з того 
села), полковника Вiйска польского. Того року зас зишлися воляне 
вiдзначати ричницю смерти пароха дня 23 липця. Пришли также 
мешканцi Яслиск, Посады, Дальовы. Службу Божу в нашiм обрядi 
одправляли священикы греко-католицкы з Мокрого о. Ярослав 
Чухта i о. Михайло Ільницкый з Украiны, зо Стрия, римо-католицки 
ксьондз з Яслиск Марции Зьобро.
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Село Черемха (гмiна Яслиска) 28 липця пережыло историчны 
спогады, якы з повоєнных пережыть и смутят, и радуют гнеснiм 
духом. О будовi памятника на мiсци церквы, знищеной в тiм селi по 
Акцйi «Вiсла», были дописи в «НС» в 2011 р. Организацйом будовы 
обтяжылся Антонь Легоцкый, родженмй в Черемсi, а по выгнаню 
лемкiв з того села в 1947 р. Акцйом «Вiсла», жые тепер в Ольштинi. 
Зас грошьт на будову найнеце дарували iван Великанич з Канады и 
його сестра Марiя Лац з Англйi.

Пришол час освячиня и одкрытя памятника в узгодненю 
екуменичных дiянь при участи священикiв трьох конфесйi. 
Запрошено греко-католицкого о. Андрия Журава з Мокрого, 
православного о. Юлiяна Феленчака з Морохова и римо-католицкого 
кс. Марцина Зьобра з Яслиск. Такой спiльной екуменичной молитвы 
на тiм теренi ищи не было, як згадуют вiрны — участникы торжества.

Данных черемшанiв не было дуже, бо розшмарены по свiтi, 
найвеце в Украiнi. Лем тоты, што жыют в Польщи, могли приiхати, 
як декотры обiцяли, а з причин близше незнаных бракувало iх. Але 
приiхал з Канады Михайло Великанич, родженый в Черемсi (мал лем 
1 рочок жытя, як його выганяли зо села в 1947 р.), приiхал з Англйi 
його брат Iван Лац з сыном Михайлом. Было дос дуже люди з Яслиск 
и околичных сел, навет з Зиндрановы, i гостi з Любина.

Гмiну Яслиска представляла голова Гмiнной рады Бог услава 
Гвiздж. В приготовленю терену до освячиня памятника взяли 
участьлiсничийЛеслав Гемборис з женом и виконавця памятника 
Станiслав Ашкляр з iвонича-Здрою. По освячиню священикы и гостi 
были запрошены на почастунок до сусiднього села Липовец, до туристич 
ного будинку Юзефа Куснежа, замовлене погощиня приготовила його 
дочка Магдалена, керiвник конной базы туристичной.

Приклад з Черемхы пай берут вшыткы села, в якых знищены 
церквы, штобы на iх мiсцях поставити памятникы. Чусме, же бывшьт 
черемшане замiряют огородити цмунтарь, як лем зможут зобрати на 
то фонды, бо до того часу слабы силы и дiяня. Єст надiя, же свiдомiст 
пiдросне и цмунтарь буде огородженый, ноже разом з одновлиньом 
дорогы Чертижного по сторонi словацкi.

Музейне свято «Од Русаль до Яна» ждало гостей в Зиндрановi в 
недiлю, 29 липця. Цикавий допис Олександра Маслея в «НС» з дня 2 
вересня информує о святi в Зиндрановi.
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Дос цикавий допис в «НС» Богдана Гука о святкуваню 500 рокiв 
села Команчи в днях 4–5 серпня. Были то обходы барже урядовы в дiяню 
власти гмiнных. О так високiм ювiлею ширшых iнформацйi не было.

Историчне ювiлейне снято карпатской ци бескидской культуры 
Мокрим одбилося тыжден пiзнiжше, бо 11—12 серпня. Но так, в тiм 
роци красный ювiлей — 40 рокiв ансамблю «Ослав’яне», котры сут 
органiзаторами шторiчных снят в Мокрiм. Славны, активны дiяня 
«Ослав’янiв» знаны нам од давна. Не раз iхализме до Мокрого и на 
Маланкы, и иншы импрезы, бо до Музею в Зиндрановi присылали 
запрошыня и плякати данный керiвник ансамблю Євген Могыла, а 
также Марян Райтар — голова Сянiцкого оддiлу ОУП (скорше УСКТ). 
Остатнi рокы чогоси нихто не дас знати, може зато, же сут повiдомлиня 
в интернетi и в тижневику «НС». О ювiлею 40 рокiв «Ослав’янiв» дос 
широко и жьтчливо описано в НС» помiщиньом дуже iсторичных 
знимок. Органiзаторы и дiяче ансамблю на то заслужыли. Велика 
подяка и хвала за их труды, за благородне дiяня. Пару раз «Ослав’яне» 
концертували и на музейных святах «Од Русаль до Яна» в Зиндрановi.

По сторонi словацкi в давнiм русинскiм селi Вапеник в окрузi 
свидницкiм 2 серпня перешло перше в тiм селi культурове снято. 
Бездощова погода притягла там пару тисяч люди, найвеце з повiту 
Свидник. Але iхали также зацикавлены з Польщи, з близшъх 
пiдграничных сел Дуклянщины.

Не хочеся минути згадки о вересньовых святах в горах. Єдно 
в селi Тилява Дуклянщинi. До выгнаня лемкiв то было дание свято 
парафiяльне Матки Божоi, яке припадало 21 вересня. В тiм роци 
органiзаторы, духовны Церквы православной, вьизначили на суботу, 
вересня. Ден выбрано погiдный. Вiрных не пришло дуже, бо не 
вшыткы селi и околици знали о одправi в новопоставленi каплици,на 
мiсци знищеной войнi православной церквы. Приiхало 4-х 
священикiв з Горличчины, бо каплиця оддана в опiку православной 
парафйi в Горлицях. Было двох священикiв з сянiцкого деканату. 

Тилява — то давне дос велике и мiцно патрйотичне русинске 
село. Ту в 1927 р. был початок одроджыня православя на Лемковинi, 
ци инакше повороту до вiрьг предкiв перед уньом, што остас в назвi 
«Тилiвска схiзма». В селi жыс ищи дос дуже лемкiвскьгх родин, в 
рахуваню ок. 50%. Але в повоснных змiнах зашли для нас прикры 
асимiляцийны дiяня. Не с ту похоронiв старых лемкiв в нашiм обрядi.
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Зас в Свиднику на Пряшiвщинi 23 вересня органiзувано шумнi 
зване снято «День народных традицii та пероги». Майже каждий рiк 
и нас просят на тото снято, на яке радо ихаме ци идеме, бо недалеко. 
Погода тот рiк была файна. Но не памятам, аби в минулых роках 
было так дуже люди, як того року. Важне знати тото, же до творчости 
перогiв запрошено i нашы жiнкы зо Ждинi, котрым признали 
перше мiсце в роблiню перогiв. Гратулусме ждинянкам, бо гостили 
и нас их смачныма перогами. Но, а в часi выробiв перогiв выступали 
колективьт музичны хоральньг. Тепер не с юж цельных и граничных 
контроли, знаных нам трудности и перешкод, то на такы снята 
можнаи треба ихати и нам з Польщи.

Шторiчне свято зас перешло в селi Босько (Беско) за Римановом 
23 вересня, яке органiзуют босняне з Украiньт пiд проводом сына того 
села Ярослава Козака юж пару рокiв. А тот рiк, як чуєме, праздник 
перешол эбогачено освячиньом памятника на мiсци знищеной 
церквы, подiбнi як в селi Черемха, ци в Iзбах на Горличчинi.

Мали мiсце в горах тьтж иншы снята, мож повiсти, урядовы, 
як Днi Дуклi, дожынкы в Яслисках. Но и в декотрых нашых селах — 
Мшана, Тилява, Крампна и иншьтх в дiяню рад сельскых.

Дуже свят релiгiйньх, такых як Яна 7 липця, Петраи Павла 12 
липця, св. мученика Максима 6 вересня, кермешы, снята парафiяльны 
i греко-католицкы и православны в селах, де дiют нашы церковны 
традицйi, сут записаны в церковных календарях и священикы 
повiдомляют вiрных в церквах, в якых служат.

То хыбаль дос того описуваня свят. Бо нелегко згадати и описати 
вшыткы снята, импрезы, ци фестивалi в горах, не все зостас в головi. 
До кiнце року ищи будут иншы, може дахто зас о них напише.
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ПРОБЛЕМИ НАШОГО ЧАСУ

ЗВЕРНЕННЯ
Голови Світової Федерації Українських Лемківських 

Об’єднань Софії Федини до краян

Дорогі лемки та лемкині! Маю нагоду звернутися до Вас 
вже у статусі Голови Світової Федерації Українських Лемківських 
Об’єднань. Для мене це велика честь і велика приємність бути 
достойною представляти інтереси нашої лемківської громади. Та 
понад усе, я добре усвідомлюю, яка це є велика відповідальність. 
Так історично склалося, що розкидало нас по всьому світу, і перед 
Світовою Федерацією, та перед кожним з нас стоїть низка завдань, які 
ми зможемо реалізувати, лишень якщо будемо діяти спільно.

На жаль, хоч Україна вже понад 20 років є незалежною державою, 
досі не були засуджені ані злочини комуністичного режиму, ані інші 
злочини проти Українського народу. Досі не було прийнято закону 
про депортацію українців з їх етнічних земель, а як результат – ці 
люди не були визнані постраждалими, не мають захисту і допомоги 
від держави. Це – один із пріоритетів діяльності СФУЛО, проте навіть 
підготовка і просування такого законопроекту не буде ефективною, 
якщо широка громадськість не буде ознайомлена із нашою 
історією, нашою трагедією та нашою долею. Просвітницька робота і 
поширення інформації має стати діяльністю кожного із нас.

Друге дуже важливе завдання організації – налагодити контакт 
і сприяти комунікації всіх лемків, які проживають у різних куточках 
світу. Лемки є в Україні, Польщі, Словаччині, Сербії, Хорватії, Канаді 
та США, а також в інших країнах, хоч і не оформлено в організації. 
Своє лемківське буде шанс зберегти тільки у постійній взаємодії, 
в процесі взаємообміну спадком і в процесі творення новітньої 
лемківської культури та ідентичності.

Третє не менш важливе завдання – відстояти свою сутність. 
Лемки – це історико-етнографічна група українського народу, і тому 
дуже важливо протистояти проявам «політичного русинства», яке 
створює загрози територіальній цілісності і суверенітету української 
держави, закладає основи для подальших конфліктів і намагається 
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переписати історію. На жаль, цей рух має певну прихильність у 
сусідніх держав, які мають свої пріоритети щодо наших земель, 
але також і антидержавним силам в Україні вигідно підживлювати 
«політичне русинство», бо вони керуються правилом: «Поділяй 
і пануй». Тому, не даючи посіяти розбрат і смуту у своїх рядах, ми 
відвойовуємо право своєї держави на успішне існування.

І четверте. Ні наша трагічна доля, ні те, що ми далеко від рідних 
лемківських гір, ані жодна політична ситуація не мають права 
завадити нам творити нове. На жаль кордони не переділити, час назад 
не повернути, але зберегти своє лемківське ми зможемо тільки тоді, 
коли перестанемо творити «музей і закритий архів» з Лемківщини. 
Лемківщина живе у серцях кожного із нас, і вона має розвиватися, 
іти вперед, вдосконалюватися, розквітати у кожній нашій дії: новій 
лемківській пісні, нових лемківських творах мистецтва, новій 
лемківській спадщині, що міцно стоїть на дідівських звичаях та 
традиціях. Бо жива Лемківщина – це ми.

Любомир БЕЛЕЙ, 
професор Ужгородського 

національного університету

УКРАЇНСЬКЕ ЗАКАРПАТТЯ ПОЧ. ХХІ ст. 
ПІД НАТИСКОМ УКРАЇНОФОБІЇ ТА АСИМІЛЯЦІЇ

У масовій свідомості українців поняття українського Закарпаття 
обмежується теренами сучасної Закарпатської області, тоді як межа 
історичного українського Закарпаття пролягає західніше від сучасного 
західного кордону України більш як на 300 км, і найзахіднішим 
українським населеним пунктом є не Ужгород, а село Остурня, що 
розкинулося біля підніжжя Татр. Окрім північно-західних теренів 
Східної Словаччини, українське історичне Закарпаття – це і східні райони 
сучасної Угорщини, де, зокрема, знаходиться святиня українських греко-
католиків – Марія-Повчанський монастир ЧСВВ та славнозвісна Марія-
Повчанська ікона Божої Матері, що ще у ХІХ ст. була перенесена у собор 
Святого Штефана у Відні. До історичного українського Закарпаття 
належать також румунська частина Мараморощини – район Сиготу. 
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Українці Словаччини
 Катастрофічність втрат українства за минуле століття на теренах 

зарубіжного історичного Закарпаття допомагають усвідомити 
статистичні дані. Так, наприклад, у селі з гучною назвою Київ, що на 
Східній Словаччині, у 1881 р. було 645 русинів та 44 словаки, тоді як 
у 2002 р. лише 10 осіб записалося українцями, а 53 – русинами та 675 
словаками. У селі Руська Воля у 1881 усі 101 мешканець були русинами, 
тоді як у 2001 лише двоє записалося українцями, троє – русинами, 
а решта 175 мешканців – словаками. Якщо узагальнювати, то лише 
за даними офіційних переписів на території Східної Словаччини 
кількість українців зменшилася із 135 тис. у 1919 до 7 тис. у 2011 р., 
тобто у більше ніж 20 разів. Треба наголосити, що ще в 1980 р. на 
Словаччині українцями записалося більше 40 тис. осіб, тобто за 30 
років кількість українців зменшилася у шість разів, що говорить 
про катастрофічне прискорення процесу асиміляції українців саме в 
період незалежної демократичної Словацької Республіки. 

Якщо звернутися до даних В. Гнатюка, поданих у його дослідженні 
«Русини Пряшівської єпархії та їх говори», то на підставі аналізу 

Микола Мушинка
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шетематизмів Пряшівської єпархії їх кількість у 1898 р. вчений 
оцінив у 170 тис. чол. Однак більш-менш реальне число українців 
Словаччини показують дані про конфесійну належність громадян 
Словаччини: на початку ХХІ ст. більше 220 тис. громадян належать 
до греко-католицької, а понад 50 тис. – православної конфесії. Ні 
представники титульної словацької нації, ні угорці, ні німці, ні роми, ні 
інші представники інших національних меншин Словаччини ніколи 
масово не сповідували православія, тому сучасні 270 тис. словацьких 
греко-католиків і православних та 7 тис. офіційно записаних українців 
є дуже показовою пропорцією для оцінки масштабів на глибини 
асиміляції українців на території сучасної Східної Словаччини. 
Академік Микола Мушинка у співавторстві з сином Олесем у 
минулому році видали капітальне дослідження з промовистою 
назвою «Narodnostna mensina pred zanikom?» («Національна меншина 
перед зникненням?»), де на підставі офіційних документів буквально 
по роках розписали катастрофічну динаміку зменшення української 
меншини на території Словаччини. Якщо перекласти та перевидати 
600-сторінкову монографію – справа непроста, то реферування її 
змісту переконливо представило б сучасному читачеві в Україні 
драму українства у сусідній державі. 

Мирослав Сополига
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Окрім величезних демографічних втрат, українська меншина 
Словаччини має відчутні втрати і в сфері духовної культури. Так, 
наприклад, у 1966/67 навч. році у школах з українською мовою 
навчання навчалося 5 154 учнів, тоді як у цьому році українську мову 
у школах різного рівня вивчало тільки близько 400 учнів та ще 167 – 
русинську. 1993/94 нaвч. р. нa Пряшівщині булo 14 ocнoвних шкіл з 
українською мoвoю нaвчaння, 28 – з вивчeнням української мoви як 
прeдмeтa, чотири гімназії (Мeджилaбірці, Пряшів, Cвидник, Cнинa) 
з вивчeнням української мoви. Нині залишилося тільки чотири 
основних школи, де вивчають українську мову та одна гімназія у 
Пряшеві. Український театр у Пряшеві став русинським. Музей 
Української культури у Свиднику за роки незалежності Словаччини 
перейменовували 12 разів, і лише завдяки титанічним зусиллям його 
директора Мирослава Сополиги він існує як український. Доходило 
до того, що Мирослав Сополига запропонував Міністрові культури 
Словаччини показати йому, котра з частин плуга українська, а котра 
– русинська, оскільки музей хотіли розділити на русинський та 
український.

Певні словацькі кола розпочали масовану атаку з метою 
привласнення знакових здобутків культури українців Словаччини. 
Показовою у цьому плані є не лише повсюдна практика називати 
зразки південнолемківські дерев’яні церкви drevenymi slovenskymi 
kost’likmi, а й претензії певних словацьких кіл на усю культурну 
спадщину українців Східної Словаччини. Так, наприклад, за 
результатами наукового проекту, що був реалізований в Словацькій 
академії наук, Петер, чи Петро Женюх, в академічному видавництві 
VEDA опублікував монографію «Medzi vychodom a zapadom: byzantsko-
slovanska tradicia, kultura a jazyk na vychodnom Slovensku» (Bratislava, 
2002), основним висновком якої є такий: «Кирилична рукописна 
творчість східнословацького регіону, де фіксуються мовні елементи 
словацьких діалектів, є природною частиною словацького культурно-
історичного контексту, частиною його культурної та мовної 
спадщини» (с. 243). До зразків так званої кириличної рукописної 
творчість східнословацького регіону (це щоб, не дай Боже, не вжити 
означення український) П. Женюх відносить, наприклад, «Пісню 
про образ Клокочовський, яку І. Франко, В. Бірчак, В. Микитась, М. 
Мушинка вважали найстаршою українською історичною піснею зі 
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Східної Словаччини). Тут маса незаперечних українізмів на зразок 
Холодъ, городъ тощо, які філолог П. Женюх ігнорує.

Українська присутність в Угорщині
Якщо українська присутність або її сліди на Східній Словаччині 

ще помітні, то в Угорщині, де активні асиміляційні процеси 
розпочалися ще наприкінці ХІХ ст., пошуки слідів українства мають 
суто гіпотетичний характер. Лише в одному селі Комловшка, що 
в східній частині словацько-угорського кордону, літні мешканці 
розуміють українську говірку. Адже за даними останнього перепису 
населення в Угорщині проживає близько 1200 українців та русинів 
(це, як правило, переселенці останньої хвилі кін. ХХ ст.), проте в 
Угорщині є більше 150 тис. греко-католиків. Святиня закарпатців – 
Марія-Повчанський греко-католицький монастир та мироточива 
ікона Божої Матері беззастережно кваліфікують набутком виключно 
угорського національної культури.

Українська меншина на румунській Мараморощині
Відносно найсприятливіші умови для розвитку має українська 

меншина на румунській Мараморощині – частині історичного 
Закарпаття (район міста Сигот). Тут у повіті Марамуреш у 1992 р. 36 
653 особи записалися українцями, а у 2002 р. – 34 027. Зменшення 
кількості українців за період 1992–2002 р. – симптоматичне, бо 
це уперше за ХХ ст. Румунські україністи, очевидно, справедливо 
пов’язують зменшення чисельності української меншини з 
активізацією неорусинського руху, зокрема з проведенням V 
русинського конгресу у Сиготі, хоча русинами в Румунії записалося 
лише 56 осіб.

Закарпатська область України
А тепер від зарубіжного історичного Закарпаття перейдемо на 

терени Закарпатської області України. Зрозуміло, що існування власної 
держави обмежує чи навіть по-своєму регламентує антиукраїнські 
вияви, проте ніяк від них не убезпечує. Нині в Закарпатській області 
України є три джерела українофобства: неорусинський рух, церква – 
УПЦ МП і Мукачівська греко-католицька єпархія та певні політичні 
сили суміжних держав. 
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Неорусинство, або неорусинський рух, зокрема історія його 
виникнення та політичні цілі загалом відомі в Україні, проте ми 
хочемо привернути увагу, що своєрідного прискорення цей рух 
набув у роки президентства В. Ющенка та у час секретарювання В. 
Балоги. Починаючи з виборчих кампаній кінця 90-х рр. та особливо 
від сумнозвісних Мукачівських виборів 2003 р., місцеві русинські 
організації підтримують В. Балогу і, як можна здогадуватися, роблять 
це небезкорисно. Свої зв’язки з неорусинами В. Балога не афішував, 
проте фірма його дружини, родом з Умані, називається промовисто 
– «Русинія». З перемогою В. Ющенка на президентських виборах 
та поверненням В. Балоги у велику політику – спочатку як глави 
Закарпатської ОДА, а згодом – Міністра з надзвичайний ситуацій та 
глави СП України, став очевидним курс на легітимізацію русинства. . 

Окрім легального «державницького» крила, неорусинський 
рух має й радикально-войовниче крило. Мудрі стратеги підвели 
йому роль своєрідної підтанцівки, що покликана відвертати увагу 
громадськості від «державницької» діяльності лідерів неорусинства, 
а також працювати на їх позитивний імідж (правило доброго та злого 
слідчого). Упродовж 2008–2009 рр. радикально-войовниче крило 
неорусинського руху організувало цілий ряд конгресів, конференцій 
з гучними заявами, протестами, вимогами. . 

Прикметно, що діяльність радикального крила неорусинського 
руху докладно медіалізують російські центральні мас-медія, зокрема у 
квітні 2009 р. репортаж про конгрес русинів у чеському місті Пардубіце 
1-й канал подав як другу новину у підсумковому випуску новин.

Несподівано, мабуть, для багатьох серед активних промоторів 
українофобської політики на Закарпатті опинилися церковні 
інституції, зокрема УПЦ МП та МГКЄ. Діяльність Московського 
патріархату на Закарпатті загалом не відрізняється від інших регіонів 
України, лише з тією особливістю, що УПЦ КП на Закарпатті має 
вкрай слабкі позиції, тому поведінка промосковських батюшок на 
зразок Д. Сидора дуже зухвала та радикальна. 

Інша справа із Мукачіською грекою-католицькою єпархією, яка 
в 1937 р. здобула так званий статус sui iuris, тобто була безпосередньо 
підпорядкована Ватикану. Статус sui iuris в умовах чужої держава – це явище 
позитивне, бо забезпечував автономію церкви, проте в своїй державі – це 
цілковий нонсенс, який, окрім іншого, має дуже неприємний міжнародний 
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політичний аспект: існування в Україні двох греко-католицьких церков, а 
саме так є всі підстави стверджувати, свідчить про те, що Ватикан або не 
визнає державних кордонів України, або вважає, що закарпатські греко-
католики не українці, а русини. Власне саме другий варіант ближчий до 
істини. Адже єпископ ординарій Мілан Шашік в інтерв’ю зарубіжним 
католицьким агенціям не раз стверджував, що закарпатські греко-
католики – русини. А у грудні минулого року до Папи Римського, в обхід 
секретаря Конгрегації Східних Церков кардинала Сільвістріні, потрапила 
петиція з проханням утворити Русинську Митрополію, до складу якої 
увійшли б Мукачівська, Гайду-Дорозька єпархії (Угорщина) та Пряшівська 
митрополія. Громадськість Закарпаття, зокрема Закарпатська греко-
католицька спілка ім. владики Івана Маргітича протестувала проти таких 
планів та скерувала звернення до Папи Римського, Нунція Ватикану в 
Україні та до Верховного архієпископа УГКЦ Святослава Шевчука, де було 
наголошено на цілковитій безпідставності та неприпустимості утворення 
окремої русинської митрополії. На разі, реалізацію цього проекту 
призупинено, очевидно, чекають на результати перепису населення, щоб 
знову проштовхувати цей українофобський прожект. 

Проте антиукраїнська діяльність керівництва Мукачівської греко-
католицької єпархії не обмежується суто, назвімо так, адміністративно-
інституційною діяльністю. За роки незалежності України в єпархії 
сформувалися чіткі напрямки антиукраїнської діяльності серед вірних, 
які зводяться до протиставлення греко-католиків Закарпаття та Галичини. 
Особливий акцент ставлять на мовній політиці, зокрема на штучному 
протиставленню церковнослов’янської та української мови. Українську 
мову не допускають у храми, бо, мовляв, нею не молилися наші діди і 
прадіди. Щоправда, попри гучні декларації, церковнослов’янської мови 
закарпатське духовенство, зокрема молоді священиків, практично 
не знає. Тому в Мукачівській греко-католицькій єпархії все частіше 
з’являються масові видання «народною мовою жителів Закарпаття 
(русинським язиком)» або ж «церковно-народною мовою». 

Окреслені лише два аспекти мовної політики Мукачівської греко-
католицької єпархії виявляють справжні пріоритети керівництва 
єпархії – тверде бажання не допустити у місцеві храми українську 
мову. Адже угорськомовним греко-католикам ніхто не забороняє 
відмовитися від столітніх традицій церковнослов’янської мови та не 
лише використовувати у богослужіннях виключно угорську умову, 
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а й у додачу перейти на григоріанський календар. Немає сумнівів, 
що така химерна мовна політика керівництва Мукачівської греко-
католицької єпархії спрямована на штучне витворення відмінностей 
серед українських греко-католиків по різні боки Карпат. 

Зважаючи на авторитет церкви в Україні, а в Закарпатті й 
поготів, саме від нинішнього керівництва Мукачівської греко-
католицької єпархії, на нашу думку, йде найбільша антиукраїнська 
загроза. Тому, зрозуміло, не теологічно-обрядова діяльність МГКЄ, а 
її суто політична та культурна активність вимагають пильної уваги 
української громадськості та адекватного реагування, бо те, що 
нерідно відбувається нині в МГКЄ, має загальноукраїнський вимір. 

Суміжні держави, зокрема Угорщина та Словаччина, зважаючи на 
слабкість української держави та невиразність її національної політики 
також намагаються проштовхувати перспективні проекти. Угорські 
реваншистські політичні кола, у порозумінні з місцевою владою, 
знову ж таки Балогівською Нашою Україною, добилися спорудження 
пам’ятника на Верецькому перевалі (до речі, депутатам, що голосували за 
це рішення, відкрили багаторазові шенгенські візи). На Мукачівському 
замку-паланку усупереч чинному законодавству про охорону пам’яток 
культури та здоровому глузду було встановлено обліск угорському 
турулу, що символізує здобуття угорцями, ВДУМАЙМОСЬ – нової 
батьківщини. А найновішими антиукраїнськими трендами угорської 
політики є боротьба за створення так званого Притисянського 
автономного угорського національного округу та масове надання 
угорського громадянства. До речі, набуття угорського громадянства 
супроводжується навіть такими, як то казали в комуністичні часи, 
виявами пещерного націоналізму, як зміною імен, причому не просто 
Микола на Міклош, Світлана стає Гайналкою, або Жужикою, Олеся –
Ольвікою і т.п., а «перехрещує» нових громадян Угорщини – консул 
цієї «європейської» і дуже «демократичної» країни.

Антиукраїнські сили на історичному Закарпатті, попри величезну 
шкоду, яку вони несуть, зовсім не є масовими та потужними, бо вони 
вийшли на історичну арену через слабкість, байдужість, зрештою, 
навіть лінивство українських сил як в самому Закарпатті, так і в 
Україні загалом. Ця гірка правда мусить стати мотивом до праці. 
Лише активізація українства допоможе нормалізувати ситуацію на 
теренах історичного Закарпаття. 
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ПОЕТИЧНА ЛЕМКІВЩИНА

БОРТЯТИН
ДО ІГОРЯ-БОГДАНА АНТОНИЧА

Навстріч вітрам
вибігають лисиці
і розтинають
розлуку
як срібну стрічку
перетинає
бігун – 
одним подихом
Антонич – віща сурма
незнищенности
висурмлює
«Зелене євангеліє»
писане
мовою
духу

журавлиного ключа
відкриває Поет
замкнені
на замки
дерева і трави
звучать
«Ротації»
листопадовою повінню
обриваючись 
на ноті 
-сі

Ярослава ПАВЛИЧКО,
м. Львів

Ярослава Павличко
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БАЛАДА ПРО АНТОНИЧА
І ЗОЗУЛЮ ЙОГО КОЛИСКИ

Шукало хлоп’я зозулю,
і гори не мали спокою,
бо навіть вночі шукало
зозулю своєї колиски.
А як не знаходило довго – 
безпечно ридало на вітрі,
безпечно тужили очі – 
сумні прапори Батьківщини,
коли не знаходило довго.
Ще падав чужинницький сніг
на землю потужблених лемків.
І сніг той сміявся гекзаметром 
таким божевільно-білим,
що коні, дерева бігли.
І тільки хлоп’я шукало
зозулю своєї колиски.

А ця зозуля, казали,
мала три білі церкви.
Мала три білі церкви
і тільки одну калину.
У першій –
та церква в Дуклі – 
лежала козацька шабля,
а в другій – 
у рідній Новиці – 
лежала мовчазна бандура,
а в третій –
отій найбільшій –
лежала прадавня пісня.

Опівночі церкви сходились
до тої калини червоної.
і шабля козацька бряжчала,
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ридала мовчазна бандура,
тужила прадавня пісня.

Й понині хлоп’я шукає
зозулю своєї колиски.

А мати –
смутна лемкиня – 
чекає сина із вічности.

Там син
виглядає зозулю
княжих часів
Данила. 

* * *

За одвірками дверей
покинута 
дорога часу
єднає 
нас
зі сувоєм часу
огортає
нашу 
терпку історію
хата тризрубна – 
знак часу
у преріях
часу
звуків
на споді якого
бузьки
виколисують 
поруйновану Лемківщину.
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О КРАЮ МІЙ МИЛИЙ, ОКРАСО КАРПАТ
Народній артистці України

Марії Зубанич
присвячую

О краю мій милий, окрасо Карпат,
Для мене дорожчим ти став устократ,
Коли у далекій чужій стороні
Ввижалися рідні Бескиди мої.

Я тут народилась, отут я зросла,
В краю Березнянськім щаслива була.
І душу бентежить, і серцю до сліз – 
Ялини у білому сяйві беріз.

Красія – сестриця, а Явірник – брат
Мене терпеливо чекають назад.
І я повертаюсь крізь даль і роки
До них і до вас, дорогі земляки.
 
Вклоняюсь порогам найпершим в житті,
І вас я вітаю, вершини круті,
Усіх, для кого дорогий, наче рай,
Мій лемківський світ – 
Березнянський мій край.

Василь ГУСТІ,
м. Ужгород

Фото Василь Густі



67

А ЯК ТАМ ДОМА?

Курит, сипле, мете снігом
У Різдвяну Ніч.
Де село заснуло
На спокін віч.

Ніхто не протопче стежки –
Заметени снігом.
Не підут діточки
З колядком.

Не підійде до віконця
Ґазда з лямцом,
Бо юш згорів гніт,
Та не вдарить звін

У Різдвяну Ніч
І не оповістит,
Що Христос ся народив,
Що од Бога Син є Він.

Терас вітри виют вовком,
Закручуют веретеном сніг.
Хтоси дав їм таку волю,
Бо танцюют си по селі, 
Як по чистім полю.

ЗУСТРІЧ ПЕРША
(через 50 років)

Несут ноги
Лемка старого,
Несут го, як на крилах
До дому свойого.
Почекайте!

Ігор ДІДОВИЧ,
м. Пустомити

Фото Ігор Дідович
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Не спішіте, ноги, –
Ту била студенка.
Напив бим ся води,
Але не найшов студенки,
Лем ліваку
Стоптану уцями.

Не напився води,
А лице умивав слезами.
Обернувся!
Та й пішов просто
Без поле,
Без кряки.
До своєї хижи,
С котрой вигнали поляки.

Не найшов і хижи,
Лем знаки
По старій памяти.
Тай сів на камені
Напросто порога. 
Взяв до рук землячки,
Затряслися плечи
І слези потекли в небога.

Кед встав,
То пішов, плачучи
Поволи-поволи,
Бо не мав юш сили,
Та впеклися ноги.

ВІСЛА

Літа так швидко промайнули,
Як сон вночі,
Лишень у пам’яті закарбувалися
Останні дні.
Це вигнання з домівок рідних
Плач, ридання та прощання. 
Усе перемішалось з попелом
Згорілих хат.
Разом з слізьми і горем,
Розвіяним вітром
Над Лемківським полем.
Ці дні у пам’яті,
Як слово на граніті,
Що не можна вирубати
Ані спалити.
Це слово, до смерті подібне,
— Вісла — чорна! 
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НАУКОВІ НОТАТКИ
 

Андріана НАДОПТА, 
Інститут народознавства НАН України,

 м. Львів

КІЛЬКА ШТРИХІВ ДО ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА ТА 
МУЗЕЮ «ЛЕМКІВЩИНА» У СЯНОЦІ

Український музейницький рух у Галичині в 20–30-х рр. ХХ ст. 
заслуговує на особливу увагу дослідників. Після польської окупації 
та рішення Ради Послів у березні 1923 р. про остаточне приєднання 
Галичини до Польської держави поряд із політичною боротьбою 
питомої ваги набирає культурно-освітня праця, в якій істотне 
місце займає музейна справа. Загальне пожвавлення українського 
національно-культурного руху в Галичині у цей період спричинило 
виникнення цілої мережі українських музейних товариств та 
регіональних музеїв. У 1927 р. засноване товариство «Бойківщина» 
у Самборі, статут та діяльність якого стали зразком для музейних 
товариств: «Яворівщина» в Яворові, «Лемківщина» в Сяноці [13, 
с. 22], крім того це товариство було своєрідним координуючим 
центром для усіх регіональних музейних товариств і осередків 
Галичини міжвоєнного періоду. На окремих статутах провадили 
свою діяльність музейні товариства «Стривігор» в Перемишлі та 
«Верховина» в Стрию. В руслі завдань товариства «Просвіта» – 
сприяти і підтримувати діяльність музейних осередків краю, при 
місцевих філіях були засновані музейні товариства в Сокалі, Раві-
Руській і Чорткові та Станіславові. При педагогічному товаристві 
«Рідна школа» функціонували музейні товариства у Тернополі, 
Бережанах та Рогатині, при товаристві «Український Народний Дім» 
і на основі його статуту – музейне товариство в Коломиї. Очевидно, 
такий феномен є проявом дії «самозахисного механізму, імунітету 
самозбереження націй, що в критичні моменти знаходить собі вихід 
у часом несподіваних місцях і формах» [6, с. 199]. 

«Зберегти для майбутніх поколінь пам’ятки нашої давнини 
на Лемківщині» – так визначило свою мету засноване 27 лютого 
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1931 р. в Сяноці музейне товариство «Лемківщина» [8, с. 262]. 
Основоположниками товариства були: др. В. Блавацький, Олена 
Ванчицька, о. Степан Венгринович, Лев Гец, Соня Коковська, др. 
Франц Коковський, о. Є. Константинович, В. Чайківський, І. Флюнт. 
Свій статут новостворене об’єднання розробило за зразком 
статуту товариства «Бойківщина» в Самборі та при сприянні 
активних членів цього товариства Володимира Гуркевича і Івана 
Филипчака [1, арк.18-19]. 27 лютого 1931 р. відбулись Перші 
Установчі збори «Лемківщини», на яких головою товариства 
обрано відомого художника, колишнього січового стрільця Лева 
Геца, а його заступником – греко-католицького священика Степана 
Венгриновича. Одночасно при товаристві започатковано й музей. 
Заснування товариства та музею при ньому було для їх засновників 
своєрідним способом боротьби проти офіційної політики влади. 
Цю політику Лев Гец окреслив так: «На Лемківщині маємо нову 
політику. Відокремлюють цю землю від коріння і забороняють 
все, що українське.» [14, с. 154]. Тому, з перших днів заснування, 
товариство розпочало активну збирацьку діяльність, залучаючи 
до роботи учнівську молодь. Таким чином, за пів року існування 
музею було набуто із 35-ти сіл 1100 пам’яток матеріальної і 
духовної культури лемків [15, с. 176]. Крім того, члени товариства 

«Лемківщина» розділили між 
собою працю в музеї наступним 
чином: Лев Гец був відповідальний 
за мистецьку частину збірок, др. 
Франц Коковський – етнографічну 
(народознавчу) та «пропаганду» 
– планомірне поширення звісток 
про музей та музейництво, проф. 
Іван Флюнт – історичну [8, с. 263]. 
Така чітка спеціалізація сприяла 
швидкому зростанню музею. Члени 
товариства тільки за перші п’ять 
років існування музею придбали 
для нього 6521 пам’ятку [11, с. 4].

13 лютого 1932 р. Повітовим 
Староством в Сяноці затверджено Лев Гец
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статут музею «Лемківщина» [1, арк. 18]. Таке рішення було 
несподіванкою для краєзнавців, позаяк раніше влада пропонувала 
українським аматорам старовини, не створюючи окремого 
національного музею, співпрацювати з існуючим від 1914 р. 
польським «Музеєм Лемківської землі» [7, с. 470]. Статут музею 
«Лемківщина», як і музейного осередку в Яворові, був написаний за 
зразком статуту самбірського музею «Бойківщина» [13, с. 22]. 

Керівником установи став Лев Гец. Свою збірку музей 
«Лемківщина» у Сяноці розмістив в одній кімнатці при церкві, 
яку безплатно надав сяноцький парох о. Омелян Константинович 
[1, арк. 8]. Після певних організаційних заходів у 1933 р. музей 
«Лемківщина» було відкрито для відвідувачів. Саме тоді було 
сформовано й ядро колекції. Музей поділявся на відділи: 
археологічний, церковного мистецтва, історичний, етнографічний 
та бібліотечний. Комплектуванням етнографічного відділу музею 
«Лемківщина» безпосередньо займався д-р Франц Коковський. Крім 
того, для популяризації музею серед населення повіту та активізації 
збирацької роботи, він поширював відозви про важливість 
збереження пам’яток матеріальної і духовної культури українців.

Стенд етнографічного відділу музею



72

Формування музейних колекцій відбувалось завдяки 
пожертвам від громадськості та численним експедиціям по селах 
повіту, які проводили члени товариства та музею «Лемківщина». 
Активну збирацьку діяльність вони розпочали ще до затвердження 
статуту музею. Залучаючи до праці місцеву молодь, голова 
товариства Лев Гец та його заступник о. Степан Венгринович уже на 
жовтень 1931 р. зуміли зібрати для майбутньої музейної установи 
більше 200 пам’яток [1, арк. 18], серед яких вирізнялись ікони 
ХV–ХVІІІ ст., церковні книги з ХVІІ–ХVІІІ ст., дерев’яні різьблені 
вироби, жіночі прикраси. Згодом до збирацької роботи музейного 
осередку долучились й інші члени товариства, а саме: І. Флюнт, о. С. 
Венгринович, В. Чайківський, о. Є. Константинович, С. Коковська, 
О. Ванчицька [1, арк. 20]. 

Формуванню збірки музею взагалі та етнографічної колекції 
зокрема сприяли й пожертви. Одними з перших до музею подарували 
речі св’ященики: о. Микола Грентиш, о. Юліан Плешкевич, о. Іван 
Гайдукевич, о. Степан Менцінський [1, арк. 20]. 

Активна збирацька діяльність осередку мала свої позитивні 
наслідки. Із звіту музею «Лемківщина» на ІІ з’їзді українських 
музеологів 3-4 червня 1933 р. дізнаємось, що за 1931–1932 рр. до 
музею вдалось зібрати 600, а до 21 травня 1933 р. – 1706 пам’яток [1, 
арк. 8]. Станом на червень 1933 р. музейна збірка налічувала 3406 
предметів, головним чином з церковного мистецтва й етнографії. 
У 1934 р. ця кількість становила уже 4000 упорядкованих та 
розділених по відділах експонатів. За три роки існування музею 
вдалось здійснити експедиції у 54 села повіту, що дало змогу 
значно якісно та кількісно збагатити його збірку [9, с. 4]. У 1936 
р. в музеї «Лемківщина» започатковано збірку лемківського одягу 
та предметів щоденного вжитку лемків [11, с. 5]. Слід зазначити, 
що з метою поповнення колекцій тільки за п’ять років існування 
музейного осередку його співробітники опрацювали 77 сіл та 
містечок Лемківщини [11, с. 5], а директор Лев Гец особисто об’їздив 
понад 60 сіл [14, с. 155]. Збірка музею «Лемківщина» невпинно 
зростала і станом на 1937 рік налічувала 7515 предметів [10, с.146]. 

Характеризуючи експозиції музею «Лемківщина», Франц 
Коковський відзначав, що в ній були представлені високохудожні 
твори мистецтва, збірка рукописних книг ХV–ХVІІІ ст., ікони. З-поміж 
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інших вирізнявся етнографічний відділ, в якому були представлені 
моделі сільських хат з Лемківщини, сільськогосподарські знаряддя 
праці, народний одяг, прикраси, зразки вишивки та писанки, «цікаві 
своїм орнаментом, де переважно царює мотив сонця, а рідше 
стрічається орнамент геометричний, чи рослинний» [9, с. 4]. У 1936 
р. експозицію було розміщено у двох кімнатах [14, с. 155]. Серед 
виставлених пам’яток вирізнялись ікони, фрагменти іконостасної 
різьби, давня графіка, рукописи, вироби з металу, дерев’яні різьблені 
ручні хрести, народний одяг та предмети матеріальної культури лемків. 
Члени Управи музею «Бойківщина», що відвідали «Лемківщину» у 
1935 р., відзначили надзвичайну роботу його працівників, вкладену 
в каталогізацію та упорядкування експонатів музею [12, с. 52]. На 
початку лютого 1939 р. музей «Лемківщина» відвідав директор Музею 
НТШ Ярослав Пастернак. Ось який схвальний запис він залишив 
про осередок: «.Вражіння виношу наскрізь позитивне: солідна праця 
з пожертвуванням для неї безкорисливо усього вільного часу поза 
наукою в школі (пп. проф. Гец та І. Добрянська у чинній службі 
державній), праця «із серцем», а у висліді й зовсім поважний зав’язок 
музею Лемківської землі.» [14 , с. 157]. 

Працівники музею «Лемківщина» в Сяноці брали участь у 
культурно-освітньому житті Галичини. Завдяки заходам музейного 
осередку Лемківщина була яскраво репрезентована на «Вечорі 
народної ноші», що проходив у Львові на початку 1938 р., а згодом на 
такому ж вечорі у Перемишлі [14, с.156]. Значна робота була проведена 
музейним персоналом у зв’язку з підготовкою «Етнографічної 
Лемківської Вистави», що мала проходити в Музеї НТШ з 5 березня по 
16 квітня 1939 року. Крім експозиції предметів побуту та народного 
мистецтва лемків організатори планували провести цикл лекцій та 
вечір лемківського фольклору і танців [5, с. 3]. З метою підготовки 
дійства працівники музею НТШ Ярослав Пастернак та Роман 
Гарасимчук здійснили поїздку до музею «Лемківщина» в Сяноці. 
Спільними зусиллями на виставку у Львові було відібрано 182 
предмети, які в шістнадцяти скринях вислано до Львова [14, с. 157]. 
Деякі експонати з Лемківщини музей НТШ випозичив у самбірського 
музею «Бойківщина» [3, арк. 104]. 

Крім відібраних пам’яток, працівники музею «Лемківщина» 
виготовили для виставки значну кількість ляльок-манекенів у 
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народному одязі. На жаль, проведення планованої виставки було 
заборонено польською владою [4, арк.18]. Виготовлені ляльки-
манекени були закуплені Музеєм НТШ у Львові [14, с. 157]. 

Музей «Лемківщина» у Сяноку намагався провадити й певну 
наукову роботу. У Бюлетні КОУМ за вересень 1935 р. зазначалось, 
що Управа музею приступає в найближчому часі до видавництва 
літопису, метою якого було видруковувати матеріали з життя і 
побуту лемків [2, арк 5]. Однак, плани стосовно літопису музейному 
осередку так і не вдалось втілити в життя. У 1936 р. заходами 
музею вийшла друком праця його засновника та багатолітнього 
директора Франца Коковського «Культурний рух на Лемківщині» 
[2, арк. 30]. 

Збірки музею «Лемківщина» у Сяноку були предметом 
дослідження багатьох науковців. Вони потрапляли у коло наукових 
зацікавлень вчених НТШ у Львові, Українського Наукового Інституту 
у Варшаві та Берліні [11, с. 4]. 24 вересня 1938 р. опрацьовувала музейні 
збірки відома мисткиня Олена Кульчицька [14, c. 157]. Вона виконала 
кілька зарисовок лемківського народного одягу та прочитала лекцію 
про українську графіку.

Отже, організація українських музейних товариств стала 
складовою частиною національного руху галицьких українців 
та сприймалась владою негативно, бо йшла врозріз із політикою 
польського уряду. Однак, заходами невеликого кола ентузіастів, музей 
«Лемківщина» у Сяноку став справжньою скарбницею матеріальної і 
духовної культури лемків.
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ДЕПОРТАЦІЯ. ОПЕРАЦІЯ «ВІСЛА». СВІДЧЕННЯ

Марія ГОРБАЛЬ
ОПЕРАЦІЯ «ВІСЛА» – НЕЗАГОЄНА РАНА*

Сценарій вечора

У сценарії задіяні: сопілкар; співачка; хор; дитячий танцювальний 
ансамбль; двоє ведучих – хлопець і дівчина, в народних строях; лектор 
(історик) для виголошення доповіді про депортацію лемків з рідних 
земель.

Упродовж усього сценарію на екрані висвітлюються старовинні 
фотографії.

На сцену виходить дитячий танцювальний ансамбль. Виконує 
веснянки – з квітами, віночками. Музичний супровід танцю 
притишений. Протанцювавши танець, діти стають під стінку на 
сцені. В той час ведучий читає.

ХЛОПЕЦЬ: Що запам’яталося дитині із побуту в рідному селі? 
Що взяв для себе кожен із дитинства у важку мандрівку життям? 

Ми, діти, бавилися з однолітками «Подоляночки», «хованки», 
били «кляси», бавилися в камінчики (щось у руці підкидали). 
Пригадуються перші саморобні іграшки, рідше – ляльки. На празник 
батьки привозили дерев’яні мальовані коралі з печенька. Знаходили 
бляшанки й робили з них кадила. 

ДІВЧИНА: Дівчатка від мам навчалися любити й творити красу. 
І як не подивовувати тут жіночій жертовновсті. Хоч щоденна праця 
важка, та на свято все чекала дитину обнова. Вдень робота, тож 
вишивали купованими нитками ДМС уночі при лямпі. Зимою пряли. 

ХЛОПЕЦЬ: Обов’язковим було вітання при зустрічі «Слава Ісусу 
Христу». При тім знімали шапку. У відповідь лунало: «Слава навіки 
Богу» або «Слава навіки віков». 

ДІВЧИНА: Як працювали на городі, то казали: «Дай Боже щастя», 
а у відповідь лунало: «Дякую, дай Боже й Вам». 
* Редколегія «Лемківського календаря» висловлює глибоку подяку директору 
Інституту народознавства НАН України академіку С. П. Павлюку за надані 
лемківські архівні фотографії  з очолюваного ним Інституту.
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ХЛОПЕЦЬ: Старшу й шановану жінку хлопчик мав поцілувати 
в руку. Цей завчений в дитинстві обов’язок виховував здатність 
невимушено й природньо схилитися в пошані перед жінкою чи й 
священичим саном. 

ДІВЧИНА: Запам’яталась така дитяча нескінченна байка. 
«Розкажу вам, діти, байку: курив пес файку, на довгім цибуху, попік 
собі ухо.
Де то ухо? На столі лежало.
Де той стіл? Огонь спалив.
Де той огонь? Вода забрала.
Де та вода? Пташки випили.
Де ті пташки? В ліс полетіли.
Де той ліс? Сокира порубала.
Де та сокира? В господаря.
Де той господар? Помер.»

ХЛОПЕЦЬ: Інший варіант: 
«Де та вода? Горобчики випили.
Де ті горобчики? На дереві сиділи.
Де то дерево? Сокирка зрубала.
Де та сокирка? В коваля.
Де той коваль? Помер.
Коли? В четвер.
Поховали де? Під порогом.
Дзвонили чим? Баранім рогом.
Як? Бім-бом».

Дитячий танцювальний ансамбль виконує ще одну чи дві музичні 
композиції, сходить зі сцени.

На сцену виходить сопілкар.

ХЛОПЕЦЬ: Сталося це 21 вересня 1925 року. Три жінки 
поверталися в село Висову зі Словаччини з відпусту. Вони щасливо 
перейшли кордон і повклякали молитися, дякуючи Богові за ласку. 
Під час молитви їх освітило яскраве світло (що можна було траву 
лічити), яке згасло по закінченні молитви. Це було перше об’явлення 
Матері Божої на горі Явір у селі Висова.

Лемківський танок. 
Фото Ярослова Савки. 1930-ті рр. 

Зі збірки бібліотеки Інституту 
народознавства НАН України
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ДІВЧИНА: Десь у 1937–1938 роках на цій же горі Явір у селі 
Висова Божа Матір переказала одній із тих жінок, яким об’явилась 
у 1925 році, будучність лемків, що викине їх ворог із рідної хати і 
розкине по цілому світу, наче живе срібло (наче ртуть).

Сопілкар виконує на сопілці мелодію.
ХЛОПЕЦЬ: Молитва Оптинських Старців:
ДІВЧИНА: Господи, дай мені зустріти з душевним спокоєм усе, 

що принесе мені цей день. Дай мені цілковито віддатися на волю 
Твою святу. На всяк час дня цього в усьому настав мене і підтримай 
мене, Господи. Які б я не дістав звістки, навчи мене приймати їх зі 
спокійною душею і твердим переконанням, що на все Свята воля 
Твоя. У всіх ділах моїх і словах керуй думками моїми і почуттями. У 
всіх непередбачених випадках не дай мені забути, що все Ти посилаєш. 
.Господи, керуй моєю волею і навчи мене молитись, вірити, надіятись, 
терпіти, прощати і любити. Амінь. 

Сопілкар виконує на сопілці кілька мелодій. Сходить зі сцени.
ХЛОПЕЦЬ: Для виголошення доповіді про депортацію корінного 

населення з етнічних українських земель на сцену запрошується. 
(доповідь до 20 хв.).

Ще раз виходить сопілкар, виконує на сопілці мелодію, сходить зі сцени.
ХЛОПЕЦЬ: Очевидці цих страшних подій згадують: «Вже 

на самому початку 1944 року по селах ходили агітатори агітувати 
народ виїжджати на схід, на Радянську Україну. Ну кому в голову 
могло б таке прийти, щоб добровільно лишити все і поїхати. Але 
ті агітатори найперше ходили до священика в селі і до вчителів,– 
найавторитетніших людей громади. Постійно скликалися збори і 
єдине, на чому вони наполягали, – покидати все і їхати «там, де добро».

ДІВЧИНА: Мати розказувала, що прийшли до хати агітатори, 
кажуть, що там, в Радянській Україні, плоти підпирають калачами, 
таке добро (а ще війна не скінчилася!). Люди не вірили їхнім намовам, 
однак ті агітатори були такі настирливі, що таки дві сім’ї зважились 
і поїхали. Но то були попросту нероби, які виїхали на ті «легкі 
калачі». А фактично ніхто і не думав покидати нажиті домівки, свої 
оброблені, засіяні збіжжям поля, свою худобу, зрештою, ліси, гори, з 
пра-пракореня відвічні.

ХЛОПЕЦЬ: Люди приходили до священика і питалися, що 
їм робити, а священик каже: «Нам все одно тут не дадуть жити, то 
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страшна сила. Мусимо, чи скорше, чи пізніше, але звідси вибиратися. 
Ліпше скорше, а там – Божа воля».

ДІВЧИНА: Тим, хто їхав у перших числах вивозу, дозволяли 
брати відносно багато майна: і сільськогосподарський інвентар 
(рекіш, віялки, ступи тощо), і вози з кіньми, корови. 

ХЛОПЕЦЬ: Але вже тим, хто не хотів від’їжджати з Лемківщини 
– виробляли документи про належність до польського роду (але то 
нічого не допомагало),– то пізніше їх вивозили без права будь-що 
брати, і то на західні землі – на «зємлі отзискани».

ДІВЧИНА: РОЗПАЧ. Вірш Марії Добровольської (читається 
мовою, якою розмовляли в рідному селі Радоцині).

ХЛОПЕЦЬ:
Рушили вози з сева на Горлиці, 
Рушили. — Страшний пвач брез сево, 
Лем чути дзвона на дзвіници —
То хтоси дзвони юж остатній раз.

Зо жалю і розпуки страшной
До неба руки позношали, 
Просили Бога о помочи, 
Навіки з севом ся прощали.

Назад что крок ся озерали
Жеби в пам’яти позоставо
Та рідна стріха, сево, поле
Жеби ся пам’ятаво.

Юж конец сева. Остайній раз
На сево ся приздріли,
Махнули руком, і рісненькі 
Сизоньки ся скотили.

ДІВЧИНА: 
Не бесідуют. Вшитко тихо, 
Та якби оніміли, 
Лем чути возів по камінню,  Что стиха гуркотіли.
Думали люди, розмишляли, 

Лемкиня. 
Фото зі збірки бібліотеки Інституту 

народознавства НАН України



80

Бавамутивося в говові, —
Что буде з нами, з родинами,
Чи може вернут домів?

Дорога довга і терниста
Брез життя їх чекава,
І нігди, аж до кінця життя
Їх домів не вертава.

На сцену виходить співачка, виконує пісню, напр. «Ой верше мій, 
верше». Зі сцени не сходить. 

ХЛОПЕЦЬ: Довезли нас до села Потутори коло Бережан. Дощ 
лиє, як з відра. «Ну всьо, вигружайся, прієхалі!» – скомандували. Куди 
ж вигружатись? Сонце заходить. Надходить ніч. Кругом чисте поле. 

– Куди ж ви нас привезли? – питають люди.
– А ви ідіть до Бережан і питайтеся, де вам розселятися.
Співачка співає пісню, напр. «Під облачком». Зі сцени не сходить. 
ДІВЧИНА: Ночували люди в відкритому полі, недалеко зразу від 

залізничної колії, під відкритим небом: хто мав, той спав на возах, хто 
просто на мокрій землі, а дощ періщив, як несамовитий.

Зранку кілька чоловік сіли на коні і поїхали в різні сторони. Одні 
– до Бережан питати, де нам розселятися. Інші – в бік до Тернополя. 
Там проходила лінія фронту, то ж усі житла були дуже понищені. 
«Як хыжа єст, то нема пеца, як пец єст, то нема хыжи, но єдин димар 
стоіт»,– оповідають.

ХЛОПЕЦЬ: Але та третя делегація поїхала далі, до 
Монастириськ, до Гути – там жили самі поляки, один лише голова 
сільради був українець. Ті поляки уже мали виїжджати до Польщі, 
але ще не поздавали континґенту, а тому їх ще не випускали. Отож 
голова сільради в Монастириську скликав збори, і на тих зборах 
поляки погодились: нехай лемки приїжджають, зараз літо, якось 
потіснимось. 

Співачка виконує третю пісню, сходить зі сцени. 
ДІВЧИНА: ТУГА ЗА РІДНИМ КРАЄМ Ганни Щерби (зі Свіржови 

Руської). 
Юж півстоліття, як зме з дому выїхали, 
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Як з лемківских рідних земель нас повыселяли.
Як рідни села, горы, хыжи, няньови ґаздівки 
Там зме полишали. 

Лем зме тугу не лишили –
З собов зме привезли
І ту ся з ньом поселили.

На сцену виходить хор.
ХЛОПЕЦЬ: Нас привезли на Донбас. Біда невимовна. Кожен 

день треба було йти до колгоспу на роботу. За відроблений день 
ставили паличку в зошиті – трудодень. Тричі на день в одній хаті в 
селі давали страву – просто баланду. А хто захворів і не міг іти на 
роботу, то і тієї баланди не отримав. Жінки крали з поля хто що 
міг: за голі пазухи (бо одяг позношувався, а нового купити не було 
за що) пхали качани кукурудзи, бульбу, буряк, щоб щось зварити 
вдома дітям. Було повір’я: «Як не вкрадеш – не проживеш», хоча за 
за сім качанів кукурудзи могли дати сім років тюрми.

ДІВЧИНА: Люди просто пухли з голоду. Трошки стало легше 
після 1953-го року, – стали платити гроші. Правда, мізер, однак не те, 
що було зразу на Донбасі.

Хор виконує першу пісню.
ДІВЧИНА: 90-літня Ольга Сливка написала:

Лемківщино моя, ти мій рідний краю,
Не раз, сиротино, тебе споминаю

Споминаю тебе добрими словами,
Кади я ходила босими ногами.

По лісі м ходила, співанки співала,
Не раз я сой ноги собі подрапала.
Лемковино моя, у сні тебе бачу,
А як шя пробуджу – то сой гірко плачу.
Лемківщино моя, вибач мі, рідненька,
Бо я тя лишила – ще м була маленька.
За тобом баную, бо я вже старенька,
Але мам надію на зустріч, рідненька.
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ХЛОПЕЦЬ: Не дай, Боже, пережити ще колись щось подібне, що 
пережили ми, лемки. Ми ж мали все: і мову, і віру, і землю, і достаток, 
а через політиків змушені були терпіти і голод, і приниження, і 
нелюдські поневіряння, і асиміляційні процеси. Ті рани не гояться. Їх 
ніщо не може загоїти. 

Хор виконує другу пісню. Стоїть на сцені.
На сцену виходить дитячий танцювальний ансамбль. Виконує 

веснянки – з квітами, віночками. Музичний супровід танцю 
притишений. Учасники ансамблю стають перед хором.

ХЛОПЕЦЬ: За лічені години нам треба було зібратися, все лишити 
і їхати у невідомість. Мені було тоді два рочки, але отой лемент і 
розпач вивозу закарбувався у пам’яті – як щось дике і страшне.

 ДІВЧИНА: Ці рядки вірша РЕКВІЄМ Мирослав МАЛАХІВСЬКИЙ 
з міста Городка присвячує пам’яті батьків, депортованих з рідних 
земель.

ХЛОПЕЦЬ: Час розмелено в прах.
Пам’ять згорбилась на кладовищі.
Дні у вічність летять 
й багряніють вчорашнім вогнем.
Я вертаюсь назад
крізь тумани, хурделі і хвищі,
І в майбутнє несу
батька й матері лемківський щем.

Смута, розпач і біль
вас, матусе, зненацька спіткали,
Коли села довкруж
пахли свіжим й парним молоком.
А вечірня зоря
розсипала небесні корали,
Лиш похмура верба
зажурилась над тихим ставком.

У ранковій порі
раптом тишу прорізали дзвони,
Шовіністська чума

Жінка в лемківському строї 
(Повіт Горлиця). 

Фото 1930-х рр., зі збірки бібліотеки 
Інституту народознавства НАН України
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викидала людей із осель.
І, як власниця доль,
формувала під дулом колони
Мільйон українців – 
депортованих з рідних земель.

Били дзвони в набат.
Вже й село запалало Дзвиняче.
Почорнілі хати
засльозили дощами зі стріх.
Ви, матусе, від сліз
впали ниць до землі, мов незрячі,
І востаннє в тужбі
цілували батьківський поріг.

Бовванів небокрай.
Пломеніли оселі і храми.
Стара сива вдова
шкандибала, мов тінь, 
в молитвах,
А наруга в серцях
залишила порепані рани,
Полинова печаль
розпинала відчай на устах.

«Та куди ж нас, куди?.» –
зойки линули понад Карпати,
Мов осіннім листком,
у зажурі спадали до ніг,
Ще й сатрапи пітьми – 
більшовицькі нерони й пилати
Розривали, як пси,
родоводу святий оберіг.

Заскрипіли вози.
Заридали одвічні могили.
Вас, рідненька,

Капличка біля села Загір’я 
(околиця Сянока, Лемківщина). 

Фото 1930-х рр., зі збірки бібліотеки 
Інституту народознавства 

НАН України
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услід здоганяли струмки джерела.
А розлука і страх
в серці вашому рани ятрили,
І поволі, як сон,
ватра лемків згоряла дотла.

Мої любі батьки,
я сьогодні стою у думках,
В смутку плаче душа,
час збирає роки у гонитві.
Але вірую в те,
хоч давно перейшли ви у прах,
На землі прабатьків
ми ще стрінемось разом.
В молитві.

На сцену виходять усі учасникм: сопілкар, співачка.
Хор виконує «Гори наші, гори наші Карпати».

ХЛОПЕЦЬ: На цьому вечір з нагоди вшанування трагічних подій 
40-х років ХХ століття завершений. У ньому брали участь:

ДІВЧИНА: Серед запрошених гостей:
ХЛОПЕЦЬ: Музичні композиції на сопілках виконував:
ДІВЧИНА: Прозвучали пісні у виконанні:

Селяни села Павловичі (Холмщина) моляться на руїнах церкви. 
Фото зі збірки бібліотеки Інституту народознавства НАН України
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ХЛОПЕЦЬ: Милував душу дитячий танцювальний ансамбль:, 
керівник:

ДІВЧИНА: Прозвучали пісні у виконанні хору:, керівник:
ХЛОПЕЦЬ: У сценарії звучали спогади очевидців тих страшних 

подій:
ДІВЧИНА: Читались вірші Марії Добровольської (з Радоцини), 

Ганни Щерби (зі Свіржови Руської), Мирослава Малахівського (зі с. 
Дзвиняче), Ольги Сливки.

Ярослав КОНДРАЧ
 ДЕПОРТАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ПІДЛЬВІВСЬКОГО СЕЛА 

СОКІЛЬНИКИ У 1944–1947 рр.

Понад шістдесят років тому відбулися події, які спричинили 
несправедливість щодо сотень тисяч родин українців, яких примусово 
виселили із прабатьківських земель. Отже, перші акції здійснено на 
початку Другої світової війни, коли кордон між СРСР та Німеччиною 
провели по річці Сян. ЦКП(б)У прийняв 3 квітня 1940 р. постанову 
про відселення людей, чиї житла опинилися у прикордонній 
смузі. Набралося близько 80 тис. осіб, яких вивезли в Рівненську і 
Тернопільську області і поселили в господарства вивезених на Сибір 
поляків та галицьких німців. У пакті Рібентропа-Молотова окремим 
пунктом зазначалося про можливість добровільного переселення. У 
1939–1941 рр. невелика кількість українців погодилася переїхати, а 
натомість із Західної України виїхали майже усі німці.

Коли держави-переможці у Другій світовій війні визначили 
територію Польщі, то в її межі потрапили споконвічні українські 
землі, на яких проживало понад 700 тис наших земляків. 9 вересня 
1944 р. уряд Української РСР із самозваним Польським комітетом 
національного визволення схвалив угоду про евакуацію українського 
населення з території, що відійшла до Польщі, а поляків – з території 
України. Добровільно переселилося приблизно п’ять відсотків 
українців, головним чином ті, чиї оселі згоріли під час війни, незаможні, 
а із Холмщини і Підляшшя – мешканці тих сіл, що постраждали від 
польського терору у 1942–1944 рр. Навесні 1945 р. потік переселенців 
припинився, і тому польські шовіністи змушували до виселення за 
допомогою масового терору, грабунків, вбивств. 
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Першими у село Сокільники прибули сім’ї Кирила та Миколи 
Риваків, Івана Дзядика, Івана Кураша, Петра Бохонка, Степана 
Чорняка. Місцевим полякам не хотілося залишати насиджене. У 
багатьох дворах вороже ставилася до прибульців. Два тижні хати 
перших поселенців цілодобово охороняли радянські солдати. 
Тут, у селі під Львовом, вони будувалися, обзаводилися майном, 
худобою. Тоді ж, у повоєнні роки, виїхали майже усі давні мешканці 
села – поляки, спольщені українці, і навіть такі, що визнавали себе 
українцями (їх було близько 15 родин). Останнім вдалося уникнути 
«принад» радянської влади, які вони відчули вже у 1939–1941 рр. 
Залишилося тільки кілька місцевих родин, як українців: Климковичі, 
Стецьковичі, Вірти, Лялюки, так і поляків: Сроки, Лядовські, 
Ботковські. Попельовські, Дузяки. 

Були й трагічні випадки. Так, на весні 1945 р. переселенці впізнали 
серед сокільницьких поляків кількох бандитів, що орудували на 
Закерзонні, які мордували українців. Група чоловіків, які мали зброю, 
не довго думаючи, зважилася на самосуд. Уночі їх викликали із хат, 
вивели за село і розстріляли. За іншими даними, було вбито двох 
молодих польських хлопців. 

За таких умов почала формуватися нова сільська громада 
Сокільник. Деяка кількість людей прибула сюди зі сходу – з різних 
областей України – Волинської, Рівненської, Хмельницької, Вінницької, 
Чернігівської, Черкаської, Полтавської, Донецької, Луганської, 
Воронезької. Серед них – вчителі, робітники, лікарі, агрономи та 
інші фахівці. Перевагу надавалося не «западенцям». Чимало наїхало, 
як тоді говорили, «по призову партии и правительства». Але значна 
частина утікала від голоду 1946–1947 рр. Багатьом учительська 
професія дала можливість достроково вийти з таборів та зон. У ті 
роки справді була гостра проблема в учительських кадрах. За Польщі 
в Галичині були тільки 352 школи з українською мовою навчання. 
Відтепер вони створювалися майже в усіх селах на базі колишніх 
польських, причому переважно замість чотирикласних – семирічки, 
а подекуди і десятирічки. Значно зросла кількість учнів, тривалість 
навчання, розширилися навчальні програми. Вчителі-поляки масово 
виїжджали, а багатьох місцевих учителів-українців було репресовано. 
Вчителі-східняки розквартировувалися у центрі села, робітники – 
ближче до Львова – на Боднарівці та у східній частині Сокільник.
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Серед поселенців виявилося немало також справжніх служителів 
тоталітарної системи – партійні, радянські керівники району, 
військове начальство, енкаведисти та енгебісти, оперуповноважені.

В етнографічному плані «східняки» представляли Волинь, 
Поділля, південну Київщину (Черкащинну, тобто середнє 
Подніпров’я), Полтавщину, Чернігівське Полісся, Донеччину та 
Слобожанщину. Пізніше оселилися у Сокільниках вихідці з інших 
галицьких міст і сіл: хто прийшов за зятя чи невістку, хто влаштувався 
на роботу в школі чи радгоспі чи придбав помешкання, зокрема з 
Львівщини (сучасні Пустомитівський і Городоцький р-ни), Опілля 
(Миколаївський чи Бережанський р-ни), Бойківщини (Самбірський, 
Турківський, Сколівський р-ни), Західного Поділля, Закарпаття, 
Берестейщини і т. д. Є люди і з тих сіл, що лишилися по цей бік 
кордону (Мостиський р-н). Оселилися в Сокільниках також білоруси, 
росіяни, поляки, німці, чехи, естонці та інші (по кілька осіб).

Зараз у селі живе вже четверте-п’яте покоління прибульців. На 
основі вивчення архівних документів та опитування односельців 
вдалося скласти список міст, сіл, звідки прибули переселенці в 
Сокільники:

Надсяння. Повіт Перемишль – Аксманичі, Бахурець, Валява, 
Вуйковичі, Бериндьовичі, Бушковичі, Бушковички, Болестрашичі, 
Вишатичі, Дуньковичі, Корманичі, Мацьковичі, Оріхівці, Трійчиці, 
Фредроноль, Молодовичі, Гнатковичі, Журавиця, Коровники, 
Малковичі, Орли, Торки, Дубецько, Бовино, Поздичі; повіт Ярослав 
– Ветлин, Ніновичі, Соб’ятин, Червона Воля, Маковиска, Ожанна, 
Харитони, Теплиця, Гориці, місто Радимно; повіт Любачів – місто 
Любачів, Верхрата, Прися, Люблінець, Молодів, Пугачків.

Лемківщина. Повіт Горлиці – Устя Руське, Боднарка; повіт 
Кросно – Мисцова, Поляни Мисцівські, Гирова, Мшана, Тилява, 
Роп’янка, Вільховець, Барвінок, Терсцяна, Вильшня, Зиндранова, 
Смеречне, Завадка, Дальова; повіт Сянік – Балутянка, Вілька, Посада 
Риманівська, Посада Яслиська, Кролик Волоський, Воля Горішня, 
Поляни Суворичні, Синява, Вислічок, Половці, Загір’я, Прусік, 
Сянічок, Сторожі Малі, Сторожі Великі, Ратнавиця, Збоїська, Заслави, 
Залужжя, Мокре, Долини.

Сокальщина – Губинок, Губин, Ліски, Корчів, Щип’ятин, Карів, 
Новосілка, Дениска, Кришин, Річиця, Стаїв, Тенетиска.
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Холмщина та ПІДЛЯШІІІЯ. Повіт Томашів – місто Томашів, 
Городославичі, Переворськ, Солтиси, Ходованці, Шлятин, Воля 
Городецька, Новосілки, Проволока, Снятин, Юрів; повіт Замостя – 
Верещиця, Поледів; повіт Володава – Красне, Кривоверба, Кумарівка, 
Угнин; а також Оріхів Новий, Оріхів Старий, Ждановичі, Верхів, 
Завадів, Туціп, Дубрівка (повіти не вияснено). Разом – 116 сіл і міст.

Наталя КЛЯШТОРНА,
Київ

1951 рік. ЯК ПОЛЬЩА І УРСР ВОСТАННЄ 
ОБМІНЯЛИСЯ ТЕРИТОРІЯМИ

Понад 60 років тому Польська Республіка та Радянський Союз 
зробили останній територіальний обмін. 50 тис. українців і поляків 
втратили рідну землю, а на місці їхніх сіл побудували гігантське 
штучне море.

Необхідність територіальних коректив 1951 р. пояснювали 
економічною доцільністю. Та чи тільки барелі нафти і тони вугілля 
були причиною, щоб 50 тис українців і поляків позбавити рідної 
землі?

Формування державного кордону СРСР на українському 
відтинку завершилося не відразу після Ялтинської конференції у січні 
1945 р., коли лінія Керзона була прийнята як польсько-радянський 
кордон, але цього разу вже з поправками на користь Польщі.

Креслення остаточної нової межі радянського кордону 
відбувалося шляхом довготривалого переговорного процесу. Уряди 
СРСР та Польщі, починаючи ще з 1944 р. і до 1948 р., укладали 
міждержавні угоди. Особливо драматичним було встановлення 
кордону 1948 р., що заторкнуло переважно населення горішнього 
Сяну – гірського терену, де села традиційно ланцюгами тягнулися 
вздовж ріки, яка враз стала прикордонною.

Рішення змішаної комісії СРСР і Польщі з демаркації 
державного кордону між СРСР і РП від 10 квітня 1948 р. не 
залишало для людей жодного вибору – понад 9 тис осіб було 
виселено. 
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Якщо на початках виселення господарям часом дозволяли 
навіть розібрати хату, то 1948 р. поширеною була практика миттєвого 
очищення території. Це означало, що люди за лічені дні, а то й години 
мали зібрати майно і забратися з терену, наближеного до нової лінії 
кордону. 

Ще через два роки Польська Республіка стала ініціатором чергових 
пропозицій щодо зміни кордону. Остаточні територіальні корективи 
між СРСР та ПР увійшли в історію як «обмін ділянками державних 
територій», а у Польщі – під криптонімом «Akcja H-T 1951». 

Уряд ПР 1950 р. звернувся до керівництва СРСР із пропозицією 
«в інтересах народного господарства» двох країн, запропонував 
поступитися СРСР на засадах взаємного обміну ділянкою державної 
території гмін: Кристинопіль, Белз, Хоробрів та Угнів у Люблінському 
воєводстві, де були значні поклади кам’яного вугілля і зручне для СРСР 
залізничне сполучення. Ділянку, яку польський уряд запропонував 
узяти взамін, була західна околиця тодішньої Дрогобицької області: 
Нижньоустріцький та частини Хирівського та Стрілківського районів 
«із 97-ма діючими свердловинами і добовим дебетом нафти 85 тон».

15 лютого 1951 р. Москва і Варшава підписали договір про 
обмін ділянками державних територій. Таким чином, в межах УРСР 
опинився Кристинопіль (згодом перейменований на Червоноград) і 
поклади Львівського-Волинського вугільного басейну. 

Обмін територіями означав, що люди мали бути виселені з 
рідних земель. Ані походження, ані віросповідання не могли бути 
причиною, щоб залишитися на батьківщині. Громадян Польщі 
з рівнинної Сокальщини – понад 16,5 тис. осіб – виселили в 
бойківські Бескиди. До життя у горах у дерев’яних бойківських 
хатах народжені у кам’яних будинках і на чорноземах змогли 
пристосуватися не всі. Та виселені із західної Бойківщини – понад 
33 тис. осіб – потрапили не в кам’яниці мешканців Сокальщини, 
не в промислово розвинений регіон, а в віддалені степові села 
півдня України. Як зазначає директор Державного архіву Одеської 
області Іван Ніточко, виселяли «в першу чергу до колгоспів, які 
були відстаючими». Починаючи від літа 1951 р. вони вже були не 
звичайними радянськими колгоспниками, а «переселенцями», 
місце мешкання і праці яких мало бути саме таким, як було вказано 
в Переселенському квитку.



91

 Поширеною є думка, що саме Радянський Союз і Сталін 
були ініціаторами обміну 1951 р., а Польща лише виконувала волю 
«старшого брата». Проте насправді ініціатором цього обміну була 
Польща. Про це свідчать листування між Москвою і Варшавою 
1950 р., протоколи зустрічей і, зрештою, промова віце-голови ради 
міністрів Республіки Польщі А. Завадського 25 травня 1951 р. Що ж 
саме спонукало керівництво РП зробити таку пропозицію: віддати 
терен з багатими родовищами кам’яного вугілля і розвиненою 
промисловістю, натомість не претендуючи на щось більше, ніж 
бідний гірський периферійний регіон? 

Я, автор цих рядків, народилася в родині виселених із західної 
Бойківщини. 1951 р. мої батьки з села Літовищі (за радянських часів – 
Шевченково, нині – Lutowiska) дітьми були виселені на Херсонщину, в 
село Дудчани над Дніпром. Проблематикою останнього виселення, як 
незалежний журналіст, займаюся понад 10 років. За цей час відвідала 
сотні жертв виселення в шести областях України, написала десятки 
репортажів та статей, видала дві книги зі спогадами очевидців. Але 
упродовж усіх цих років мене не покидала думка, що істинні причини 
виселення моїх батьків і дідів, рівно ж як і виселення поляків із 
Сокальщини, залишаються за завісою. Припущення про те, що 
населення Західної Бойківщини було виселене як покарання за 
сприяння УПА, не витримувало жодної критики. На час виселення саме 
в цьому прикордонному регіоні, на відміну від сусідніх, розташованих 
вглиб Дрогобицької області, вже не діяла жодна партизанська група. То 
що ж все-таки залишалося між рядками Договору 1951 р.?

Підписання угоди про обмін ділянками державних територій 
між СРСР і ПР від 15 лютого 1951 р. і передача Польській Республіці 
480 кв. км Західної Бойківщини дозволили польській владі втілити 
в життя найамбітніший свій намір – збудувати на Сяні одну з 
найпотужніших в Європі гідроелектростанцій. Однак в офіційних 
документах Варшава не обмовилася про це ані словом.

Головним господарчим досягненням на терені південно-східної 
Польщі вважається Солинська гребля і Солинська ГЕС. Саме Сян, 
хоч і сьома за довжиною ріка в Польщі, але виявилася найбільш 
придатною для задоволення енергетичних потреб цього регіону.

Перший проект будівництва греблі на Сяні розробив професор 
Львівської Політехніки Кароль Пом’яновський ще 1920 р. Невдовзі 
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почалося будівництво греблі в Мичківцях. До геологічних дослідів в 
районі Солини поляки приступили аж через 17 років потому.

Концепція будівництва водного збірника в Солині була готова вже 
у 1938 р. Науковці одностайно дійшли згоди, що кращого місця для 
будівництва ГЕС в Бескидах не знайти. Але вибух ІІ світової війни зруйнував 
амбітні плани. Договір між Німеччиною та СРСР від 28 вересня 1939 р. 
встановив німецько-радянський кордон за лінією Керзона – за течією 
горішнього Сяну. По завершенні війни кордон між СРСР і Польською 
Республікою проліг тією ж лінією. А це унеможливлювало розташування 
будь-яких об’єктів у районі Солини. Та, як бачимо, поляки не полишали 
надії втілити свої наміри. Щоб будувати греблю і ГЕС, слід було посунути 
кордон далі на схід, щоб його лінія пролягла подалі від Сяну.

Минув лише рік після підписання таємної угоди між урядом 
СРСР і Польським Комітетом Національного визволення про 
визначення кордону між державами, як розпочалися нові переговори 
щодо перегляду лінії кордону. Польська сторона мала намір перенести 
її значно далі на схід, щоб бориславська нафта, калійні солі Стебника 
та залізничне сполучення Рави-Руської та Хирова були на їхній 
території. Не важко здогадатися, що Кремль ці пропозиції однозначно 
відкинув. Радянська сторона, як виявляється, мала власний сценарій 
«вирівнювання» кордону із Польщею. Згідно з ним, до СРСР мав 
долучатися т. зв. Бескидський трикутник – терен від гори Кременець 
до Смільника над Сяном уздовж польсько-словацького кордону 
орієнтовно аж до села Ветлини. Однак цей варіант не задовольнив уже 
Варшаву. Цікаво, що згідно з польськими пропозиціями, половина 
бойківських земель мала належати Польщі. У випадку ж, якби польська 
сторона прийняла радянський сценарій, майже всі бойківські землі на 
північ від Карпатського хребта опинилися б у межах СРСР.

Та на цьому переговори не закінчилися – вони поновилися вже 
в березні 1946 р. і тривали до квітня наступного року. Цього разу 
польська сторона намагалася посунути свій кордон за Сян, західніше 
села Чорна. Фактично йшлося про ту саму ділянку, котру таки 
отримала Республіка Польща в 1951 р.

Отже, за багату на кам’яне вугілля територію східної 
Люблінщини сусідня країна здобула терен не лише з нафтою, але й 
нарешті отримала змогу збудувати ГЕС на гірському Сяні – і таким 
чином збільшити потенціал всієї південно-східної Польщі. 
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Опрацювання концепції енергетичного використання 
водних ресурсів Сяну розпочалося відразу після передачі ділянки 
території в межі Польщі – вже 1952 року. Тоді ж Міністерство 
енергетики у Варшаві запропонувало будувати на ріці 
сімнадцятиступевий каскад. Ще через рік, коли знайшовся проект 
проф. Пом’яновського, загублений під час війни, поновилися 
геологічні дослідження.

Будівництво греблі та ГЕС почалося спершу в Мичківцях – за 
проектом, розробленим ще перед ІІ світовою війною. 1960 р. уряд 
Польщі визнав будівництво греблі та ГЕС у Солині приорітетною 
інвестицією в народне господарство Польщі. Й уже за рік Солина 
перетворилася на великий будівельний майданчик.

Рукотворний каскад над гірським Сяном змінив краєвид. 
Зникли, точніше, пішли під воду, цілі гори. А з ними навіть частина 
лісу в селі Луги. Натомість постали гори бетонні: на будівництво 
лише Солинської ГЕС використано 200 тис тон цементу).

Нині Солинське озеро – найбільше в Польщі штучне 
водосховище з площею поверхні 2200 га, середньою глибиною 25 м. 
Греблю довжиною 664 м, шириною 12 м та висотою 82 м завершили 
зводити в 1969 р. При цьому було затоплено кілька сіл, в яких до 1946 
р. домінувало українське населення.

Бойків лівобережних сіл – Солина, Райське, Городок, Завоз, Луги, 
Вовковия – було примусово виселено 1946 р. в УРСР (на підставі 
угоди про обмін населенням між СРСР і Польщею) і 1947 р. в рамках 
операції «Вісла» на північно-західні землі Польщі. Мешканців сіл 
на правому березі – Соколього, Хревті, Телешниці – виселили на 
Миколаївщину і Одещину 1951 р. 

Коли ж поляки, які залишилися тут мешкати після 1946 і 1947 
рр. (їхні села теж мало затопити водосховище), почали активно 
протестувати проти спорудження греблі, представники влад 
переконували їх, що ніде в південній Польщі немає кращого терену 
для такого будівництва, як куточок під Солиною.

Солинське озеро – найбільший у Бещадах туристичний об’єкт, 
на його берегах розташовані численні бази відпочинку, яхт-клуби 
тощо. Земельні ділянки на узбережжі – одні з найдорожчих у Польщі. 
Тепер це найкомерційніший закуток Бескидів, які поляки називають 
Бєщади (Bieszczady), а саму водойму – Бещадським морем. 
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Широке і глибоке Солинське озеро, плесо якого покрило 
бойківські села, церкви, придорожні каплички, хрести і цвинтарі, 
самою своєю історією наочно демонструє непоправні втрати людей, 
котрих у Польщі сьогодні називають «мертвим народом».

Ярослав КОНДРАЧ
ЛЕМКІВСЬКЕ МІСТЕЧКО КРИНИЦЯ

За легендою своїй назві містечко завдячує джерелам цілющих вод, які 
витікали з гори, і довкола них виникло ціле місто – Криниця. За історичними 
даними перші джерела мінеральних вод відкрили тут у ХVІІ ст. Необхідно 
нагадати, що до кінця XVIII ст. Криниця мало чим відрізнялася від решти 
лемківських сіл, аж поки геологи Львівського університету в 1790 р. не 
звернули увагу на дуже цінні властивості місцевих мінеральних вод і 
порекомендували австрійській владі влаштувати на цьому місці курорт. 
1793 р. австрійський чиновник Франц Стікс фон Саунберген купив тут 
землю з джерелом для того, щоб зробити невеличку оздоровницю. У 1794 
р. збудували «Mały Domek», який і став першою курортною будівлею, яка 
і зараз є визначною пам’яткою в центрі міста. 

З 1804 р. в Криниці вже відкрилися перші купальні. 1807 р. Криницю 
офіційно оголосили купальним курортом. Нова історія курорту 
почалася 1856 р. у зв’язку з діяльністю мера Кракова Юзефа Дітля – 
професора медицини, якого називають батьком польської бальнеології. 
Уже з 1858 р. тут почали застосовувати грязеві купання, а продовжувачі 
справи Дітля посприяли технічному розвитку курорту. Протягом цього 
періоду виникли такі курортні об’єкти, як: Старі мінеральні ванни, 
Старі грязеві ванни, водолікувальний будинок, головний дерев’яний 
павільйон із бульваром, численні пансіонати та літній театр. Розвитку 
курорту сприяло також будівництво 1876 р. залізничної дороги до 
сусіднього міста Мушини, яку продовжили в 1911 р. до Криниці. З 
появою залізничної колії Криниця отримує права міста.

Дуже швидко Криниця стала популярним курортом. Сюди «на 
води» з’їжджалася еліта, як кажуть поляки – «сметанка» товариства. 
Тут любили бувати Ян Матейко, Генрик Сенкевич, Владислав Реймонт, 
Олександр Фредро, Станіслав Виспянський. Тут, з балкона готелю 
«Patria», для публіки співав знаменитий тенор Ян Кепура. З ініціативи 
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Дітля воду стали не тільки пити, а й використовувати у лікувальних 
пансіонатах. У Криниці з’явилися купальні, а в них лікувалися навіть 
особи королівського роду. 

Особливою є архітектура Криниці. Це не закопанський стиль, 
але теж самобутній. У центрі містечка – дерев’яні вілли, обов’язково 
з власними назвами: «Вітольдувка», «Романувка». А неподалік 
будівельний бум 30-х рр. ХХ ст. залишив зовсім інші зразки будування 
у стилі модерну. Сучасний п’ятизірковий готель «Prezydent», новий 
«Dom zdrojowy» (велика «піяльня»-бювет) сховали свої інтер’єри за 
модерними фасадами. 

Первісні багатства Криниці – це особливий клімат, мінеральні 
води та лікувальні грязі (боровіни). Повітря тут розріджене, спочатку 
здається, немов важко дихати, але ескулапи запевняють, що це 
корисна зарядка для легень. При цьому тутешнє повітря винятково 
багате на озон. І вже після кількох днів акліматизації вам просто 
хочеться літати – така енергія наповнює тіло.

Гора зі своїми джерелами – серце міста. На самій горі – чудовий 
курортний парк, тому гору називають Парковою. А просто з її нутра 
до вашої скляночки наточать водиці на всяк смак і запах. Більшість 
тутешніх вод делікатні, дуже швидко змінюють свої властивості при 
контакті з повітрям, тому й п’ють їх на місці. Щоб ушляхетнити процес, 
основні питні бювети сконцентрували в одному величезному павільйоні 
з тропічною оранжереєю та концертним залом. П’ючи водичку, люди 
прогулюються, обмінюються новинами – усе розмірено і достойно, по-
панськи. І таке тут життя спокійне, що навіть головну вулицю у Криниці 
назвати забули, кажуть просто – «дептак»*. (*Deptak, дептати – з польської 
«топтати».) Утім у сезон, коли до Криниці з’їжджаються різноманітні 
гості, на «дептаку» буває не проштовхнутися. На цій пішохідній алеї 
грають оркестри, пишуть картини художники, торгують смаколиками. 

Лікувально-оздоровчий гірськолижний курорт Криниця 
знаходиться на висоті 560-620 м у південно-східній частині 
Сондецького Бескиду, практично на кордоні зі Словаччиною. 
Містечко лежить поміж густими хвойними лісами в глибокій долині 
біля злиття рік Криничанка, Поляниця, Чорний Потік та Потік 
Солотвинський. Найвища гора – Явожина Криницька (1114 м) 
вважається найкращою для лицатарства в Польщі. «Забери родину 
на Явожину», – приказують поляки. 
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На сьогоднішній день у Криниці відкрито 21 джерело з 
мінеральними водами. Найпопулярніші з них: «Слотвинка», «Ян», 
«Зубер», «Тадеуш», «Юзеф», «Мечислав». Лікують серцево-судинні 
хвороби, розлади шлунково-кишкового тракту, порушення обміну 
речовин, гінекологічні захворювання. Найприємніша на смак – 
солодка «Слотвинка», яка лікує безпліддя, а «Зубер» досконало рятує 
організм від алкогольних потрясінь. 

Що ж поєднує цей курорт з Україною? А поєднує трагічна 
доля українців, яких примусово виселили з рідної і такої цілющої 
землі, на якій вони проживали з давніх часів. Проблема депортацій 
українців з Надсяння, Підляшшя, Лемківщини й Холмщини у 
1944-1951 рр. є актуальною і на сьогодні. Українські та зарубіжні 
дослідники опрацювали велику кількість цінного матеріалу, але ще 
багато неопублікованих справ необхідно переглянути в державних 
архівах України. Основою досліджень стали спогади учасників 
тих подій, документи центральних і місцевих органів радянської 
влади і управління, статистичні дані про кількість переселених. 
Депортаційні процеси відбувалися при одночасному знищенні 
українського населення, як поляками, так і радянськими військами, 
при чому політична приналежність не завжди мала суттєве значення. 
Але всіх українців із прикордонних земель переселити не вдалося. 
Незважаючи на утиски та переслідування, невелика кількість 
українців залишилася на корінних землях.

Джерельною базою для цього повідомлення є документи 
Управління у справах евакуації українського, польського, чеського, 
словацького населення при Раді Міністрів УРСР, що зберігаються 
у Державному архіві Львівської області. До серпня 1999 р. вони 
перебували у відомчому архіві Міністерства праці і соціальної 
політики України та інформація про них була закрита. 

Як свідчать документи Управління у справах евакуації 
українського, польського, чеського, словацького населення при 
Раді міністрів УРСР з Державного архіву Львівської області, в 1945 
р. із Криниці до України було переселено 620 осіб. З цієї кількості 
осіб – 272 (44%) були представниками чоловічої статі, а 348 (56%) 
репрезентували жіноцтво. Що стосується дітей, то їхня кількість 
налічувала 293 осіб, або 45 % від загальної чисельності людей. 
Загальна кількість родин, яких депортували становила – 158. Хоча в 
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архівних документах було вказано, що 13 родин у кількості 34 осіб 
відмовилися переселятися, але насправді їх теж насильницьким 
способом було вивезено. Звичайно, що в громаді були й багатодітні 
сім’ї, а саме – 55 родин, тобто кожна третя сім’я переселенців мала 
троє або й більше дітей.

На основі офіційних документів можемо простежити 
географію переселення українців з Криниці – це були дві області: 
Харківська – 91 (58%) родина і Тернопільська – 66 (42%) родин 
від загальної чисельності депортованих, і одна родина – в 
Станіславську область.

Що стосується поділу громади за професійною ознакою, то вона 
представлена таким чином: більшість дорослого працездатного віку 
становили працівники сільського господарства, тобто рільники – 99 
голів родин з 158 були зайняті в цій сфері, а це дві третини; решта 
представлена такими професіями – робітник, годинникар, бухгалтер, 
столяр, швець, кельнер, купець, кооператор, продавець, автослюсар, 
різьбяр, токар, слюсар, залізничник, монтер, водій-механік, електро-
монтажер, учитель, акушерка.

Якщо розглянути міську громаду за соціально-фаховим зрізом 
ще детальніше, то можна встановити цілу низку нових цікавих фактів, 
які показують роль і місце українства в соціально-економічному та 
культурно-освітньому житті довоєнної і воєнної Криниці. 

Володимир ТИМЦЬО,
с. Милошовичі

БЕРЕГ ДИТИНСТВА

Мій життєпис такий самий, як усіх тих, що перенесли і пережили 
сумнозвісне вигнання з отчих земель. Так, я переселенець, я лемко, і 
край мій Лемківщина. Пишаюся тим, що належу до старійшого роду 
України.

Це не було переселення, а насильне, брутальне вигнання, 
депортація. Моїй родині Польська Армія Крайова (АК) дала 15 
хвилин, щоб ми могли зібратися, під дулами автоматів вигнали із 
будинку, котрий тут же підпалили. Так було із цілим селом, від якого 
залишилася одна назва – Кам’яне. 
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1946 рік. Шлях від рідної 
домівки, а був він надзвичайно 
важкий, привів нас на 
Тернопільщину, в село Таурів. 
Після голоду 1947 року моя 
родина пішки від села до села 
прийшли на Пустомитівщину, де 
я і сьогодні проживаю і працюю. 
Тут працювали мої родичі, тут 
вже і багато їх поховано. Вдячний 
цьому краю, цим людям і землі, 
що прийняли нас і обігріли. В 
моїх віршах про Лемківщину 
відображено не тільки стан моєї 
душі, моєї пам’яті, але й усіх 
переселенців мого краю.

Мій берег дитинства забрала війна, 
Палила його і стріляла. 
А мати мене, ще маленьке дитя, 
Від куль до грудей притуляла.

Ховалися в лісі в глибокі яри, 
Столітнії буки нас скривали –
Стояли на варті, немов вояки, 
Бо права на відступ не мали.

А кулі свистіли смертельним вогнем. 
Когось вони мали догнати.
Спитати би в того, хто їх випускав,
Кого і за що мав вбивати.

Мій берег під стукіт вагонних коліс 
Лишивсь десь там сиротою. 
Без нього я жив, і без нього я ріс. 
А в пам’яті завжди зі мною.
Мій спалений дім, мій покинутий сад.
Доріжка, що вилась від дому.

Володимир Тимцьо
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Усе залишив, не повернусь назад.
Лиш жаль залишився зі мною.

Роки проминули, і вже сивина 
До старості стелить дорогу. 
За кривди свої всім прощаю сповна, 
За пам’ятъ я дякую Богу.

Євгенія, Володимир, Іванка, Мирон ГАМЕРСЬКІ
СПОГАДИ 100-літнього ЛЕМКА, 

ГАМЕРСЬКОГО МИКОЛИ МИХАЙЛОВИЧА

Народився я в мальовничому селі Пулави недалеко м. Риманів 
та м. Санік. Як казали мені мої рідні, відбулося це під спів колядок, 
на самий Святий вечір в 1913 році. Мене вже і не треба було, бо був я 
10-ю дитиною, але Бог вирішив по-своєму. 

Змалку кожна дитина на Лемківщині була призвичаєна до роботи, 
тому і я мав свої обов’язки. Ще малою дитиною і в спеку, і в негоду пас 
корови, воли, коні. З віком опанував різноманітні господарські роботи. 

В дев’ять років помер мій батько, згодом і мама. Нелегкими були 
моє дитинство і юність. В 17 років перейшов жити до брата Дмитра, 
який оженився і мав велику господарку. Саме йому і своєму бажанню 
я завдячую, що вивчився на кравця (більше року ходив в сусіднє село 
на науку).

Коли я вже досягнув парубоцького віку, маючи 25 років (Боже, 
як ми молоді хлопці і дівчата співали по селі та по полонинах!), 
брат Дмитро дав мені приблизно 4-5 соток землі при дорозі, і там я 
збудував собі хату. Щоправда, велику допомогу в цьому мені надавав 
саме брат Дмитро. Ми з ним жили дуже дружно і не раз виручали 
один одного.

Оженився я, маючи 27 років (в 1940 р.), на Погребецькій 
Анні Василівні, яка мала 18 років і була дуже красива, весела і, що 
головне, була дуже доброю до своєї і моєї родини, до сусідів. І в цьому 
виховувала наших дітей.

Як почалася війна, хтось з нашого села написав німцям на мене і на 
брата Дмитра, що ми допомагаємо партизанам, яких насправді в наших 
лісах не було. Там було десяток втікачів з табору для полонених, які 
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грабували багатих людей, гнали самогон та нафту і те продавали людям 
та міняли на хліб. Тримали нас в гестапо більше місяця, били, але ми 
ні до нічого не признавалися, бо і винними не були. Тоді односельчани 
(бо добрих людей завжди більше, ніж злих) зібралися грошима, хто 
скільки міг, пішли до польської поліції і, можливо, це врятувало нас, бо 
відпустили. Прийшовши додому, брат Дмитро кожному гроші віддав.

Коли наступали вже «руські» війська, то бомбили, де попало. Так 
бомба впала просто на комин моєї хати, а ми з дітьми сиділи в печері 
в березі, яку заздалегідь викопали з сусідом. Хата згоріла дотла. Пішов 
шукати житла у «лісничівці». Жив я з сім’єю у цій «лісничівці» та й ще 
з кількома сім’ями більше року.

Думав я про те, як поставити другу хату, і одного разу пішов до 
знайомого поляка на тартак, а по дорозі в лісі з ним і зустрівся, бо він 
якраз йшов до мене. І тут як грім з ясного неба вискакують з кущів 
троє озброєних «руських»: «Стой! Документи!». 

– Які документи, ми живемо тут поблизу і документи всі дома.
Але марно говорити, і нас ведуть у третє село на пункт збору 

новобранців, звідки відправляли на фронт. Коли нас вели, я побачив 
знайому жінку і попросив, щоб вона послала свою дочку до мене 
додому, щоб моя жінка принесла паспорт. Поки ми йшли дорогою, 
то моя дружина горою випередила нас і вже чекала на пропускному 
пункті. Мала вона з собою крім паспорта ще 1 літр самогонки. Саме 
ця горілка і вирішила мою долю. Мене відпустили додому. А з усіх 
мужчин, яких тоді забрали в селі, не повернувся додому ніхто. 

А тим часом на Лемківщину навіяло злим вітром. Верхівка 
Польщі та Росії «кроїли» мапу, як хотіли. Почалося «добровільне» 
виселення лемків на Україну, під червоний чобіт.

Боже, що то ся робило по селах! Це собі важко уявити, який то був 
розпач, як люди падали на рідну землю, цілували її, брали у вузлики 
грудку землі, як найцінніший скарб. Всього того словами неможливо 
передати. Виїхало і наше село Пулави. При цьому нам дозволили 
забрати на вози хто що хоче і відвезти в село Зарчин, на залізничну 
станцію. По дорозі до станції поляки застрілили в лісі двох синів 
моєї сестри Марини. Забрали коней, воза, залишивши нестерпний 
біль мені і всій рідні. Ще будучи на станції, ми всі бачили, як горить 
наше село. Всі хати згоріли, тільки церква сумно дивилася нам услід, 
ніби докоряла: на кого ми залишаємо її та могили на цвинтарі. Той 
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дитячий та жіночий плач, смуток в очах мужчин і наш розпач ще й 
досі стоїть в моїх очах і піде зі мною в могилу.

Важкою була дорога з дому у невідомість. Товарний вагон, 
корова, кінь, віз, сяке-таке вбрання, двоє дітей і – розпач.

Завезли нас у місто Збарж на Тернопільщині. Люди, мов 
мишенята, порозходилися по селах шукати якесь житло. Моя сім’я ще 
довго сиділа на вокзалі просто неба: ну ніяк не міг я пустити тут своє 
коріння. Бо душа прагнула гір з лісами, гомінких потічків. Знайшов 
якусь хату, а з думки не сходить: «Що робити?»

І пригадав я собі, що на Львівщині біля м. Комарно живе моя 
двоюрідна сестра Гелена, яка у Франції вийшла заміж за Витрикуша 
Івана з села Свинуша (тепер с. Поляна). Поїхав я поїздом до села 
Бучали, йшов пішки більше 15 км до села Поляна. І минаючи 
навколишні села, де вже поселилося багато лемків (Переможне, 
Бучали, Тулиголови, Ясенів тощо), я любувався горбистою місцевістю, 
яка заросла лісами, садами, здалеку були видні гори Карпати, які 
пахли мені моєю домівкою.

Зустріла мене сестра Гелена з чоловіком Іваном дуже приязно, 
посходилася його родина, яка була задіяна в бандерівському 
русі. І пообіцяли мені посприяти у віднайденні якогось житла. 
Повернувся я в Збарж, запряг коня, і, прив’язавши корову до воза, 
з жінкою та двома дітьми, а також з двома братами Дмитром та 
Антоном та їхніми сім’ями поїхали ми до Комарна. По-різному 
нас люди зустрічали, але хороших було більше. Прибули ми у Нове 
Село за 7 км від Комарно. Зупинилися біля церкви під вербами. 
Шукати вільні польські хати нам допомагав Михайло Ярема, якому 
на той час було 16 років, і якому бандерівці сказали, щоб він нам 
допомагав. Велика дяка йому за це, і хай Бог йому за це заплатить. 
Брат Антон знайшов хату в селі Піддолини, а ми з братом Дмитром 
поселилися в Новому Селі. Нелегким було це поселення, але про це 
колись іншим разом.

Поселилися, обжилися, працював у колгоспі, був деякий час 
ковалем, працював на цегельні. Не боявся ніякої роботи, бо знав, що 
праця життя солодить.

Мав я 33 роки, як покинув рідне село Пулави. Багато разів 
приїжджали ми додому в село Пулави з братом Дмитром, а потім з 
дочкою Іванкою, зятем Миколою та внучкою Люсею.
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І хочу всім вам сказати, що «нигде» мені так легко не дихалося, 
як там, на Лемківщині. Останній раз був в 1997 році я в Пулавах з 
Камінським Василем та його сином Ярославом, які живуть в Дрогобичі. 
Поставили на цвинтарі великий залізний хрест, є там і інші свіжі хрести, 
які поставили з України. І тішуся, що лемки не забувають свого коріння.

Одне вас всіх прошу, мої дорогі діти, тримайтеся купи, будьте 
родинними, не майте заздрості, любіть Бога і не забувайте про 
Лемківщину. Бо то не можна забути, бо ці гори з лісами, полонини 
з пахучими квітами, гомінкі потічки ще й досі стоять у мене перед 
очима. І кажу вам, мої діти, завжди пам’ятайте, звідки ваше коріння, 
де закопані пуповини ваших пращурів, і любіть все це, як я люблю.

Зіновія ВОРОНОВИЧ
«ДОРОГА БУЛА РОЗБИТА, ЛЮДЕЙ ГНАЛИ РІКОЮ.»*

«До війни [в Команчі] жило понад дві сотні родин. Родини 
тоді були великі – у кожній хаті по п’ятеро-восьмеро дітей. То десь 
дві тисячі було. Було сім хат поляків, десь чотирнадцять – євреїв, 
решта – лемківські. Школа була тільки українська. Коли після війни 
постановили, що вчити мають тільки польською мовою, то у нас три 
роки школи не було, бо не було польського вчителя», – згадує Марія 
Хомка. У багатьох підручниках можна знайти, що лемки переселялися 
добровільно. Жінка, яка, бачила все на власні очі, заперечує. 

«Лишали тільки тих, хто працював на тартаку і на залізниці. Сюди, 
у Команчу на станцію, пригнали тридцять вагонів, щоб вивозити людей. 
Але упівці підірвали і станцію, і міст, дорога бура поруйнована. То людей 
гнали аж до Загір’я річкою. А була весна – повно води. Багато жінок було 
без чоловіків, бо ті погинули на війні. То які пожитки могли з собою 
взяти? А тут в селі багато хат попалили, щоб не дістались полякам».

Команча була єдиним селом, де навіть після Другої світової війни 
та двох хвиль виселень залишалась діюча греко-католицька церква. 
Щоправда, люди підозрюють, що церкву не закрили, аби слідкувати 
за українцями та їхніми можливими зв’язками з УПА. Неподалік села, 
на горі Хрещатій, були бункери УПА, у яких діяв польовий шпиталь. 
У 47-му його зруйнували, але поляки підозрювали, що у довколишніх 
горах ховається ще чимало повстанців. 

* Скорочений передрук з «Високого Замку», 9–15 серпня 2012 р.
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Микола ГОРБАЛЬ
ФРАГМЕНТ СПОГАДІВ ІЗ КНИЖКИ 

«ПЕРСТЕНЬ, ЗНАЙДЕНИЙ У РИБІ» (Київ, 2012)

Подальше життя після 
виселення з Лемківщини схоже 
на втечу у прірву. Робиться 
моторошно, як воно, батьку 
чотирьох неповнолітніх дітей, 
забирати їх з нової хати в 
Карпатах над гірським потоком 
(з власним полем і лісом), щоб 
разом з худобою в товарних 
вагонах їхати у безвість, щоб у 
розбитому війною колгоспі в 
степах Харківщини (де і повітря 
інше, і вода інша, і небо інше) 
тебе поселили в «мазанку». Як 
воно людині, що ще недавно 
мала свій промисел у місті, 
що у рідному селі вибудувала 
нову дерев’яну хату, людині, 

що вільно їхала по світу (недавно батько повернувся з Америки) 
водночасі перетворитися на безпаспортного колгоспного кріпака?

Думаю, що батько так і не написав заяви про вступ у колгосп, 
бо вже весною 47-го голодного року втікає з нами в Галичину 
(тут ще не було колгоспів). Голодні й роздягнені опиняємось під 
містечком Бучач на Тернопільщині. Батьки ще міняли залишки 
якихось речей на харчі, але і цього скоро не стало. Залишивши 
мене шестирічного і дев’ятирічного брата Богдана в родині наших 
односельців з Лемківщини, батько, мама і старші сестри розійшлися 
по навколишніх селах шукати підзаробітку, а то і просто жебрати. На 
жаль, ми були не одні такі. У голодні післявоєнні роки дахи вантажних 
вагонів зі сходу були обліплені людьми, що їхали в Галичину за 
шматком хліба, – «східняки», як їх тут називали. Переселенців з 
Лемківщини Галичани називали «західняками». (Мені ж у цьому 
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«західняк» завжди вчувалися нотки приниження, як от «жебрак», 
«вигнанець», «чужинець»). Зараз ми були «західняками», що вже 
втекли зі сходу.

Любов ТУЗ (ШОПА), 
м. Калуш

СЕЛО ВОЛОВЕЦЬ НА ЛЕМКІВЩИНІ

До примусового виселення українців зі споконвічних 
українських земель: Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Підляшшя 
внаслідок військової операції Польщі та колишнього Радянського 
Союзу у 1945 р. акції «Вісла» належало і село Воловець.

Село Воловець відносилося до повіту Горлиці тодішнього 
Краківського воєводства та до гміни Гладишів. До найближчого 
міста Горлиці було 25км. Назва села походить від кущів «ялівець», які 
росли у великій кількості довкола села. Воно межує з такими селами: 
із північного заходу – Бортне, з півночі – Свіржова Руська і Святкова 
Велика, з північного сходу – Ясінка, з півдня – Крива, з заходу – 
Баниця Горлицька. Через село протікала річка Рияк, яка впадала у 
Вислоку. У селі є гора Марешка, на якій у великій кількості ростуть 
яфини (ясири). Люди збирали їх і везли на ринок до міста Горлиці і 
там продавали, що було додатковим доходом для їхніх сімей.

На час виселення в 1945 р. налічувалося 120 господарів (ґаздів). 
Жителі села займались сільським господарством та скотарством. 
Були дві церкви Це православна церква Пресвятої Покрови та греко-
католицька (так звана стара). Обидві вони були дерев’яні. Православна 
церква була побудована у 1926 р. та крита бляхою. Відразу, як були 
виселені жителі, її розібрали поляки – забрали дерево і бляху. В 
основному селяни були православними, і тільки сім родин належали 
до греко-католицької віри. До православної парафії належало село 
Воловець, Незнаєва та Баниця Горлицька. Священиком православної 
церкви був о. Тріска, а дяком – мій дід Іван Шопа. Священик та дяк 
постійно проживали у Волівці, а в церковний хор входили жителі села.

Греко-католицька церква побудована дуже давно, ніхто не 
пам’ятає коли. Місце під забудову греко-католицької церкви 
подарував мешканець Волівця Туз Олександр – прадід мого чоловіка 
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Туза Михайла Івановича. Вона була крита гонтою і збереглася до 
цього часу. У 1990–1992 рр. силами мешканців села була капітально 
відремонтована до первинного вигляду. Іконостас церкви віднесений 
до державної архітектурної пам’ятки. Священик доїжджав зі села 
Крива, а дяком був Андрій Горбаль з Волівця. Зараз відправи у церкві 
відбуваються один раз в місяць, а священик доїжджає зі села Бортне.

У селі була початкова школа. Учителем був Данило Хом’як. 
Проживала також одна циганська родина та одна єврейська сім’я, 
головою якої був шулим. Родина мала крамницю, займалася випічкою 
хліба та булочок. Була і друга крамниця, власником якої був Андрій 
Горбаль (батько лемківського письменника Миколи Горбаля). 

Був у селі солтис – Юрій Кузмич. Постійними депутатами гміни 
Гладишів від села були Юрій Кузмич та Дмитро Шопа. Були в селі два 
ковалі. Одним з них був мій стрийко Петро Шопа, а другим – циган 
Михайло. Зараз у селі проживає шість родин.

Подаємо перелік мешканців (ґаздове) села Воловець, повіт 
Горлиці, Краківського воєводства, на час виселення у 1945 р.

1 Валько Віктор 62 Герасімов Георгій
2 Урда Іван 63 Смий Микола
3 Ільчак Петро 64 Гутиряк Федір
4 Ільчак Дмитро 65 Кріль Іван
5 Коваль Микола 66 Туз Іван
6 Сагайда Іван 67 Дзюбина іван
7 Гува Іван 68 Коваль Бартоломей
8 Кохан Яків 69 Кобан Петро
9 Шкурат Михайло 70 Колотиляк Василь
10 Туз Михайло 71 Гутиряк Петро
11 Филяк Михайло 72 Смий Федір
12 Филяк Микола 73 Сим Семен
13 Бибель Михало 74 Щур Василь
14 Урда Дмитро 75 Шулим Іван
15 Урда Прокіп 76 Щурко Петро
16 Смий Микола 77 Сидоряк Антон
17 Сим Андрій 78 Слота Іван
18 Тиханич Степан 79 Туз Іван
19 Кузмич Данило 80 Барна Іван
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20 Гува Петрина 81 Галущак Іван
21 Гува Іван 82 Туз Михайло
22 Ханас Петро 83 Байса Петро
23 Гува Емілія 84 Полянський Іван
24 Савчак Юрій 85 Карпляк Дмитро
25 Дитко Микола 86 Гутиряк Андрій
26 Пелехач Текля 87 Барна Юрій
27 Солонинка Петро 88 Пелеш Михайло
28 Филяк Андрій 89 Пелеш Василь
29 Гутиряк Михайло 90 Сидоряк Василь
30 Туз Андрій 91 Галущак Дмитро
31 Коваль Юрій 92 Коско Дмитро
32 Филяк Федір 93 Кусьонка Анна
33 Горбаль Петро 94 Нестор Іван
34 Горбаль Андрій 95 Костик Петро
35 Бирда Михайліна 96 Глива Петро
36 Майнич Петро 97 Коско василь
37 Дитко Федір 98 Мішко Іван
38 Мішко Григорій 99 Гутиряк Іван
39 Шірак Михайло 100 Глушко Іван
40 Шопа Дмитро 101 Кузмич Юрій
41 Феленчак Василь 102 Полянський Петро
42 Феленчак Андрій 103 Полянський Михацло
43 Гува Амброзій 104 Сидоряк Петро
44 Гаталевич Текля 105 Тиханич Петро
45 Прегон Іван 106 Кима Василь
46 Прегон Петро 107 Смий Микола
47 Колотиляк Федір 108 Байса Михайло
48 Сим Юлія 109 Русин андрій
49 Ханас Михайло 110 Дитко Юрій
50 Солонинка Дмитро 111 Ляховський іван
51 Юрканич Анна 112 Пелеш Дмитро
52 Майнич Федір 113 Полянський Дмитро
53 Кацянка Параскевія 114 Кима Михайло
54 Дудич Дмитро 115 Мартинишин Микола
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55 Кохан андрій 116 Циган Михайло
56 Вовк Іван 117 Ринявець Іван
57 Карпляк Степан 118 Шкимба Юрій
58 Сидоряк Дмитро 119 Хомик Василь
59 Филь Петро 120 Сидоряк Дмитро
60 Хомяк Данило
61 Филь Федір

Люба ПРОЦЬ,
 м. Городок

НА СПОМИН

З доріг далеких, з хуртовини літ
Нам Босько рідне у душі зоріє.
Ти шлеш нам звідти сонячний привіт, 
О Мати Божа, Пресвята Маріє!

З горбочка коло церкви нам услід
Ти дивишся – в сльозах пресвітлі очі.
Без Боська нам гіркий солодкий світ,
Бо там – і хижі, і могили отчі.

Лемківська наша втрачена земля.
Коли довкола повінь черемхова,
Махнуть нам білим рукавом здаля
Синява і сусідка – Одрехува.

О сйло рідне, наша плоть і кров:
Закэття, Грббинь, Вуля і Поріччя,
Ще й збоку – Мимонь. Збереже любов
Про тебе пам’ять на усі сторіччя!

Де бистрий Вислок води в Сян несе
І скаче з гір через стрімкі пороги,
Там серцю любе й дороге усе, 
Туди ведуть усі стежки-дороги.
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Дитинства казка, плетений калач
І мрія, що вела у світ широкий.
Десь там ходив Микола Головач – 
І стежка пам’ятає його кроки.

З цим іменем у пам’яті живуть
Не тільки церква, а театр, «Просвіта».
Ясна була в отця житейська путь!
Воістину: прожив «благії літа».

Коли ж святили воду на Йордан – 
Оркестра грала – аж льоди тремтіли!
А як співали! За далекий Сян
Пісні на крилах-голосах летіли!

Родини Теплих, Цупів, Козаків!
О теплі гнізда на рясній калині!
Вже з висоти посріблених років
На край той озираємося нині.

Ах, Босько! Ти – історія жива,
Дорожчої землі у нас немає!
Тобі приносим вдячності слова, 
Тебе душею й серцем обіймаєм! 

Петро КІТИК
СПОГАДИ ТА РОЗДУМИ СТАРОГО ЛЕМКА

Батьківська оселя та рідний край весь час залишаються 
дорогими й згадуються з великим трепетом, особливо, коли вони 
були вимушено покинуті. Запам’яталися ті далекі дитячі роки, 
коли я бігав околицями рідного села Дошниця (повіт Ясло, Західна 
Лемківщина), купався в річках, збирав ягоди й гриби у лісі. Пізніше 
пас корів і допомагав батькам у господарстві, яке обіймало 12 гектарів 
землі, із них – три гектари лісу, розташованого у масиві Магура. У 
початковій сільській школі, вже при німецькій окупації, навчився 
читати і рахувати, що вважалось бути грамотним. Але побувавши у 
повітовому місті, я вперше побачив поїзд, що мене дуже зацікавило, 
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і захотілось бути не простим спостерігачем, але й творцем прогресу 
цивілізації.

Однак йшла війна, велика та страшна, яка весь час наближалася 
до наших теренів. І через деякий час вже можна було побачити 
броньовані машини, танки, спостерігати повітряні бої літаків, а 
пізніше відчути запах диму від розриву снарядів та бомб. Почали 
з’являтися партизанські загони, керівником одного із них був наш 
родич – Лукаш Кітик, що давало привід фашистам для знищення 
цивільного населення. У цей важкий час, 1944 року, лемки шукали 
підтримки у поляків, старалися разом боротися проти фашистів. Але 
як тільки була послаблена німецька адміністрація, польські шовіністи 
почали масово знищувати паростки української інтелігенції – 
священиків та учителів. Так у нашому селі Дошниця серед білого 
дня банда польських шовіністів розстріляла греко-католицького 
священика о. Миколу Ліськевича (1904 р. н.), а вчителеві Іллі Хом’яку 
чудом вдалося втекти та врятуватися від ганебної смерті. Другий 
православний священик о. Бичук, (прибл. 1900 р. н.), ще раніше 
виїхав на Полісся, ближче до батьківських осель, але і там разом з 
дружиною був не просто вбитий, а закатований. Тільки син Олег 
залишився живим, бо в цей час його не було в хаті.

Гори Карпати були добрим природним опорним пунктом, 
тому німецькі солдати вирішили там побудувати надійні оборонні 
спорудження. Щоб цивільне населення не перешкоджало солдатам 
робити свої справи, а також підтримувати партизанів, вони влітку 
протягом одного дня 1944 року вигнали із своїх домівок мешканців 
декількох стратегічних сіл: Дошниця, Гальбів, Явіря, Котань та інші. 
За дві години ми всі вже були вишикувані під супроводом солдат на 
дорозі, що вела до села Святкова Велика. Коли ми організували велику 
колону, то по нас почали стріляти із гармат радянські солдати – лінія 
фронту проходила близько, в декількох кілометрах, тому з гірських 
спостережних пунктів нас було видно, як на долоні. По нашому селу 
часто стріляли, але то по наших ворогах, бо ми ховались у пивницях, 
а тут я зрозумів, що стріляють у мене, моїх батьків. Було страшно. 
Через деякий час вони зрозуміли, що це не військова, а цивільна 
колона, і перестали стріляти. Згодом нас погнали дальше.

Нам було дозволено взяти з собою тільки одну корову, воза та 
коня, чим прив’язали селянина до колони, як до похідної домівки, 
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щоб він не зміг нікуди втекти. Через пару днів нас пригнали до 
розподільчого пункту села Кленчани біля міста Горлиця. Там нас 
посортували по працездатності, забрали корови, вози, коні, та з 
клунками у руках посадили у товарні вагони, й повезли до Німеччини: 
спочатку до міста Розенберг, де нас розподілили по таборах, а згодом 
перевезли у концтабір біля міста Гляйвіц. У цьому концтаборі 
були два окремі бараки з євреями під посиленою охороною та біля 
шести бараків із радянськими полоненими солдатами за окремою 
огорожею. Нас, цивільних, розмістили у дерев’яних бараках за 
загальною огорожею та охороною. Батьків та мою старшу сестру 
водили працювати на ремонтний завод, а ми, малолітки, працювали у 
таборі, підримуючи порядок. Життя було тривожним та напруженим, 
а деколи й обнадійливим, особливо, коли були нальоти англійської 
та американської авіації. Наш концтабір не бомбили, тільки заводи. 
Нальоти були такими потужними, що навіть німецькі зенітки не 
наважувалися по них стріляти, а ми, дітлахи, любувалися, бо бачили 
визволителів. 

У таборі я освоїв перші навики маркетингу. Батьки приносили 
з заводу перстені, які підпільно виготовляли військовополонені із 
кольорових металів, а я у вільний час умудрявся виходити з концтабору 
до села й міняв їх на карточки, на які можна було придбати в магазині 
хліб. Таким чином, і ми, і полонені мали добавку до цієї скупої порції, 
що нам виділяли.

Однак фронт наближався, і коли вже було чути гуркіт канонад, 
німці почали наводити порядок і в нашому концтаборі. Спочатку 
вивезли євреїв, пізніше полонених солдат, а коли уже лінія фронту 
дійшла до міста Гляйвіц, нам сказали покинути табір і виїхати на Захід. 

Два бараки, в яких залишилися хворі євреї, були облиті бензином 
та підпалені. Хто намагався врятуватися – був розстріляний. Ми 
настільки налякалися, що вночі почали втікати й ховатись по 
селах. Там було багато порожніх хат, де жили німецькі офіцери та 
чиновники, сім’ї яких раніше виїхали на Захід. Місцеві жителі були 
перестрашені, але ніхто нас не видав військовій комендатурі. Бої у 
місті не стихали ні вдень, ні вночі. Одного вечора все стихло, і зранку 
на вулицях ми вже побачили радянські танки. Ми чомусь дуже 
боялися, що німецький фронт ще може повернутися, тому почали 
втікати додому, на Лемківщину. Їхали на чім попало, бо поїзди ще 
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не ходили. Спочатку роздобули воза та коня, однак через пару днів 
подорожі «визволителі» забрали і той транспорт, і наші транспорти, 
тому ми вимушені були проситися на попутні військові вантажні 
машини, розплачуючись самогонкою, яку випрошували у сільських 
жителів. У кінці подорожі лемко на фірі привіз нас до села Дошниця. 
Побачивши рідні місця, ми зраділи, нібито війна уже скінчилася, не 
дивлячись на те, що хати були спалені. 

На наших теренах фронт стояв більше півроку, і все майно 
було знищене, продуктів не було. Щоб вижити, ми вимушені були 
ходити по сусідніх лемківських селах та випрошувати на прожиття. 
Й тоді нам сказали, що згідно «Угоди між урядом УРСР і Польським 
комітетом національного визволення», підписаної 9 вересня 1944 
року в Любліні, ми підлягаємо евакуації до України. Проймав жах, 
адже ми проживали на своїх предковічних теренах, але по вині наших 
правителів опинилися на території чужої держави й раптово стали 
ізгоями на своїй землі. А на Україні нам обіцяли багато хліба, родючі 
землі, не заселені хати та рідну українську мову.

І так на початку літа 1945 року, подорожуючи в товарних вагонах, 
ми опинилися в Донбасі, у Луганській області, м. Ровеньки, де земля 
чорна, але не наша. Хліб вродився, але не для нас, а для фронту (війна 
з Японією), а житла не вистачало й для місцевого населення. Так ми 
перемучилися до 1946 року, і коли вже було дозволено користуватися 
залізничним транспортом, ми почали втікати назад, на захід, до 
рідних домівок, хоча спалених, але своїх, бо мали ми ліси, і можна було 
щось будувати, а не чекати роками на житло. Однак кордон вже був 
надійно закритий, і ми вимушено почали осідати на Західній Україні, 
де ще не було колгоспів, а менталітет людей та мова дозволяли нам 
краще розуміти один одного. Та й ніхто нас не осуджував, якщо десь 
перекопали поле, де була зібрана картопля, але ще дещо знаходили, 
або з лісу принесли на плечах дрова, щоб щось зварити та зігрітися. 
Так ми поволі почали звикати до нового життя на багатій та так 
збіднілій Україні.

Поступово втрачалася надія на повернення до своїх теренів, але 
згадка про свої домівки завжди щеміла в серці, й весь час хотілося 
поїхати та подивитись, як там наші рідні місця. 

Поїхати було проблематично, аж після здобуття Україною 
Незалежності були відкриті кордони. 
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У 2001 році я вперше, уже пенсіонер, з трепетом у душі поїхав на 
батьківську землю, де народився та провів свої дитячі роки. Минуло 
56 років – все стало іншим, не схожим на мої уявлення 12-річного 
хлопця, коли я покидав рідну місцевість. Перші години перебування 
у рідному селі були дуже зворушливі, я не міг знайти того, що 
залишилося у моїй пам’яті. Навіть не можна було впізнати, де була 
наша хата. Школа – і та чомусь стала зовсім іншою. У селі попрацював 
бульдозер, всі горбочки були зрівняні, старих будівель не залишилося, 
річка зробилась меншою, поля позаростали лісом, навіть церква, 
мурована із каменя у 1790 році, і та стала якоюсь похмурою, неначе 
образилася, що ми її покинули. І, найголовніше, що немає там наших 
людей, а чужі, якісь насторожені й непривітні, та й розмовляють 
інакшою мовою. Мені стало моторошно – це не моя Батьківщина, це 
– чужа місцевість, бо тут все не так, як було колись. Й я тут чужинець, 
нікому не потрібний, і не хочу більше сюди повертатися та про 
минуле згадувати. Тому тепер мене не тягне поїхати на батьківську 
землю. Однак я з трепетом та тривогою впізнав біля міста Горлиці, 
у селі Кленчани, великий склад, де знаходився пересильний пункт, 
звідки нас відправляли до Німеччини. Тому мені ще раз хочеться 
пройти пішки по дорогах в селах: Святкова Велика, Свіржова, 
Бортне, Перегонина та інших, по яких нас гнали німецькі солдати до 
пересильного пункту. Цих декілька днів подорожі мені закарбувалися 
у пам’яті, і хотілося б, хоч в уяві, повернутися у ті далекі тривожні 
часи, коли ми йшли у невідоме. Адже йшла велика війна, ніхто не 
знав, куди нас женуть та що з дами буде навіть на другий день.

Про себе. Народився у 1933 році. Закінчив технікум, технічний 
університет та примусово – два університети «марксизму-ленінізму», 
однак до членства у компартії морально не дозрів. Найвища посада – 
головний спеціаліст заводу. У жодних партіях не був. Нагороджений 
орденом «Знак пошани». Старався завжди бути в опозиції до 
несправедливості. Мрію про нормальне цивілізоване життя, надіюсь 
на краще.
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ПАМ’ЯТЬ ПРО ТИХ, ЩО ВІДЛЕТІЛИ, 
У СЕРЦЯХ МОЛОДІ

Ольга СВІДЗИНСЬКА
ЕКСПЕДИЦІЯ «ВИРІЙ»

Колись люди селилися на берегах рік і потоків, будували 
церкви на схилах гір, орали поля і плекали худобу. Одні відходили, 
другі народжувалися. І здавалося, ніщо не може порушити цього 
одвічного циклу. Однак сталося інакше. XX століття розірвало цей 
ланцюг життя. З території, де споконвіку жили представники різних 
українських субетносів — лемки, бойки, холмщаки-волиняни — 
виселено автохтонне населення. Частина обійсть, з яких виселили 
українців, отримала нових господарів. Частина лишилася пусткою 
і почала занепадати. Поруйнувалися хати і церкви, позаростали 
поля. І єдине, що й досі опирається дії природи і навіть людини, 
— це камінь. Цвинтарні кам’яні надгробки і досі бережуть пам’ять 
про тих, хто тут жив. Вони здатні донести до нас не тільки імена і 
прізвища, а й мистецькі уподобання, віру і звичаї, розповісти про 
професії та достатки місцевих мешканців.

Вже п’ять років поспіль землями Закерзоння мандрує 
міжнародна науково-пошукова та освітня експедиція «Вирій». 
Її організатором є Фундація громадських ініціатив «Вирій», 
що об’єднує представників різних організацій: Пласту в 
Україні, Пласту в Польщі, Об’єднання українців у Польщі, 
Національного університету «Львівська політехніка», ЛОМГО 
«Молода Лемківщина», ОУМ «Спадщина» та інших. Експедиція 
відшуковує і відновлює забуті українські цвинтарі на 
Любачівщині. Зокрема, учасники експедиції вже працювали в 
селах Жуків, Подемщина, Любича Князі та Любича Камеральна. 
В межах реставраційних робіт проводиться розмітка і поміри 
цвинтаря, фотофіксація надгробків та написів, розшук частин 
надгробків у землі, їх розчищування і склеювання. Крім того, 
складається список захоронених, який після завершення робіт 
і належного наукового опрацювання може бути доступним для 
ширшого кола дослідників.
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2012 року об’єм робіт для експедиції суттєво збільшився, адже у 
цілком занепалому, колись багатому селі Любича Князі ще збереглися 
руїни мурованої церкви початку XIX століття. Архітектори з Львівської 
Політехніки зробили докладні обміри споруди і підготували 
креслення. Територію церкви розчищено від рослинності, вирубано 
молоді дерева навколо дзвіниці, відкрито масивні кам’яні сходи. Після 
кількох днів роботи до церкви почали підходити люди — і мешканці 
сусіднього села, і туристи, що мандрували околицями.

Освітня програма експедиції, окрім роботи на цвинтарі та біля 
церкви, передбачає серію лекцій з історії, етнографії, географії Закерзоння. 
На окремій лекції учасники довідуються про всі українські етнічні 
землі, втрачені впродовж XX ст. (території, що були заселені етнічними 
українцями, але зараз не входять до складу України), працюють з картами, 
визначають етнічні кордони Бойківщини, Лемківщини, Надсяння, 
Холмщини, Підляшшя, вивчають українську дерев’яну архітектуру, 
знайомляться з особливостями лемківського говору.

Але найціннішим є те, що учасники експедиції, слухаючи 
розповіді друзів про долю їхніх родин, самі починають цікавитися 
історією власного роду, розшукують свої корені, зокрема й на 
Лемківщині. Дехто їде в експедицію вдруге і навіть втретє, отримавши 
в них незбагненне почуття самоусвідомлення. Лише 2012 р. троє 
людей завдяки експедиції вперше побувало у місцевостях, звідки 
походять їхні предки, причому двом вдалося віднайти своїх родичів.

Щоб показати учасникам ще збережене автентичне українське 
життя на Закерзонні, другу частину програми організатори відводять 
мандрівці Лемківщиною. Тут учасники можуть доторкнутись 
до живої лемківської культури і поспілкуватися з її носіями. 
Захоплюючими є відвідини музею в Зиндрановій, організованого 
лемком Федором Ґочем. Тут можна відчути, як жили люди на цих 
землях у першій половині XX ст., оглянути надзвичайно майстерно 
виконані зразки народного мистецтва.

Цікаві зустрічі відбуваються з мешканцями села Ждині, 
місцевості, де щорічно відбувається фестиваль «Лемківська ватра». 
Тут від члена оргкомітету фестивалю Славка Гойсака учасники мали 
змогу довідатися про лемківські традиції і обряди. Відвідини с. Бортне 
корисні тим, що члени експедиції мають нагоду порівняти каменярське 
мистецтво Лемківщини, центром якого було саме це село, зі зразками 
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Бруснівської каменярської школи, що представлена на цвинтарях 
на Любачівщині. Так само цікаво оглянути церкву в Команчі — 
прекрасний зразок лемківської дерев’яної архітектури. У Команчі 
відбуваються й несподівані зустрічі, наприклад, із колишнім вояком 
сотні УПА «Хріна» Іваном Добрянським. Не оминають експедиційники 
і Словацької частини Лемківщини — музею української культури в 
Свиднику та дерев’яних церков у навколишніх селах. Багато інших 
пригод супроводжують мандри Лемківщиною. Кожна експедиція стає 
неповторною своїми подіями, зустрічами, враженнями.

В сучасному глобалізованому світі, де все більше стираються 
кордони між культурами, де техніка і комп’ютери замінюють для 
багатьох людей живе спілкування, перебування на природі, безкорисна 
праця для інших стає для молоді гарною школою життя. Дехто 
дивується тому, що молоді люди обирають такий нестандартний 
спосіб проведення відпустки, як реставрація цвинтаря. Але такі 
люди є, щороку їх стає більше, і експедиція «Вирій» дає їм нагоду 
усвідомити себе частиною великого народу, що створив неповторну 
культуру на своїй землі. Про це самоусвідомлення яскраво свідчать 

Учасники експедиції «Вирій». Фото на пам’ять



116

відгуки учасників «Вирію» 2012 
року. Зусилля експедиції не 
будуть марними, якщо місцеві 
громади, нащадки депортованих 
українців та просто небайдужі, 
долучатимуться до збереження 
пам’яті народу.

Відгуки учасників експе-
диції «Вирій»

Тетяна Ґеник (Косів):
Таке живе проникнення в 

історію дало краще зрозуміти 
трагедію, яка спіткала ці 
землі. Працюючи на цвинтарі, 
відчуваєш внутрішню ра-
дість від того, що можна 
бути корисним і допомогти 
відновити втрачені пам’ятники.

Катерина Старко (Терно-
піль):

Робиться дуже тепло від 
того, що люди знають про своє коріння, що вони готові . поїхати 
на цвинтар і привести його до порядку, зберігаючи пам’ять про 
українців. Єдине, що я не розумію, це те, як один народ може так 
сильно ненавидіти інший, вбивати, переселяти, битися за шматок 
землі.

Тетяна Сеник (Луцьк):
Я взнала свою родинну історію, зробила щось корисне, адже 

відроджувати пам’ять загиблих предків — це найблагородніша справа.
Анонімний учасник:
Окремі позитивні моменти, які хотілось би відмітити: 1) окрім 

збереження історичних пам’яток українців — це підняття самої 
проблеми щодо перебування українців у Польщі, збереження їх 
самоідентифікації; 2) навчання молоді працювати не тільки заради 
грошей, а й заради мети безкоштовно.

Максим Бойко (Чикаго, США):
По цілому Закерзонні є так багато живучої історії, що навіть 

студіювання її роками відкрило б лиш маленьке вікно до її широчіні.

Реставраційні роботи на цвинтарі
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ВІДЛУННЯ РІДНОГО КРАЮ

Як уже повідомлялось у «Лемківському календарі» за 2012 р., 1 
вересня 2010 р. в Києві відійшла у вічність Ганна Гула, з а с л у ж е н и й 
працівник культури України, член лемківської громадської організації 
в Києві, просто чудова людина, яка усім серцем спричинилась до 
розповсюдженні історичної та культурної спадщини дорогої їй 
Лемківщини. 

 Подаємо один чи не з останніх прижиттєвих спогадів про рідних 
земляків, які поділяли її повсякчасну долю у Товаристві «Лемківщина» 
ім. Б.-І. Антонича в Києвіі. 

Ганна ГУЛА
МИ НАЩАДКИ ТИХ, ЧИЇ МОГИЛИ ТАМ

Кожного, хто приходить у цей Божий світ, чекають свої дороги 
і стежки, свої висоти і низини, можливо, й провалля, які треба вміти 
обійти, щоб не впасти. Словом, як вважалося споконвіків не лише на 
Лемківщині, Доля залежить від людини, на неї можна впливати, якщо 
чесно працювати, якщо поклонятися Праці. Недарма побутує істина: 
дитина спить, а доля її росте, розумнішає. «Росте Антонич і росте 
трава, і зеленіють кучеряві вільхи». Як просто і як правдиво написав 
Богдан-Ігор Антонич про суть світосприймання, невіддільність 
людини і природи. Це він, син лемківської – української землі, 
видатний поет, публіцист, що усе зриміше повертається до нас 
своєю геніальністю, явив взірець творчої праці. Перед мудрістю його 
слова, перед світлістю його Імені, яке носить Київське товариство 
«Лемківщина», схиляється уся громада, сім’я вихідців «звідтіля.»

Відлуння рідного краю
Київська лемківська громада і велика, і маленька водночас, 

якщо порівняти її до півмільйонного люду депортованих українців 
з Польщі, брутально відсічених від своїх осель, прадідівських 
полів, відчахнутих, немов гілля від дерев, від «кучерявих вільх». 
Нинішні ветерани Товариства, а тоді, в 1945-му, – це діти, юнаки, що 
всеохоплююче бачили, як незахищені і долею скривджені їхні батьки, 
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сусіди, односельці-горяни слізно прощалися зі своїми хижами, 
цілували стіни, здіймали руки вгору, просячи милосердя. Як це було, 
як порожніли обійстя, німіли враз, втрачаючи газдів і газдинь, – 
усього того трагізму Богдан-Ігор не бачив: 28-річним несподівано 
відлинув душею у той незбагненний світ, звідки немає вороття. Така 
його доля, що відміряла йому, власне, мізерну кількість літ. Старі 
лемки впевнені: з висоти небесної душа творця поетичного скарбу 
дивиться на землю, яку назвав землею «вівса і ялівцю», на той край, 
де «сиве небо і сиві очі у затурбованих людей», де «люди, як в усьому 
світі, все родяться, терплять, вмирають.»

Глибина філософської думки Антонича, що корениться 
в його світогляді, яскравість, образність мови, влучність слів, 
сконцентрованих у шести поетичних збірках, хвилює розмаїттям, 
різнобарвністю лемківського життя-буття серед чарівної природи, 
обтяженого труднощами і радістю водночас освячене. Лемко свій 
серед своїх, на своєму полі, а це вже радість. Збираючись разом під 
час різноманітних заходів духовного, культурного значення, члени 
Товариства і понині дихають повітрям гір, кичер, лісів, бо той 
прадавній дивовижний світ назавжди оселили в своїх серцях, і немає 
ключів, які б його випустили. І в період підготовки і відзначення 
100-річчя від дня народження Б.-І. Антонича у світлі Указу глави 
держави, члени Товариства пожвавили громадську роботу, мета якої 
– відродження культури, примноження традицій, вивчення історії 
землі як складової Київської Русі. А ще – допомога в оволодінні 
лемківським діалектом, цим найдревнішим потічком, що влився в 
чудодійну ріку української мови.

Власне, ще до опублікування відповідного Указу Президента 
України з цієї ювілейної нагоди, київська громада, виходячи зі своїх 
можливостей, віддавала данину пам’яті славетному земляку во ім’я 
зміцнення своєї духовності, виховання тих, ще «неопірених», котрі 
започатковують життєву дорогу. 70-ті роковини від дня смерті Б.-
І. Антонича досить повно віддзеркалено в літературно-мистецькій 
композиції «Росте Антонич і росте трава.» Лемки, присутні тоді у 
Великому залі Національної музичної академії України, полинули 
серцем до села Новиця Горлицького повіту, де він народився, де 
вслухався до шурхоту стебел і листя, до мови-розмови лісу як 
ідеалу природи, що й знайшло відображення в його книжці «Зелена 
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євангелія» (1938). Кожен рядок понад півсотні віршів збірки – це 
спорідненість із землею як живою істотою, з хатами, рікою, в якій 
«дівчата сонце миють», з територією, де «орють від століть, тут сіють 
і бунтарів карає влада».

Тієї вечірньої години уродженці краю казкової природи 
подумки переступали рідні пороги, так давно полишені, але повік-
вічний не забуті, незнищенні, бо незнищенною є пам’ять про них. Це 
відчуття нерозривності з минулим посилювала програма, насичена 
лемківськими народними піснями і піснями на слова Антонича, 
які виконували, зокрема, чоловічий вокальний гурт «Лемки Києва», 
знаний і за межами України, народні і заслужені артисти.

Можна не сумніватися: подумки відвідала обійстя батьків 
організатор цього зворушливого дійства Ольга Бенч – заступник 
міністра культури і туризму України, професор, та «привіталася» з 
мешканцями села Вілька, що славилося майстрами-різьбярами. Свій 
талант страдницькою дорогою до села Гутиська, що поблизу Трускавця, 
і де згодом народилася Ольга, дочка Григорія, – неперевершеного 
творця краси, майбутня діяч культури і мистецтва України. Вони не 
розгубили, подивували своїм умінням не лише округу. То ж не дивно, 
що музеї, колекціонери раді б «вполювати» ще якусь рукотворну, до 
ідеальності відшліфовану річ, автор якої достойний поклоніння. Усі 
ці водночас і хлібороби, і різьбярі, колись «добровільно» переселені, 
за незмінними законами пішли за цвинтарну огорожу, залишивши 
по собі славу добру, незабутню.

Зі свого дому. додому
Наїждженою, протоптаною дорогою легше йти. Такої дороги 

в перший після переселення рік лемки вже не знали, особливо 
ті, що опинилися розпорошено в Донбаському регіоні, кинуті 
напризволяще в безводному степу, серед ковили, полину, як мовиться, 
без кола і двора. Пекельність цього становища відчула не одна родина, 
представники якої понад два десятки літ тому разом з молодими 
ентузіастами започаткували Товариство. У той час уже мали видання 
творчої спадщини Богдана-Ігоря Антонича, а отже, й теми для бесід 
про велич народу, достоїнство лемків-українців, їхніх синів-патріотів.

Позбавити людину даху над головою – це принизити її гідність. 
Відсутність власного пристанища – це гіркота, що спопеляє серце. 
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«Оте село у вільхах і ліщині, де на дахах червона черепиця.» – то 
рядки з вірша «Дахи», що створений поетом у теплу пору, за десять 
рівно років до іншої, драматичної пори року, з якою спіткалися 
його земляки. Ні, там, на предківській землі, вони не раювали, і 
дахи мали переважно солом’яні, тягар праці несли безупинно, гніву 
природи зазнавали і певних соціальних утисків. Але відчуття власної 
гідності було їхньою опорою: ти – газда. Тепер же, як зійшов з вагона-
товарняка, ведучи за собою корівку, тобі дозволену, наче члена 
сім’ї, ти – прибулець, чужинець на спустошеній війною донбаській 
– «сталінській, ворошиловградській» території, з відповідними 
назвами областей.

Дякувати добрим, чуйним, 
милим «східнякам», які по-
своєму зазнали лихої долі. То 
вони пустили незнайомців під 
свій дах – кого в комірчину, 
кого в сіни, у прохідну кімнату. 
Отак і стали існувати. Родина, 
з якої по лінії матері походить 
член Товариства (нині Голова 
Товариства «Лемківщина» ім. 
Б.-І. Антонича в Києві. – прим. 
ред.) Михайло Мацієвський, 
наприклад, залишила хату 
в селі Зубрик Краківського 
воєводства, поступово осво-
ювалась у «подарованій» 
домівці, керуючись неписаним 
правилом: «Уміння бути 

вищими за важкі обставини – надійний спосіб зберегти власну 
гідність і життя». А надією на краще покладали на працю, мовляв, до 
неї не звикати, вона щось змінить. Окрім труднощів, спільних для 
всіх, мали особливе переживання: де, як прихистити скриню, вщерть 
наповнену книгами у золотистих палітурах, переважно релігійного 
змісту. Співчутливі люди пошепки попередили: за вами «дехто» 
стежить, книги треба спалити. Страх паралізовував усе довкола тієї 
похмурої доби. І лемкиня Антоніна тремтячими руками виносила 

Михайло Мацієвський
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вночі книги і спалювала у видолинку, щоб ніхто не бачив, і ятрилося 
серце з відчаю: це ж чинить вона гріх. Син її Михайло, що тривалий 
час є незмінним заступником голови правління Товариства, несе 
в пам’яті той вимушений вчинок матері во ім’я захисту сім’ї. Та 
й мимоволі, коли загоряється в Ждині, на польській території, 
щорічна «Лемківська ватра», коли символічне вогнище скликає до 
гурту старих і молодих,– перед очима Михайла Йосиповича постає 
і оте минуле вогнище, в яке капали пекучі сльози. Спопелялися 
книги, полинною гіркотою входило в нову домівку нове життя. А 
щоб змінити його на краще, син Йосипа змалечку усвідомив: треба 
краще за інших учитись, треба утверджувати себе працею. Книгу 
він обожнював, з нею він ріс, і ніколи не полишало його бажання 
керуватися мудрим словом, втіленим у друкований рядок. Потім до 
звичного читання додалося освоєння таїнства нот. Учитель музики 
і співи, надалі – професійне становлення в національних: капелі 
бандуристів, капелі «Думка», хорі ім. Г. Верьовки. Талановитий 
майстер сцени, співак, який виступав із сольними концертами в 
Парижі, інших країнах, знаний як директор муніципального хору 
«Хрещатик», що уславлений далеко за межами столиці. Нерозлучний 
він з лемківського піснею, що наче повертає до втрачених гір 
Бескидів старих членів Товариства, до їхніх домівок, де їх колисали 
в букових колисках.

Їх, русинів-українців-лемків, виколисувала, викохала пісня, 
з предковічних часів так велося. «Скриплять колиски: «Синку, 
спи, накрию сном тебе, мов листям мирту.» – ніжні слова матері з 
«Колискової» Б.-І. Антонича. А ще подаючи «Портрет теслі», після 
якого залишились «дзвінкі пісні й церкви сріблистобанні», поет 
акцентує на закоханості майстра у мистецтво, і що той «тесав слова 
натхненні й на скрипці грав квітчастій». Скрипка на стіні була досить 
звичним атрибутом багатьох селянських жител.

І чи не звідси отой «співучий корінь», що проклюнувся, 
проріс і заквітував творчим квітом у доробку Мирослава Цуприка, 
якому завдячує Товариство за участь у ювілейних вечорах, інших 
врочистостях, організованих на всезагальному рівні. Музика 
супроводжувала його від колиски: батько був музикантом, і село, звідки 
родом, завжди повнилось співами, грою на народних інструментах. 
Дванадцятирічним прилучився Мирослав до бандури, навчався у 
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Львівській консерваторії ім. М. Лисенка, потім праця в Музично-
хоровому товаристві України, в інших славетних колективах, гастролі 
за кордоном з вокально-інструментальним тріо «Українські барви». 
Під його орудою співає чоловічий вокальний гурт «Лемки Києва», 
що виконує його, композитора, пісні на власні тексти по-лемківськи. 
Болючий смуток навівають вони, окреслюючи драматичний шлях, 
що вів горян з батьківського дому: «Як од’їждали з рідной стороны, 
лышали домы, лісы і дзвоны, а думка была в серденьку моїм, же ся 
вернеме юж скоро домів».

Крок за кроком, рік за роком
Надія на повернення на прадідівську землю не полишала 

лемків, перепиняючи шлях до відчаю. Туга за втраченим краєм 
шматувала серця, кликала до порятунку: швидше-швидше звідси, 
ближче до кордону, який перекрокнемо. Андрієві Горбалю то 
привиджувалась, то снилась простора хата з п’ятьма кімнатами, 
яку збудував, з господарськими приміщеннями, правда, дещо 
недовершеними. От повернеться в село Воловець, що в двадцяти 
кілометрах від повітового містечка Горлиця, з сином Миколою, з 

Чоловічий вокальний гурт «Лемки Києва»
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усією сім’єю, та загосподарює 
щасливо. Усяка робота йому, 
звісно, під силу, був і лісничим, 
і регентом церковного хору. 
З часом стало помітно: 
всебічна обдарованість батька 
передалась синам і дочкам, а 
особливо Миколці – загострене 
сприйняття чиїхось страждань, 
любов до ближнього, ненависть 
до поневолення.

Моральний цей спадок, 
одержаний від тата і мами, 

став для Миколи Горбаля фундаментом для «спорудження» себе як 
особистості, поглиблення свідо-мості, що привело молодого лемка 
до шістдесятництва, а отже, до тернистого шляху в таборах-катівнях, 
зокрема в Кучинському суворого режиму, у якому за двадцять днів до 
того зупинилося серце Василя Стуса. У період третього терміну заслання 
сина мама вже не писала йому листів – від сліз осліпла. А він, як відомо, 
ще довго замість приємного шурхоту ключів у дверях рідної оселі, чув у 
певні години моторошне лязгання важких ключів до камери.

Отака-то доля лемка, одного з організаторів київського 
Товариства, що став головою громади ще тоді, на зорі, коли вихідці 
з гір наполегливо шукали самі себе у великому столичному місті. 
Особисте ж його життя вчить молодих бути вольовими, мужніми, 
не зрікатися християнських принципів, якими керується старше 
покоління. Приводів же для бесід, зустрічей – чимало: це й вечори 
спогадів, ювілейні дати, презентація його, поета, письменника, 
композитора, цікавих книг. Це й виступи співака вокального гурту 
«Лемки Києва». Аспекти праці Миколи Горбаля, удостоєного ордена 
«За мужність» І ступеня, колишнього народного депутата України, 
депутата Київради, члена українського ПЕН-клубу, – охопити сповна 
нелегко. Він зірко вдивляється у світ доокруг, адресуючи йому своє 
слово – захист від духовного каліцтва, знаходячи опору і в творчості 
Б.-І. Антонича, в його «Молитві»: «Моїм устам дай гостру мову 
легкокрилу! Господи, помилуй від темноти зору. Господи, помилуй від 
безсили слова».

Микола Горбаль
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Є сила слова, є мудрість думки, є краса пісні. Піснею звеличує 
українську землю, патріотів, чистоту сумління лемка-працелюба, 
людинолюба, – славна родинна династія бандуристів Яницьких 
у складі шести чоловік. Батьки Марія і Йосип виховували дітей 
в атмосфері шани і поваги до невмирущих традицій, духовних 
цінностей, до якої прилучили і внучку, що не раз милує слухачів 
голосом-дзвіночком. Почесне звання «заслужених.» несуть 
достойно, як і молодші представники сімейства звання дипломантів 
міжнародних і всеукраїнських конкурсів. Витоки працелюбності 
синів Яницьких з лемківського роду-родоводу, з села Ветлина, куди, 
звісно, долинає розкрилля мелодії, особливо дорогої горянам, бо, як і 
людина, має душу й пісня. Київське лемківське земляцтво завдячує цій 
славній родині за участь у різних заходах, що популяризують і співом, 
і мистецтвом гри на бандурі той скарб минулого і сьогодення, якому 
немає ціни. А ще особлива перлина – їхня Сім’я як взірець любові, що 
цементує її силу, моральність. Концерти гурту на сценах столичних 
будинків актора, вчителя, у спілках композиторів, письменників, 
кобзарів, на державні, релігійні свята, в Шевченківські дні, у школах 
– безкоштовні. У близькому і далекому зарубіжжі також сердечно 
вітають талановитий колектив і знають: це лемки, члени київського 
Товариства.

Громадська організація – клітина суспільного організму, який 
не хворітиме, якщо триматиметься на фундаменті особистостей. 
Вона – пристань і для зболених сердець, яким потрібна передусім 
моральна підтримка. Виженіть з суспільства милосердя, сказали 
древні мудреці, – і воно загине. Правління в цьому відношенні, як 
і в інших аспектах, ще буде вдосконалюватись. Та це й не дивно: 

Родина Яницьких
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гординя не для нас, спираємось і на правила співжиття, любові до 
ближнього, яких дотримувалися наші предки. Не маючи Бога в серці, 
не знаючи минулого, не матимемо майбутнього, – улюблений вислів 
голови Товариства Ніни Байко, лауреата Державної премії ім. Т.Г. 
Шевченка, професора. Талант народної артистки знаний у світі, її дар 
наставника працює в ім’я Лемківщини, де залишився поріг хижі її і 
славетних сестер, де в церковну метричну книгу вписано ім’я дочки 
Якова Байка, мешканця села з поетичною назвою Яблуниця.

От тільки, де нині ті архіви? Позникало безліч церков, 
розвалилися будинки. Скрушно, зажурено хитають головами члени 
ради старійшин Товариства, до якої належать: Михайло Шатковський, 
людина ділова, віддана громадській організації від часу її заснування, 
Григорій Дем’янович – внук і син солтиса з Крампни, який під 
колючими вітрами сирітства пройшов великі випробування і не 
зламався, як і його односелець Михайло Чаклош. У ряду шановних 
– Надія Лихота, Микола Витрихівський, Михайло Винарчук, Йосип 
Найдук, Борис Запоточний – наш мудрець, колишній «староста» 
громади. Юрій Тима, Текляна Чижевська, Віра Максим, Ганна Колтко, 
Ірина Ковтун, Ольга Крутько, Ганна Зельдіна, Ганна Бугаєва, Данута 
Костура, Марія Шатківська, Олександра Мельниченко, Богдан 
Небоженко – завжди в ділі, що добром проростає. 

Михайло Городецький, скажімо, віддзеркалює події, масові 
заходи, що стосуються організації, в цікавих телепередачах. Євгенію 

Сестри Байко
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Турчин турбує, як видати підготовлений нею лемківський словник. 
Богдан Пелехович, програміст, заклопотаний іншим: як краще 
формувати сайт лемківських новин. А ще чудово, що наш чародій, 
лауреат міжнародних конкурсів артистів естради та цирку Степан 
Савка випустив у світ свої «Музики» – лемківські жартівливі співанки. 
Словом, що хто може, що хто вміє, – несе до спільного «вулика». 
Що хто знає – повідомляє радісно, от і про те, що волонтери на базі 
Київського інституту журналістики записують серію аудіокниг з 
віршами поетів, першими серед яких твори Антонича.

Праця і знання – ключі до дверей життя
Свята істина: у всякого своя доля і свій шлях широкий. Але 

шлях той не для кожного рівний, променистий, без перешкод. Діти 
батьків, кинутих у море туги і страдань, швидко усвідомили: щоб не 
потонути, треба захищати себе розумом, а розум дається навчанням, 
працею. Зрештою, малечу готували зарання до праці – до орання, 
засіву, покосів, в’язання снопів, догляду за худобою. Та й пішли за 
знаннями, взявши у підмогу наполегливість. Повсюдно у східних 
та й південних регіонах панувала російська мова, але оволодівали 
нею школярі за місяць-другий і ставали відмінниками. Подивували 
старанністю, здібностями дві дочки і два сини Петра Ковальчука, 
уродженці села Злоцьке Краківського воєводства.

Найстарша Ганна Петрівна – чудовий педагог, відмінник народної 
освіти з півстолітнім стажем роботи, з грамотами, нагородами, що 
засвідчують її високий професіоналізм. А невтомність, вболівання за 
долю, авторитет Товариства підтверджує її праця як члена правління, в 
ім’я того, щоб не були знівельовані, забуті одвічні лемківські цінності. 
І покладає Г. Підлісна на себе різні організаторські обов’язки, і шукає 
важливе, і оточує увагою – от хоча б дітей лемківських, запрошених 
на новорічні свята з інших областей до столиці, а також з Польщі, з 
тих земель, пам’ять про які не згасає, усе наздоганяє нас.

Такий же запопадливий у ділі для спільного блага Василь 
Ковальчук, один з найперших творців київської громади. У корені 
чудового прізвища, дарованого йому батьком, – символічне слово, що 
відповідає суті характеру: він «кував» Товариство. Він викував і себе: 
відмінник навчання в середній школі, невтомний студент у поході за 
знаннями на факультеті журналістики Київського держуніверситету 
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ім. Т. Шевченка, справжній професіонал у важливих галузях, у тому 
числі видавничій, профспілковій сферах, у Міністерстві України в 
справах захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС, де очолював 
відділ міжнародних зв’язків і брав участь у ряді важливих заходів, що 
проводились у кількох країнах світу. Свої навики керівника реалізовує 
як член правління в підготовці зборів, оперативних засідань на 
актуальні теми життя громадян. Добірка віршів і ессе В. Ковальчука 
має назву «Лемківщина у серці моєму».

Члени Товариства, незалежно від посад, які вони займали чи 
займають, незалежно від роботи, яку їм випало виконувати, – це 
острівки духовності в просторі буття. Образність цього висловлення 
хай не сприймається як перебільшення. «Як важко, як важко знайти 
хоч єдину хвилинку, щоб можна забути щоденність, щоб дух у верхів’я 
полинув», – це із «Хвилини з богом» Б.-І. Антонича. Поетичні рядки, 
написані майже вісімдесят літ тому, близькі кожному своєю суттю – 
серцевиною, отим буденним «щоденність». Щоденна праця, возведена 
в культ, цих воістину гнаних і голодних виводила в люди. Чи то 
штурмуючи науку в боротьбі за дипломи, а чи в роботі як фахівці, 
вони виокремлювались старанністю, дисципліною, здобували 
повагу в колективах. Понад десяток років уже позапенсійних 
віддав науковій та науково-технічній діяльності Володимир Шпак, 
член правління Товариства, інтересами якого живе від часу його 
«народження». Талановитий спеціаліст присвятив своє життя 
розробці, впровадженню у виробництво та медичну практику нової 
техніки, є автором півсотні винаходів, удостоєний почесного звання 
«Кращий винахідник міста Києва». Понині в усьому він кращий, 
найкращий на відповідальному посту консультанта в медичній сфері 
державного рівня, в громадській роботі. Поруч з ним дружина Надія 
Михайлівна, має дві університетські освіти. Спільні інтереси єднають 
обох, грунтуючись на любові до Великої України і до тієї, аж ніяк не 
малої, географічно узаконеної як краківської землі, до якої повсякчас 
злітали птахами-думками їхні батьки. «Моя країно верховинна, – ні не 
забуть твоїх черемх, коли над ними місяць лине вівсяним калачем». 

З країни верховинної він, Богдан-Ігор Антонич, і цей його вислів 
близький Степану Зиньові. Сімдесятирічний науковий співробітник 
Інституту фізики напівпровідників сумлінням скріплює свої службові, 
а також громадські обов’язки впродовж усієї «біографії» київської 
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організації. А що таке сумління? Сумління – це коли соромно. Коли 
соромно працювати абияк. У тисячах газетних матеріалів, так чи 
інакше, давав на це розумну відповідь земляк Степана Андрійовича 
з села Одрехова, ровесник Михайло Мигаль. Талановитий журналіст 
відомий на газетній ниві своєю чесністю, порядністю, зокрема 
на посадах заступника головного редактора центральних газет, 
столичних видань, удостоєний почесних звань, високих державних 
нагород. Проблеми депортації лемків, відродження культури тих, 
що «в горах, де ближче сонця», – зміст не однієї публікації автора, 
озброєного влучним словом. Словом усним і друкованим охоплює він 
Істиною минуле обездоленої вітчизни, виховує до неї шанобливість, 
любов молодих лемків. Похвально, зворушливо: сокровенні інтереси 
батька близькі і дорогі його чарівним дочкам.

Так і повинно бути. Безвідмовно має діяти принцип: «діди – 
правнуки». Він – як порятунок життя. Життя майбутнього і життя 
минулого, до якого торкався певним виміром крилатий вислів: 
«Тільки попіл знає, що значить згоріти дотла.» Наша громада, на 
основі наміченого плану, скеровує свою молоду зміну до участі в 
спільній роботі для відродження Правди.

Степан ЦІМКО,
м. Санкт-Петербург

КРАМПНА. ЧИСТЕ ДЖЕРЕЛО ЛЮБОВІ

Карпатський ліс назавжди увійшов у моє життя. Ще в дитячому 
віці, хай дещо й затуманено, вписався він у пам’ять своєю. добротою. 
Саме так. З лісу приносили дарунки – суниці, малину, ожину, чорниці, 
якими радували Штешя, – так називали мене, охрещеного Стефаном 
у церкві св. Косми і Даміана, – сина Івана Цімка. Тоді, на закрайку 
свого існування, я ще не усвідомлював, яку цінність мав для лемка 
ліс. Повні діжки ліщаних горіхів припасали для зимової пори. 
Ще й грибів сушених білих у мішечках і на нитках підвішених, які 
збирали дуже обачно, підрізуючи цизориком, маленьким ножиком, 
щоб не пошкодити грибницю. Хоча, здавалося б, навіщо цяцькатись 
з опеньками, рижиками, – цих щедрот оком не охопити, нагнувся-
зірвав.



129

Уже в зрілому віці, коли думками вертався до рідної Крампни 
Краківського воєводства, штрихи хазяйновитості, пошани до всього, 
що проклюнулось із землі і слугувало людям, – зворушували до сліз. 
Моє ж поцінування природного скарбу у той малечий вік зводилось 
до смакування ягід. Цукерками дітей не радували, хіба ложкою цукру 
зрідка, яку бабця Анна, татова мама, висипала на лаву, і я злизував 
його. Цукром дорожили, і не тому, що буряків для промислового 
виробництва в краї не вирощували. Садили бандурки – картоплю, 
фасолю, карплі (ріпу), сіяли горох, льон, коноплі. Для грунтів 
Ясельського повіту, як відомо, характерна надмірна кислотність, 
тому для засіву годилися переважно овес, ячмінь і частково жито. Ось 
звідси така влучність вислову нашого геніального Поета, що став уже 
крилатим, – «земля вівса і ялівцю».

«На схилі гір, неначе лата, пришите до лісів село», – повторюю подумки 
знайомі слова вірша «Елегія про співучі двері» Богдана-Ігоря Антонича. 
Ліс суворий, мовчазний і розгніваний під час бурі, вітровію, – для лемка і 
захист, і порятунок. Як і земля, незалежно від того, що на ній краще родить. 
Правда, не всі крампняни мали власний ліс. Це у діда Григорія Дем’яновича, 
батька моєї мами Марії Цімко, було, окрім кільканадцяти гектарів орної 
землі, рівно двадцять гектарів лісу і пасовищ. Але до послуг мешканців 
села був громадський, майже двохсотгектарний ліс, про викуп якого, за 
дорученням всіх, домовився солтис Дем’янович з «ясновельможним» 
паном Пілсудським. Пан Маршалок зрідка навідувався до Крампни, 
спілкувався з селянами, з лісничим Скотніцьким, до обійстя якого, 
добре огородженого, іноді все ж заскакували хлопчаки, щоб поласувати 
жменькою поричок – таких гарних «пацьорок», за що одержували 
нагороду ляпасами по м’якому місцю. Який то сором, який гріх красти, 
«Божюшьо вшитко видит», – казали старші. До речі, Всевишнього наша 
мама називала так ще й у старості.

З Його іменем жили повсякчас, виховуючи в християнській 
моралі і малечу, і підлітків. Мораль, моральність – тих слів, як правило, 
не вживали, а можливо, й не знали їх, але старалися захистити від зла 
себе і дітей молитвою, порядністю, сповідуючи принцип: хто зростає 
в бруді, той у ньому потоне, самознищиться. Сімейне виховання 
знаходило продовження в школі, в тому числі на уроках «Закону 
Божого», які щотижня проводив священик. Моїй рідній сестрі, 
першокласниці, азбучні знання давав Іван Кульчицький, що мав 
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відношення, як довідалbся вже в зрілому віці, до знаменитого роду 
носіїв культури. З ним спілкувалися під час канікул мої двоюрідні 
брати Чаклоші, які вчилися в учительській семінарії в Криниці. 
Зналися також з Іваном Красовським, що став у майбутньому 
видатним лемкознавцем, гордістю краян, перед яким з вдячністю 
схиляюся і я, за волею долі – мешканець Санкт-Петербурга.

Приємно, що членом київської громади лемків є виходець з 
Крампни Михайло Чаклош, дотичний, певною мірою, до цієї великої 
родини, розповідь про яку можна б охопити книгою, як і життя 
кожного члена її. Здібні, працьовиті, запопадливі до знань – такі мої 
двоюрідні, діти тітки Анни Чаклош, яких мала дев’ятеро. Вони – 
також історія села, в яку прагнули вписати свої рядки, займаючись 
громадською роботою, вникаючи у шкільництво, ділом вболіваючи 
за свідомість односельців. Стосувалося це, звісно, передусім 
найстарших синів Олексія Чаклоша, Лешка, чоловіка прогресивного, 
що заприсягнувся вивести в люди своїх дітей. 

Церква св. Кузьми і Дем’яна
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Гордився хлібороб особливо Іваном, що знав блискуче дві 
іноземні мови, писав вірші, малював. Про його талант нагадав сестрі 
Анні славетний різьбяр Степан Кищак, знаний не тільки в Україні, 
коли під час приїзду в гості до Києва понад п’ять років тому вручив їй 
свою цінну книгу «Корені лемківської різьби». На портрет Шевченка, 
який створив брат Іван ще семінаристом, приходили дивитися 
не лише сусіди. А моїй сестрі за те, що любила читати, подарував 
книжку про лісових звірят і дерев’яну скриньку для олівців, на якій 
вирізьблені квіти і лемко в профіль. Незважаючи на лихоліття, той 
дорогий дарунок зберігся та й «мріється» йому зайняти скромне 
місце в майбутньому музеї, як і іншим виробам криничанських і 
крампнянських майстрів. Усе це – уособлення пам’яті. Виродження 
ж пам’яті на генетичному рівні – то самовбивство народу.

Маємо бути безмежно вдячними тим, хто сторінкою, чи навіть 
рядком залишив спогад про людей, тобі хай і невідомих, далеких і 
близьких, які дихали повітрям гір і лісів, збирали каміння з полів, 
нанесених під час злив, паводками. Документально зафіксовано: 
15–16 липня 1934 р. сильно лили дощі, яким передувала двомісячна 
посуха, що спричинило спустошення лук і пасовищ до травинки. 
Річка Вислока, поблизу якої Крампна, вийшла з берегів і залила 
поля, дороги. Глибокий потік, що з незапам’ятних часів проклав 
собі шлях через територію села, яка називалася Чарни, – бурхливо 
клекотів, погрозливо шумів. Наша хата стояла на близькій відстані, 
проте дещо на підвищенні, – і це рятувало. Принагідно згадати далеке 
минуле, документально зафіксоване: у 1650 р. велика повінь від річки 
Вислоки забрала хати, лани засипала піском і намулом. У переліку 
господарів тоді вже значилися прізвища Цімко і Чаклош. Тепер же, 
майже через 300 років, як і колись, спільно долали лихо. На допомогу 
потерпілим від повені було створено відповідний комітет, до якого 
увійшли війт, священик, учитель. Співпереживання, вболівання за 
долю один одного – та підвалина, що тримала громаду, збагачувала 
мудрістю.

«Сотвори мені серце мудре, Господи» – сказано в святому 
Писанні. Розумом об’єднувалися лемки, утверджуючись своїм 
шляхом з проявами демократії, що в 1930-х рр. супроводжувалось 
труднощами. Приклад таки місцевого самоврядування – створення 
і діяльність громадських рад, про що можна довідатись з «Літопису 
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парохії Крампна Дуклянського деканату». У лютому 1935 року в 
Крампні відбулися вибори до громадської ради, до складу якої увійшов 
і Лешко Чаклош. В оточенні «власть імущих», яких представляв у 
числі інших і тутешній комендант постерунку, українцеві нелегко 
було пробитися. Попередній керівник громади Іван Решетар, людина 
авторитетна, але звинувачена і зболена наклепами з боку владців, 
змушений був вийти з «урядування». Вина ж його полягала в тому, 
що захищав своє, національне. Раділи крампняни, бо хоч відстояли в 
цій посаді місцевого дяка Василя Кобеляка, поважану людину.

При цьому йменні пам’ять викрешує інше, добре відоме 
бездоганною працею. Анатоль Кобеляк, журналіст, творець 
«Лемківської сторінки» в газеті «Наше слово», власне, впродовж 
усього свідомого життя безмежно відданий воістину святій справі. 
Ровесник сестри Анни, уродженець одного з найдревніших сіл в 
околиці верхів’я Вислоки, приїжджав з Варшави до Києва як учасник 
хору «Журавлі», ще до незалежності України. І як не згадати ще одну 
крампнянку, майже такого віку, – Євгенію Гладунову. Випускниця 
школи з золотою медаллю, студентка-відмінниця філологічного 
факультету університету, чудовий педагог внесла гідний вклад у 
роботу Рівненського міського товариства «Просвіта». Її нариси 
про нього – читані і перечитані. А ще разом з чоловіком Михайлом 
– упорядником книги «Лемківські пісні у записах Ярослава 
Полянського» – скрупульозно відбирала народні перлини, виконувані 
цим диригентом, засновником хору «Журавлі», інших українських 
хорів у Польщі.

Створення «Просвіти» і її роль у підвищенні національної 
свідомості лемків – важлива сторінка історії Крампни, і наскільки 
досліджена – не мені висловлюватись. Загалом же та «Просвіта», 
що вийшла з однієї української гілки – Галичини, стала воістину 
всенародною, охопивши і наш край. Спеціальна лемківська комісія 
при цій організації поновила свою роботу в 1932 р., що привело до 
пожвавлення культурно-просвітницького життя села. Та вже й до 
того гурт молодих крампнян турбувався, аби створити читальню 
«Просвіти», і звернувся до т.зв. матірного Товариства у Львові за 
допомогою, з проханням надіслати відповідний статут. Працювати 
було нелегко – ворожа налаштованість польської влади давала про себе 
знати. Та й у власному середовищі з’являлись іноді непорозуміння: 
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дехто відстоював читальні Качковського. Однак інтерес до книги 
зростав, надходили безкоштовно деякі видання, як от «Наш лемко», 
«Дзвіночок».

Люди сходилися, читали, відточували свої погляди на істину. 
Читальня організовує аматорські вистави, танці. Керують доброю 
справою священик, дружина священика, вчителі. Після вистави за 
п’єсою І. Тобілевича «Безталанна» в часописі «Наш лемко» з’явилася 
замітка під заголовком «Пробуджена Крампна на добрій дорозі». 
Свої ролі вміло виконали місцеві таланти. Щоб вивчити текст, 
дівчина Марися, моя майбутня мама, читала і повторювала його, 
крутячи водночас в коморі жорна. Домашня робота була бездонною, 
байдикувати нікому не дозволялось. І аж не віриться. Не віриться, що 
бабуся Настя не дозволяла витрачати час на «якысы там забавы». Така 
ж розсудлива, добра, ласкава, а диви.

На окраїні села жили у своїх хатах цигани, безземельні, безхлібні, 
ковалювали, на весіллях гарно грали. «Ми, цигане, нич не маме, лем 
гусельки, то сой граме», – це про ромів, про тих, яких гітлерівці вважали 
другим сортом, «низькою расою» та й відправили в могили, а разом 
з ними в небуття – їхні пісні, хист ковалів, ремісників і вільнолюбців. 
Бабусю Ореничку (по-вуличному) роми дуже любили, бо допомагала 
їм щедро. До всього ж, була хрещеною не одному їхньому дитяті. За 
лемківськими звичаями відмовити охрестити немовля – великий 
гріх. При згадці про неї, про одну з чисельних крампнянських жінок-
трудівниць, їхню доброту, людяність, – спадає на думку древня 
філософська мудрість: страдання – це перевірка людей на здатність 
бути милосердними – до людини, до тварини.

Анастасія Дем’янович жила наскрізь пронизаною болем. 
Поховала сина-школярика: дифтерія вбила, відійшла раптово у 
засвіти юна дочка-породілля, залишивши немовля. Коли Василькові 
сповнилось сімнадцять, став внук на коліна, поцілував їй руки, 
прощаючись, – і поїхав до Аргентини. Не знала тоді бабуся, яке горе 
підступить ще до її порога. Ні, рідного порога вже не мала. В уяві бачу: 
стоять біля воза три братики, а на ньому одна на одній дві труни. У 
ці останні оселі покладено їхню тридцятишестирічну маму і ще 
молодшого дядю, раптово скошених хворобою. Впала на домовини, 
наче птаха з підрізаними крилами, бабуся Настя, прощаючись навіки 
з невісткою і сином. Закам’яніло серце Гриші, найстаршого хлопчика, 
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випала йому гірка чаша, гіркіша, можливо, як в інших однолітків-
крампнян. Бо й справді є різниця між горем і бідою, що в цій сім’ї 
злилися воєдино.

З тим важким «багажем», зі старенькими немічними батьками 
глава сім’ї Василь Дем’янович, ще недавно солтис крампнянський, 
став на Донбасі жити-поживати і голод наживати. Цей чоловік, з 
яким шанобливо віталися сельчани і навіть представники влади, 
напевно, для годиться, – мусили рахуватися. Збереглося фото: сидить 
він, лемко, у народному вбранні в президії високого польського 
зібрання. Тепер же – бідак, у комірчині з приниженою гідністю, але 
не втраченою честю.

Якось завітав в комірчину, де мучились у тісноті, представник, 
очевидно, «того органу», і зло сказав: ви наші вороги, нападали на 
радянську армію. Гнівно обурився і витягнув зі скриньки Василь 
Григорович «документ», підписаний конкретним командиром 
військової частини. А у ньому було сказано, що від такого-то хазяїна 
«добровільно» одержано корову і тридцять овець для потреб армії. 
Пообіцяв військовий: усе, мовляв, вам оплатять, компенсують. 
Підтвердження того, що не бандит, не злочинець оцей нещасний 
чоловік, – «офіційний» чин захопив з собою. Зате ніхто більше 
не погрожував переселенцеві Сибіром. Отак, значить, вівці, які 
пас Гришьо Дем’янович вже в часи окупації фашистами Польщі, 
врятували сім’ю. Має що згадати киянин-лемко.

А було це в селі Раздольє Беззаботовского сєльсовєта на Донбасі, 
де жила і наша сім’я в кількаметровій прохідній кімнаті, яку уступила 
хазяйка Фьокла Сорокіна, людина чуйна, милосердна, як і всі мешканці 
села, притиснуті звідусіль своєю бідою. Як зараз бачу: несе тьотя в 
металевій мисочці щі і подає дітям-прибульцям. Таке не забувається: 
людська доброта просвітлює розум, ніщо так не цінується, як крихта 
хліба, даного тобі, втомленому від злидарства. Там, звідки прибули, – 
не раювали, не розкошували, зазнавали і соціальних утисків, але мали 
міцний фундамент під собою – вітцівську землю, відчували сусідську 
руку, чули голос села.

Крампна у другій половині ХІХ ст. була найважливішим 
осередком каменярства на Лемківщині. Виготовляли майстри 
придорожні хрести, каплички, надгробні пам’ятники. Згодом 
каменярство перейшло в Бортне, звідки родове коріння Дмитра 
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Бортнянського, геніального композитора, твори якого увійшли в 
скарбницю музичної культури світу. Гранітний обеліск зоріє над його 
похованням в Александро-Невській лаврі в Санкт-Петербурзі. Добре, 
що можна прийти в Некрополь майстрів мистецтв, схилити голову. 
Віримо: його душа не віддалялася ніколи від рідних берегів пращурів-
лемків. На цвинтарі в Крампні, впорядкованому по-новому, поховань 
моїх найближчих з родоводу вже немає, зрівняні з землею прадіда і 
прабаби могили – не з причини нашого безпам’ятства. Адже йдеться 
ж бо не про могили віків сивої давнини, часів Київської Русі, до якої 
належала Лемківщина, порівняно недавні.

На пам’ятнику, що на могилі дорогого тата, похованого 
на українській землі, є напис: «У тебе були золоті руки і золоте 
серце.». Золоті руки мав і дід Антон, який відлучився з села, щоб 
підзаробити грошей для зміцнення господарства. Не судилося: 
засипало в копальні, в Америці. Ні могили, ні слова на обеліску 
про потомственного хлібороба – не шахтаря. «В Гамериці стежка 
шутрувана» – рядки чудової пісні, яку виконує чоловічий вокальний 
гурт «Лемки Києва». Дорожу записами пісень славетних сестер 
Байко, і всім, що стосується рідного краю, Київського товариства 
«Лемківщина» імені Богдана-Ігоря Антонича. Прикро, що не дожив 
геній до свого сторіччя .

Мислено ще раз повернуся до своєї Крампни-колиски, до 
тієї землі, що дала нам Поета. У середовищі, де природа дзвеніла 
«здоров’ям», я мав вирости до справжнього господаря, в усьому 
дбайливого, запопадливого. Звісно, як тато, що все вмів, знав, коли 
краще посіяти і зібрати, як не згубити ні зернинку, ні колосок.

Так заведено була здавна-предавна, і це – також правила життя 
мого села. Води було вдосталь: ріка, дзеркальні гірські потічки, джерела 
в полі, лісі. Але воду шанували, оберігали. Мама вже в старості якось 
захоплено розповідала, що оті святі чудотворці водою повертали зір 
сліпим, знімали біль, позбавляли душевних мук. Не знаю, правда, чи 
відала вона, що пречудовий храм – пам’ятка великомучеників Косми 
і Даміана у Криму був знищений у часи утвердження атеїзму. Однак 
донині, я прочитав, збереглося незабутнє джерело, ними освячене, 
до якого прямують безперевно не тільки мешканці півострова. 
Шкода, що та церква, споруджена в позаминулому столітті, відійшла 
в історію, як і капличка в честь, по-народному, Кузьми і Дем’яна на 
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місці, де й досі струмує водичка. Подвиг двох справжніх християн 
увічнили крампняни, і не лише вони, в імені свого дерев’яного храму.

Проте от молитися до своєї церкви, яка є взірцем сакральної 
архітектури, лемки вже не ходять з часу депортації, що бідою всіх 
зрівняла, з гіркопомного 1945-го. Відвідують, щоб поклонитися, 
переважно ті, які малими чи юними тут слухали Богослужіння, 
проповіді священика Івана Височанського, котрий мене хрестив. 
Молитву за Україну, якою в кілька сорокових років закінчувалася 
кожна церковна відправа, тут більше не виконують. На одній з 
перших «Лемківських ватр» побував у Польщі, як на яскравому 
святі, мій молодший син Андрій. Разом зі своїм двоюрідним 
братом Володимиром Гулою він переступив поріг, який тисячі разів 
перекрокувала наша велика родина. До неї, принагідно сказати, 
належить Григорій Дем’янович, член київської громади лемків ось уже 
понад 15 років. Праворуч, перед входом до головної частини церкви, 
стоїть фігура Матері Божої, замовлена і виготовлена на кошти глави 
шановної сім’ї, його діда-солтиса, відомого в усій окрузі чесністю 
і громадською роботою. На руку фігури, що уособлює найвищу 
святість, прийнято в лемків класти хустину, стрічку, низку пацьорків.

Над церковними дверима є напис, який засвідчує: у 1507 р. на 
цьому місці стояла церква. Дослідники гадають, вивчаючи архіви, а чи 
не раніше існувала церква, адже Крампна виникла в другій половині 
XV ст. Назвою ж своєю, вважають, походить від слова «крам». 
Розташоване уздовж торговельного шляху, що вів до Угорщини, 
село принаджувало купців з їхнім крамом. Перед Першою світовою 
війною, певною мірою, вважалось містечком, частина будинків 
користувалась навіть каналізацією. У Другу світову село вистояло, 
хоча й не в усьому. Добротний наш сипанець з високою покрівлею 
був розібраний для фронтових потреб. Зрештою, надалі вже й без 
потреби був би: не стало господарів – нічого зсипати в сипанець, 
призначений для зберігання збіжжя.

Хата стоїть і понині, одна з кількох, майже одиноких. На місці 
зниклих – польські будинки, сучасні, навіть величні. На нашому 
обійсті криниці вже немає. Цю студню на прохання мами, незабаром 
після одруження, викопав тато. Бабця, батькова мама, бурчала: 
«Нашто тота студня, пару кроків до потічка. Але што хоче Марина, то 
ти робиш.». Батько обожнював маму.
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Фруктове дерево, посаджене батьком, досі стоїть міцно своїм 
корінням. Син зірвав листочки з нього і, повернувшись з гостини 
додому, в тодішній Ленінград, вручив їх мені врочисто. І защеміло, 
заятрилось серце, і полетіла думка до тієї хижі, де так всі раділи моїм 
першим крокам.

Богдан ЖЕПЛИНСЬКИЙ
ПОБУТ В ПАРОХІЇ СЕЛА ЗАВАДКА РИМАНІВСЬКА 

В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XX СТ.

Мій батько, Жеплинський 
Михаїл Григорович, народився 
27.07.1899 р. у багатодітній 
селянській сім’ї Григорія та 
Теодозії (з роду Мацькало) в с. 
Вороблевичі на Дрогобиччині. 
Закінчивши Перемишльську 
духовну семінарію, в рік після 
священичих свячень, одержав 
першу посаду завідателя 
(так тоді називали посаду 
адміністратора) парохії в с. 
Хоробрів на Сокальщині. Перед 
висвяченням батько одружився 
з Наталією Мизь, дочкою о. 
Йосифа Мизя та Казимири (з 
роду Хрущевських). 

Обидва роди (Мизі 
та Хрущевські) славились 
своїми предками, вчинки 
яких були широко відомі в 

Галичині. Батько Наталії Жеплинської — наш прадід о. Еміліян 
Мизь очолював, разом з молодим ще тоді Андреєм Шептицьким, 
одну із перших паломницьких прощ галичан до Святої Землі, за 
що одержав нагородного Хреста від тодішнього Папи Римського. 
Ця подія описана в книжці о. Юліяна Дзеровича «Як то Русь 

Отець Михайло Жеплинський.
Фото з домашнього архіву
Богдана Жеплинського 
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ходила слідами Данила» (Жовква, Друкарня оо. Василіян, 1907). 
А представник роду Хрущевських, Іван Хрущевський, був 
обраний бургомістром Теребовлі, і таким чином став першим 
бургомістром-українцем цього славного міста.

Батько з мамцею в селі Хоробрів активно включились в 
суспільно-громадське життя села, а батько ревно виконував 
також свої священичі обов’язки, отож вже через рік одержав 
подяку та ревнительську грамоту від єпископа Йосафата 
Коциловського. А через деякий час єпископ Коциловський 

викликав батька до Перемишля, де тоді містилася єпископська 
управа Перемишльської дієцезії, і запропонував батькові нову, 
вже постійну посаду пароха в курортному місті Криниця (тепер 
Польща).

— Хочу післати Вас, отче Михайле, утверджувати українство на 
нашій, дорогій мені Лемківщині. І хоч тепер на Лемківщині нас чекає 
не легка праця, Ви, молода, енергійна людина, справитесь! На це Вас 
і благословляю! — сказав єпископ Йосафат Коциловський та вручив 
батькові грамоту — призначення на нову посаду.

Весілля в Завадці Риманівській.
Фото з домашнього архіву Богдана Жеплинського 
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Так батько став парохом греко-католицької парохії в курортному 
місті Криниця на Лемківщині, куди переїхав з мамцею та своїм 
першим синочком Ростиславом, який народився в 1926 р.

В Криниці батько старався виконувати сумлінно не тільки свої 
священичі обов’язки, але також велику доброчинну та суспільно-
корисну працю у різних об’єднаннях, товариствах та організаціях. 
Зокрема, батько приєднав до своєї церкви народного умільця, 
художника-примітивіста Никифора Дровняка (відомого згодом як 
Никифор з Криниці), для якого мамця закупила багато «кредок» 
(кольорових крейд і олівців), паперу, постійно підгодовувала його 
та часто переночовувала на плебанії. А щедрий Никифор закидував 
наших родичів численними своїми мальовилами. На жаль, щасливе 
життя наших батьків було засмучене важкою хворобою їхнього сина, 
а мого братчика Ростислава, який незабаром помер. Батьки важко 
пережили цю втрату. Плебанія в Криниці нагадувала мамці про 
втраченого сина і лікарі порадили батькові змінити місце проживання. 
Батько звернувся до єпископа Й. Коциловського, і незабаром він 
призначив батька парохом в с. Завадка Риманівська біля містечка 
Дуклі на Лемківщині. Згодом, 5.04.1929 р., на радість мамці і батька, 
народився і я. Тут провів свої перші дитячі роки, і про священичий 
побут в цьому селі можу розказати вже детальніше. 

На той час дерев’яна церква Пресвятої Богородиці в Завадці 
Риманівській була обнесена мурованою огорожею. Церква мала три 
вівтарі: великий вівтар і два бічні. До Завадчанської парохії належала 
також дочірна церква в с. Кам’янці, а також хутір Абрамів (всього 
1528 душ парохіян). До парохії належало 198 моргів поля, невеликий 
ліс [3, с. 64]. 

До Приходства (плебанія) в с. Завадка Риманівська належав 
житловий будинок, велика стайня, стодола і клуня. Будинок був 
мурований (цегляний), мав досить багато приміщень (всього 
12, включаючи комори) і дві прибудовані дерев’яні веранди. Все 
господарство, разом з досить великим садом (в основному вишні, 
черешні, сливи і яблуні), було обгороджено і розміщено неподалік від 
церкви. Перед житловим будинком був город з грядками, де мамця 
засівала і плекала городину (петрушку, моркву, часник, цибулю й інше 
потрібне для щоденного вжитку). Всі ці грядки мамця обробляла 
сама, і тільки деколи допомагала їй двоюрідна сестра батька, яка 



140

жила разом з нами і в основному займалась куховарською справою: 
випіканням хліба, приготуванням їжі для всієї родини та челяді. До 
челяді належав постійний фірман, який доглядав коней, і тимчасові, 
сезонні робітники, які в різні пори року допомагали батькам в 
господарстві (пастух, ціпаки, молотники, женці, косарі).

Батько, селянський син, дуже дивувався, чому житловий будинок 
збудували такий великий, який важко належно обжити і в зимовий час 
опалювати. Тому, крім великої кухні з пекарською піччю і цементованою 
долівкою, були обжиті невеликий передпокій, спальня, канцелярія 
парохії (батьків кабінет), кімната для сестрінки Марії (Марисі) та 
гостинна кімната-салон. Окремо була приготована, яка опалювалась 
тільки при необхідності, кімната для приїжджих гостей. Попередній 
парох, москвофіл, використовував тільки дві чи три кімнати, решта 
стояли пусткою. В одній із кімнат завів був своєрідний звіринець 
(розводив, здається, лисиць), чим дуже знищив долівку кімнати.

Основним місцем перебування для нас з братом (мій брат Роман 
народився 13.03.1932 р.) була спальня, де стояли поруч розміщені 
два дерев’яні ліжка, на яких спали батько і мамця, та окремо ліжечко 
(спершу для мене, відтак для брата). А коли ми підросли трохи, то я 
спав з батьком, а брат — з мамою. Незважаючи на те, що спали ми 
разом з батьками, батько привчив нас ще з дошкільного віку ввечері 
перед сном, роздягнувшись, гарно складати свій одяг та особисті речі, 
щоб при потребі вранці все можна було швидко знайти. Якось батько 
розповів нам, як в час минулої війни вночі раптом загорілась (мабуть 
від кулі) їхня хата в селі Вороблевичах і як батько, що спав тоді в хаті, 
завдяки тому, що все було гарно поскладане, зумів швидко винести з 
хати все найнеобхідніше.

Тому ми часто з братом нагадували одне одному, що все має 
мати своє місце («щоб легко знайти»), а ми маємо бути готові («якби 
горіло») швидко реагувати на непередбачені події. Батько навчав нас 
бути не вередливими до їжі («бо може бути голод і треба вміти їсти 
все»), не боятися вогню («якби горіло»), вміти забинтувати палець 
чи ногу («якщо скалічишся»), не «ревіти» голосно, коли впадеш і т. п. 

Легко підсміхаючись, батько часто вказував нам на військовий 
пояс, ремінь, який ми називали «пас», що висів між двома дверима 
і який батько використовував для підгострювання бритви, якою 
голився.
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— Якщо будете непослушні, то я змушений буду взяти «в руки 
паса», що висить за дверима. Тому краще слухайте тата і мамцю, щоб 
не слухати «псьої шкіри», — часто пригрожував нам татко. Але за 
все наше життя, хоч не раз ми були і не дуже послушні, ніколи не 
«вживав паса» і ніколи нас суворо не карав. Найбільшою карою для 
нас були невеликі ляпаси від мамці «по задочку» або «по руках», якщо 
ми були нечемні, або «пхали руки не туди, де треба». А батько міг нас 
поставити в різні кути в кімнаті, щоби добре «передумали свої негідні 
вчинки», але ніколи фізично не карав.

В усі пори року батько вставав одним з перших і відмовляв 
молитви із часослова. Далі будив фірмана і давав з фірманом «коням 
їсти», а коли мав важливіші відправи в церкві, то тільки заглядав 
до коней, і йшов до церкви. Стайня була великою, ділилася на дві 
частини: в одній стояли корови і телята, в другій — коні. Серед 
коней виділялась лиса кобила, яка була дуже прирученою і на якій 
їздили часто і ми з братом, коли були навіть зовсім малими. Ця лиса 
кобила майже щороку народжувала гарних лошадок, які, підрісши, 
поповнювали конюшню. Другий молодий кінь-каштан служив для 
верхової їзди батька. Наклавши легке сідло, батько часто їздив на 
ньому оглядати поле, парохіяльний ліс, а також «до хворих» (сповідати 
та потішити), які жили часто далеченько від плебанії «на верхах» та 
в горах. Ще два коні служили для домашньої господарки, впрягались 
до «драбенястого воза», яким перевозились снопи, сіно та інше, або 
до «візка» (легшого), який вживався для поїздки «до міста» та в гості 
(переважно до інших священиків). Найбільша із кімнат, яку називали 
«салон», була умебльована гарним чорним гарнітуром дерев’яних 
меблів (стіл, крісла, шафа). На центральній стіні, прикрашений 
вишиваним рушником, висів тризуб, а на окремому стільчику стояло 
погруддя Тараса Шевченка. Коли в селі з’являвся польський поліцай 
«на остро» (службово), давали знати всьому селу (лемки мали добре 
організовану сповіщальну службу), і мамця часто давала нам з братом 
команду «Приховайте тризуб». І ми знали, куди тризуб заховати, щоб 
не «познущався поліцай».

Один-два рази в місяць відбувався виїзд мамці (деколи з 
батьком) «до міста» (містечка Дуклі). До виїзду готувались ретельно: 
змазувались осі воза, готувався «рептух» (спеціальний великий мішок 
з ручицями, який заповнювався сіном або конюшиною і чіплявся 



142

до дишля воза на час підгодовування коней), торби для закуплених 
товарів і т. п. На возі обов’язково знаходився ланцюг з гаком, яким при 
необхідності (при стрімких спусках в горах) можна було загальмувати 
колеса воза. Легкий віз (менші драбини) мав пересувні сидіння, що 
кріпились «лапами» до драбин. Їх (таких сидінь) могло бути два або і 
три. На вузенькому вміщалось дві особи, на широкому чотири особи 
(повернуті до себе плечима). За селом треба було «вбрід» переїхати 
гірську річку, яка хоч була неглибокою, але дуже бистрою, що в період 
весни справляло деяку небезпеку (деколи перевертались вози). В 
містечку Дуклі нашу «фіру» (візок з кіньми) залишали на постій в 
знайомого коваля, який мав кілька своїх помічників, що при приїзді 
оглядали ноги коней, чистили копита, при необхідності міняли 
підкови чи окуття воза. А мамця відвідувала крамниці і купувала все 
необхідне «до хати». В список необхідного, крім іншого, включався 
перелік потрібних медикаментів, запас яких завжди зберігався «на 
плебанії». Час від часу родичі забирали і нас з братом до міста, де 
ми ходили «до фризієра» (в перукарню), до фотографа чи до лікаря. 
Лікаря, який був дуже досвідчений і «учинний» (доброзичливий), 

Парохіяльна громада зі своїм настоятелем о. Михайлом Жеплинським. 
Фото з домашнього архіву Богдана Жеплинського 
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деколи батьки забирали з собою до села, де він, переночувавши у нас, 
на другий день відвідував хворих у селі, після чого хтось із наших, 
переважно фірман, відвозив його до міста.

Пригадується один цікавий випадок. Якось, зіскочивши з коня, 
прибіг до батька лемко-завадчанин і пролементував:

— «Отче, швиденько їдьте! На горі за цвинтарем смертельно 
поранили Христиняка, помирає хлоп. Треба би висповідати!».

— Їдьте за доктором негайно, — скомандував батько, лікар 
сьогодні в селі (і вказав хату, де оглядав хворого лікар), а я зараз 
приїду. Батько швиденько побіг до церкви за найсвятішими дарами, 
а я з сестрінкою осідлали і вивели зі стайні кобилу. Батько скочив у 
сідло і помчав на місце події. Там побачив страшну картину. Побились 
два лемки і один із них вбив в саме серце завадчанину Христиняку 
ніж. Потерпілий лежав із встромленим в серце ножем на траві. Через 
кілька хвилин з’явився лікар.

— «Добре, що не виймали ножа і потерпілий не втратив багато 
крові», — проказав лікар, і негайно приступив до операції. Тут же в 
польових умовах зашив кремезному лемкові серце і врятував йому 
життя. На здивування всіх Христиняк вижив і часто приходив до 
батька та їздив до Дуклі та дякував батькові і лікареві за врятоване 
життя.

Роль фельдшера і знахарки виконувала в Завадці добра бабуся 
Шафранка. Її доброчинні руки легко «знімали» всяку хворобу. Вона 
і банки вміла поставити, і ліки із зілля спрепарувати. Наша мамця, 
яка, як і більшість жінок священиків, також допомагала лемкам в 
лікуванні, давала високу оцінку медичним знанням Шафранки.

Батько був не тільки побожним священиком, здібним організатором, 
але і правдивим українським патріотом. В час, коли батько став парохом 
с. Завадки Риманівської на Лемківщині, велись змагання за впливи на 
лемків. Одні хотіли зробити їх «кацапами», другі — «поляками», треті 
— «щирими українцями». Тому треба було виявляти не тільки вміння 
і відвагу, але й певну толерантність та розуміння ситуації. Батько наш 
справлявся з цими завданнями дуже вміло.

Для відновлення церкви батько запросив здібного маляра 
Булковського, який гарно розмалював церкву в українському стилі. 
Під хорами батько попросив намалювати велику картину — Христос 
з човна повчає народ, а народ увесь одягнений в лемківську народну 
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ношу. Для зображення людей позували натури — самі завадчани. То 
лемки дотепер згадують і вказують своїм нащадкам (коли відвідують 
Завадку): «Там твій дідо, а там прабаба, а там я ще малов дитинов у 
мами на руках».

Дуже гарно звучали дзвони із дзвіниці біля церкви в Завадці, 
якими вміло управляв паламар-дзвонар Ящак із своїми синами. А 
дяк Сеньо був великим мудрецем і проворним затійником всього 
нового. Він і співав гарно, і всякі нововведення в селі підтримував 
активно. Серед інших змайстрував саморобну «ворожилю», прилад, 
який передбачав погоду, разом з батьком змайстрували перший в селі 
радіоприймач «зі слухавками на вуха» і т. п.

Серед заслуг батька хочу відзначити організацію першої 
на Лемківщині української «Рідної школи» у присілку Кам’янка 
та першого дитячого садочка у присілку Абрамів. А батько тоді 
обслуговував три церкви: «матірну» в Завадці, і дочірні в присілках 
Абрамів і Кам’янка. 

Батько сам обробляв землю (орав, сіяв, косив), водночас був 
у селі і адвокатом, і юристом, допомагав парохіянам і порадами, і 
вчинками. Завадчани зі всіма справами йшли до своїх «єгомосця 
і їмості». Батько організував при плебанії і невелику бібліотеку, де 
можна було прочитати часописи чи позичити книжку.

На плебанії була дуже велика кухня, і коли відбувалося весілля 
лемків, то в церкві брали шлюб, а після цього приходили на плебанію 
потанцювати і поспівати «єгомосцю». Батько любив народні пісні і 
часто записував собі щось нового, почутого від лемків.

Пам’ятаю, як батько проваджав хлопців-завадчан, які йшли 
боротись і відстоювати незалежність Закарпатської України. Батько 
подарував їм тоді пістолет, який зберігав ще з часів, коли служив в 
Січових Стрільцях (УСС) та Українській Галицькій Армії (УГА).

Далі нам треба було з братом поступати в школу вчитися, і 
батько попросив єпископа перенести його на парохію ближче до 
якоїсь української гімназії. Так батько в 1938 р. одержав скерування 
і грамоту пароха в с. Наконечне Перше біля Яворова на Львівщині. 

Досить широко наш виїзд із села Завадка в 1938 р. був описаний 
в газеті «Наш лемко», уривки з якої подано у книжці «Завадка 
Риманівська» (упорядники М. Старчак-Вавричин та Я. Швягла, Львів: 
Видавничий відділ ЛНАМ, 2006.): «В селі Завадка Риманівська дня 4 
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травня ц. р. згромадилась біля приходського дому велика маса народу, 
поприходили старші газди й молодші, всі наче на який празник. Та 
не був це радісний день празника для завадчан, тільки сумний день 
прощання свого улюбленого душпастиря, з яким прожили вони 
у великій згоді і пошані впродовж 10 років. І саме наспів день, і 
всі прийшли попрощати Дорогого Духовного Провідника, що 
навчав слів Великої Правди й синівської любови. А треба знати, 
що в часі свого приїзду до нашої парохії застав В. пр. о. Михайло 
Жеплинський наше село забуте Богом і людьми» (c. 34). І далі «При 
виїзді любого Душпастиря провадило його 42 фіри до станції в 
Івоничі. А згромаджені парафіяни вздовж цілого села уставилися 
в довший шпалір і довго зі сльозами в очах дивилися, як поволі за 
Дуклянськими горами скрився їх Дорогий Батько Духовний» (c. 35).

Любов ТУЗ (ШОПА),
м. Калуш

ПЕРШЕ РАДІО В СЕЛІ ВОЛОВЕЦЬ

Мій батько Дмитро Шопа – дяк православної церкви села 
Воловець, поїхав на черговий сейм до Кракова, а було це на початку 
30-х рр. минулого століття. Повернувся через три дні. У Кракові купив 
радіоприймач, який працював на кристалах (батарейках). 

Чутка про це облетіла все село миттєво. Почали до нас приходити 
розглядати радіо статні господарі та господині, дідусі та бабусі, хлопці 
та дівчата, діти різного віку. Упродовж декількох тижнів ніколи хата 
не була без жильців села. 

Дійшла звістка і до мого прадідуся по бабиній лінії Гуви Петра, 
якому на той час було 92 роки. Однієї неділі влітку прадідусь прийшов 
до нас подивитися на «якесь радіо». Присівши на лавку, звернувся 
до онука Дмитра: «Я чув, що ти купив якесь радіо?! Покажи його 
мені». Прадідусь довго дивився, оглядав з кожного боку, а тоді тричі 
перехрестився, взяв паличку і постукав по радіо. Після того звернувся 
до Дмитра зі словами: «Це нечиста сила, це чорт! Я тебе дуже прошу, 
віднеси радіо назад, бо тобі продали чорта. Я не хочу цьому вірити, що 
він говорить у Варшаві, а я його тут чую!» Через два місяці прадідусь 
помер, але радіо встиг побачити.
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ВИЗНАЧНІ ДАТИ СЛАВНИХ ЗЕМЛЯКІВ

Матеріал підготовлений за книгою Івана Красовського «Діячі 
науки і культури Лемківщини» (Торонто; Львів, 2000. – 124 с.)

ОРІХОВСЬКИЙ Станіслав (1513–1566). Письменник, оратор, 
публіцист. І. Франко у праці «Карпато-Руська література XVII–XVIII 
вв.» писав, що в середині XVI ст. на території теперішньої Лемківщини 
жив син руського священика Станіслав Оріховський, який завзято 
виступав на захист народної мови і руського обряду. 500 років від дня 
народження.

ДУХНОВИЧ Олександр (24. 04. 1803, с. Тополі на Пряшівщині – 
30. 03. 1865, Пряшів). Письменник, культурний діяч, педагог. 210 років 
від дня народження. 

АСТРЯБ Матвій (01. 08. 1843, с. Висова Горлицького пов. – 18. 01. 
1925, м. Лубни, тепер Полтавської обл.). Педагог, історик, громадський 
діяч. 170 років від дня народження.

ПЕЛЕШ Юліан (03. 01. 1843, с. Смерековець Кроснянського пов. 
– 10. 01. 1896, Перемишль). Церковний діяч, теоретик богослов’я. 170 
років від дня народження.

ХИЛЯК Володимир (літ. псевд. Єронім Анонім, В. Нелях, Лемко 
Семко та ін., 27. 07. 1843, с. Верхомля Велика, теп. Новосанчівське воєв. 
– 25. 06. 1893, с. Літинія біля Дрогобича). Священик, письменник. 170 
років від дня народження. 

БЕСКИД Микола (1883, с. Легнава, Сх. Словаччина – 10. 12. 1947, 
м. Кошиці, Сх. Словаччина). Історик, громадсько-культурний діяч. 
130 років від дня народження.

ГАНУЛЯК Григорій (01. 03. 1883, с. Синява Сяноцького пов. – 29. 
08. 1945, м. Сянік). Письменник. 130 років від дня народження.

СУХОРСЬКИЙ Петро (13. 07. 1903, с. Вілька Сяноцького пов. 
– 1968, хут. Почмайстрівка Підгаєцького р-ну Тернопільської обл.). 
Народний різьбяр з Лемківщини. 110 років від дня народження.

ТАРНОВИЧ Юліан, псевдо БЕСКИД (02. 01. 1903, с. Ростайне 
Ясельського пов. – 28. 09. 1977, м. Торонто). Історик, публіцист, 
громадсько-культурний діяч, народний маляр. 110 років від дня 
народження.

ШАЛАЙДА Дмитро (08. 11. 1903, с. Балутянка Сяноцького 
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пов. – 1947, с. Гутисько Бережанського р-ну Тернопільської обл.). 
Лемківський різьбяр по дереву. 110 років від дня народження.

БОЛЯК Гарасим (18. 01.1913, с. Балутянка Сяноцького пов. – 26. 
03. 1984, м. Львів). Різьбяр, музикант. 100 років від дня народження. 

ГИЖА Орест (15. 10. 1913, с. Висова Горлицького пов. – 19. 02. 
1990, м. Бережани). Лікар-стоматолог, фольклорист, автор збірника 
«Українські народні пісні з Лемківщини» (К., 1972). 100 років від дня 
народження.

ДЗЮБИНА Степан (11. 11. 1913, с. Гладишів Горлицького пов. – 
10. 08. 2004). Церковний і суспільний діяч. 100 років від дня народження.

ЛАЗОРИК Федір (Федь Маковичанин, Смутножер, Дальнозір, 
01. 04. 1913, с. Бехерів, Словаччина – 04. 07. 1969, Братислава). 
Письменник. 100 років від дня народження. 

СВИДА Василь (22. 10. 1913, с. Пацьканове Мукачівського р-ну 
Закарпатської обл. – 1989, м. Ужгород). Скульптор, різьбяр. 100 років 
від дня народження.

ВОРОНЯК Микола (27. 12. 1923, с. Ванівка Короснянського пов. 
– 23. 06. 1974, м. Тернопіль). Художній керівник, хормейстер, диригент. 
90 років від дня народження.

БЕРДАЛЬ Іван (15. 03. 
1928, с. Вілька Сяніцького пов. 
– 20. 05. 1986, м. Трускавець). 
Лемківський різьбяр по дереву. 
85 років від дня народження.

МЕРДАК Іван (26. 11. 
1933, с. Райське кол. Ліського 
пов. – 27. 05. 2007, м. Херсон). 
Скульптор з Лемківщини. 80 
років від дня народження.

ХОМИК Василь (27. 05. 
1933, с. Мисцова Кроснянського 
пов. – 31 березня 2002, м. Львів). 
Поет, фольклорист. 80 років від 
дня народження.

Василь Хомик
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Марія ХОМИК
ВАСИЛЬ ХОМИК – СПІВЕЦЬ ЛЕМКІВСЬКОГО КРАЮ

Де Бескиди, гори сині,
І лісів зелений май

Є частинка України
Наш Лемківський тихий край.

Василь Хомик

Цього року йому б виповнилося 80 
років. Великий патріот України, поет-
пісняр, етнограф, фольклорист, член 
національної спілки письменників України, 
активний суспільний діяч, популяризатор 
поетичної культури лемків.

На жаль, вже немає серед нас Василя, 
але добрим словом згадують його люди, 
серед яких він сіяв зерна добра та розуму.

Народився Василь 27 травня 1933 року 
в мальовничому гірському селі Мисцова 
в сім’ї суспільно-політичного діяча, 
народознавця Федора Тирпака. Батько 
дуже любив свого синочка, прививав 
любов до свого рідного лемківського краю, 
розкривав красу гір і лісів, вчив шанувати 
пісенну народну культуру краю. Після 

окупації Лемківщини німцями батька заарештували і відправили в 
концентраційний табір «Освенцім», де в 1943 році його розстріляли.

Дідусь Василя був багатим господарем, мав свій власний млин.
В 1945 році мати Василя вийшла заміж за односельця Хомика 

Олексія. Василь прийняв прізвище вітчима – Хомик. Цього ж року 
вся родина була переселена в Донецьку область. Там Василь Хомик 
продовжив навчання – до 1948 року (розпочав навчання у школі 
рідного села Мисцова).

В 1948 році родина Василя переїхала на постійне проживання 
в с. Радловичі Самбірського району на Львівщині. В родині Хомика 
була ще сестра Олена. Життя було важким. В сім’ї працював тільки 

Василь Хомик – учасник 
капели бандуристів 
Львівського університету. 
1953 рік.
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вітчим – шевцем. За ці гроші треба було і за помешкання платити, яке 
винаймали, і сім’ю утримувати.

Василь продовжив навчання в Самбірській чоловічій середній 
школі № 1. Він був здібним учнем, організовував і приймав участь в 
шкільних літературних гуртках, за що його шанували як учителі, так 
і учні. В 1952 році Василь закінчив школу і поступив у Львівський 
університет ім. Івана Франка на філологічний факультет, де навчався 
до 1957 року.

В університеті Василь проявив свої здібності в культурному житті 
університету. Брав участь в капелі бандуристів, в танцювальному 
гуртку, проводив тематичні вечори і був їх організатором. Ходив 
по селах, де проживали лемківські сім’ї, розпитував про їхні звичаї 
та побут, збирав народні пісні. Після закінчення університету його 
скерували на роботу в Самбірський культурно-освітній технікум на 
посаду вчителя української мови.

В 1957 році Василя забрали в армію (мав офіцерське звання). Після 
закінчення служби в армії знову повернувся до праці в Самбірський 
культурно-освітній технікум. Через деякий час перейшов працювати 
до Львова в середню школу № 34 вчителем української мови, де 
пропрацював 25 років.

Всі, хто знав Василя Хомика, пам’ятають, скільки праці віддав він 
рідній справі. Завжди був бажаним гостем на літературних вечорах, 
зустрічах у Нагірнянській середній школі Самбірського району та на 
різних культурно-мистецьких заходах м. Самбора.

Крім щоденної праці у школі, збирав фольклор лемків, друкував 
добірки за кордоном (ще будучи студентом), зокрема в газеті «Наше 
слово». На лемківській сторінці публікував численні нариси з різних 
ділянок духовної культури лемків. Писав патріотичні, поетичні 
твори та пісні, за що був постійно переслідуваний владою. В школі 
організовував вечори корифеїв нашої нації (за що був змушений 
піти достроково на пенсію). Василь Хомик був відомий як суспільний 
діяч, один із засновників Львівського товариства «Лемківщина», 
активним, працьовитим членом правління. Брав неабияку участь 
у створенні хору «Лемковина», з яким тісно співпрацював весь час, 
був постійним співавтором «Лемківського календаря». Так, в 1993 р. 
молоді лемківські колядники виступили з «Вертепом» Василя Хомика, 
який був представлений у Різдвяне свято.
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Василь Хомик брав участь в обласному фестивалі дитячої 
української естрадної пісні у м. Винники в 2001 р. «На крилах 
дитинства», де був нагороджений дипломом і медаллю. Брав 
активну участь у Сьомому міжнародному літературному фестивалі 
«Лемківське поетичне свято» в с. Бортне в мальовничих Бескидах. 
Велика співпраця Василя Хомика була з Бориславським хором 
«Студенка», який виконував його пісні. Також плідно працював з 
художніми колективами міст Калуша та Дрогобича.

Василь Хомик постійно підтримував хороші стосунки з 
видатними особами Лемківщини, такими як: доктором наук, 
професором Миколою Мушинкою (Словаччина), істориком Іваном 
Красовським, композитором Іваном Майчиком та іншими.

Василь дуже багато писав сценаріїв до найрізноманітніших 
свят, був автором літературно-музичного монтажу «За святковим 
столом», «Слава храму золотому» в Сокільниках, одним із 
засновників міжрегіонального фестивалю-конкурсу в м. Городок 
– 2001 р. «Пісні незабутого краю». Довгий час співпрацював з 

Дружина Висиля Хомика Марія (друга справа) біля Лемківської церкви 
у Львові, 2012 р. Справа – Степан Майкович, зліва – Марія Горбаль, 
Богдан Козак, Оксана Майкович, Марія Оприск.
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хором «Повстанець», гуртом «Сяйво», де виконувались пісні про 
Львів, Україну, Лемківщину. Написав 50 пісенних текстів з нотами, 
створив десять одноактних п’єс для дитячих театрів, в тому числі 
для Львівського театру-студії «І люди, і ляльки», постановку «Хто 
сказав няв», казку-феєрію на три дії «Шовкова косиця». Переклав 
для театру романтичну драму-легенду «Трістан та Ізольда», написав 
п’єсу за мотивами оповідання Михайла Коцюбинського на дві дії 
«Маленький грішник». 

Василь Хомик залишив чималу творчу спадщину, присвячену 
дітям. Його вірші оспівують красу лемківського краю, героїзм 
синів Карпат. Свої твори публікував в журналі «Малятко», «Київ», 
«Світанок», «Світ дитини». Друкувався в газеті «Літературна Україна», 
часописі «Дзвони Лемківщини».

Тематика віршів Василя різноманітна, і серед них не останнє 
місце займають твори про рідну землю. У них – щира сповідь перед 
рідним народом. Він зібрав та упорядкував коротеньку антологію 
поезії лемків «Квіти Бескидів», частина творів до збірки легенд 
і переказів «Чародійна скрипка» (1995), у Польщі «Лемківська 
молитва» (1993), «Україна – наш рідний край» (1997), «Лемківський 
віночок» (Лемківський календар на 2000 р., Польща). На жаль, появи 
дебютної збірки автор не дочекався. Вона вийшла з друку лише в 2003 
р. Це збірка поезії та пісень «Наша Лемківщина».

Василь Хомик виховав хорошого сина Андрія, внуків 
Василя та Оленку, які люблять лемківський край, підтримують 
його кращі традиції. Син Андрій – художник, живе і працює в 
Америці, є активним учасником лемківських подій. На V Конгресі 
в Криниці (Польща) був вибраний членом СФУЛО від лемків в 
Америці. Внуки вчаться в вищій школі в Америці і продовжують 
лемківські традиції свого діда. Дружина Василя – Марія бере 
активну участь у роботі обласного товариства «Лемківщина», в 
усіх його культурних заходах.

Василь Хомик був взірцем чесної відданості мистецтву слова 
служінням своєму народові. Він міг ще багато зробити для людей 
лемківського краю, якби не несподівана смерть, що обірвала його 
життя на 69 році – 31 березня 2002 року.

Нехай світла пам’ять про поета на довгі роки зберігається в 
серцях наших людей. 
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Володимир ШЕЛЕПЕЦЬ, 
м. Ужгород 

«.ЛЮБОВ У СЕРЦІ І В ГРУДЯХ СПІВ»
(До 100-річчя від дня народження Федора Лазорика)

Винесені в заголовок 
слова із вірша Федора Лазорика 
«Незламність» якнайкраще ви-
ражають емоційність, душевну 
красу, поетичну і, водночас, 
суспільно людську сутність 
найбільш талановитого, виз-
начного українського поета 
Федора Лазорика. Його життєві 
дороги стелилися спорідненими 
теренами русинів-українців – 
закарпатської Лемківщини і 
східнословацької Пряшівщини.

Народився поет 1 квітня 
1913 року у Словаччині, у 
маковицькому селі Бехерів 
у селянській родині Семена 
і Катерини Лазориків. По 
материнській лінії дідусь поета 

Микула Ярущак походив з Регетівки, а бабуся Єва Міжик – з Мацини 
за Горлицями (Польща).

Проживаючи у «гірській пустелі», Ф. Лазорик не ізолював себе 
від культурно-мистецького життя краю, був активним учасником 
літературних, театральних та образотворчих заходів, співпрацював 
з просвітянськими осередками, багато подорожував. Під поезіями 
цього періоду зазначені Пряшів, Ужгород, Мукачево, Великий 
Березний, лемківські села Руський Мочар і Розтоцька Пастіль. Поет 
друкувався переважно під псевдонімами, зокрема Федь Маковичанин 
та І. Беркут – в місцевих періодичних виданнях «Учительський голос», 
«Пчілка», «Українське слово» та його літературно-мистецькому 
додатку «Слово».

Федір Лазорик
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Щирою «любов’ю у серці» до чарівного лемківського краю, який 
прихистив поета і подарував йому найщасливіші роки, сповнені 
слова із вірша «Карпатська замана» (1940):

Моє серце вчарувала Стримба,
Коломийка і журлива дримба.
Чорна верховинка в білій вишиванці
З усміхненим личком в дріботливім танці.
Після окупації Карпатської України гортіївською армією Ф. 

Лазорик деякий час жив у Руському Мочарі, відвідував обов’язкові 
для вчителів курси угорської мови в Сегеді, але, не дочекавшись 
підтвердження лояльності до нової влади, у серпні 1940 р. нелегально 
перейшов кордон і повернувся в рідну Маковицю.

Пряшівський період в житті поета був складним: праця сільського 
вчителя в злиденні роки війни, призов в армію, розчарування від 
нездійсненних сподівань в післявоєнні роки, нестабільна зайнятість, 
переїзди, творчі злети і часи глибоких депресій.

З осені 1940 р. Ф. Лазорик учителював у с. Млинарівці, згодом у 
Свиднику, здійснюючи за сумісництвом коректуру дитячого журналу 
«Колокольчик-Дзвіночок». У 1945 р. він перейшов на редакційно-
видавничу роботу: з перервами редагував газету «Пряшевщина», з 1951 
р. працював в редакції журналу «Дружно вперед», потім був редактором 
журналу «Дукля», пізніше – редактором газети «Нове життя».

Все ж, головним змістом життя Ф. Лазорика, який був «краси 
голоден», залишалася літературна творчість. Крім поезії він писав 
повісті, оповідання, публіцистичні твори, гуморески, вірші і прозу 
для дітей. Окремими виданнями вийшли збірки поезій «Слово 
гнаних і голодних» (1949), «Велика сила» (1955), «Вибране « (1963), 
«Сніжні хризантеми» (1968) і «Карпатська замана» (1969), повісті 
«Світанок над селами» (1953) та «Вік фестивальний» (1958), книга 
записаних ним співанок «Співаночки мої» (1956), збірка оповідань, 
фейлетонів і художньої документалістики «Роздуми і співи» (1963). 
Ряд оповідань для дітей увійшли до його книги «Казка про Мороза 
Лиходія і Сонечко Добрячко». Як журналіст, Ф.Лазорик надрукував 
понад двісті публіцистичних матеріалів.

Творчий ужинок поета – від осяяної замріяності, ніжної 
закоханості і зачарування в «Карпатській замані» до тужливої елегії 
серця в «Сніжних хризантемах» – витримав випробування часом.
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В передмові до найбільш представницького антологічного 
збірника українських письменників Чехословаччини «Карпатська 
замана» (К.,1990) Дмитро Павличко назвав Федора Лазорика одним 
із «фундаторів, зачинателів пряшівської української словесності», 
і зазначив, що «піднесена, суспільно заангажована поезія (і проза!) 
Федора Лазорика має родовий знак свого часу. Загальна роль цього 
діяча культури дуже велика, особливо в орієнтуванні й переході 
пряшівської лемковини на українську мову, в наданні тому процесові 
тривалих духовних зарядів. Для багатьох сьогоднішніх письменників-
пряшівчан він – незабутній учитель і наставник».

Ірина ЧЕРЕВКО
ЛЕМКІВСЬКИЙ ФОЛЬКЛОРИСТ-ПІСЕННИК
(До 100-річчя від дня народження Ореста Гижі)

15 жовтня 2013 р. виповнилося б 100 років від дня народження 
Ореста Гижі, який увійшов в історію лемківської культури як 
фольклорист-пісенник. Народився у с. Висова Горлицького 
повіту. Змалечку переймається багатством пісень рідного 
краю. Свідченням цього були його перші записи 80 пісень від 
земляків — Марії Макари та її доньки Іванни. У гімназійні часи 
розпочинається систематична діяльність Ореста Гижі як збирача 
і популяризатора пісенної творчості лемків, відданість якій він 
зберіг до кінця своїх днів. Після закінчення гімназії Орест Гижа 
створив і керував хоровим та драматичним гуртками, залучаючи 
до свого репертуару п’єси «Лимерівна», «Ой, не ходи, Грицю», 
«Украдене щастя» та інші. У 1933–1937 рр. Орест Гижа навчався 
у Варшавській стоматологічній академії, брав активну участь у 
студентському хорі. 

Великою школою для нього була родина. Разом із батьком 
Марком і братом Михайлом (теж медик) він займався великою 
суспільно-корисною працею, яка формувала національну свідомість 
земляків-лемків.

У 1938 р. свої записи народних пісень фольклорист показав 
українському ученому Філарету Колессі, який заохотив його до 
подальших пошуків скарбів української усної словесності.
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Після депортації в Україну у 1945 р. Орест Гижа працював 
стоматологом у районній лікарні м. Бережани Тернопільської обл. і 
використовував кожну нагоду для записування народних пісень. 300 
зібраних ним пісень було опубліковано у 1972 р. під назвою «Українські 
народі пісні з Лемківщини». Цю збірку високо оцінили академіки 
Філарет Колесса та Максим Рильський, професори П. Козицький 
та О. Сорока, доктор мистецтвознавства Софія Грица, народний 
артист України Іван Козловський. Особливо висока музична оцінка 
була з боку фольклориста і музикознавця, диригента і композитора, 
доцента Кошицького університету (Словаччина) Юрія Костюка.

Частина фольклорних записів Ореста Гижі зберігається сьогодні 
в Інституті мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. 
Рильського НАН України.

Незважаючи на трагічну смерть сина Богдана у 1973 р., яка 
підірвала здоров’я Ореста Гижі, він ще 17 років працював у царині 
стоматології і водночас пером фольклориста служив українській 
культурі. Його матеріали входять до кількох пісенних збірок, а також 
до «Антології лемківської пісні», яку впорядкувала і опублікувала у 
2005 р. лауреат Шевченківської премії, професор Марія Байко.
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НАШІ ЮВІЛЯРИ

СТОЛІТНІЙ ЮВІЛЯР

Миколі Михайловичу Гамерському 
– 100 років. Родина, зокрема 
Євгенія, Володимир, Іванка, Мирон 
ГАМЕРСЬКІ, які записали спогади 
батька, поміщені у нашому номері 
«Календаря» під заголовком «Спогади 
100-літнього лемка, Гамерського 
Миколи Михайловича», зичать йому 
міцного здоров’я і довголіття на радість 
родині. До цих побажань приєднується і 
редколегія «Лемківського Кадендаря». З 
роси і води Вам, славний ювіляре! 

Ярослав КОЗАК
ОСИПОВІ ЛАБ’ЯКУ – 85!

17 листопада 2013 р. виповнюється 
85 років Осипові Лаб’яку, який 
народився в 1928 р. в селі Босько 
Сяноцького повіту. Закінчив народну 
школу в Боську і навчався в торговельній 
школі в м. Сяноку. В серпні 1945 р. 
був депортований разом з родиною 
в село Нагірне на Самбірщині. Після 
закінчення Львівського лісотехнічного 
інституту здобув спеціальність 
інженера лісового господарства, якій 
посвятив всю свою трудову діяльність.

Виходець з лемківського села Босько, Осип Лаб’як не забуває 
про нього, часто відвідує його, родину, яка залишилася, цвинтар, де 
спочиває його рідня. Занедбаний цвинтар і місце, де стояла церква Різдва 
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Пресвятої Богородиці, постійно непокоїло його. За його ініціативи і 
при підтримці місцевої влади села було розчищено місце, де стояла 
церква і поставлено хрест, який посвячено 16 вересня 2006 року. Відтоді 
Самбірська громадська організація «Бощани» спільно з керівництвом 
села Босько впорядковують території, де була церква і цвинтаря.

Рідний край Осип Лаб’як оспівує у лемківській пісні – вже понад 
30 років є хористом (бас) Народної хорової капели «Лемковина», бере 
участь в концертних програмах капели.

На многії літа, славний Ювіляре!

КИЩАКОВІ СТЕПАНУ – 85

Заслужений майстер народ-
ної творчості України, член 
Національної спілки художників 
України, приват-доцент кафедри 
мови і літератури Львівської 
Національної академії мистецтв, 
відомий митець-різьбяр не тільки 
в Україні, а й в усьому світі. Від 
усієї лемківської спільноти «З роси 
і води Вам, на многії літа», славний 
МАЕСТРО.

Олена ПАДОВСЬКА, 
кандидат мистецтвознавства

ПРОРОСТЕ ЗЕРНЯ НА ПРОСЛАВУ ПОКОЛІНЬ
(Про мистецьку родину Кищаків)

Родина Кищаків із різьбярського центру села Балутянка 
(Сяноцький повіт) дала світові багато особистостей, наділених 
працелюбством і талантом бачити прекрасне у буденному*. Тут здавна 
* Згадки про цю сім’ю знаходимо в літературних джерелах: Паньків В.М. 
Лемківські майстри різьби по дереву. – К.: Вид-во Академії архітектури УРСР, 
1958; Будзан А. Ф. Різьба по дереву в Західних областях України. – К.: Вид-во АН 
УРСР, 1960;  Юбилейная художественная выставка, посвящённая 150-летию со дня 
рождения Т. Г. Шевченко. Каталог. – К.: Мыстэцтво, 1964; 
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вдержувалися при рідній, хоч і не так родючій землиці, маючи певний 
фах. А ще були згуртовані й якось особливо зарадні в скруті. Саме 
через те депортовані, відірвані від рідних гір нелюдською системою 
нищення всього українського, лемки не пропали, але наполегливо 
служили рідній культурі на всіх ділянках, куди б не кидала їх нелегка 
доля. 

Цей рік ювілейний для родини Кищаків. Минуло 50 літ, як не 
стало брата Степана Івановича – Василя Івановича Кищака (1930–
1962), видатного майстра лемківської дереворізьби, члена спілки 
художників СРСР (1959), автора творів круглої різьби – «Лань», «Дика 
сім’я», «Зубр і ведмідь», «Бій турів», які експонувалися на обласних, 
республіканських, всесоюзних та закордонних виставках. Згадаємо 
і їхнього батька, Івана Миколайовича Кищака (1901–1968), який 
ось уже 45 років як відійшов у засвіти. Він навчився дереворізьби у 
вуйка Петра Петрівського, випускника Риманівської різьбярської 
школи. Схильний до експерименту, пошуку нових способів до 

Бутник-Сіверський Б. С. Українське радянське народне мистецтво 1941–1967. – 
К.: Наукова думка, 1970; Словник художників України. – К.: Головна редакція УРЕ, 
1973; Художники Радянської Львівщини. – Львів, 1980; у розділі «Українське народне 
різьблення на дереві» в словнику «Декоративно-ужиткове мистецтво», т. 2, кер. авт. 
кол. Я. П. Запаско. – Львів: Афіша, 2000.

Виставка лемківської різьби на Святі гір в Закопаному. 
Посередині стоїть Іван Кищак. 1935 р.
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втілення власних ідей, Іван став основником різьбярського роду. 
Як майстер рельєфної і круглої різьби сформувався у 1920-х роках. 
Твори сакрального, образотворчого та декоративно-побутового 
характеру ще до війни були пошановані експонуванням на 
численних виставках в Криниці, Віслі, Мушині, Сяноці, Закопаному, 
Заліщиках. 

В родинному архіві Кищаків дорогоцінною реліквією є 
світлина зі Свята гір в Закопаному 1935 року. На ній вбраний 
у лемківський костюм Іван презентує різьблені тарелі, оповиті 
глибокоритою виноградною лозою ціпки, полички для рушників, 
рами для дзеркал зі соковитим листяним орнаментом, шкатулки 
та скриньки, свічники, твори круглої пластики. Їх виготовляв 
сам і навчав того інших. Синам і доні Марії виклав основи 
різьбярської справи так приступно, що розвинули її у власній 
творчості.

Вже у с. Гутисько Бережанського р-ну, що на Тернопільщині, 
защеплював навички ремесла молоді. Своє покликання 

Виставка лемківської різьби на Святі гір в Закопаному. 
Посередині стоїть Іван Кищак. 1935 р.
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реалізував у цеху артілі ім. Лесі Українки у Львові (від 1948). 
Окрім декоративно-ужиткової пластики з-під різця майстра 
вийшли тематичні твори: «Кабани» (1964, ДМУНДМ), «Бій турів», 
«Беркут», «Дикі вепри». Роботи І. Кищака зберігаються в музеях 
України та Польщі.

Продовжувачем батьківської справи є Степан Іванович 
Кищак. Він поєднує різьбярство з педагогічною, науково-
дослідною, громадською діяльністю. Різносторонність диктована 
прагненням зберегти традиції роду, і тим засвідчити лемківську 
ідентичність. Жертовна посвята себе шляхетній ідеї виявлялася 
у численних добрих справах – організація різьбярського цеху 
при артілі ім. Лесі Українки, де гуртував розкиданих депортацією 
лемківських майстрів, діяльна участь в заснуванні хору 
«Лемковина», щорічні відвідини Лемківських ватр і подорожі 
до покинутих місць дитинства, праця в правлінні товариства 
«Лемківщина», особисті та листовні контакти з вихідцями 
Лемківщини; з шанувальниками й дослідниками лемківської 
дереворізьби – М. Т. Рильським, В. М. Паньківим; дослідження 
творчості видатних митців, дописи у лемківські часописи світу. 

Скульптура Степана Кищака «Боротьба» у музею Б.-І. Антонича. 2000 р.



161

Все це стало джерелом до написання грунтовного дослідження: 
книги-альбому «Корені лемківської різьби», яка містить реєстр 
усіх нині відомих різьбярів Лемківщини з короткою біографічною 
та бібліографічною довідками, переліком найціннішого з 
художнього доробку кожного. Книга за наукову вагомість 
матеріалу високо оцінена мистецькою інтелігенцією як в Україні, 
та і за її межами. 

Підхід автора до вивчення лемківської дереворізьби виявляє 
в ньому не так теоретика мистецтва, як різьбяра-практика. Збірку 
успадкованих від батька цінних доліт англійського виробництва 
впродовж літ поповнили різці відомих скульпторів – Еммануїла 
Миська та Григорія Пецуха. 

Твори Степана Кищака неодноразово відзначені в Україні та за її 
межами, а кращі з них перебувають у музейних колекціях. Він – член 
спілки художників України (з 1962 р.), учасник республіканських, 
союзних, міжнародних виставок. 

Характерною рисою творчості Степана Кищака є схильність 
до тематичної круглої скультури. Численні композиції у певних 
креаціях майстерно вловленого й застиглого руху являють глядачу 

В Музею лемківської різьби і писанок ім. Б.-І. Антонича
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представників фауни лемківських лісів. А проте митець рано 
збагнув важливу істину: виразність твору дається тоді, як задум 
автора містить певний філософський підтекст. «Цапки на кладці» 
(1950-ті рр.) за казковим сюжетом поборюють нав’язуваний і 
відтак живучий стереотип про непоступливість між українцями. 
Керуючись Сковородинівським принципом вкладав у рукомесло 
сенси: філософський, практичний і такий, що приступний би був до 
розуміння і дитини. 

Був час, коли твори родини Кищаків йшли у світ, поповнюючи 
кращі музейні збірки (Скульптура «Гніздо яструба» відзначена на 
виставці у Польщі; «Цапки на кладці» – у Болгарії; «Малий Шевченко 
з чумаками» – в Україні, на виставці до 150-річчя з дня народження 
Т. Г. Шевченка та знаходиться у музеї-заповіднику Канева; «Боротьба 
лемків» перебуває у музеї Б.-І. Антонича в с. Бортятині Мостиського 
р-ну). Нині Степан Кищак збирає унікальні твори кращих митців 
лемківської дереворізьби. 

В організованому подружжям Степана Івановича і Терези 
Степанівни Кищаків Музеї лемківської різьби і писанок ім. Б.-
І. Антонича зосереджено 95 різьблених творів 34 х лемківських 
різьбярів. Такої дібраної колекції годі ще десь побачити. Двері 
музею родини Кищаків гостинно відкриті для відвідувачів, а в 
особі господаря кожен знайде мудрого й терплячого провідника і 
вчителя. У книзі відгуків дописи, серед яких від академіка Андрія 
Бокотя, працівників кафедри мов і літератури ЛНАМ, митців 
Львова. Музей – один із найбільших вчинків життя Степана 
Кищака, – є запорукою незнищенності Богом дарованого 
вміння не лише в родинному колі, але й у колі українців світу. 
Він є дорогоцінною зерниною, з якої проросте пошана до 
рукомесла і патріотизм, пробудиться закорінена в нащадках 
тяга до творчості. Зацитуємо слова незабутнього Директора 
Львівської національної галереї мистецтв, Героя України Бориса 
Возницького: «20 листопада 2010 року відвідав музей лемківської 
різьби. Вдячність велика родині Кищаків за збереження нашого 
минулого. Бажаю успіхів». Побажаємо і ми ювілярові з роси 
та цілющих потоків на рідній Лемківщині, з високих гір та 
запахущих медових полонин здоров’я, снаги до творчості й 
усяких починань, а також процвітання його Музею. 
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Ольга КРОВИЦЬКА
МИРОНУ АМБІЦЬКОМУ – 85!

Мирон Амбіцький наро-
дився 18 листопада 1928 року 
в селі Прусік Сяноцького 
повіту. Змалку разом з братом 
Юрієм займалися різьбленням 
фігурок людей і тварин. 
Унаслідок депортації 1946 року 
їхня родина опинилася в с. 
Сокільники поблизу Львова. У 
1948 році Мирон разом з братом 
Юрієм вступає до Львівського 
училища прикладного та 
декоративного мистецтва. 
Невдовзі Юрка заарештовують 
«за нелояльне ставлення до 
радянської влади», а Мирона 
разом з батьками відправляють 

на спецпоселення до Сибіру. У період хрущовської відлиги брати 
поновлюють своє навчання. Зокрема, Мирон Амбіцький – на відділі 
художньої обробки дерева у Львівському державному інституті 
прикладного і декоративного мистецтва.

Із 1959 року працює в галузі монументальної і станкової 
скульптури.

Ювіляр – активний учасник багатьох художніх виставок 
– у Франції, Угорщині, Німеччині, Канаді, Польщі і звичайно, 
в Україні. Передовсім, це три персональні виставки у Львові. 
Хочемо відзначити, що твори Мирона Амбіцького експонуються 
у важливих культурних осередках України – Національному музеї 
в Києві, в музеях Тараса Шевченка (Київ, Канів), етнографічному 
музеї у Харкові, а також у львівських музеях – Національному імені 
Андрея Шептицького і Музеї етнографії та художнього промислу. 
Серед найкращих робіт – «Було колись в Україні», «Гайдамаки», 
«Писанка», «Весна», «Спаситель», «Лілея», «Поліська легенда», 
«Козак-характерник» та ін. 
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Мирон Амбіцький постійно цікавиться культурним та 
суспільно-політичним життям, в Україні відвідує лемківські імпрези 
і, як колись, поспішає до своєї майстерні на вул. Вітовського, щоб 
вкотре зануритися у чарівний світ мистецтва і відчути себе творцем 
Прекрасного і Вічного. 

З нагоди ювілею зичимо вельмишановному Ювіляру доброго 
здоров’я, наснаги до творчості і радості від усіх близьких людей.

Редколегія Лемківського календаря 4-ту сторінку обкладинки 
заілюструвала творами вельмишановного Ювіляра.

Марія ГОРБАЛЬ
НІНУ ЯКІВНУ БАЙКО ВІТАЄ ВЕСЬ ЛЕМКІВСЬКИЙ КРАЙ

(з 80-річчям від дня народження)

Гордість Лемківщини, 
гордість усього українського 
народу Байко Ніна Яківна 25 
серпня 2013 р. прийме стоголосе 
Многоліття. 

Народилася Ніна Яківна 25 
серпня 1933 р. в с. Яблуниці на 
Лемківщині. Увійшла в музичну 
історію України як одна із тріо 
сестер Байко. 

Як вокальне тріо – Марія, 
Ніна, Даниїла Байко почали свої 
виступи у 1953 році. За майстерне 

виконання лемківських народних пісень на VI Всесвітньому фестивалі 
молоді і студентів у Москві 1957 р. сестри Байко були нагороджені 
Золотою медаллю і дипломом І ступеня. У 1969 р. вокальне тріо 
було удостоєно звання Заслужених артисток України, 1976 р. стали 
Лауреатами Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка, у 1979 р. – 
звання Народних артисток України. Виступали з концертами у Львові, 
в Тернополі, Чорткові, інших містах України, а також в Німеччині, 
Бельгії, Польщі, Прибалтиці, Росії, Канаді, США (зокрема в ООН) та 
інших країнах. Світ сприймав їх як тріумф української пісні. 
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За участю вокального тріо сестер Байко створено поетичну 
кінострічку «Сійся, родися, жито-пшениця». Спеціально для них 
писали музику Станіслав Людкевич, Микола Колесса, Анатолій Кос-
Анатольський, Євген Козак, Платон Майборода, Олександр Білаш, 
Богдана Фільц та інші визначні українські композитори.

Сьогодні Ніна Яківна – професор Київського університету 
культури та мистецтв, попередньої каденції – Голова Київського 
товариства «Лемківщина» імені Богдана-Ігоря Антонича.

Міцного Вам здоров’я, усіх щедрих Господніх ласк на Многії 
Літа!

Марія ОПРИСК,
Богдан БОБАК,

Громадська організація «Бощани»

ЯРОСЛАВ КОЗАК
(до 80-річчя від дня народження)

Дорога до цього 80-річного 
ювілею була нелегкою. Внаслідок 
проведення насильницької і 
жорстокої акції разом з родиною в 
липні 1945 р. п. Ярослав залишив 
рідний куточок лемківської землі – 
мальовниче село Босько Сяноцького 
повіту, де народився 10 лютого 1933 
р., там же здобув початкову освіту.

Депортований до УРСР разом 
з родиною і поселений в с. Ралівка 
Самбірського району на Львівщині. 
Після здобуття середньої освіти в м. 

Самборі, закінчення Львівського лісотехнічного інституту отримав 
спеціальність інженера-механіка. 

Трудову діяльність розпочав у 1957 р. і виріс від посади інженера-
механіка до заступника генерального директора об’єднання «Львівдерев», 
головного інженера об’єднання Міністерства лісової та деревообробної 
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промисловості. Про сходинки трудової діяльності Ярослава Козака більш 
детальніше було висвітлено раніше (Лемківський календар 2008 р.). 

За сумлінну працю і виробничі показники на всіх ділянках, за повагу і 
ставлення до співробітників Ярослав Козак був нагороджений почесними 
грамотами Міністерства та урядовою нагородою.

Він є одним з ініціаторів створення громадської організації «Бощани», 
докладає багато зусиль для її діяльності, вірить, що зроблене не пропаде 
надаремно і залишиться не тільки в пам’яті бощан, але і їх нащадків.

Любов і пам’ять до рідного села, бо «немає в житті більшої рани, 
ніж втрата батьківського дому», були спонукою для п. Ярослава вдало 
організувати співпрацю між владою села Босько у Польщі щодо 
впорядкування цвинтаря, де похоронені наші предки, та місця, де була 
церква, яку розібрали в 1953 році. За його участю було встановлено 
та посвячено хрест, де стояла церква Різдва Пресвятої Богородиці (16 
вересня 2006 р.), відновлені широкі сходи з 55 сходинками від того місця 
до дороги. На місці, де стояла дзвіниця, встановлено та освячено фігуру 
Матері Божої (вересень 2008 р.). 

До 70-річчя від дня загибелі пароха села Босько о. Михайла 
Величка на українському цвинтарі споруджений надгробний 
пам’ятник з ініціативи заступника голови Самбірської ГО «Бощани» 
Ярослава Козака за фінансової підтримки всіх членів організації та 
щедрості меценатів. Урочисте освячення пам’ятника відбулося 20 
вересня 2009 року за участю духовенства, представників місцевої 
влади, багаточисельної громади бощан, родини о. Величка. Планує 
Ярослав Козак разом з місцевою владою села Босько поставити на 
українському цвинтарі пам’ятний знак 22-м мешканцям села, які 
безневинно загинули 10 вересня 1939 року.

Ярослав Козак є також заступником голови Львівського обласного 
об’єднання Всеукраїнського товариства «Лемківщина», членом «Фундації 
дослідження Лемківщини» у Львові, автором дописів до газети «Дзвони 
Лемківщини» та Лемківського календаря, постійно відвідує Лемківські 
Ватри в Ждині, Монастириську, Нагірному, Луганську, Полтаві; лемківські 
фестивалі. 

З нагоди ювілею всі члени ГО «Бощани», а також члени ЛООВУТЛ, 
члени «Фундації дослідження Лемківщини», лемки-приятелі, друзі 
бажають Ярославу Козаку міцного здоров’я, оптимізму, щасливого 
довголіття. 
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Польська газета «Нове Підкарпаття» (м. Кросно) за 26 вересня 
2012 р. опублікувала повідомлення про діяльність членів ГО «Бощани». 
Цю публікацію ілюструємо у нашому виданні:
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Петро АНТОНІВ
ВОЛОДИМИР ОПУДА

(до 80-річчя від дня народження) 

Володимир Опуда народився 2 
червня 1933 р. у мальовничому селі 
Мощанець Сяноцького повіту на 
Лемківщині. Дуже рано, не маючи 
й року, він втратив найдорожче, 
що було в його житті – маму. 
Батько через рік вдруге оженився, і 
босоноге дитинство Володимирка 
вже проходило під пильним оком 
мачухи. В шість років батько 
вже привчав хлопця до сільської 
господарки, доручав пасти корови 
та вівці. З 1940 до 1944 рр. Володя 
навчався в Мощанецькій початковій 
школі. В таких непростих реаліях 

життя цього часу формувався світогляд і характер юного лемка з 
Мощанець.

У 1944 р. його рідне село було майже повністю спалене. Однак 
жителі, незважаючи на важкі часи, стали відбудовувати свої оселі. Батько 
Володі теж побудував нову дерев’яну хату. Але недовго їм довелося в ній 
жити. – Депортація. Поляки лемківські хати підпалювали, грабували, 
вбивали та арештовували ні в чому невинних людей. Люди для захисту 
свого життя змушені були організувати групи самооборони.

У квітні 1946 р. перед Великодніми святами с. Мощанець було 
оточене з усіх сторін польським військом з транспортерами, і через 
декілька годин, відведених на збір, людей під конвоєм погнали до 
залізничної станції Вороблик.

Через два тижні Володю з батьками посадили в товарний поїзд і 
завезли в Тернопільську область, м. Збарж. Тут вони прожили менше 
року. Часті провокації проти батька місцевим КДБ та виклики його 
на допити змусило сім’ю покинути хату в Збаржі і виїхати у Львівську 
область в село Нове Село, що біля м. Комарно. Тут вони зупинилися 



169

у батьківського приятеля Гамерського, який був переселений з Пулав 
Сяноцького повіту. 

На комірстві Володя з батьками перебував більше двох років, 
поки не придбали хату в Комарному. В цьому невеличкому містечку 
пройшла його юність, тут сформувалась його національна свідомість 
і громадянська позиція.

З 1948 до 1954 рр. Володимир навчається у Комарнівській 
середній школі. Зразу після її закінчення поступив вчитися у 
Львівський зооветеринарний інститут. Через матеріально-фінансову 
скруту на другому курсі він залишив навчання і пішов працювати на 
Львівську трикотажну фабрику. З 1970 до 1993 рр. працює бригадиром 
паросилового господарства текстильно-галантерейного об’єднання 
«Юність». Звідси пішов на заслужений відпочинок.

Володимир добрий сім’янин, виховав двох дітей: сина 
Володимира та дочку Ірину, має внука. Він є достойний християнин, 
бере участь у церковному хорі церкви св. Архистратига Михаїла м. 
Комарна. При можливості приїжджає на Літургії до лемківської 
церкви св. Володимира і Ольги, що у Шевченківському гаю м. Львова.

Наш ювіляр є активним членом Лемківського товариства, часто 
відвідує свій рідний край, своє село Мощанець. І там Володимир 
полюбляє цитувати слова письменника В. Шкляра: «На своїй землі, в 
чужому краю». Така є істина теперішнього часу. Для нього лемківська 
«Ватра» у Ждині, Нагірному чи Монастириську – це стан його душі. 
Він надзвичайно любить співати українські та лемківські пісні, а 
особливо повстанські, такі як: «Чи ви чули, любі хлопці, що сталося 
у Вислоці», «Заспіваймо про руїну, про Карпатську Україну», «Йшли 
селом, йшли селом партизани» та інші. 

Члени ЛООВУТЛ, рідні та друзі бажають шановному Ювіляру 
родинного затишку, міцного здоров’я і щасливого довголіття.

Петро АНТОНІВ
СТЕПАН АНТОНІВ

(до 70 річчя від дня народження)

Антонів Степан Федорович народився 21 вересня 1943 р. в 
багатодітній сім’ї Антоніва Федіра Андрійовича і Василько Юлії 
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Іванівни в селі Ославиця Сяноцького 
повіту, до 1939 року – Львівського, а 
зараз Підкарпатського воєводства.

Рідне село розташоване на 
берегах чарівної однойменної річки 
Ославиці поблизу словацького 
кордону, за яким теж живуть в 
основному асимільовані словаками 
українці Південної Лемківщини. 
Через село проходить залізнична 
колія лінії Сянік – Лупків, 
побудована в ХIХ столітті. 

У вогні війни у жовтні 
1944 року, коли через Ославицю 
проходила лінія фронту, згоріла 

рідна хата. Із спогадів мами, Антонів Юлії, колись добротна дерев’яна 
лемківська хата, покрита гонтами, палала від німецьких паліїв. Вона з 
двома маленькими дітьми Андрієм (3 роки), Степаном (1 рік) вибігла 
з палаючої хати під кулями. Довелось жити в чужій хаті Михайла 
Сікели, родина якого переселилася в Одеську область. 

Через тиждень після Великодня Провідна субота та неділя 1946 
року (27–28 квітня) стали чорними датами для мешканців Ославиці. 
В перший день люди були насильно зігнані на майдан біля церкви, 
а наступного жорстоко вигнані із осель на так зване «добровільне 
переселення» у Радянську Україну, а їхні хати й все добро було піддано 
вогню. 

На новому місці, в чужині сім’я Антонівих оселилась у селі 
Полупанівка Підволочиського (тодішнього Скалатського) району 
Тернопільської області. Батьки тяжко почали своє ґаздування, бо 
нічого не було. Матеріальні цінності (кірат, молотарка, велика пасіка, 
кури, качки, ткацький і столярний верстат та інше) пропали під час 
жорстокої депортації. 

Антонів Степан протягом 1950–1957 рр. навчався в Полупанівській 
семирічній школі, а з 1957 по 1960 рік – Староскалатській середній 
школі. У 1960 році вступив на агрономічний факультет Кам’янець-
Подільського сільськогосподарського інституту, який закінчив у 1965 
році і отримав спеціальність агронома.
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Виробнича діяльність С. Антоніва почалась із роботи на посаді 
агронома колгоспу ім. Горького в селі Старий Скалат Підволочиського 
району. У 1966 році був переведений на посаду головного агронома 
колгоспу в село Качанівка. До речі, мешканці цього села на 80 
відсотків є вихідцями із Лемківщини – сіл Ославиця, Костарівці, 
Загір’я , Смілника та ін. 

Лемківське оточення, говірка, а особливо співанки рідної тітки 
Величко Євки та її великої сім’ї, двоюрідних сестер Грицько Ганни, 
Шарак Тетяни створювали ту атмосферу рідного, свого, що давало 
наснагу в праці. Тому за добрі показники в роботі його портрет в 
1968–1970 рр. на районній і обласній Дошці пошани.

У 1970 році С. Антонів вступає на стаціонарне відділення 
аспірантури при Українському науково-дослідному Інституті 
землеробства.

У травні 1974 року Ювіляр захистив дисертаційну роботу і 
отримав вчений ступінь кандидата сільськогосподарських наук. 

Із 1973 року – Антонів С. Ф. на науково-дослідній роботі: старший 
науковий співробітник Рівненської державної сільськогосподарської 
дослідної станції, а з 1974 по 1978 рік – завідуючий лабораторією 
агрохімії цієї ж дослідної установи. У 1978 році він переходить на 
роботу до Українського науково-дослідного інституту кормів у 
Вінниці, де працює до цього часу. З 2003 до теперішньго часу завідувач 
лабораторії насінництва і насіннєзнавства багаторічних трав 
Інституту кормів та сільського господарства Поділля Національної 
академії аграрних наук.

Протягом 2005–2012 рр. за його участю розроблено дев’ять 
національних стандартів ДСТУ з нормативного забезпечення 
агропромислового виробництва. Ювіляр – автор 130 публікацій у 
наукових журналах, збірниках, п’яти книг та ряду рекомендацій, 
у яких висвітлено ряд прикладних і теоретичних розробок у галузі 
насінництва та насіннєзнавства багаторічних трав, двох патентів на 
корисну модель та п’ятьох авторських свідоцтв на сорти рослин.

Антонів Степан бере активну участь у національному 
відродженні України. У 1990–1995 рр. він – член управи Вінницького 
обласного товариства «Просвіта», голова первинного осередку 
цього товариства в Інституті кормів. Бере активну участь у хорі при 
товаристві «Просвіта». 
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Від 2003 року і до сьогодні С. Антонів є головою Вінницької 
міської організації Всеукраїнського товариства Лемківщина. Він 
публікує книгу спогадів про рідне село під назвою «Ославиця» (2006), 
статті: «За сорок років до Чорнобиля. Геноцид проти українства», 
опублікованій в газеті «За вільну Україну» ч. 3 (620) від 5 січня 1994 
року, ряд статей у альманасі «Лемківський календар» (2007), «Трагедія 
лемківського села Ославиця», «Лемківщина – благословенний 
край» (2008), у газеті «Дзвони Лемківщини» (ч. 3, 4, 5), за 2009 рік 
опублікована стаття «Походження лемків, їх мови, топонімів та 
прізвищ» та ін. 

З нагоди ювілею зичимо Степану Антоніву щастя, доброго 
здоров’я, радості у житті та багато сил для подальшої професійної й 
суспільної праці, творчої наснаги у пошуку істини на ниві пізнання 
історії рідного краю та відродження Лемківщини.

Федір ЛАБИК
ЛЕМКІВСЬКОМУ РІЗЬБЯРЕВІ І СКУЛЬПТОРУ

БОГДАНОВІ КОВАЛЮ – 70 

Коваль Богдан Іванович 
народився 12 жовтня 1943 р. в с. Щавне 
поблизу Команчі (повіт Сянік). Після 
депортації в Україну навчався в цеху 
обробки каменю Журавнинського 
райпромкомбінату у Львівській 
області. Майстерності у виготовленні 
керамічних виробів та у малярстві 
здобував приватно.

У 70-х рр. почав створювати 
скульптуру малих форм. Невдовзі 
Богдана Коваля зацікавила жанрова 
скульптура, портрет, різьба по дереву. 
Серед його відомих творів: горельєфи 
по дереву «Чорнобиль», «Лемківщино, 

земле рідна», «На Україну», апостоли у церкві в м. Гданську (Польща), 
іконостас в м. Кентшин (Польща). Роботи Б. Коваля знаходяться 



173

також у лемківських селах, зокрема у с. Гладишів (Горлицький повіт) 
– меморіальна дошка вчительці Олександрі Вислоцькій, закатованій 
нацистами, у с. Зиндранова (Кроснянський повіт) кам’яне погруддя 
лемківському художнику-примітивісту Никифору, фігури лемків у 
с. Вільховець (Кроснянський повіт). Встановлено також скульптури 
з каменю у с. Лопушня та м. Калуші Івано-Франківської області 
етнічним українцям, депортованим із Польщі 1944–1946 pp.

Богдан Коваль – учасник багатьох виставок, у тому числі, що 
проходили на фестивалях лемківської культури. Крім того, багато 
робіт Б. Коваля зберігаються у приватних колекціях.

Живе і працює Богдан Коваль над новими композиціями з 
дерева та каменю в м. Калуші Івано-Франківської області.

Ювіляр заслуговує великої шани і вдячності за його безкорисну 
творчу працю. Дай Йому, Боже, міцного здоров’я, натхнення і ще 
довго творчого віку.

Марія ГОРБАЛЬ
60 років від дня народження

Журналіст, редактор, науковець. Член Фундації дослідження 
Лемківщини у Львові.

Народилась 06. 08. 1953 р. 
в с. Селисько Львівської обл. 
Пустомитівського р-ну в 
родині Юліана Лазуркевича та 
Катерини-Лукії, з дому Залізняк. 
Після закінчення Львівської 
середньої школи № 63 здобула 
вищу освіту в Інституті дру-
карства ім. Ів. Федорова (нині 
Академія друкарства) – за фахом 
журналіст, редактор. Працювала 
у науковому видавництві «Вища 
школа» (зараз це універсальне 
видавництво «Світ») на посадах 
молодшого редактора, коректора, 
редактора, старшого редактора – 
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усього 20 років. З 1992 р. працює в Інституті народознавства НАН України 
на посаді провідного наукового редактора. Відредагувала ряд праць на 
лемківську тематику, що виходили в Інституті, зокрема на історичну 
та культурологічну: Олійник Юрій. У лемківській тихій стороні: 
історична повість з ХVІ ст. (1995); Тарнович Юліан. Ілюстрована історія 
Лемківщини (1998); Кол. авторів. Лемківщина. Історико-етнографічне 
дослідження у 2-х т. (т. 1, 1999, т. 2, 2002); Кол. авторів. Етногенез та 
етнічна історія населення Українських Карпат (т. 1, 1999, т. 2, 2006) та 
ін. Є автором монографії «Різдвяна обрядовість Лемківщини: семантика, 
типологія, етнічний контекст», 2011; Фольклорно-етнографічного 
збірника «Різдво на Лемківщині», 2004; збірника лемківської різдвяної 
поезії, казок, легенд для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку 
«Різдвяна зірничка», 2007; лемківських різдвяних легенд та переказів 
«Різдвяна яличка», 2009; автором та рецензентом ряду наукових статей 
на лемківську тематику як у колективних монографіях, так і наукових 
журналах, в періодичній пресі. 

З січня 1996 по вересень 2001 р. одночасно працює головним 
редактором газети «Успенська вежа» (орган Всеукраїнського братства св. 
ап. Андрія Первозваного, м. Львів). Разом з тим, як позаштатний редактор 
співпрашює з рядом видавництв та установ: «Логос» при Львівському 
музеї історії релігії (1995), Кафедра української фольклористики ім. Ф. 
Колесси Львівського національного університету ім. Ів. Франка (2006), 
«Свічадо» (2007) тощо. Плідна співпраця з Національним музеєм у Львові 
ім. Андрея Шептицького: «Літопис Національного музею у Львові» (№ 1, 
2000; № 2, 2001), монографії Волошин Люби «Рання графіка Святослава 
Гординського. 1920–1930 роки (2007) та Косів Роксолани «Українські 
хоругви» (2009); з видавництвом «Місіонер»: монографія Сидора Олега 
«Святий Василій Великий в українському мистецтві» (2008) та праці 
Йосифа Рацінґера, Венедикта XVI. «Ісус з Назарету. Частина перша: 
Від хрещення в Йордані до Переображення» (2009), «частина друга: Від 
в’їзду в Єрусалим до Воскресіння» (2011), а також «Енцикліка. Любов у 
правді вселенського архиєрея Венедикт XVI про інтегральний людський 
розвиток у любові та правді» (2010). Особливо хочеться відзначити 
співпрацю з Фондом Патріарха Димитрія, де у видавництві «Друкарські 
куншти» вийшла монографія Патріарха Димитрія (Володимира Яреми) 
«Іконопис Західної України XII–XV ст.» (2005). 

Упорядник Лемківського календаря на 2005 та 2013 роки.
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Ярослав КОЗАК
ЮВІЛЕЙ МАРІЇ ОПРИСК

22 грудня 1953 р. народилася Марія 
Оприск (Кушнір) в селищі Дубляни на 
Самбірщині, куди були переселені її 
батьки – Микола і Антоніна Кушніри. 
Обоє зі села Босько Сяноцького повіту, 
лемки з діда-прадіда.

Після закінчення середньої школи 
і здобуття спеціальної економічної 
освіти пропрацювала більше 35 років 
на державній службі: спочатку три 
роки за скеруванням у Чернівецькому 
обласному управлінні статистики, 
а решта – головним спеціалістом 
по планово-фінансовій роботі в 
Головному управлінні соціального 

захисту Львівської облдержадміністрації. Як державний службовець 
з досягненням пенсійного віку зараз на пенсії. За період роботи 
неодноразово нагороджувалась грамотами і подяками від управління, 
відзнакою Міністерства праці та соціальної політики України «За 
вислугу», а також відзначена Подякою Кабінету міністрів України. 

Ювілярка бере участь в громадському житті товариства 
«Лемківщини», і ГО «Бощани», цікавиться історією рідного села 
Босько, його піснями, звичаями, часто відвідує його.

Самбірська громадська організація «Бощани» та Львівське 
обласне товариства «Лемківщина» бажають Ювілярці великої 
радості, міцного здоров’я, оптимізму на Многая Літа!

МОЇ В ХРИСТІ ДОРОГИ
50-ліття від дня народження, 25-ліття священства отця-

доктора РОМАНА ШАФРАНА

Отець Роман Шафран, коріння якого походять із Лемківського 
краю, 7 грудня 2012 року відзначив своє 50-річчя. «Велике бо вчинив 
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мені Всемогутній, і святе Його ім’я» (Лк. 1, 9). – Ці євангельські слова 
можна віднести і до о. Романа Шафрана.

У грудні 1983 р. вступив до Львівської підпільної духовної 
семінарії Святого Духа, де через два роки отримав дияконські свячення 
з рук світлої пам’яті владики Володимира Стернюка. Ще через рік – у 
1986 р.– владика Юліан Вороновський уділив Романові Шафрану 
таїнство священства. Після виходу УГКЦ з підпілля (1990 р.) о. Роман 
Шафран був призначений на парафію в с. Голгоча Бережанського р-ну 
Тернопільської області. А з 1993 р і до сьогодні отець Роман служить у 
храмі святої Анни у Львові. 15 березня 2005 р. о. Роман був призначений 
деканом Галицького деканату Львівської архієпархії.

У червні 2007 р. о. Роман Шафран захистив у Люблінському 
Католицькому Університеті докторську працю на тему «Синоди 
Києво-Галицької Митрополії (1596–1991)». У січні 2011 р. отця-
доктора Романа Шафрана призначили помічником Генерального 
Керівника управління справедливості УГКЦ. 

Святкування 25-літнього ювілею ієрейських свячень отця-
доктора Романа розпочалось у відпустовому центрі «Зарваниця». 
Адже завдяки заступництву Матері Божої вдалося пережити важкі 
роки переслідування УГКЦ. 

З роси і води Вам, дорогий Отче, на Многії Літа! 

Отець Роман Шафран. Фото Марії Янко.
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ВІТАЄМО! 

Львівське обласне товариство «Лемківщина», 
Львівське міське товариство «Лемківщина», 

Фундація дослідження Лемківщини, 
редколегія «Лемківського календаря» 

вітають усіх ювілярів 2013 року:

Анну ДЗІНДЗЬО (15 квітня 1923, с. Красна, повіт Кросно). 
Колишня багатолітня солістка «Лемковини», прекрасна людина, 
чудова господиня. – 90-літній ювілей;

КУЦА Ярослава та ШУРГОТА Антона, яким Господь дарував 
80-літній ювілей. А також 

ГИРЯКА Михайла (27. 11. 1933, с. Пихня, Словаччина). Науковець, 
пубдіцист. 80 років від дня народження; 

ОПАЛАКА Івана (27 червня 1938, с. Ожинна Ясельського пов.). 
Його фотографії, мовби любляче око Лемківського краю, фіксують 
неповторні миті історії. 75 років від дня народження;

РОПЕЦЬКОГО Володимира (11 листопада 1953, нащадка 
лемківського роду). Заслужений діяч мистецтв України, скульптор, 
доцент Української академії друкарства, член Національної спілки 
художників України, колишній Голова СФУЛО. 60 років від дня 
народження; 

БАРНУ Володимира (02. 06. 1953, нащадка лемківського роду). 
Поет, журналіст, громадський діяч. Член Спілки художників України 
та Спілки письменників України. У 1990–1993 рр. був головою 
правління Товариства «Лемківщина» у Тернополі. З його ініціативи 
6–7 червня 1992 р. у Тернополі відбувся Всеукраїнський конгрес 
лемків. 60 років від дня народження;

КОБЕЛЯ Ярослава (20 лютого 1953, нащадка лемківського роду). 
Проживає у Чернівцях. Депутат Чернівецької обласної ради. 60 років 
від дня народження.

На Многая Літа, дорогі ЮВІЛЯРИ!
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ВІТАЄ СВОЇХ ЮВІЛЯРІВ «ЛЕМКОВИНА»

Левка Регу – з 85-річчям
Атанаса Петрончака – з 80-річчям
Івана Сушка, Федора Добровольського – з 75-річчям
Ольгу Сенчину, Марію Тупісь, Богдана Мельника – з 65-річчям
Ольгу Федоро, Романа Слободяка – з 55-річчям
Терезу Фик, Ігоря Заболотного – з 50-річчям

Здоров’я міцного, голосу гучного – від Львова аж до Канади, 
а то й далі, – на Многая Літа!

Самбірська громадська організація «Бощани» вітає з ювілеєм бощан:
з 80-річчям – п. Любомира Бобака;
75-річчям – п. Любу Холявко 
та нащадків бощан, членів організації:
з 65-річчям – Віру Зиньо та Йосифа Федя;
60-річчям – Олександра Романа;
55-річчям – Ігора Мурайко;
40-річчям – Романну Петріну.

Бажаємо всім міцного здоров’я на Многая Літа, 
добра і благополуччя!

Михайло КРУПА
15. 08. 2012 р. НАШОМУ КРАЯНИНУ 

ВОЛОДИМИРУ МАКУХУ ВИПОВНИЛОСЯ 90 

Батько Володимира Макуха, Степан Макух — відомий 
суспільний та культурний діяч. Був першим головою Українського 
суспільно-культурного Товариства, редактором тижневика «Наше 
Слово», створених 1956 року.

Нагородився Володимир Степанович Макух 15 серпня 1922 р. в 
с. Туринське Сяноцького повіту на Лемківщині. У 1935 р. закінчив 
VII клас і надалі вдосконалював освітній рівень самотужки. У 
1942—1945 рр. перебував на примусовій роботі в Німеччині. Восени 
1945 р. повернувся у рідне с. Туринське. У травні 1946 р. примусово 
виселений до УРСР, працював на лісопаркетному заводі завскладом, 
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потім майстром лісопильного цеху. У 1952 р. закінчив однорічні курси 
підвищення кваліфікації при Львівському лісотехнічному інституті. 
Згодом закінчив Львівський будівельний технікум. Надалі працював 
на одному із Львівських заводів бригадиром відділу будівництва, 
майстром, інженером та старшим інженером до відходу на пенсію 
1985 року.

19 серпня 2012 року родина Володимира Макуха, його друзі, 
земляки дружньо зібралися для відзначення 90-річчя з дня 
народження. Лунали теплі поздоровлення, серед яких був також 
вітальний виступ нашого історика Івана Красовського. Прекрасний 
настрій присутніх підтримував хор «Червона калина». Вечір 
завершило дружнє «Многая Літа».

Зліва направо: Володимир Макух, Іван Красовський, Михайло Крупа 
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КУДИ ВЕДУТЬ УСІ СТЕЖКИ-ДОРОГИ

Федір ҐОЧ
НА ГОСТИНІ В РАДОЦИНІ*

Выбрализмеся в дорогу од музею в Зындранові на схід в осінный 
час 2010 р., абы дакус повидіти давны нашы села. Бо вшыткых 
нас цикавит, як гнеска выглядают, хто и як в ных жыє, або сут 
незамешканы. По нашім скромнім описі в «НС» на сторінци о лемках 
достализме дуже листів од давных жытелів тых сел, якы зме виділи и 
згадали, а то Дальова, Нижня Воля, Липовец, Черемха, зас в сторону 
Риманова – Шкляры, Королик, Дошно, Балутянка и иншы. Їхализме 
нашым автом. 

Тай зас при кінци 2011 р. была нагода їхати од Зындрановы в 
сторону західных сел. Лем юж не своим автом, бо завитал до нас 
знаный любитель Лемківщини - Володимир Шуркало, жыючий в 
Украіні (Пустомиты Львівской области).

Наш гость – то бывшый депутат Обласной рады во Львові, 
працівник Обласного львівского уряду до справ культуры. Його 
родиче, родина і селяне депортуваны по войні в 1945 р. до бывшого 
Радянского Союзу (а лемкы гварили до Росйі) з села Радоцина, 
давний повіт Ясло. А сам гость Володимир родився юж в Украіні и 
юж святкувал ювілей 60 років жытя. Нее минулых років, абы 2 або 3 
раз в роци не увиділ рідне село родичів – Радоцину, а при тій нагоді 
все іхат на ватряне свято до Ждині. Майже все єст на музейнім святі 
в Зындранові.

Обоє з женом сідаме до його авта и з Тилявы од моста скручаме 
в ліво до села Мшана, яке положене в краснім рівниннім выгляді. На 
початку села домы мешкальны і барз знищены стайні по дос великім 
годовлянім «Пеґеері». То велике село на Дуклянщині, бо рахувало 
около 220 родин лемківскых, в тім З родины ромів-циганів. Были в селі 
дві перквы, бо по Тиляві Мшана вернула до передунійного православя 
и в 1927 р. дос скоро поставили нову православну церков. В часі 
фронтовых боів в 1944 р. село не было міцно знищене и обі церквы 
сохранилися. Дос дуже мшанчанів жыє гнеска в селі Сокільникы в 
* Текст подано без змін. Передрук з газети «Наше Слово». – № 20. – 2012. –13 травня.
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Львівскі области в Украіні. В іх давных хыжах по войні замешкали 
родины осадничі з Гуты Полянской. То давны конфедераты, розбиты 
в Карпатах через войска росийскы.

Обі церквы – стару греко-католицку и нову православну – по 
1947 р. В ріжных обставинах знищено. Нашы предкы того села лежат 
без змін на давнім цмунтери, на якім хоронили тыж помершых зо 
села Смеречне, в якім не было церквы и вірны належали до парафйі 
в Мшані. Цмунтар дос упорядкуваный, бо на нім дальше хоронят 
помершых новы осадникы. Близко старого цмунтеря и місця по 
греко-католицкій плебанйі в остатніх роках поставлено невеликый 
муруваный римо-католицкий костел. При дорозі стоят давны 
трираменны хресты східнього обряду – свідкы жытя лемків до 1945 
р. Од головной цисарской дорогы в Тиляві до Мшаны и дальше аж до 
Івлі в 2010 р. виконано нову асфальтову дорогу, яка тягне через Гирову 
и Івлю до головной дорогы з Дуклі через Змигорід до Горлиц.

Лишаме Мшану и на закруті в кінци села од перехрестя іхаме 
в сторону Вильхівця и Полян, а по праві стороні остає село Гирова. 

Зліва направо: Федір Ґоч, Ярослав Дуда, Петро Когут. 2010 рік. Фото Марії Янко
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Наш гость схотів повидіти с. Вильховец и в нім знаного господаря и 
діяча в нашых ділах Николая Габлу з родином. Обоє господаре барз 
гостинно нас приняли, бо як раз мали домовы продукты – грудку, 
масло, сир, а не бракло и файной паліночкы. Шофер Володимир 
прагнул, абы Николай іхал з нами. Так ся и стало.

О селі Вильховец можна бы писати довго и шыроко, хоц было 
то невелике село на около 90 родин, але положене в затишній долині, 
медже горами, творит курортны обставины – так літом, як и в зимі. 
Тепер рахує лем 18 родин и лемківскых, и як називаме «мішаных». 
Діє ту кружок Обєднаня лемків, якый організує шторічны Кермеши 
спільно з Радом греко-католицкой плебанйі, жыє і діє в селі одновлена 
церковка, яку уратували лем жінкы-селянкы, коли за ПРЛ-ю приіхали 
тракторы розтягнути, знищити церкву. Криком і плачом змусили 
трактористів до одіханя.

Селяне поставили новый будинок, в якім містится протиогньова 
стражацка команда и сельска світлиця. Єст и столярскый варштат 
Яна Буряка, до остатніх выборів довшы рокы шолтис села. На кольоні 
близко родин Габлів и Микуликів єст знаный музей лемківскых 
памяток Тадеуша Келбасінского. Долгы рокы по войні діяла сельска 
школа, яку гміна продала.

По дорозі до Вильхівця по ліві стороні минулизме село Ропянку, 
в які жыє тепер лем дві родины «мішаны». Єдна з них высоко 
господарує рільничо и агротуристично, бо може приняти на нічлігы 
и одпочинок 30 осіб в своих садибах.

З Вильхівця юж четверо, бо з нами Н. Габло, рушаме дальше до 
села Поляны. Давно дос велике село, в якім рахувано понад 220 родин. 
З далека видно прекрасну церкву – хыбаль єдна така на Лемковині. 
Воєнныма діями в 1944 р. была барз знищена. Єй ремонту и одновліня 
піднялася православна парафія. Гнеска церков належыт до римо-
католицкого костела, бо до войны належала до греко-католиків. По 
роках судовых процесів святиня зостала признана римо-католикам 
з позволиньом на одправы греко-католикам. Парафія православна 
перестала існувати и діяти.

Іхаме дальше до с. Крампна, в якім одновлена деревяна 
памяткова церква. По поставліню в селі нового мурованого костела 
стоит неуживана. В селі жыют ищи 3 лемківскы родины, котры 
вернули з выгнаня в 1947 р. Єст в Крампні Уряд гміны, сут склепы 
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и реставрация. То дос велике село, замешкане через осадників, дуже 
новых будинків.

О каждім селі и о Крампні можна дуже писати, але мы іхаме 
дальше через Котань до Святковой Малой. В селі видно новы будинкы, 
а в них нове жытя новых люди, бо лемків юж ту неє. В дальші наші 
дорозі довге село Розстайне о старі назві, хоц можна го тепер назвати 
«Пустиня». Цмунтер занедбаный, заросненый, а свідками о давнім жытю 
придорожны кресты и капличкы, на видок котрых сизы стают в очах.

3 Розстайного юж гіршом дорогом скручаме до Вишивадки. Одталь 
через село Довге пхамеся до Радоцины, де на роздорожах перед селом 
діє готель «Радоцина». Юж підлом дорогом іхаме дальше до безлюдного 
смутного села, в якім по ліві стороні стоит ищи давна мурована школа, а 
пак на право цмунтер – нибы кус одновленый, але заросненый травом и 
кряками. При цмунтері зме ся затримали и помолилися.

Володимир просит нас на родинне місце своіх родичив кус 
дальше од цмунтаре на полудне, близше словацкой границі. Наш 
гость з Украіны хоче нас погостити, винимат з авта фляшку палінкы 
и закуску. Гостимеся в його родиннім селі на місци родинной хыжы. 
Тай ту зме сой повіли, жезме «на гостині в Радоцині». Вспоминаючы 
давных жытелів того села, мы троє выпили по погарику, а шофер 
Володимир жалібно смотрится на родинне хыжыско. Згадуєме о тых, 
што ту жыли, тых, што похоронены нарадоциньскім цмунтери и 
тых, што померли на Украіні, де ищи жыют родины нового поколіня. 
Давно ту жыло 95 родин, а тепер пустиня.

Смотриме на горы, лісы, потокы и звідуємеся их: «чом вас 
охабили «птахы», якы з вами жыли и барз вас любили. За якы гріхы, 
вины таку кару хтосы наложыл на наш нарід, жебы го выгнати з 
рідной земличкы и з рідной хыжонькы». При тых спогадах в жалях 
потекли сызы Володимирови, а з ним и нашы очи ставалися мокры. 
Зворушыня гостя з Украіны было так велике, же деякый час в 
розжалиню неміг з нами нич бесідувати.

Сілизме до авта и рушаме назад, тай разом радиме о тім, што з 
нами зробили по роках войны и німецкои окупациі. Ци то лем вина 
двох катів світа 20 віку – Гітлера и Сталіна, ци по них іншых шаленых 
політикерів? Най оцінит то істория.

Через Довге, Вишовадку гіршом дорогом доіхализме до новой 
асфальтовой дорогы в сторону Грабу, Оженны. Заплянувализме іхати 



184

домів стороном словацком через Свидник, Барвінок. Але Володимир 
ма знайомых в приграничных селах в пряшівскім краю и прагне 
до них зайти. А спомнул сой, як його няньо повідали, же іх хыжу з 
Радоцины розобрали и перевезли до Вижньой Полянкы. Хоче найти 
и видіти тоту хыжу. Для Володимира стаєся чудо жытьове, при 
помочы жыючых ту старшых люди удаєся му найти родинну хыжу. І 
зас пережытя нашого гостя, Володя ходит з апаратом фотографічным 
зо вшиткых сторін найденой хыжы. Пережываме то разом з ним. Не 
зна він і мы не знаме, як тогди по выгнаню нашых люди в Польши 
могли перевезти хыжу на словацку сторону. Крім той хыжы, єст ту 
ищи єдна з Радоцины. Але Радоцина од Вижньой Полянкы лем через 
гору, то може і не было трудности з перевезіньом.

Наша недільна подорож щасливо закінчилася. З Барвінка іхаме 
зас до Вильхівця завезти Николая Габлу. Володя, змученый не лем 
дорогом, але і пережытями, переночувал в Зындранові и рано в 
понеділок поіхав до родины в Пустомитах.

Мирон ТЕПЛИЙ
БОСЬКО, КУДИ ВЕДУТЬ УСІ СТЕЖКИ-ДОРОГИ

Під час Літургії.
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Щорічно, з приходом осені, постає перед нами рідна лемківська 
земля, рідне село Босько – земля наших батьків, далеких наших 
предків. Кожна поїздка на рідні терени, кожен подих повітря 
вітцівщини, кожен дотик до неї воскрешають у нашій пам’яті свою 
родину, свій рід і нагадують нам, чиї ми діти.

Поїздка до Боська в 2011 р., як завше, пов’язана з празником церкви 
Різдва Пресвятої Богородиці – церкви, що стояла на мальовничому 
пагорбі край колись цісарського шляху. Для бощан цей празник 
починав відлік нового церковного року. Такого часового ритму бощани 
дотримуються і сьогодні, вже вшосте приїжджаючи до Боська.

Святкова літургія, яку традиційно відслужив о. Володимир 
Коркуна біля пам’ятного Хреста на місці, де колись стояла церква, 
зібрала багато бощан – старших і молодших, батьків з дітьми, бабусь 
з онуками, які прибули з різних куточків України. Багато людей 
приїхало вже вшосте, дехто – вперше. Вперше побували на кермеші 
бощани із Золочева, де після переселення проживало понад 20 сімей, 
нащадки з Чорткова і навіть з Англії. Також серед гостей свята можна 
було побачити п. Мар’яна Райтара з Сянока, який у розмові зауважив, 
що його рід по матері походить із Боська, та члена Президії СФУЛО і 
члена колегії ВУТЛ п. Лілію Плахтій зі Львова. 

Наші дідівські могили в Боську.
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В урочистостях взяли участь і місцеві поляки та поляки, які 
мають українські корені. Як завжди, пілігримів з празником привітали 
і влада гміни з війтом та місцевий ксьондз Анджей Гіль.

Після Служби Божої було відправлено панахиду за бощан, які 
спочивають поряд на цвинтарі, до могил покладено квіти і запалено 
свічки. Отець Володимир покропив могили свяченою водою. 

До свята на цвинтарі було пофарбовано фігури, наведено 
порядок, хоча треба зауважити, що він дотримується і протягом 
року. Так, наприклад, за рік часу було поставлено декілька надгробних 
пам’ятників і плит. Тут треба віддати належне і подякувати місцевій 
владі, насамперед п. Юзеку Сліві (по матері українець), який це робить 
уже впродовж кількох років, і за що ГО «Бощани» завше віддає йому 
належну шану і щиру подяку.

Бощани, що були зорганізовані у дводенну поїздку, мали змогу 
побувати ще у Сяноку, відвідати музей лемківської культури на 
Княжій горі, помилуватися містом, де колись ходили наші батьки; 
мали можливість побувати ще у курортній місцевості Риманів-Здруй 
неподалік від Боська та переночувати там.

Ще одна поїздка на батьківську землю знову воскресила в пам’яті 
образи наших дідів та прадідів, дала можливість помолитись на їхній 
могилах, віддати їм належну шану.

Мирон ТЕПЛИЙ
VIII ЛЕМКІВСЬКА ВАТРА В НАГІРНОМУ

Нема болючішої рани,
Аніж утрата Батьківщини.

Люба Проць

Сонячної погідної днини, традиційно, в першу неділю вересня 
на стадіоні в селі Нагірне на Самбірщині горіла-палала в гроні 
лемківських ватр по світі вже восьма за ліком ватра 2011 року. 
Лейтмотивом цієї ватри, яка проходила під гаслом «До тебе лину, 
рідна земле», стали слова відомої поетеси Люби Проць з поезії 
«Лемківщині», винесені в епіграф.

Але перед тим хочеться згадати події минулорічної ватри, оскільки 
допису про неї читачам «Лемківського календаря» за 2010 рік не було. 



187

Ватра 2010 року запам’яталася насамперед тим, що вперше 
за сім років падав дощ, а вночі була навіть злива. Однак це не 
дуже вплинуло на кількість учасників та глядачів культурно-
мистецького дійства, хоч взуття було мокре і не можна було 
сісти на лавку. По-друге, напередодні в церкві св. Димитрія було 
виставлено для почитання ікону Ліської Божої Матері, привезену 
зі Стрия.

Важливим моментом у святкуванні VІІ Лемківської ватри 
в Нагірному було закладення і посвячення при дорозі поряд 
з ватряним полем-стадіоном пам’ятного знака як символа 
лемківської долі. Такі символи-пам’ятники стоять і в Ждині, 
і в Монастириськах, і в інших місцях, де сьогодні проживають 
переселенці. У Нагірному такий знак постав у вигляді мармурової 
плити-каменю за сприяння сільського голови с. Ралівка 
Володимира Бучка.

На плиті викарбуваний напис – важливі, глибокі за змістом і 
суттю слова:

На VIII лемківській ватрі 2011 р. в Нагірному.
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Землі, яка нас прихистила,
Гоїла рани і душі, і тіла,
А для нащадків стала рідна і єдина,
Складає дяку Лемківська родина.

А верхній куток плити доповнюють слова:
Палай, наша ватро, палай,
Нагадуй про Лемківський край!

На VІІІ Лемківській ватрі 2011р. на ватряному полі, звідки, 
за збігом обставин, вдалині видніються рідні гори, поряд несе свої 
води Дністер, а не Попрад, Дунаєць, Віслок чи Сян, зійшлося багато 
лемків і не лемків, побратимів-переселенців Закерзоння. Це також 
добрий знак тяги нащадків до пошани своєї культури, мови, звичаїв, 
прагнення пізнати їх глибше. І ще впало у вічі, що майже кожен третій 
учасник ватри був у вишиванці, і вже вдруге проводився конкурс на 
кращий вишиваний стрій.

Як завше, після благословення дійства священиками, традиційного 
піднесено-урочистого підняття прапорів України і Лемківщини, під 
звуки «Ще не вмерла України.» та «Гори наші, гори наші.», святкового 
покладання квітів до підніжжя пам’ятника Тарасу Шевченку, пам’ятного 
знака переселенцям та фігури Божої Матері в центрі села, які несли 
жінки і дівчата з лемківських родин села і тільки з іменем Марія, настав 
кульмінаційний момент у відкритті фестивалю – запалювання ватри, 
що, за традицією, зробили представники трьох поколінь лемків.

Із привітанням до присутніх звернувся голова Самбірської 
райради Геннадій Дейниченко. Надійшло вітання від Львівської 
обласної держадміністрації. Вперше прибули на ватру і виступили 
міський Голова Самбора Тарас Копиляк та Голова Львівської обласної 
організації Всеукраїнського товариства «Лемківщина» Степан 
Майкович. До гостей свята звернулися голова Ралівської сільради 
Володимир Бучко, який оголосив про відкриття конкурсу проектів 
пам’ятного знака, який би відповідав символічно і тематично напису 
на мармуровій плиті, та голова ГО «Бощани» Богдан Бобак.

Треба зауважити, що зі Львова на свято приїхало багато лемків, 
особливо тих, які стояли біля джерел відродження лемківського руху 
90-х років минулого століття, найбільш активні діячі товариства. 
Серед них – Андрій Тавпаш, Володимир Ардан, Степан Кищак, Андрій 
Барна, Петро Гандяк, Григорій Сидорик та інші. 
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А після вітань і зичень добра, здоров’я, побажань підтримки та 
розвою лемківської культури, всі полинули в чарівний світ Лемковини, 
образ якої зі сцени доносили через пісню, говірку та жарти учасники 
культурної програми, відчули глибину душі лемка, його біль і тугу 
за рідним краєм. Попливли перед очима, в уяві краєвиди рідних гір, 
почувся дзюркіт потічків і річок, серед розмаїття природи уявлялись 
наші батьки молодими, красними.

Ансамблі та виконавці змінювали одні одних. Серед них, як 
завжди, – наші найближчі сусіди – народний хор із Борислава 
«Лемківська студенка» (керівник Остап Сальва), львівська 
«Лемковина» (керівник Богдан Кривко), вокальний ансамбль 
«Яворина» з Дрогобича (керівник Лілія Андрух), вперше виступив 
на цій сцені фольклорно-етнографічний ансамбль пісні і танцю з 
Калуша «Студенка» (керівник Володимир Нагльовський). 

Уперше завітали на вогонь лемківської ватри землячка 
прославленого Каменяра, автор і виконавець пісень Оксана 
Винницька – бойкиня, яка додала ватрі іскорок із Франкової кузні, та 
сімейний ансамбль з м. Рудки «Материнська пісня».

Запальні танці дарували глядачам ансамбль «Едельвейс» 
Народного дому с. Нагірне та студія «Джинджер» із Самбора. 
Лемківські та українські пісні звучали під звуки духового оркестру 
з Самбора (керівник Мирослав Гавран) у виконанні солістів Івана 
Костя, Надії Левицької, Ярослава Надуличного та Ігоря Теплого, а 
також незмінного учасника всіх ватр – народного ансамблю зі с. 
Нагірне «Юж мелем» (керівник Люба Тепла). Завершив програму 
автор та виконавець пісень зі Львова, депутат Львівської обласної 
ради Остап Канака. 

Глядачі щедро нагороджували учасників концертної програми 
оплесками, а організатори – пам’ятними подарунками та грамотами.

Сонце помаленьку ховалося за гори, час захоплюючої концертної 
програми сплив, як одна мить, і з уст ведучої зазвучали слова з 
«Молитви Лемкині» Катерини Русин з Рожнятова, як реквієм, як 
побажання, як заклик: «Всевишній Господи! Не дай забуття ні днесь, 
ні завтра, ні потім, допоможи витримати в пам’яті всі красоти 
краю Бескидів, наших багатих, цілющих, чистих вод у Бистрому, 
Попраді, Сяні, пам’ятати всі красні і принадні краєвиди полонин, 
гір, перелісків; не забути найбагатші грибовиська, найпахучіші 
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ягідники і ожинники, яфінники і малинники, зруби і пасовиська! Не 
дай, Боже, забути звичаї свої, говірку співучу, бійканки і співанки, 
забави і вечірки в дні свят і в дні робіт! Господи! Дай мудрості моїм 
дітям тягнутися до рідної землі своїх дідів та прадідів, шанувати їх 
могили, церкву, віру».

Подякувавши учасникам, гостям, господарям фестивалю, усім 
добродійникам цього заходу, і, найперше, Господу Богу, що дав 
можливість зустрітися, величним «Многая літа» завершилась VІІІ 
Лемківська ватра в Нагірнім.

Люди ще довго-довго не розходились, бесідуючи, співаючи пісні 
більшими чи меншими гуртами, а молодь забавлялася на танцях до 
півночі.

Галина ВИХОВАНСЬКА
ПОДОРОЖ ЛЕМКІВЩИНОЮ

Складна і трагічна історія мого народу, історія рідної землі.

Нас переселяли, нас розселяли, нас перемішували, а ми є і 
будемо, бо те, що створене Богом, не може бути знищене людиною, 
якою б сильною особистістю вона не була і в якого б тирана вона 
не перетворилася. Час випробовує все і всіх, розміщує на свої місця; 
націю і етнос неможливо знищити. Прикладом цьому є Лемківщина, 
наша мала Батьківщина. 

Подорожуємо, починаючи з Устриків Дольних – землі Емануїла 
Петровича Миська. Це вона подарувала академіка, професора, ректора, 
відомого скульптора, філософа, педагога, і цього не заперечить ніхто: 
ні час, ні тирани. Зупиняємося біля села Одрехови, з якого, вочевидь, 
походить зачинатель роду скульпторів Одрехівських, про яких 
неодноразово писалося на сторінках «Лемківського календаря».

У Сяноку ми оглянули Скансен, де так само, як і у Львові, є 
різні експонати з лемківської землі. Від Сянока приблизно 10 км 
знаходиться село Прусік, звідки походять відомі скульптори, члени 
НСХУ брати Амбіцькі: Юрій та Мирон, а також наша бабуся Анна 
Марко. 

Згадуємо її розповіді про ті далекі часи, коли жили наші 
прадіди та діди, уявляємо їх звичаї, традиції, побут, культуру, коли 
ще Лемківщина була не закордоном, а рідною українською землею, 
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і наша генетична пам’ять вимальовує лемківські села, лемківські 
церкви, лемківські традиції. І тепер, коли ми маємо можливість 
подорожувати Лемківщиною: вивчати, спостерігати, фотографувати 
– все збігається. Чи це випадково?

Заїжджаємо у мальовниче село Зиндранову. Обійстя родини 
Ґочів – це підтвердження того, що і нація, і народ вічні, бо створені 
Богом.

Осередок лемківської культури – приватний музей, створений 
родиною Ґочів. Їм випала місія від Бога, яку вони несуть, відновити і 
зберегти прадідівську етнокультуру.

На фестивалі культури «Від Русаля до Яна», що відбувся в серпні 
2011 р., ми ще раз переконалися, що лемків України, Польщі та 
Словаччини об’єднує культура, традиція, етика. Вони є і будуть, бо 
це речі вічні.

Нам випала прекрасна нагода послухати концертні виступи, 
оглянути й придбати мистецькі вироби (дерево, кераміку та ін.), 
поласувати лемківськими стравами, познайомитися з новими 
людьми. До речі, організатором цієї поїздки став голова ФДЛ у Львова 
Петро Гандяк.

Такі зустрічі переконують нас у тому, що лемки тут були і будуть. 
Їх дух безсмертний, як пісня, як традиція, як звичай.
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НАША СПІВОЧА ЛЕМКІВЩИНА

Богдан ЖЕПЛИНСЬКИЙ,
м. Львів

ЗАВАДЧАНСЬКІ СПІВАНКИ
(Із спогадів про Завадку Риманівську)

Коли згадую таку милу 
Завадку Риманівську, село на 
Лемківщині, де минуло моє 
дитинство, чи не найбільш 
пам’ятними залишилися за-
вадчанські співанки. Лемки, 
розумні і порядні, завжди 
були багаті на народну 
видумку та співали, здавалось, 
завжди і при кожній нагоді. 
Запам’яталась не одна кар-
тинка з яскравого побуту 
лемків, чи пережитих дитячих 
захоплень, часто пов’язаних з 
піснями та жартами.

Я завжди любив при-
дивлятися до того чарівного 
дійства, яке відбувалося при 

випіканні домаш-нього хліба. Бувало сиджу і прислухаюся, як гуде 
розпалена піч. Наша племінниця Марися (яку я дуже любив, бо 
мене малого вибавила і стільки цікавого завжди вміла розповісти) 
відчиняє заслонку в печі, і яскраве розжарене вугілля, висипаючись 
на припічок, освічує її обличчя. І мені здається, що стоїть біля печі 
вже не Марися, а якась чарівна фея. А Марися чарує далі. Розгорнула 
жар, піч готова, можна саджати тісто. Марися бере дерев’яну лопату, 
посипає її мукою. Далі набирає із діжі замішене тісто і великий його 
шмат перекидає із руки в руку, приспівуючи:

Печу, печу бабку,
Саджу на лопатку.

Богдан Жеплинський. 
Фото з домашнього архіву.
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Відтак кладе вироблений руками заокруглений шмат тіста на 
лопату, придає йому форму хлібини, перехрестивши, робить на ньому 
з чотирьох боків пальцями невеликі вм’ятини, і саджає лопатою в 
нагріту піч. При цьому примовляє:

Шусть в п’єц, шусть в п’єц, шусть в п’єц.
Марися позирає на мене і тішиться, що очі мої горять від радості. 

Нарешті хліб в печі, і тепер чекаємо, поки спечеться. Марися присіла 
відпочити, задумалась і тихо заспівала:

Боже, Боже, што ся водит,
Што мій милий не приходит.
Чи го вода підмулила,
Чи го інша полюбила.

Пожурившись, Марися береться за приготування обіду. І 
нарешті приходить її коханий Ваньо, вітається і, жартуючи, підспівує:

Марись, моя Марись, 
Кому рибку вариш?.
А Марися відспівує:
Тобі, мій миленький,
Бо Ти мій товариш.

Марися була милою стрункою блондинкою (народилась 
в с. Вороблевичі на Дрогобиччині), і не один чорнявий лемко 
замиловувався її чарівною вродою.

Коли в лісі заготовляли на зиму дрова, хлопці, звичайно, працювали 
на вирубці цілий день, і матуся посилала Марисю (а та брала зі собою «для 
відваги» і мене) нести «хлопцям їсти». І ось ми вже йдемо через «широку 
луку» за селом, повну різнобарвних квітів. Підходимо до узлісся, де 
пасуть свої вівці завадчани. Побачивши нас, вітаються і приспівують:

Пасуться овечки
Помежи скалочки.
Не мають югаса
Ані югасечки.

Пастушки запрошують нас попасти з ними овець, жартують. А 
з-за яличок виходять вже інші, співаючи:

Добрий день, добрий день, 
Пишная дівечко,
Ци ми даш, ци ми даш
Зелене піречко?
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Нарешті, попрощавшись з чабанами, добираємось зі сестрінкою 
до наших лісорубів. Найбільший із них жартівник, забачивши нас, 
зустрічає співанкою:

Єще-м не зарубав сокиречкою в лесе,
Юж мі моя мила полуденок несе.

Хлопці сідають обідати, співають, а ми слухаємо. Після обіду, я, 
випереджаючи (перед хатою) сестрінку, біжу додому, щоб розказати 
молодшому братикові про все, що бачив у лісі. 

Восени ми з братом любили ходити з дівчатами «копати 
бандурки». Копали, звичайно, дівчата, а ми помагали збирати, 
носили кошики і розкладали вогонь, та залюбки пекли бараболю. 
Часто підходили до нас парубки, допомагали в роботі, критикували, 
жартуючи, роботу копальниць, і приспівували:

Копайте, копайте,
Мої копальниці,
То ви дістанете
По штири палиці.

Хлопці–парубки часто запрошували нашу сестрінку «на музики» 
чи якусь іншу забаву, які відбувалися в читальні «Просвіта». Я з 
нетерпінням чекав, коли Марися пізно ввечері поверталася додому і 
з цікавістю запитував:

– Як там било?
А Марися, вдоволена забавою, мені відспівувала:

Танцювала риба з раком,
А петрушка з пастернаком,
Карпелі ся чудовали,
Таке диво не видали.

А ще Марися розповідала, що Ванюсьо Кирпан «на музиці» їй 
відспівував:

Заграй ми гудочку
На тонку струночку,
Най си витанцую
Свою фраїрочку.

Згодом просив Ваньо Марисю стати його дружиною:
Марисю, Марисю,
Я Тебе не лишу
Твої чорні очі
На папір напишу.
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І Марися, зачарована лемківськими співанками, таки погодилася 
стати дружиною Ваня. Запам’яталось яскраве лемківське весілля 
Марисі і Ваня, на якому мені припала функція «розплітати косу» Марисі, 
і я дуже при цьому плакав, бо знав, що Марисю від нас Ваньо забере. 
Не помогло і те, що в косі (за давнім народним звичаєм) знайшов я 
багато блискучих срібних монет. Свашки в хустках-фацеликах жалібно 
співали, коли молода сідала на подушку, покладену на коліна молодого:

Мамичко, Мамичко
Ци я не дитина,
Же сте мі напхали
До перини сіна.

Десь під кінець осені батько деколи запрошував (мабуть із 
містечка) професійного коминяра почистити комини. Коминяр 
приносив зі собою і роздавав календарі на наступний рік, і це 
вважалося доброю, щасливою прикметою.

Запам’яталося, як прибігла сусідка просити коминяра і їм 
почистити комин. При цьому приспівувала:

Ой мала я миленького коминяра,
Што вимітав коминики у цісаря.
Глядайте го, шукайте го,
Знайдете щіточку коло нього.

Після такої співанки коминяр, звичайно, не міг відмовити 
почистити комин і в домі вродливої сусідки-молодиці.

Завадчанські дівчата славились своєю вродою, і до них «на зальоти» 
часто приходили хлопці з довколишніх сіл, а то й з подальших місцевостей. 
Це для «зальотників» було не дуже безпечно, бо завадчанські парубки 
«боронили» своїх дівчат, і непрошені зайди, якщо не поставили «могорич», 
могли обірвати і «поза вуха». І тому, коли хлопець «з чужого села» і стояв з 
дівчиною десь скрито в садку чи під оборогом, він тихенько просив у пісні:

Не кашлий, не кашлий, не кашлий,
Жеби ня коло тя не нашли,
Бо як ня коло тя почуют,
Здоймуть з ня калапок і чугу.

А ще жалувався в пісні дівчині, що його одяг можуть пропити, а 
його ще й відлупцювати:

На чолоп, на чугу напіют,
Мене молодого набіют.
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А в іншій пісні хлопець з чужого села, який побував «на музиці» 
без згоди завадчанських парубків, теж жалівся:

Ани-м ся не виспав, 
Ани-м нич не зискав,
Тільки мого зиску,
Што-м дістав по писку.

Але незгоди швидко забувалися, «хлопці з чужого села» 
мирились, і часто завадчанські дівчата виходили заміж і за «чужих 
хлопців».

Коли наступала зима, звучали пісні зимового циклу. Тут і пісні, в 
яких оспівувалося завидне здоров’я і загартовування лемків (яким не 
страшна була і зимова стужа) і їх веселий характер:

Успішно і втішно йшла во зимі боса,
Здибала Яндруха, што розсипав просо.

А як чарівно звучали лемківські колядки. Ось одна із таких 
своєрідних лемківських:

Уступай ноче, зьвізда перед очі засвітила,
Засьвітила, де панна Сина породила.
Во Вифлеєм, в Давида домі, в місті малом,
В місті малом теє ся стало
Бардзо рано.

А коли наступала весна і оживала природа лемківських гір, 
лемки на повні груди співали:

Розвивайтеся сосни і ялички.
Юж мі так не буде,
Юж мі так не буде,
Як коло мамички.

Співали цю пісню завадчани і коли покидали в час депортації 
рідне село, яке так любили, як і рідні гори, про які теж співають і нині:

Ой чи вийду я за гору
На ту нашу на Циргову,
Чи Завадку ще побачу,
Або за ньов хоть заплачу.

І з великим трепетом, сумом за щасливим дитинством і радістю 
за це Всевишній подарував мені щастя провести дитинство на 
Лемківщині, згадую чудові завадчанські співанки, такі незабутні і 
завжди близькі моєму серцю.
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Ольга ФАБРИКА-ПРОЦЬКА, 
кандидат мистецтвознавства,

м. Івано-Франківськ

ЛЕМКІВСЬКІ ПІСНІ У СУЧАСНОМУ РЕПЕРТУАРІ 
ВИКОНАВЦІВ НА НАРОДНИХ ІНСТРУМЕНТАХ

В Україні щороку проводиться понад 50 різноманітних 
музичних фестивалів, серед яких чільне місце посідають аматорські 
фольклорні фестивалі, зокрема лемківські. З кожним роком кількість 
учасників вокальних, танцювальних та інструментальних колективів 
збільшується. Це свідчить про динаміку збереження традицій та 
їх новотворчість. На щорічному міжнародному фольклорному 
фестивалі «Лемківська ватра» у Ждині (Польща) серед відомих 
інструментальних гуртів, які виконують різноманітні обробки 
народних лемківських пісень, а також імпровізації на тему лемківських 
співанок є: «Оскар» (Горлиці), «Думка» (Гурово Ілавецьке), «Кичера» 
(Лігниця), Оркестр св. Миколая (Люблін), «Смерека» (Клішов), 
«Серенча» (Горлиці), «Карпатянин» (Пряшів), фольк-групи «Капеля 
Древутня» (Люблін), «Сянік» (Сянок), «Хутір» (Гданськ), «Гайдамаки» 
(Київ), «Плач Єремії» (Львів), «Дивні» (Львів), «Черемшина» 
(Черемха) та багато ін. Виступи цих колективів захоплюють слухачів і 
дають нам зрозуміти те, що важливою віхою творчого експерименту 
сучасних польських, словацьких, українських, зокрема лемківських 
колективів, є репертуар. В ньому, поряд з традиційними жанрами 
та мистецькими здобутками, відбуваються важливі процеси, які 
свідчать про складність виразових засобів, розширення жанрової 
палітри, а також професіоналізацію музичної освіти.

Сучасне академічне народно-інструментальне мистецтво 
орієнтується на ті зразки творчості та виконавської майстерності, що 
сягнули високого рівня, завдяки засвоєнню та розвитку професійних 
форм виконавства. Серед жанрів, у яких простежується традиція, 
особливе місце належить варіаціям. Саме жанр варіацій залишається 
в наш час стабільним. Відомими творами для народних інструментів у 
цьому жанрі є варіації К. Мяскова. Цікавими за виразовими засобами 
є нефольклорні варіації на тему лемківської пісні для оркестру 
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мандоліністів В. Івка та для оркестру народних інструментів «Через 
наше сільце» В. Тилика. 

Вивчення музичного фольклору субетносів України є одним 
з пріоритетних завдань сучасного етномузикознавства. Сучасний 
стан розвитку академічних народно-інструментальних ансамблів 
визначається популярністю капел бандуристів, ансамблів баяністів, 
бандуристів, які пропагують старовинну і сучасну органну музику, 
інструментальні твори різних жанрів, зокрема обробки лемківських 
пісень. Особливу увагу отримують дуети баяністів. Зокрема, багато 
концертує по Україні та за її межами як соліст-акомпаніатор, лауреат 
міжнародних конкурсів, заслужений працівник культури України 
Віктор Чумак. У 1994 році, їдучи на фестиваль лемківської культури 
у США, В. Чумак написав варіації для баяну на тему лемківської 
народної пісні «Кед мі пришла карта». Пізніше партію другого 
баяна та інструментування для оркестру дописав С. Максимів. Їх 
виконавський стиль відрізняється віртуозністю та яскравістю. 
Завдяки досконалій грі на баяні Віктор Чумак і Сергій Максимів 
ввійшли в ряди відомих баяністів України. Однією з особливостей 
варіацій «Кед мі пришла карта» є його універсальність викладу. Він 
може виконуватись як солістом, так і дуетом баяністів з оркестром 
українських народних інструментів. 

Серед репертуару для бандури слід згадати лемківську співанку 
в обробці С. Овчарової «Не сама, не сама» та її авторський бандурний 
супровід до обробки Ф. Колесси «Співаночки мої». У репертуарі 
Оксани Герасименко серед великої кількості творів різних жанрів 
чільне місце посідають аранжування та обробки народних пісень, 
зокрема аранжування лемківської «Анничка», яку виконує квартет 
бандуристів «Львів’янки» під її керівництвом. Сама ж О. Герасименко 
на численних концертах, конкурсах та фестивалях пропонує нашій 
увазі у власному виконанні лемківську народну пісню «Дунаю, 
Дунаю» та ін. 

В репертуарі муніципального тріо бандуристів з Івано-
Франківська «Намисто» серед різноманітних творів також 
зустрічаються лемківські співанки, а саме «Як ніч мя покриє» 
(обробка В. Матюка), «Чиє ж то полечко», «Тиха вода» (обробка В. 
Войта), – автором аранжування до цих пісень є художній керівник 
«Намиста» досвідчений педагог та виконавець Надія Нестерук.
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Отож ми з упевненістю зазначаємо, що лемківська народно-
інструментальна творчість і виконавство є невід’ємною частиною 
музичної культури України. 

ВЕСІЛЬНІ ПРИСПІВКИ с. ТИЛИЧ НА ЛЕМКІВЩИНІ
ЗАПИСАЛИ З ПАМ’ЯТІ ТА ВІД РОДИЧІВ СВОЇХ

ВОЛОДИМИР ТА МАРІЯ КАПЕЦЬ

Боже, Боже, як то шуні
Як то шугай, прийде гу мі,
Сяде собі край ліжечка,
Будеш моя фраїречка

Боже, Боже, якій тот час –
Мене любив, іншу си взяв,
Мене любив за два лята,
З іншой буде їв палята.

Боже, Боже, де я іду,
Чи по жену, чи по біду.
Як по жену – оженюся,
Як по біду – забиюся.

Ідеме, ідеме,
Дороги не знаме,
Добри люде знают,
То нам повідают.

Ішли зме там ледом, ледом,
Нашли зме там бочку з медом.
А ми отталь не підеме,
Покля її не випєме.

Боже, Боже, якій тот час –
Мене любив, іншу си взяв,
Мене любив за дві зими,
З іншой буде дер перини.

До шлюбу ідемо, шлюбу нам не дали:
Наши молодята «Отче наш» не знали.
Пані млода знала, хоцки сам «Отче наш»,
А пан молодий не знав ані ся прежегнаць.
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До церковиці ішла як ружа червена,
А з церковці вишла як трава зелена.
Весілля, весілля, по весіллю смуток –
Вишла млода на пец, попекла си пупок.

Де ся курит, там ся курит
Моїй милій з комина,
Вчера гвечір гуси пасла,
Згоріла їй перина.

Весілля, весілля в загороді зілля,
А на поді м’ята, наша пані взята.
Марисю тетина, обі зме родина,
А ні ти, а ні я не маме фраєра.

Ідемо, ідемо згори на долину
Ідемо глядати той новой родини.

Пусте же нас, пусте
До своєй хижини,
Лем ся загрієме,
То од вас підеме.

На сцені – лемківський хор «Бескид», м. Калуш. Фото Ольги Фабрики-Проць.
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Далисте ня, мамо,
За ліс, за завалля,
Жеби я не пришва
До Вас на Русалля.

Далисте ня, мамо,
За ліс, за дубину,
Жеби не виділа
Я свою родину.

Чого свашки не співате,
Бо ви рідки зуби мате.
Треба тісто замісити,
Свашкам зуби заліпити.

Юж єм ся оженив,
Юж буду свою мав,
Юж я вас, дівчата,
Не буду любував.

Оженив єм ся, не призрив єм ся,
Жена ся мі не надає.
Накриво ходит, на криво смотрит,
Іщи кривий ніс має.

Горе тому бідакови, 
Що ся женить при домові,
Але тому гірша біда,
Шо ся женит до сусіда.

Женю я ся, женю
На цілу Ясеню,
Ніхто не побачит
Мою младу жену.

Як єм ішов без тот Хотар,
Возик ся мі розтиркотав.
Зберай, мила, колісечка,
Будеш моя фраїречка.

Добрі тому пан Бог дає,
Що на горі кошар має,
А під гором колибечку,
Серед села фраїречку.



202

Як єм ся сповідав,
То мі ксьонц повідав –
Як не мам фраїрки,
Же бим си поглядав.

Заграй мі, гудачку,
На тонку струночку,
Най си витанцюю,
Свою фраїрочку.

Не гнівайся, Ваню,
Же перина зимна,
Яку мама мала,
Таку мені дала.

Не гнівайся, Ваню,
Же перина мала,
Бо моя мамичка,
Гуси не ховала.

Дружба я си, дружба,
Ладна моя служба,
Три дні овес косив,
Дружбити ся просив.

Дружба я си, дружба,
Гірка моя служба,
Тільки моя втрата,
Же дружка варґана.

Дружба я си, дружба,
Така моя служба –
Палицьой махати,
Людей забавляти.
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ВІСТІ З ЛЕМКІВСЬКИХ ОСЕРЕДКІВ

Ігор ДІДОВИЧ, 
м. Пустомити

«РІЗДВЯНА КОЛЯДА» У ПУСТОМИТАХ

19. 01. 2012 р. відбулась «Різдвяна Коляда» у м. Пустомити. На 
святкуванні було близько 80 осіб – з м. Пустомити, сіл Годовиця, 
Наварія, Сокільники, Щирець та Зимна Вода. Відкриття свята почали 
з коляди «Бог Предвічний», а далі традиційна — «Гори Наши». Голова 
п. Ю. Френчко привітав усіх присутніх с різдвяними святами й коротко 
ознайомив з традиціями проведення Різдва дома, на Лемківщині. 
По телефону присутніх привітали отець А. Дуда з Монастириська, 
Голова Львівської обласної організації Всеукраїнського товариства 
«Лемківщина» С. Г. Майкович, а також письменник, депутат Верховної 
Ради України другого демократичного скликання п. Микола Горбаль 
з Києва. У виконанні народного хору «Радоцина» під керівництвом 
п. Л. Грицевича звучали стародавні коляди. Повеселив усіх і вертеп 
із Годовиці, де були дітки віком до шести років. Згадували, як було 
колись вдома —ділились власними спогадами, переповідали спогади 
батьків і дідів. Свої вірші про до болю рідні гори і тяжке вигнання 
із земель наших предків читали Володимир Тимцьо та Ігор Дідович. 

55-РІЧНИЙ ЮВІЛЕЙ ВАСИЛЯ МУЛЕСИ

15 липня 2012 р. відзначив 55-річний ювілей Василь Мулеса, 
голова Закарпатської обласної організації Всеукраїнського 
товариства «Лемківщина». Ювіляр приймав поздоровлення від 
друзів, колег під час проведення фестивалю «Лемківська ватра» у 
селі Кострино Великоберезнянського району, на території бази 
відпочинку «Красія». Щирі вітання лунали від очільників міської 
влади, керівників лемківських організацій, представників творчих 
колективів. А поряд були найрідніші – його родина.

 А душа Василя Мулеси – співочо-поетична. Побачили світ 
його поетична збірка «Синіми берегами», книги прози «Цвіт ялиці», 
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«На чатах добра», «Зірки над Тисою», «Псоглавці». Дещо із поезії 
Василя Мулеси подаємо у рубриці «Поетична Лемківщина» нашого 
Календаря.

Богдан БОБАК 
8 жовтня 2012 р. зустрів 

своє 60-річчя Мирон Васильович 
Теплий, лемко з діда-прадіда, батьки 
якого проживали в мальовничому 
селі Босько Сяноцького повіту.

Громадська організація 
«БОЩАНИ» зичила ювілярові – 
люблячому чоловікові, батькові 
двох донечок, лікарю-стоматологу 
за фахом, щоб у доброму здоров’ї, 
в щасливій родині він міг 
реалізувати свої професійні та 
творчі задуми, щоб була шана і 
подяка від людей.

Мирона Теплого змалечку 
вражали розповіді старших людей, 
народжених у Боську, про рідне 
село, з якою любов’ю і тремом у 

душі вони розповідали про свою церкву – церкву Різдва Пресвятої 
Богородиці, яку, на жаль, у 50-х рр. розібрали. Не раз пригадував, як 
тато показував знимку церкви, яка висіла на стіні в хаті, і з сльозами 
в очах говорив: «То наша церковця». Тому пізніше, коли вже ГО 
«Бощани» готувалися до першої поїздки до Боська на посвяту хреста 
на місці розібраної церкви, Мирон Теплий зібрав у старших бощан 
декілька світлин, часом дуже понищених, і художник Павло Дідич 
(батьки якого також лемки з Гирови), намалював картину церкви. Її 
зображення тепер можна знайти в книжечці, підготовленій Мироном 
Теплим у співавторстві з Марією Ванів, – «Незабуте Босько», що 
вийшла у світ у 2006 році, та в мережі Інтернет.

Упродовж останніх років Мирон Теплий бере активну участь 
у діяльності громадської організації «Бощани», яка була створена у 

Мирон Теплий у Боську на річці Вислок
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2005 р. в м. Самборі з ініціативи Ярослава Козака та Миколи Цупа. 
Він є одним із активних учасників щорічних поїздок у вересневі дні 
до села Босько, присвячених храмовому празнику Різдва Пресвятої 
Богородиці, та щорічних фестивалів лемківської культури «До тебе 
лину, моя рідна земле», що проходять у с. Нагірне на Самбірщині. Він 
був одним з організаторів та ведучих пісенно-поетичної концертної 
програми «З Боськом у серці», присвяченої 5-й річниці утворення 
ГО «Бощани», а також одним з ініціаторів встановлення пам’ятного 
знака в с. Нагірне українцям, депортованим із різних сіл Лемківщини, 
закладеного при дорозі поряд із ватряним полем і посвяченого під 
час проведення VII Лемківської ватри у 2010 році. Готує до видання 
книжку про Босько, яка незабаром має вийти друком. Є постійним 
дописувачем до «Лемківського календаря», на сторінках якого 
розповідає про діяльність ГО «Бощани», про їхні поїздки до села 
Босько на кермеш та щорічні Лемківські ватри в Нагірному.

ЛЕМКІВСЬКИЙ ОСЕРЕДОК У ЧОРТКОВІ*

Тернопільщина – благодатний край, який славиться своїми 
звичаями і традиціями, активністю і патріотизмом своїх мешканців. 
Саме у цьому переконуємося, коли більше дізнаємося про громадські 
організації, зокрема про Чортківський районний осередок 
Всеукраїнського товариства «Лемківщина». Завдяки ентузіастам цей 
осередок було створено 15 липня 1990 р. Чисельність спочатку була 
невелика – всього 3 чол. Зараз значно більша – 400 активістів. 

За роки існування районого осередку лемки з Чорткова зробили 
багато добрих і цікавих справ. Насамперед, у 1997 р. відкрили 
«Лемківську світлицю», встановили пам’ятний знак «Скорбота». А 
головне – пам’ять про свою рідну лемківську землю, яка виливається 
у слові, пісні.

Тут на високому рівні працюють народні художні колективи, які 
пропагують музичну лемківську культуру. Серед них – «Любисток», 
«Лемківські гудаки», «Яворина» та інші. До різних культурних 
заходів залучаються також народні поети. Не залишаються поза 
увагою діти, які сольно чи ансамблево виступають під час багатьох 

* За матеріалами відеофільму, присвяченого 20-літтю Чортківського районного 
осередку ВУТЛ.
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заходів, їздять з концертами на «Лемківські ватри» до Польщі. А ще 
неповторні виступи лемків-артистів з Чорткова на українській землі 
– у Монастириськах, Львові, Тернополі.

Чортківську районну організацію очолює Марія Теодорівна 
Бабічук, енергійна, ініціативна, активна жінка, яка уміє творчо 
працювати на громадській ниві. 

МУЗЕЙНИЙ КОМПЛЕКС «ЛЕМКІВСЬКЕ СЕЛО»

15 грудня 1990 р. в Монастириськах – з метою запобігання 
асиміляції лемків, збереження їхньої культури, мови, побуту, обрядів 
– було утворене районне відділення товариства «Лемківщина». 
3 листопада 1996 р. при цьому Товаристві був закладений Музей 
лемківської культури і побуту. Ініціатором його відкриття став 
отець Анатолій Дуда, а організаторами-засновниками – Тиханський 
Михайло Миколайович, Гурей Стефанія Олександрівна, Громосяк 
Михайло Петрович, Гойняк Орест Степанович і ін.

16 вересня 2011 р. на сесії Тернопільської обласної ради було 
прийняте рішення реорганізувати «Монастириський комунальний 
музей лемківської культури і побуту» (установу Тернопільської 
обласної ради), і на її базі створити Музейний комплекс «Лемківське 
село».

Директором Музейного комплексу є один із його засновників 
Тиханський Михайло Миколайович. Науковими співробітниками 
– Грабчак Валентина Миколаївна і Сисак Віра Дмитрівна. Загальна 
кількість музейних експонатів основного фонду, що входять до 
Державного реєстру національного надбання, становить 1964 
одиниці. Приватна колекція – 300 одиниць.

За своїм спрямуванням музей етнографічний. Його експозиція 
побудована за тематичним принципом. Має вісім експозиційних 
залів, в яких представлена духовна і матеріальна культура лемків.

До Музейного комплексу відносяться і шість експозиційних 
будиночків, які знаходяться на Ватряному полі. В них експонується 
церковна вишивка, майстерні: столярна, кравецька і гончарна, і 
подвір’я ґазди з села Доброводи.

Крім будиночків тут також є капличка, дзвіниця і криниця, 
побудовані за підтримки Івана Гути.
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Мирон ГОЛОВАТИЙ
САМБІРЩИНА ВІДЗНАЧИЛА 65-РІЧЧЯ ОПЕРАЦІЇ 

«ВІСЛА»

Була неділя 29 квітня 2012 року. Ласкаво гріло сонечко. «Радуйся 
люд, весна красна надворі», – закликала природа, а на серце лягав 
смуток.

На площі перед залізничним вокзалом на постаменті на навхрест 
покладених залізничних рейках зі шпалами, що символізують 
страдницький шлях на всі сторони грішного світу українського 
люду, брутально вигнаного зі споконвічних батьківських земель, 
стоїть постамент Матері-українки. Вона пригортає своїх діточок, 
захищаючи від лихих людей. А за спиною у неї клунок, в якому все, 
що зосталося від її роками тяжкою працею нажитого майна. Десь 
там, за спиною, зосталася рідна земля, спалена хата, сплюндроване 
село, трупи замучених односельчан, могили предків. І перед очима, 
повних сліз, стелиться невідома дорога, на якій жде їх нужда та горе. 
Внизу постаменту з усіх чотирьох боків – таблички з написами: 
«Лемківщина», «Надсяння», «Підляшшя», «Холмщина», – землі, на 
яких споконвіків жили українці.

Не один ешелон-товарняк з вщент набитими вагонами людьми 
пройшов повз станцію Самбір. Стукотіли колеса, везучи людей в 
невідоме.

Біля пам’ятного знака, побудованого 1992 р. зусиллями місцевих 
патріотів, кожного року відбувається віче, присвячене цим трагічним 
подіям в українській історії.

Цього дня віче відкривала Поліна Прудник. До постаменту 
поклали квіти від голови міста та міської організації «Фронт змін». 
Від товариства «Надсяння» – самбірські пластуни Андрій та Богдан 
Бобаки.

Священнослужителі усіх конфесій спільно відслужили панахиду 
за жертвами акції «Вісла», за всіма жертвами злочинного виселення 
українців з Закерзоння та вивезення українського люду до Сибіру.

Отець Володимир Коркуна в своїй промові подякував 
нинішньому молодому поколінню за те, що воно не забуває 
про ті жахіття, що творилися злочинними режимами на нашій 
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землі. Заступник голови міста Юрій Леськів, голови Самбірської 
організації Всеукраїнського товариства «Лемківщина» Михайло 
Шпак та товариства «Надсяння» наголошували, що вже пройшло 
65 років від проведення акції «Вісла», однак потрібно робити все, 
щоб ці події не стерлися з нашої пам’яті. Також голова Самбірської 
організації Всеукраїнського товариства «Надсяння» зачитав 
звернення до Президента, Прем’єр-міністра, Голови Верховної 
Ради, щоб українці, виселені з батьківських земель, отримали статус 
депортованих. Усіх бажаючих підтримати це звернення попросив 
зголоситись.

Від українців, які проживають у Сибіру, слово мав наш земляк 
Володимир Самборський, який запевнив, що українці Сибіру не 
забувають свого коріння, своєї історії. Про події, що відбувалися на 
Закерзонні, нагадав станичний Самбірської станиці Братства ОУН–
УПА Микола Петрущак. Згадав про вимордовані села Павлокому, 
Завадку Морохівську, про героїчну боротьбу воїнів УПА. 

У цей же день, 29 квітня 2012 року, після закінчення віче в 
Самборі, відбувся мітинг-реквієм у с. Нагірне. Це село знаменне 
тим, що в ньому кожного року в першу неділю вересня відбувається 
Лемківська ватра.

Мітинг пройшов біля пам’ятного знака лемкам-переселенцям. 
Його вела Любов Тепла, керівник місцевого лемківського співочого 
гурту «Юш мелем», яка і сказала вступне слово, наголосивши, що 
акція «Вісла» весь час стукає в наші серця. До пам’ятника поклали 
вінки від районної ради і адміністрації – Генадій Дениченко і Ігор 
Бобровський, від самбірських пластунів – Андрій та Богдан Бобаки, 
від сільради – Ольга Бандура і Мартуся Кухар; гірлянда від Народного 
дому і бібліотеки с. Нагірне. Отець Іван Дубровський відправив 
панахиду за жертвами цих страшних подій. Зі словами засудження 
акції «Вісла» виступили: голова райради Генадій Дейниченко, голова 
самбірської організації Всеукраїнського товариства «Лемківщина» 
Михайло Шпак, станичний самбірської станиці Братства ОУН–УПА 
Микола Петрущак, вчителька місцевої школи Оксана Сорока, член 
товариства «Бощани» Мирон Теплий.

Мітинг закінчився співом Гімну України.
Люба Тепла, завідувач мистецького музею Леся Курбаса (Самбір), 

сказала:
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Пам’ятаймо, не забуваймо! 
Лем шануйте вшистко своє, 
Бо своє – то святе. 

Іван Русенко «Шануймо своє». 

У 2012 році виповнилося 125 років від дня народження 
визначного українського театрального діяча Леся Курбаса і 75 
років з часу його розстрілу більшовицькими катами за любов 
до України. Народився він у м. Самборі. Гастролюючи з театром 
«Руська бесіда», Лесь Курбас побував на Лемківщині: у Новому 
Санчі, Криниці, Горлиці. Тому зовсім логічно виглядала виставка, 
влаштована у мистецькому музеї Леся Курбаса під назвою «Ой ти 
доле, доле лемківська», приурочена 65-й річниці депортації лемків з 
їх споконвічних земель.

17 травня на відкриття виставки до музею завітали переселенці з 
сіл: Височани, Граб, Ожинна, Стежниця, Босько, Лісковате, Одрехова, 
Гирова.

Присутні хвилиною мовчання вшанували пам’ять жертв 
депортації. Багату та різноманітну інформацію почерпнули для 
себе учні СШ № 10 нашого міста, які завітали до музею разом 
з педагогами Галиною Білас та Наталією Лагодою. Переселенці 
ділились спогадами: Мирон Головатий, Мирон Грицько, Дмитро 
Гвозда. Зокрема, М. Головатий розповів, як польські вояки палили 
його село, польські банди чинили злочини в навколишніх селах. 
Мирон Грицко згадував, як до їхньої хати вдерлися два польські 
солдати. Один з них кричав: «Застшеліть бандеровцев!». Мати його, 
закриваючи своїм тілом двох маленьких діточок, впала на коліна 
і молилася. Другий вояка відповів: «Хіба ти не бачиш, що вона 
молиться?», – і їх залишили живими. Згадав і про те, як німецька 
влада за доглянуту господарку і худобу дала батькові нагороду, 
а москалі називали доброго господаря куркулем і йому «світив» 
Сибір. 

Дмиро Гвозда згадував, як у присілку Височан Кожушне 
поляки зробили із селян живий міст через р. Полонку і по їх 
спинах переходили річку. Згодом запрягли селян до воза і змусили 
босоніж везти майже 20 км трупи своїх вояків, вбитих воїнами 
УПА.
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Цікавим був виступ голови Самбірського осередку товариства 
«Лемківщина» Михайла Шпака, який недавно повернувся із V-го 
конгресу Світової федерації українських лемківських об’єднань, що 
12–13 травня проходив у м. Горлицях (Польща). 

На виставці були представлені довоєнні та сучасні світлини 
з життя лемків, афіші та світлини із проведених лемківських свят. 
Велика колекція книг із особистого архіву Івана Опалака і Михайла 
Шпака, різьблені твори Мирона Головатого. Експонувалась книга 
Михайла Шпака «Стежниця», у якій розповідається про злочини 
більшовиків у його рідному селі, про долю багатьох стежничан. 

Окремо хочеться відзначити роботу (різьба по дереву) Андрія 
Сухорського «Вівці мої, вівці», малярські роботи Миколи Моряка з 
села Гирова, графічний портрет його дідуся Миколи, який зробила 
його внучка Надія Паращич.

На виставці були представлені речі, надані Парасковією Сас, що 
походить зі с. Височани. Це вишивані рушники, пояс, крайка, корсет, 
вишиваний бісером, домоткана сорочка. Все це витвори рук її мами 
– Анни Сас, уродженки с. Щавне. Всі ці речі виготовлено з полотна, 
яке на кроснах виткав Дмитро Сас, що майстрував також ходаки. 
Всі модниці села Височани хотіли свої ніжки взувати в ходаки його 
роботи.

Викликали замилування ґердан, виготовлений з пацьорок 
бабусею Софії Головатої (зараз Софійка проживає у с. Височани, 
Польша), жіноча сорочка і горсет майстрині Марії Кряк (с. Височани) 
і вишивана запаска Олени Моряк (с. Гирова).

Були експоновані поштівка «Веселих свят та щасливого Нового 
Року» художниці Марії Янко, книга різьбяра Степана Кищака «Корені 
лемківської різьби» (п’ять книжок автор подарував). Крім музею 
Леся Курбаса, який щиро вдячний за подарунок, ще самбірському 
педколеджу і музею «Бойківщина». 

Багато матеріалів представлено про маляра-самоука Епіфанія-
Никифора Дровняка, якому 21 травня 2012 р. виповнилося 117 
років від дня народження: деякі репродукції його робіт, коротка 
автобіографія, світлини пам’ятників митця у м. Львові і м. Криниця 
(Польша).

Був виставлений «часопис простий, вандрівний, не барз 
періодичний» («Дротар»), на лицьовій стороні якого актуальні, 
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особливо сьогодні, слова поета лемка Івана Русенка: «Як пташкам 
повітря, Як рибам вода, Так лемкам потрібна Єдність і згода». Брали 
за душу також слова з вірша І. Русенка «Треба нам науки», написані 
на початку 30-х років: 

Хто нам другом? Хто врагом? 
Ми кожному вірили. 
На мотузку нас вели –
Своєї ми не мали цілі.

Чи не про сьогодення сказано?
Привертали увагу виконані аквареллю портрети в повний 

зріст лемка і лемкині в національних строях.
Слід згадати і про книжку !Лемківщино рідна, заколишу в 

красі твоїй» (упорядники В. Денисюк, О. Кровицька), в якій зібрані 
унікальні зразки творчої спадщини лемків, які публікувалися 
протягом 1934–1939 рр. у часописі «Наш лемко». До речі, книга 
ілюстрована малюнками художниці-лемкині Марії Янко.

Окремі відвідувачі висловили побажання щорічно організовувати 
такі виставки лемківської культури, адже на Самбірщині проживають 
вихідці з багатьох сіл і міст, що опинились по ту сторону колючого дроту.

Пам’ятаймо, не забуваймо з якого ми вийшли роду-племені, де 
наші корені.

Ігор ГАНЧОВА
ХІV ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ЛЕМКІВСЬКОЇ 
КУЛЬТУРИ В МОНАСТИРИСЬКУ 4-5 СЕРПНЯ 2012 р.

Фестиваль розпочався традиційним хід-парадом учасників 
фестивалю центральною вулицею Монастириська – від районного 
Палацу культури до Музею лемківської культури і побуту, з 
покладанням квітів до пам’ятника Тарасу Шевченкові.

Урочисте відкриття свята в урочищі Бичова розпочалося 
виконанням Державного гімну і підняттям Прапора України, 
Урочистої пісні лемків «Гори наші» і підняттям прапора ВУТЛ. Ведучі 
Богдан Пастух (Львів) і Ганна Ковалишин (Бучач) озвучили віршовані 
рядки: «Дзвони дзвонят, дзвони повідают: гнескы лемкы Ватру мают 
– вшыткы о тим знают.». 
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Свято благословили дев’ять священиків, яких очолював єпископ 
Бучацький УГКЦ Дмитрій Григорак.

Відкриваючи фестиваль, голова ВУТЛ Олександр Венгринович 
сказав: «Ми зібралися тут засвідчити, що наша культурна спадщина 
займає гідне місце у загальноукраїнській культурі». На відкритті 
з вітаннями виступали голови облдержадміністрації – Валентин 
Хоптян і облради – Олексій Кайда, міський голова Тернополя Сергій 
Надал, який представляв Асоціацію міст України. Олексій Кайда 
вручив О. Венгриновичу рішення Обласної ради про створення на 
базі Монастириського музею лемківської культури і побуту обласного 
музейного комплексу «Лемківське село».

Посвідчення про присвоєння почесного звання «Заслужений 
працівник культури України» отримала бандуристка Надія Кулик, 
викладачка Тернопільської музичної школи № 1. Почесними відзнаками 
облдержадміністрації «Честь і слава Тернопільщини» нагороджено 
відомих лемківських діячів Олександра Венгриновича, Оксану Будну, 
Ігоря Дуду, а також керівників Київського товариства «Лемківщина» 
імені Б.-І. Антонича Михайла Мацієвського та Івана Крісу. Велику 
групу лемківських активістів відзначено Почесними грамотами.

Головне вогнище-ватру освятив о. Анатолій Дуда-Квасняк, а 
запалив староста фестивалю Михайло Тиханський з Монастириська.

Благословення Монастириської ватри
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Концертна програма фестивалю почалося літературно-
музичною композицією «В українськім величавім хорі лемківський 
голос чутно в добрий час». За традицією, першим виступав народний 
лемківський хор «Яворина» з Монастириська (керівник – залужений 
працівник культури України Василь Баран).

Серед гостей фестивалю були Микола Горбаль і Олесь Доній з 
Києва – народні депутати України, відомі громадсько-політичні та 
культурні діячі, народний артист України Степан Савка. Лемків та іх 
нащадків у національних костюмах можна було побачити не лише 
біля сцени, але й по всьому Ватряному полі. Люди шукали друзів, 
знайомих, рідних і просто краян. Повсюдно звучала лемківська мова-
бесіда.

Під час свята було освячено «Хату гончара» і криницю на 
її подвір’ї, зведені за сприяння «Тернопільгазу». Це вже сьомий 
будиночок, що входить до майбутнього музейно-етноґрафічного 
комплексу «Лемківське село» (директор Михайло Тиханський). 
Планується, що комплекс діятиме під відкритим небом протягом 
цілого року. Відкрита ще одна хата-музей, в якій було розміщена 
документально-ілюстративна виставка про акцію «Вісла». 

Порівняно з минулими роками, цьогорічний фестиваль 
доповнився окремою дитячою сценою, біля якої діяли різноманітні 
атракціони. Дитяча ватрочка тривала майже чотири години. Вона 
зібрала численних глядачів – юних і дорослих. Дітки принесли на 
сцену неповторну культуру своїх дідів і прадідів. 

Біля дитячої сцени – наметове містечко, в якому діяла 
безкоштовна деґустація традиційних лемківських страв і напоїв. 
Господині з усіх сіл Монастирищини пригощали гостей свята такими 
стравами: бандуряники, капустяники, мастило, палюшки, сирники, 
пироги, шмаряни (галушки), кіселиця, ґрулі-компери з фриканим 
молоком та інша смакота. Рецепти наїдків, які сподобалися, можна 
було отримати в кожному павільйоні.

На цьогорічню Ватру приїхали майстри вишивки, різьб’ярства, 
ткацтва, ковальства, гончарства. Кожен район Тернопільщини 
виставляв свою експозицію народної творчості. Проводилися 
майстер-класи: народні майстри вчили розмальовувати писанки, 
творити прикраси з бісеру. Хто бажав, той міг самостійно виготовити 
сувенір. Роботи лемківських, і не лише лемківських, майстрів 
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користувалися заслуженим попитом серед учасників свята. Для 
торгівлі низькопробних «китайських» товарів виділені окремі місця 
вздовж дороги. 

У фестивалі взяли участь майже 100 художніх колективів та 
окремих виконавців – професійних та аматорських, із багатьох 
областей України. Виступав ансамбль «Старичанка» зі Словаччини. 
Пісні звучали до пізньої ночі. Кількість присутніх колективів, 
учасників концертної програми і гостей свята щороку зростає. 
Журналісти і представники влади називали різні цифри присутніх: 
25, 30, 48 і навіть 50 тисяч.

Увечері проходила молодіжна забава за участю популярних 
гуртів «Дзвони» з Коломиї, «Зорепад» із Підгайців, «Еміґран-Ти» з 
Монастириська. Танцювали всі – юні і літні ватряни. Опівночі небо 
прикрасило різнобарвні вогні фейєрверку.

Недільний день розпочався з Божественної літурґії за участю 
хору церкви Воздвиження Чесного Хреста (реґент Віра Дудар). Перед 
капличкою зведене 25-метрове покриття від сонця або на випадок дощу. 

І хоч фестиваль був приурочений сумній даті – 65-річчю акції 
«Вісла», він пройшов на оптимістичній ноті. Сонячна, спекотна 
погода сприяла святковому настроєві, приємним враженням та 
емоціям ватрян.

Марія ВАНІВ
ДО ЗУСТРІЧІ НА ЮВІЛЕЇ!

(з лемківської ватри в Нагірному)

Прошу лемків дуже, з слезами благаю:
Свою рідну землю нех не забивают.
Не найдете в світі землю таку саму, –
Любте край свій рідний, як любите маму.

Хвилюючими словами «Лемківського заповіту», написаного 
Степанією Грицьків з Чорткова, розпочалася уже IX Лемківська ватра 
в Нагірному «До тебе лину, моя рідна земле». Як і щороку, свято 
чисельно зібрало в першу неділю вересня не тільки лемків, але й 
українців інших етнічних груп, яким близька лемківська культура.
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За час проведення фестивалю склалися традиції, яких 
організатори намагаються неухильно дотримуватися. Місцеві отці 
Василь Бухній та Іван Дубравський поблагословили сходини. Над 
ватряним полем розвівалися Державний прапор України, який підняла 
лемкиня, директор школи Ольга Пиць, чорно-червоний прапор 
революції, піднятий за рішенням сесії Самбірської районної ради 
на знак захисту української мови головним станичним Самбірської 
станиці братства вояків ОУН-УПА Миколою Петрущаком та 
пластунами Богданом і Андрієм Бобаками, та прапор Лемківщини, 
винесений на сцену головою Самбірського осередку Всеукраїнського 
товариства «Лемківщина» Михайлом Шпаком.

Кошики квітів до фігурки Божої Матері, пам’ятного знака з 
портретом Тараса Шевченка та до каменя, на місці якого постане 
пам’ятник переселенцям, поклали достойні жінки з лемківських 
родин, котрі носять ім’я Марія: Марія Мельникович, Марія Кушнір, 
Марія Бобер. Їм допомагали Маруся Бобак та Маруся Тепла.

Як і щороку, ватру запалили Йосип Бобак, Віталій Зиньчак і Тарасик 
Гук – представники трьох поколінь лемківських родин. Вітальне слово 
виголосив Голова Львівської обласної організації Всеукраїнського 
товариства «Лемківщина» Степан Майкович. Також привітав зібраних 
голова Самбірської районної ради Геннадій Дейниченко.
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Незмінні ведучі Люба 
Тепла та Марія Ванів. Відтак 
концертну програму розпочав 
знаний по всіх усюдах, в Україні 
і за кордоном, народний хор 
«Лемковина» (керівник Богдан 
Кривко), який гідно презентував 
лемківські пісні й гумор. 
Своє мистецтво й захоплення 
культурою предків дарували 
глядачам вокальний ансамбль 

«Яворина» з м. Дрогобич (керівник Ліля Андрух), народний хор з 
м. Борислав «Лемківська студенка» (керівник Світлана Шемеляк) 
та гуморист Микола Прибило, заслужений артист України Остап 
Стахів з м. Львова, фольклорний ансамбль «Джерело» (керівник Ігор 
Федоренко) з м. Самбора, голова Калуського осередку товариства 
«Лемківщина» Федір Лабик. 

Щедрими оплесками глядачі супроводжували пісенні виступи 
депутата обласної ради Остапа Канаки та фіналіста проекту «Голос 
країни-2» Володимира Опілка зі Львова.

Особливо зворушили серця присутніх своїм виконанням 
лемківських пісень наймолодші учасники програми, внуки й 
правнуки лемків-переселенців: Божена Гамар (м. Борислав), Андрій 
Денько (м. Самбір), Наталя Нестерівська (с. Нагірне).

Забавляли глядачів і місцеві артисти. Як завжди, з успіхом 
виступали народний ансамбль лемківської пісні «Юш мелем» 
(керівник Люба Тепла) і танцювальний колектив «Едельвейс» 
(керівник Наталя Кузбит) Народного дому с. Нагірне. Своїм співом 
збагатили програму солісти Світлана Скипакевич, Олександр Роман 
(обоє з Ралівки) та Зоряна Боднар з Нагірного. Забава для молоді, яка 
розпочалася на ватряному полі і супроводжувалася музикою гурту 
«Сузір’я» (керівник Роман Терлецький), а згодом перемістилася в зал 
Народного дому, справді тривала ледь не до білого рана.

Приємно відзначити, що слава про Лемківську ватру в Нагірному 
розійшлася за межі району, області, а й навіть України. Цього року 
погрітися душею при нашій ватрі приїхали гості з Австралії, США, 
Австрії. Разом з пам’ятними сувенірами вони повезуть додому гарні 
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враження, почуття єднання з братами по крові, мелодії давно не 
чутих батьківських пісень та звуки говірки.

Організаторами свята виступили Самбірська районна рада, 
Самбірська райдержадміністрація, Ралівська сільська рада, обласна 
організація товариства «Лемківщина», громадська організація 
«Бощани». А генеральним спонсором ватри вже третій рік є мережа 
магазинів «Інтер’єр», яку очолює гоноровий лемко Ростислав Кітик. За 
його щедрі пожертви – від усієї лемківської громади «Боже заплать!». 
Дякуємо всім, хто допомагав у проведенні ватри, а найбільше 
організаторських старань доклав керуючий справами районної ради 
Михайло Павлючик. Дякуємо всім присутнім за участь, виконавцям 
за чудовий репертуар. А найбільша наша вдячність Господу Богу за 
те, що подарував нам прекрасну погоду й можливість зустрітися.

І хоч потроху заростають стежки й дороги, що вели колись до 
прабатьківських осель на Лемківщині, та «гори наши» все ж так 
само шумлять і пам’ять предків озивається в серцях нащадків. Це 
засвідчила особлива атмосфера нагірнянської ватри, де знову були 
зустрічі з приятелями, з родиною, де були спогади, пісні, розмови, де 
витала думка: через рік – ювілейна десята ватра! До зустрічі!

11 листопада 2012 р. у м. Городку Львівської області року 
пройшов фестиваль-конкурс «Пісні незабутого краю». У ньому 
брали участь колективи і солісти, родини яких були депортовані з 
етнічних українських земель. Серед учасників цього свята були також 
ті, що репрезентували свою творчість на лемківському музичному 
матеріалі; це переважно вихідці з Лемківщини. Серед призерів 
фестивалю-конкурсу – Ґран-прі отримав жіночий вокальний 
ансамбль «Журавка» (м. Жовква Львівської обл.), а також відзначені 
– вокальний ансамбль «Гречні фраїрки» (м. Монастириська 
Тернопільської обл.), вокальний ансамбль «Горлиця» (м. Пустомити 
Львівської обл.), фольклорний дитячий гурт «Барвінок» (м. Львів), 
ансамбль народної музики «Джерело» (м. Самбір Львівської обл.), 
хор «Галичина» (с. Керниця Городоцького р-ну), «Барви» (м. Львів), 
солісти – Галина Пелих, Василина Жалівців, Федір Лабик; дитячий 
колектив «Лемчатко» (м. Калуш), серед танцювальних колективів – 
«Діброва» (м. Львів). Дуже сподобався виступ найменшої учасниці 
трирічної Оксаночки Процак, яка отримала приз глядацьких 
симпатій за художнє слово.
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КНИЖКОВІ НОВИНКИ

Валентина ДЕНИСЮК 
МАТЕРІАЛИ ДО ХРОНОЛОГІЇ ІСТОРИКО-

КРАЄЗНАВЧИХ ПОДІЙ НА ЛЕМКІВЩИНІ. XII ст. – 1939 р.

Під такою назвою у Фундації 
дослідження Лемківщини у 
Львові готується до друку праця 
дослідниці Лемківського краю 
Валентини ДЕНИСЮК, відомої 
читачам як співавтора (із 
Ольгою КРОВИЦЬКОЮ) книжки 
«Лемківщино рідна, заколишу 
в красі твоїй» (Львів, 2002; 2-ге 
вид.–Львів, 2009). Опрацьовуючи 
матеріал газети «Наш Лемко» (усі 
числа за 1934–1939 рр.), Валентина 
ДЕНИСЮК створила своєрідну 
історію Лемківського краю. 
Пропонуємо читачам невеличкий 
фрагмент із цієї праці. Надіємось, що 
знайдуться добродії, які фінансово 
посприяють у виданні цієї книжки 

(усього 100 с.). Тим більше, що з авторкою трапилось велике нещастя – 
повністю втратила зір, і вже більше сама не може нічого робити. 

ХІІ ст., 1103 — 1199 рр.
1103 р. Згадка про містечко Сянік (за часів розгрому половців на 

Лемківщині).
1150 р. У Галицько-Волинському Літописі вперше згадується 

містечко Сянік. Наступні згадки за 1202, 1206 та 1231 роки. В пізніших 
документах воно називається містом.

1163 р. Перша згадка про місто Новий Санч.
ХІІ ст. У документах згадується містечко Мушина. Віддалене на 

45 км. від міста Нового Санча та на 10 км. від села Криниця. Є здогад, 

Валентина Денисюк
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що тоді побудовано оборонний замок над берегами р. Попраду й р. 
Мушини, одначе за часів польського короля Казимира Великого в 
містечку Мушина життя вимерло з невідомих причин. В кінці 30-х 
рр. ХХ ст. на цьому місці ще знаходилися руїни замку. Містечко 
Мушина, оточене зі заходу р. Попрадом, від півночі р. Мушинкою, 
мало шість щавових (кисловодних) джерел; вода помічна на недуги 
серця, шлунку, жіночі та нервові недомагання. 

ХІІІ ст., 1250 — 1299 рр.
1250 р. За часів українських галицьких князів в м. Сяноку була 

збудована дерев’яна церква св. Великомученика Димитрія.
ХІІІ ст. Письмові згадки про лемківські села Велику й Малу 

Волицю, які на початку XIV ст. утворили одне село Волиця.
ХІІІ ст. Лемківське село Костарівці заселене ще за княжих часів 

(ХІІІ — ХІV ст.).
ХІІІ ст. Відоме село Пельня.
ХІІІ ст. Засноване село Сянічок.

ХІV ст., 1335 – 1399 рр.
1335 р. Відоме лемківське село Брунарі Вижні з грамоти 

польського короля Казимира Великого, в якій призначено для церкви 
в Брунарах одну ріллю. 

1337 р. Оселя Семушева заснована Іваном Мушівським, 
власником села. Село розкинулося між Волоською й Сільною 
Тирявою над р. Тирявкою, яка вливається у р. Сян. Віддалене на 4 км. 
від м. Мриголоду. Розбудоване на двох узгір’ях підніжжя Солених Гір 
(672 м. над рівнем моря). Вдавнині село лежало на схід до с. Голучкова, 
там, де ще на початку ХХ ст. знаходилося поле, яке називали в народі 
Церковиськами. Там була колись церква й самостійна парохія, яка 
існувала до 1813 р.

1340 р. За польського короля Казимира Великого місто Сянік із 
іншими княжими городами переходить під панування Польщі.

1345 р. Згадується в документах село Солотвини. 
1345 р. Згадується в документах село Лабова. 
1352 р. Польський король Казимир Великий дав право Яковові 

Іскрі (25 січня 1352 р.) в лісах, що звалися Обрінів і Брахцин, над р. 
Вислокою, заснувати там село на німецькім праві під назвою Обрінова.
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1353 р. Перша історична згадка про село Андріївку (Ново-
сандеччина) – в час загального заселення Мушинської округи. В цій 
історичній довідці говориться про те, що Михайло Матіїв одержав 
в цьому році королівський привілей від короля Казимира Великого. 

В Андріївській церкві до 1939 р. знаходилась залізна штаба, 
яку використовували з незапам’ятних часів замість дзвона. Дехто 
виводить початок села від імені св. Апостола Андрія, який на Україні 
проповідував Христову віру. Одначе більш правдоподібним є те, що 
перший поселенець, який прийшов сюди зі сходу та поселився в 
теперішній Андріївці, звався Андрій, і від нього пішла назва села. Від 
села найближче до містечка Мушини.

1359 р. Згадується в документах село Березів.
1368 р. Дідич сіл Шимбарку й Береста в Грибівській окрузі — 

Іван Гладиш, українець, поміняв с. Берест за якісь посілості коло села 
Бохні.

1377 р. Засноване село Мацина Велика.
1381 р. Оселя Ганцльова в Ланцутській окрузі була заснована 

біля 1381 р. німецьким поселенцем Ганзелем Лянгом на основі 
магдебурського права. Як відомо, перші поселення виникали 
в західних Карпатах на руському праві, пізніше на волоському, 
німецькому, магдебурському та польському праві (королівські 
привілеї).

1391 р. Засноване село Поворозник .
1391 р. Побудовано Мушинський замок.
1391 р. З цього року село Брунарі перейшли з Мушинського 

ключа (королівські добра) в посідання Краківських латинських 
епископів.

Ольга КРОВИЦЬКА
«СЕЛО ГОНЯТИЧІ НА ЛЬВІВЩИНІ»

У травні 2012 р. в с. Гонятичі Миколаївського району Львівської 
обл. відбулась презентація книжки «Село Гонятичі на Львівщині». Ідея 
видати книжку належить Марії Вавричин (Старчак), яка народилася 
у квітучому селі Мшані на Лемківщині. У роки війни малу Марію з 
родиною депортували в село Гонятичі. Історик за фахом, пані Марія 
видала книжку про село Мшану, що на Лемківщині, де вона прожила 
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свої перші десять років. Логічним кроком було і видання книжки про 
Гонятичі, бо це село було її другою Батьківщиною: тут вона ступила 
на життєву дорогу, звідси пішла у засвіти.

Зреалізував цей проект уже після смерті Марії Вавричин її 
чоловік – Степан Вавричин, родина якого походить із цього села. 
У сільському Народному домі було велелюдно. На сцені – місцеві 
школярі, які читали прозу і вірші, виконували пісні. Вони дійсно 
подарували усім присутнім відчуття гарного патріотичного свята. 

Марія ГОРБАЛЬ
Єжи ГАРАСИМОВИЧ. Руський ліхтар, або небо лемків. 

Поезія 1957–1999. – Львів: «Світ», 2003. – 464 с. 

Інформація про цю книжку прозвучала у виступі директора 
Державного спеціалізованого видавництва «Світ» Ігоря Андрійовича 
Мельника на Львівському телебаченні. Хоча книжка вийшла в світ 
10 років тому і шановний пан директор з приємністю віддав мені 
останній примірник з півторатисячного тиражу, я, все ж, хочу про неї 
говорити. 

Автор книжки – Єжи ГАРАСИМОВИЧ (1933–1999) – син 
польського офіцера, хрещеного у греко-католицькому обряді. 
Батько поета походив зі спольщеної української родини, мама – зі 
спольщеного татарського роду. 

«Пишу у дві руки, – згадує Єжи ГАРАСИМОВИЧ у «Слові до 
автора книжки». – Двома листяними перами. Намагаюся зблизити і 
людей, і гори. Напевно, у мене є щось від рарога або яструба. І це 
буквально. Мої крила правдиві, звичайні. Мій вірш справді кружляє 
над лемківським селом. Нелегко мене виполошити з-над якоїсь 
долини. На столі маю церковний ліхтар, але пишу польською. Належу 
до польської культури і водночас до греко-католицької церкви.».

Книжка ще знаменна тим, що зробив «вибір та переклад з 
польської» Ігор КАЛИНЕЦЬ. Проілюстроване ж видання світлинами 
поета, елементами лемківської архітектури та репродукціями картин 
Никифора ДРОВНЯКА з Регіонального музею у м. Новий Санч 
(Польща). Друкуємо ці репродукції Никифора Дровняка, а також 
дещо із поезії Єжи ГАРАСИМОВИЧ.
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З РОДИННОГО ПРИСМЕРКУ

З родинного присмерку 
вирізняється
біліє
прадід мов пугач

Мав він дім
копами пшениці
підпертий

І коней 
гнідих табуни
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І велику
як містечко
пасіку

Бородатий прадід 
нікому не кланявся
сидів за столом
як Пантократор

А взимку 
сходилися люди
до Гарасима
на байки

Петро КОГУТ, Іван КРАСОВСЬКИЙ. БІЛЯ ДЖЕРЕЛ 
РІДНОЇ КУЛЬТУРИ. – Львів: «Сполом», 2011. – 32 с.

У брошурі аналізуються 
початки культурного життя лемків 
в Україні після їх депортації в 1945–
1946 рр. Автори книжечки, одні із 
ентузіастів такого лемківського 
культурного відродження у Львові, 
діляться спогадами про створення 
в 1969 р. в місті співочого ансамблю 
«Лемковина», у 1988 р. – Товариства 
«Лемківщина», у 1991 р. – «Фундації 
дослідження Лемківщини» На 
завершення автори розповідають 
про розбудову в Шевченківському 
гаю (Музеї архітектури і побуту 
під відкритим небом у м. Львові) 
лемківської церкви Святих 
Володимира і Ольги, церкви, яка 

стала місцем паломництва лемківської громади чи не з усієї України, 
а також про експозиції невеликого Музею історії та культури лемків, 
що знаходиться поряд з церквою.
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Іван КРАСОВСЬКИЙ. ТІЛЬКИ З РІДНИМ НАРОДОМ. 
(Про історичну і національну ситуацію в середовищі 

«русинів» (українців) – автохтонів Карпат). 
Видання друге, виправлене, доповнене. – 

Львів: «Сполом», 2012. – 88 с.
 

Процес національного 
відродження, який охопив усю 
Україну, прийшов у Карпати 
з деяким запізненням через 
довготривалу залежність від 
інших держав (Польщі, Угорщини, 
Чехії, Австрії). Саме тому тут 
збереглася давня назва українців-
«русинів». Вороги нашого народу 
всіляко намагалися і намагаються 
відірвати мешканців Карпат 
від рідної Батьківщини Русі 
(України), проповідуючи, що 
автохтонні мешканці Карпат – 
окрема східнослов’янська нація 
«карпаторосів». Сьогодні цю 
ідею взяли на озброєння окремі 
політичні сепаратисти. 

Реально оцінивши ситуацію, автор, історик за фахом, дійшов 
висновку, що дальший розквіт і розвиток українців Карпат 
можливий лише в суверенній Україні, в єдиній сім’ї українського 
народу. 

ЛЕМКІВСЬКА КНИЖКА В ІНТЕРНЕТІ

В Інтернеті на сайті lemko.org можна ознайомитися із рядом 
видань на лемківську тематику, які вийшли як в Ураїні, так і в світі. 
Це, зокрема, такі, як:

Володимир Ардан. Мої рідні Поляни (Львів, 2011).
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Ярослав Бодак. Лемківщино моя мила. Пісні Анни Лраган з 
Галицькой Лемківщини. 372 c. Український Рейтинг ( Київ, 2011).

Богдан Горбаль, Владек Максимович. Лемківска Народна 
Музыка на Восковых Циліндрах (1901–1913) і Американьскых 
Рекордах (1928–1930). (Львів, 2008).

Галина Щерба. Розквіт і Трагедія Лемківщини. (Львів, 2011).

«Акція «Вісла» в контексті Украінсько-Польських Відносин XX 
століття. (Івано-Франківськ, 1997),

та багато інших видань, з яких можна почерпнути глибин душі 
Лемківського краю.
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ВІДІЙШЛИ У ВІЧНІСТЬ

6 листопада 2012 р. на 93-му році 
життя перестало битися серце Петра 
Михайловича Когута. Попрощатися 
з дорогою людиною прийшла численна 
лемківська громада не тільки Львівщини, 
а й з-за кордону. Чин похорону відбувся 8 
листопада із міської похоронної каплички. 
Відслужили чин похорону настоятель 
каплички, а також настоятель Лем-
ківського храму св. Володимира і Ольги 
отець Анатолій Дуда. 

Подаємо спогад Івана Красовського 
про його найкращого побратима і 
однодумця Петра Михайловича Когута. 

Іван КРАСОВСЬКИЙ
ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ КОГУТ

Майже неможливо перерахувати тих заходів, у проведенні 
яких не брав би участі відомий діяч на ниві культури лемків, 
публіцист і журналіст Петро Когут. Заслужений працівник 
культури України, нагороджений Почесною грамотою Верховної 
Ради України. Це була людина, сповнена молодечої енергії, 
запалу, тонкої інтелігентної витримки. Його серце завжди було 
переповнене любов’ю до рідної Лемківщини, а його дім завжди 
був домом для кожного лемка.

Народився Петро Михайлович Когут 19 листопада 1919 р. в селі 
Петруша Воля, поблизу міста Коросно на Лемківщині. Після сільської 
початкової школи у 1936 р. закінчив кооперативні курси у Львові. 
Повернувся у рідне село на роботу продавцем у місцевій крамниці 
кооперативи «Господарська спілка».

Під час Другої світової війни, разом з іншими побратимами-
лемками, включився у Рух Опору проти німецьких окупантів. У 
часі воєнних подій не один раз потрапляв у, здавалося б, безвихідні 
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ситуації, але вроджена кмітливість і винахідливість допомагали йому 
кожного разу знаходити вихід з трудного становища.

Після війни П. Когута спіткала доля вигнанця з рідної 
Лемківщини. В Україні він працював на різних ділянках культури 
і торгівлі, але прагнення до поглиблення знань не покидало 
його. Вступив на юридичний факультет Львівського державного 
університету ім. Івана Франка. Після закінчення, з 1962 до 1988 рр., 
працював директором ресторану готелю «Інтурист» (тепер «Жорж»). 
Одночасно був заступником голови правління Львівського відділення 
Товариства «Україна», заступником голови обласного відділення 
Українського фонду культури. Постійно підтримував ділові 
контакти з діячами культури української діаспори, з лемківськими 

Петро Когут, Федір Ґоч та Владек Максимович з 
дружиною, 2010 р.
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громадськими організаціями в США, Канаді, Польщі, Словаччині та 
інших країн. Підтримував дружні стосунки з архієпископом Адамом 
у Сяноці, керівником лемківського музею в с.Зиндранова (Польща) 
Федором Ґочем.

П. Когут був відомий також як журналіст. Він – автор численних 
статей, нарисів, виступів на українському радіо і телебаченні, 
публікацій про Лемківщину, побут і культуру її мешканців. Свої 
праці публікував в українській та зарубіжній періодиці, лемківських 
збірниках і календарях.

Один з ініціаторів і засновників хорової капели «Лемковина» 
(1969), громадської організації – товариства «Лемківщина» (1988), 
був обраний першим головою Товариства (1988–1989). У 1991 р. при 
активній участі П. Когута у Львові створюється ще одна громадська 
організація – Фундація дослідження Лемківщини, яка швидко 
здобула високу оцінку серед лемків України. З ініціативи Фундації у 
1992 р. збудована Лемківська церква св. Володимира і Ольги, створена 
експозиція Музею історії та культури лемків, видавниче об’єднання 
«Бібліотека Лемківщини».

Уся лемківська громада глибоко сумує з приводу втрати дорогої 
людини. Нехай земля буде йому легким пухом. Вічна йому пам’ять.

НА 55-му РОЦІ ЖИТТЯ РАПТОВО ПОМЕР ЮРІЙ 
МАРКАНИЧ

13 липня 2012 р. на 55-му році 
життя раптово помер Юрій Павлович 
МАРКАНИЧ – один з провідних діячів 
лемківського руху в Україні.

Народився 4 травня 1957 р. у смт. 
Брошнів-Осада Рожнятівського р-ну 
Івано-Франківської області. Свою 
трудову діяльність Юрій Павлович 
МАРКАНИЧ розпочав з 1974 р. столяром 
Брошнівського лісокомбінату. З 1975 по 
1987 роки – служба в лавах Збройних 
Сил, У 1986 році закінчив Київський 
державний інститут культури ім. О. І. 
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Корнійчука. З 1987 по 2000 р. – служба в органах внутрішніх справ 
України, старший офіцер. 

З 2000 р. – пенсіонер органів внутрішніх справ. З 2006 року 
проводив активну громадську діяльність на теренах Прикарпаття. 
На громадських засадах був головою регіонального міжрайонного 
лемківського товариства «Бескидське земляцтво», з березня 2008 р. 
– член Колегії Всеукраїнського товариства «Лемківщина», з травня 
2012 р. – член Президії Світової Федерації Українських Лемківських 
Об’єднань (СФУЛО). Депутат Брошнівської районної ради Івано-
Франківської області. 

Зарекомендував себе активною, творчою особистістю, патріотом 
свого краю. З його ініціативи проводились численні резонансні 
громадські заходи як в Рожнятівському районі, в Івано-Франківській 
області, так і за межами України. Як приклад, створення у 2010 р. 
першої на Прикарпатті «Бойківсько-лемківської світлиці-музею» в 
смт. Брошнів-Осада.

Ю. П. Марканич проводив постійну активну роботу по духовному 
відродженню на історико-етнічних землях Західної Бойківщини 
та Лемківщини, яку творить для збереження і передачі наступним 
поколінням батьківської віри, традицій і звичаїв. Завдяки йому 
була налагоджена тісна співпраця з державними та громадськими 
інституціями Республіки Польща як громадських організацій, 
так і державних органів Івано-Франківщини. Було підписано ряд 
міжрегіональним угод по співпраці. Як результат – проведено заходи 
по встановленню і освяченню семи Пам’ятних Хрестів жертвам 
депортації в селах Бескидів – Криве–Присліп, Довжиця, Смерек, Луг, 
Ветлина, Струбовисько, Яворець, Завій та ін. (повіт Ліско, Польща), в 
яких взяли участь тисячі жителів Прикарпаття, як депортованих з цих 
сіл, так і їх нащадків. В 2012 р. також було освячено туристичні шляхи 
по зниклих селах із встановленнях двомовних польсько-українських 
вказівників назв на таблицях, дорожних стендах вказівниках.

Щорічно, у селах та містечках Прикарпаття, де компактно 
проживають етнічні українці (лемки, західні бойки), які були 
насильницьки виселені з українських історико-етнічних земель 
в Польщі на територію України в 1944–1946 рр., Ю. П. Марканич 
організовував і проводив заходи по відродженню культури, побуту, 
традицій та звичаїв переселенців (науково-практичні конференції, 
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відкриті уроки у школах, Дні Пам’яті, свято «Запусти», майстер-класи 
з писанкарства «Великодня писанка» та ін.). Був ініціатором створення 
у м. Івано-Франківську міського товариства ВУТ «Лемківщина».

Його життєвий шлях залишиться прикладом для багатьох, а 
світла пам’ять буде завжди в серцях тих, хто його знав, шанував і 
любив .

З «Національного Етнічного Порталу Lemky.com»

Присвячується пам’яті Юрія
від дружини Олександри

У Бескидах сонце сходить,
Довго не заходить.
В селі Прислупі між горами
Наш Юрко Марканич ходить.

Жили в цьому селі його батько й мати,
Щасливії там їх пройшли роки.
Та жити людям в щасті вороги не дали.
Депортували. Сльози. Розпач. Біль.

Уже пройшло багато років,
Позаростали цвинтарі.
І стежки не знайшли ані одної
До отчих і прадідівських могил.

І тут нам Бог послав людину
Щоб врятувати Лемківщину,
Щоб відновити цвинтарі,
І память людську відновити.

Задумався над цим наш Юрій.
В його душі з’явилася туга:
Що пусткою тепер стоїть земля,
Де ступала прадідів нога.

А колись ходили люди босими ногами
До церковці на відпусти святі.
В руках несли свічки воскові,
Щоб пом’януть за упокій.

Вернувшись, Юрій із Бескидів
Обітницю дає собі:
«На місці церкви в кожному селі
Поставлю хрест трьохраменний святий.»

Над цвинтарями здіймаються хрести
Дубові, трьохраменні.
Під ними сплять прадідів доньки і сини,
Які погасли, як ранкові зорі.

Вже сім хрестів поставив у Бескидах
Й двомовні назви вже у селах є.
І туристичний шлях освячено Отцями. 
І храм в Балигроді відновив.

Музей відкрив у Брошневі-Осаді
Щоб люди пам’ятали звичаї свої.
Як колись шили, ткали, пряли,
Орали, сіяли, і справи порали свої.

Збирав дітей у табори в Бескидах.
І фільми-спогади людей збирав.
Все – для нащадків.
Щоб не зникли ані обряди, ні традиції батьків.

Останній, шостий фестиваль у Рівні
Дзвінкою піснею пролився.
Зібравши тисячі людей
На славу й велич Лемківщини.

Багато добрих справ зробив.
Немов спішив ти жити.
Як вітер невгамовний – всюди був.
Й енергією всіх запалював своєю.

І обривається життя твоє
У віці молодому.
Покликав Бог до себе в небеса.
Там теж потрібна твоя добрая душа.
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Галина ЩЕРБА,
Ліліана ЯРЕМКЕВИЧ

ПАМ’ЯТЬ ПРО ВАСИЛЯ ЩЕРБУ

2 червня 2012 р. на 90 році 
життя відійшов у вічність великий 
патріот Лемківщини і України Василь 
Омелянович Щерба.

Народився Василь у 
селянській національно-свідомій і 
глибоковіруючій родині Омеляна 
і Марії Щербів 19 травня 1923 р. у 
чарівному селі Свіржові Руській 
колишнього Ясельського повіту. 
Початкову освіту здобув у рідному селі. 
Захоплювався читанням книжок про 
козаків, січових стрільців, а оскільки 
батько, будучи головою «Просвіти», 
передплачував газети «Народну 

справу», «Наш Прапор», «Наш Лемко», то завжди було щось нового й 
цікавого почитати.

У 1943 р. Василя забирають на примусові роботи до Німеччини, 
звідки повернув у травні 1945 р. – по закінченню війни. Село було вже 
переписане на виїзд, і він разом з родиною був виселений у Донецьку 
(тоді Сталінську) область. Там прожили один рік і переїхали до 
Львова, де й осіли на постійно. Виховав трьох дітей: дочок Лідію й 
Галину, та сина Миколу, і шестеро онуків.

Поховали Василя Щербу коло його дружини на цвинтарі у с. 
Поршна Пустомитівського району Львівської області. 

Бескиди плачуть за тобою,
І річки, у яких купався ти не раз.
І навіть сонечко, яке ти зустрічав уранці
Не зігріває душу й серце, як колись.

Дорогий наш Юрію, татусику, дідусю!
Сумуємо ми за тобою дуже!
Й не має таких слів,
Щоб описати нашу біль!

Любиму розпочату твою справу
Продовжим я, дружина, дочки й внуки.
Продовжим гідно, так, щоб в небесах
Сіяла завжди посмішка твоя.

Спокійно спи, наш дорогенький.
Ми щиро будемо молитись,
Бо твою душу Бог забрав
На небі теж добро творити.
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Ольга КРОВИЦЬКА
СТЕПАН ВАВРИЧИН († 28.07.2012)

Наймолодший син Якова та Розалії, Степан Вавричин народився 
у 1930 р. у с. Гонятичі Миколаївського р-ну Львівської обл. У 1947 р. 
після закінчення сільської школи вступив до Львівського училища 
«Укркондитер» на шоколадно-цукерочний відділ. Згодом працював 
майстром виготовлення вищих сортів цукерок на кондитерській 
фабриці ім. Кірова у Львові. І знову навчання – у Львівському торгово-
кооперативному технікумі, Львівському народному університеті 
(економічний факультет). Упродовж 15 років працював на різних 
посадах у Львівській облспоживспілці і в системі львівського 
громадського харчування.

У 1958 р. одружився з лемкинею Марією Старчак, родина якої 
була депортована із лемківського села Мшана внаслідок операція 
«Вісла». Степан Вавричин прожив у подружжі з п. Марією 52 роки. 
За півтора року після її смерті сам відійшов у вічність. Пан Степан 
у всьому підтримував свою дружину. Неодноразово їздив на 
Лемківщину, захоплювався лемківськими народними піснями, бо й 
сам змалку любив музику: грав на акордеоні в клубі, на весіллях. 

У сонячну днину хоронили пана Степана чимала їхня родина, 
сусіди, приятелі, які віддали останню шану цій добрій, чуйній, 
невтомній, творчій, сердечній Людині. Вічная Пам’ять!

Юліан ФРЕНЧКО,
заступник Голови товариства «Лемківщина» у Львові,

член колегії ВУТЛ, голова КК СФУЛО 

ЗГАДАЙМО ІЛЛЮ ЧУЛИКА

Минуло більше десяти років, як відійшов від нас один із засновників 
товариства «Лемківщина» у Львові, член Президії СФУЛО Ілля Чулик.

8 березня 2002 року перестало битися серце великого патріота 
Лемківщини, людини енциклопедичних знань, великого збирача 
і популяризатора української книжки, справжнього українського 
інтелігента. 
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Ілля Чулик народився 2 серпня 1930 р. в с. Крампна Ясельського 
повіту в лемківській родині Івана та Єви Чуликів і був другою дитиною 
з чотирьох. Коли йому виповнилося шість років, помирає батько, і на 
дитячі плечі лягає значний тягар селянської праці. Навчався в школі 
містечка Дукля, але війна та депортація в село Кумачево Донецької 
області не дали можливості здібному юнакові продовжити навчання 
в Ярославській гімназії, до якої він був прийнятий.

У 1946 р., намагаючись повернутися на рідну Лемківщину, сім’я 
Чуликів осіла у Львові, де в 1949 р. Ілля Чулик екстерном складає іспити 
за середню школу і вступає на механіко-математичний факультет 
Львівського національного університету ім. Івана Франка. Після 
закінчення університету працює асистентом, старшим викладачем, 
а, захистивши дисертацію на вчений ступінь кандидата фізико-
математичних наук, – доцентом цього ж факультету аж до виходу на 
пенсію в 2001 році. За час праці підготував тисячі висококваліфікованих 
спеціалістів, мав десятки наукових праць і заслужив велику шану серед 
професорсько-викладацького складу університету.

Разом з вірною дружиною і помічницею Олею виховав та вивчив 
двох синів, Івана та Михайла, що також здобули університетську 
освіту. Дуже любив трьох своїх онуків.

Іллю Чулика постійно хвилювала і кликала до праці доля України 
та передовсім Лемківщини. Користуючись великим авторитетом 
серед близьких та друзів, Ілля Чулик був ініціатором створення 
осередків НРУ, Меморіалу, товариства «Лемківщина» у Львові, один із 
організаторів щорічних поїздок на «Лемківську Ватру», незмінний і 
діяльний член правління товариства, його голова, перший заступник 
голови трьох каденцій, член Президії СФУЛО, автор Статутів 
товариства та СФУЛО, автор матеріалів I-го та ІІ-го Конгресів СФУЛО, 
автор матеріалів конференції, присвяченій 50-річчю акції «Вісла». 
Ілля Чулик – автор книжки «Трагедія Лемківщини в XX столітті».

Гостинна хата Іллі Чулика завжди була відчинена для друзів, де 
постійно відбувались дискусії, часом гострі суперечки про майбутнє 
України та Лемківщини.

Тяжко, коли втрачаєш вірних друзів, подвійно тяжко, коли назавжди.
Нехай його життєва стежина, що почалась з гірського 

лемківського села Крампна, матиме гідне продовження в ділах його 
синів, друзів по товариству «Лемківщина» та СФУЛО і проросте 
пагонами мудрості, добра та любові.
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ПОСЬМІЙМЕСЯ

Матеріал підготував Михайло СМЕРЕКАНИЧ

Кум до кума:
– Куме, де идете?
– Иду на ярмак когута продавати.
– Чого продаєте – кур не топче?
 – Ніт, топче и куры, и качкы, и гуси.
– То чого продаєте?
– На ня позерат.

– Куме, барз єм Вас довго не видів, де сте былы?
– Быв єм, куме, два рокы в Іспаниї.
– О, то ви певні и кориду виділи!
–Так, навет видів, як єдного парібка розлючений бык до смерты 

затлумив.
– А за што?
– Та зачав перед ним махати комуністычним прапором, а хто 

буде таке терпів.

– Куме, знате, як буде Клаудія Шиферс по-лемківскы?
– Як?
– Каська Гонта.

До крамниці заходит комуніста и звертатся до крамаря:
– Товаріщ, лєзвія єсть?
– Неє. 
Комуніста пішов.
– Чого сте му, куме, не продали?
– А чого ня назвав «товаріщ», най ся тепер серпом голит.

– До ліпшого засвоєня їдла я пю пиво, як неє апетиту, я пю біле 
выно, при низкім тисненю – пю коняк, при високім – червене выно, 
при ангіні – палюнку.

– А воду коли п’єте?
– Такой хоробы ищы не было!
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Приходит бабця до дохторя и ся скаржит на болі в правій нозі.
– Кілько літ мате, бабцю? – звідує ся дохтор.
– Девядесят пять.
– О, то, бабцю, од старости.
– Йой, пане дохтор, ліва нога тіж ма девядесят пять, але не болит.

Приходит до аптекаря молода пані и повідат:
– Што мі порадите? – Я юж веце як рік хлопа не выджу!
– Пані, купте сой каплі до очей.

Повідают, же лемкы таки сами хытры, як жыды.
Судилися лемко и жыд.
– И щто?
– Прокурору дали пят літ.

Летит криза над Гамериком, позерат надів и повідат:
– Добрі м ту погаздувала! 
Летит над Європом:
– И ту ня тіж выдно! 
Підлітат до України:
– А ту хто до ня погаздував?
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ВІДОМОСТІ ПРО ЛЕМКІВСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ

ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО «ЛЕМКІВЩИНА» (ВУТЛ)

Венгринович Олександр Іванович – голова. м. Тернопіль 46000 
вул. Білецька 36 кв,5. тел ( 0352)52-33-04, (067) 3503436, lemko_ter@ukr.net

Місцеві осередки, організації

№ Назва місцевого 
осередку

ПІБ Юридична адреса Телефони

1 Вінницька міська 
організація ВУТЛ

Антонів 
Степан 
Федорович

Вінниця 21001
вул. Свердлова 172/41

-

2 Горохівська 
районна 
організація ВУТЛ

Євусяк Ігор 
Михайлович

Горохів, Волинська обл. 
4570 
вул.Хмельницького, 23

(03379) 2-29-
42

3 Донецька обласна 
організація ВУТЛ

Cерняк 
Петро 
Степанович

Донецьк, 83087 
вул. Дубровная, 104

д. т. 536924 
р. 3341070

4 Житомирська 
обласна організація 
ВУТЛ

Житомирська 
міська 
організація ВУТЛ

Теплий 
Ярослав 
Васильович

Попівчак 
Максим
Петрович

Житомир, 10002
вул. Велика Бердичівська 
60/6

Житомир, 1001
Вул. Крошенська, 38/6

0679449156

0412374237

5 Закарпатська 
обласна організація 
ВУТЛ

Мулеса 
Василь

Перечин, 89200 
вул. Кедюличів

0509557617

6 Зіньківська 
районна 
організація ВУТЛ

Ткачик 
Микола 
Степанович

Зіньків, Полтавська обл. 
8100 
вул. Конунарська, 38

(05353)32509

7 Івано-Франківська 
обласна організація 
ВУТЛ

Криницький 
Степан 
Семенович

Івано-Франківськ 76001
вул. М. Підгірянки, 1 
кв. 4

(0342) 223857, 
585574

8 Кіровоградська 
міська організація 
ВУТЛ

Фіскалова 
Надія 
Віталівна

Кіровоград, 25001 
вул. Красіна, 11

0667953335
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9 Товариство 
«Лемківщина»  
ім. Б.-І. Антонича 
в Києві

Мацієвський 
Михайло 
Йосипович

Київ, 
вул. Щорса, 32А, кв. 87

(044) 5695840
0672354777

10 Компаніївська 
районна 
організація ВУТЛ

Ругало 
Йосип 
Порфілович

Кіровоградська обл. 
Компаніївський р-н 
с. Червоновишка 28414

(05240) 93391

11 Крижопільська 
районна 
організація ВУТЛ

Лимич 
Григорій 
Михайлович

Вінницька обл. 
смт. Крижопіль, 24600 
вул. Черняхівського, 18, 
кв. 13

(04340) 22570

12 Львівська обласна 
організація ВУТЛ

Майкович 
Степан 
Григорович

Львів, Площа Ринок, 17 (032) 235 4931
050 3173149

13 Луганське обласне 
товариство 
українців 
депортованих 
з Польщі «Ватра»

Ясинчак 
Петро
Миколай

Луганськ, 91047
вул. Гастело, 17

0667872649

14 Одеська міська 
організація ВУТЛ

Бондаренко 
Марія 
Юріївна

Одеса, 65001
вул. Акад. Заболотного, 
38/289

-

15 Рівненська міська 
організація ВУТЛ

Лимич 
Андрій 
Іванович

Рівне, 3300
вул. Набережна, 14/66

(0362) 260101

16 Сімферопільська 
міська організація 
ВУТЛ

Цибуляк Віра 
Михайлівна

Сімферополь, 95001 
вул. Севастопольська 
70а/кор. 2, кв. 88

-

17 Тернопільська 
обласна організація 
ВУТЛ

Венгринович 
Олександр 
Іванович

Тернопіль, 46003 
вул. Білецька, 36, кв. 5

(0352) 523304
0673503436

18 Чернівецька 
обласна організація 
ВУТЛ

Бурка Йосип 
Андрійович

Чернівці, 58000,
вул. Стрийська 60 Б

(0372) 570795
0506587705

19 Херсонська міська 
організація ВУТЛ

Зяя Петро 
Михайлович

Херсон, вул. Івана 
Вазова, 4, кв. 3

(0552) 231769

20 Хмельницька 
міська організація 
ВУТЛ

Букацький 
Володимир 
Іванович

Хмельницький, 29000
вул. Проскурівського 
підпілля, 25/95

0382764137
0971868627
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ФУНДАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛЕМКІВЩИНИ

Голова фундації – Гандяк Петро Васильович
м. Львів, вул. Винниченка, 3, IV поверх, тел. 097 38 220 82

Львівська область
Львівська обласна організація ВУТЛ
Голова організації – Майкович Степан Григорович
Площа Ринок, 17, IV поверх, тел. (032) 235 4931, 050 3173149

Львівська міська організація
Голова осередку – Секела Михайло Васильович
Тел. /032/ 2338188, 0981316659

РАЙОННІ ОСЕРЕДКИ

м. Борислав, 82300 (міська організація), 
вул. Лемківська, 24. тел. д. (03248) 53 944, 0978045882
Голова осередку – Начас Яніна Методіївна

м. Городок, 81500
вул. Івана Франка, 1. тел. д. (03231) 30 2 72, 0677984837
Голова осередку – Зятик Надія Іванівна

м. Дрогобич, 82100
вул. Стрийська 162. тел. д. (03244) 31503, 0676654601
Голова осередку – Байса Володимир Васильович

Громадська організація «Бощани»
Голова земляцтва – Бобак Богдан Антонович
Тел. /03236/ 35711

Золочівський район 
с. Підгороднє, тел. д. (03265) 55243, 0672933784
Голова осередку – Завійський Микола Іванович
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Пустомитівська районна організація
Голова осередку – Френчко Юліан Степанович
Тел. /032/ 2272769

Смт. Красне, 80560
вул. Стефаника, 16, тел. д. (03264) 22 0 68, 0970104632
Голова осередку – Цап Ольга Степанівна

м. Самбір, 81400
вул. Степана Бандери, 39/1, тел. д. (03236) 33 5 19, 0984166765
Голова осередку – Шпак Михайло Антонович

м. Старий Самбір, 81400
вул. Дрогобицька, 12А, тел. д. (03238) 21 6 96, 0973799153
Голова осередку – Капець Володимир Афтаназович

Стрийська районна організація
Голова осередку – Панейко Степан Григорович
С. Добрівляни, тел. д. (03245) 49 0 84, 0975221052

м. Трускавець, 82200(міська організація)
вул. В. Стуса 12/52, тел. д. (03247) 54 6 24, 0677710950
Голова осередку – Одрехівський Ярослав Богданович

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Івано-Франківська обласна організація ВУТЛ
Голова організації – Криницький Степан Семенович
тел. д. (03422) 2 38 57; 097 333 8106 

Регіональне міжрайонне лемківське товариство «Бескидське 
земляцтво», Брошнів
Голова осередку – Ціник Ольга, тел. 0991937540

Галицька районна організація
Голова осередку – Михайло Фучило, тел. д. (231) 21305
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Долинська районна організація
Голова осередку – Оксана Данилів, тел. д. (3477) 26770, 0506223155

Калушська районна організація
Голова осередку – Федір Лабик, тел. д. (272) 64249

Надвірнянська районна організація
Голова осередку – Ігор Лінг, тел. д. (275) 23812

Рожнятівська районна організація
Голова осередку – Мирослава Шелест, тел. д. (274) 20106

Снятинська організація
Голова осередку – Роман Столиця, тел. моб. 0502422827

Тисменицька районна організація
Голова осередку – Марія Гурей, тел. д. (3436) 21605

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ

Тернопільська обласна організація ВУТЛ
м. Тернопіль, 46001, бульвар Т. Г. Шевченка, 21
тел. (0352) 522993
e-mail: lemko_ter@ukr.net
Голова організації – Венгринович Олександр Іванович
тел. д. (0352)523304, 067 3503436
e-mail: vutl@ukr.net
Заступник голови – Дуда Ігор Микитович 
тел. (0352)22 80 72, 0673514362
e-mail: toxm@ukr.net

Бережанська районна організація
м. Бережани, 47501, вул. Шевченка, 27/2
Голова осередку – Мострянська Галина Степанівна, 03548 22130

Бучацька районна організація
м. Бучач, 48400, вул.Агнона, 5/6
Голова осередку – Яскілка Ніна Корніївна, 03544 22247
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Збаразька районна організація
м. Збараж, 47300, вул. Низька,14
Голова осередку – Данилович Надія Теодорівна, 03350 21505

Козівська районна організація
смт. Козова, 47600, вул. Думки, 14
Голова осередку – Бек Володимир 0964268670

Велико-Ходачківський осередок
Козівський р-н, с. В. Ходачків, 47600, вул. Колосантівська, 29
Голова осередку – Фалатович Іван Степанович, 03547 24104

Копичинецька районна організація
м. Копичинці, Гусятинський р-н, 48260
Голова осередку – Пласконь Іван Іванович, 03557 41785

Монастириська районна організація 
м.Монастириська, 48300, вул. Грушевського, 4а/3
Голова осередку – Будна Оксана Іванівна, 03555 22668

Підволочиська районна організація
м. Підволочиськ, 47801, вул. Надзбручанська, 33а
Голова осередку – Паньків Григорій Степанович, 03543 23337

Підгаєцька районна організація
м. Підгайці, 48000, вул. Галицька, 31
Голова осередку – Штай Ганна Сергійвна, 03542 22451

Теребовлянська міська організація
м. Теребовля, 48101, вул. М. Паращука, 1/3
Голова осередку – Куликовська Марія Михайлівна, 03551 21655

Микулинецький осередок
Теребовлянський р-н, смт. Микулинці, 48120, вул. Д. Галицького, 1.
Голова осередку – Пакіш Ольга Павлівна, 03551 51310
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Тернопільська міська організація
с. Байківці, 47711, вул. Сонячна, 16
Голова осередку – Прокоп’як Василь Григорович, 0977884612

Тернопільська районна організація
Тернопільський р-н, с. Підгороднє
Голова осередку – Квасниця Людмила Тарасівна, 035 499036, 
0674501773

Чортківська районна організація
м. Чортків, 48500, вул. В. Великого, 6/43
Голова осередку – Бабічук Марія Теодорівна, 0352 33496

Зміни та доповнення прохання надсилати електронною 
поштою: horbal.m@gmail.com або на адресу Фундації дослідження 
Лемківщини: м. Львів, вул. Винниченка, 3.

ДО УВАГИ ЧИТАЧІВ «ЛЕМКІВСЬКОГО КАЛЕНДАРЯ»

Редакційна колегія «Лемківського календаря» просить усіх своїх 
читачів – з усіх усюд – надсилати матеріали до часопису з розповідями 
про життя лемківської родини, громади, осередку, аби він (календар) 
і надалі інформаційно єднав усю розпорошену лемківську громаду 
в єдину міцну сім’ю, аби не тратилося національне коріння. Дописи 
і фотографії слід надсилати тільки електронною поштою на адресу 
horbal.m@gmail.com 

«Лемківський календар» на 2014 рік буде присвячений 200-й 
річниці від дня народження Тараса Шевченка, а тому спогади про 
вшанування українського Генія в лемківському краї будуть дуже 
важливі.

Усі електронні дописи прохання надсилати до 31 серпня 2013 року. 
Автори надісланих матеріалів особисто відповідають за точність 

використаних фактів, цитат, власних імен. Редакція намагається 
якнайменше втручатися в авторський текст, зберігаючи особливості 
стилю автора. Однак залишає за собою право редагувати, в т. ч. і 
скорочувати текст.
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Горы нашы, горы нашы,
Горы нашы, Карпаты,
Нихто не зна, нихто не зна
Кілко Вы в нас вартате.

Горы нашы, горы нашы,
Горы нашы, Карпаты,
Не даме Вас, не даме Вас,
За ниякы дукаты.

Не даме Вас, не даме Вас,
Горы нашы Бескіды,
Бо Вас дати не казали
Нашы діды, прадіды.

Лемковино, Твоім сыном
Я остану до гробу.
Хоц нас доля розлучила –
Все баную за тобом.
(З Лемківського Букваря Петра Мурянки)
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