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ЦЕРКОВНИЙ КАЛЕНДАР 
2017 

ПОСТИ 
Великий піст: 27.02–15.04;

Петрівка: 12.06–11.07;
Спасівка: 14.08–27.08;

Пилипівка: 28.11–06.01;
Кожна п’ятниця, крім загальниць;
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СІЧЕНЬ
1 19 Н Боніфатія мч. 
2 20 П Ігнатія Богоносця свщмч. (Передпр. Різдва Христового
3 21 В Юліянії  мчц.
4 22 С Анастасії  влкмчц.
5 23 Ч 10-ти мчч. у Криті
6 24 П Навечір’я Різдва. Євгенії  прпмчц. (піст)
7 25 С РІЗДВО ХРИСТОВЕ
8 26 Н Собор Пресвятої Богородиці 
9 27 П Св. первомч. Стефана
10 28 В 20000 мчч. убитих у Нікомидії 
11 29 С Свв. младенців, убитих у Вифлеємі, Маркела прп.
12 30 Ч Анісії  мчц., Зотика прп.
13 31 П Меланії  Римлянки прп. (віддання Різдва)
14 1 С Обрізання Г.Н. І.Х., Василія Великого. Новий рік
15 2 Н Сильвестра св. (Передпр. Богоявлення) 
16 3 П Малахії  прор., Гордія мч.
17 4 В Собор 70 апостолів, Теоктиста прп.
18 5 С Навечір’я Богоявлення (піст). Теопемпта й Теони мчч.
19 6 Ч БОГОЯВЛЕННЯ ГОСПОДНЄ
20 7 П † Собор св. Івана Хрестителя
21 8 С Еміліяна ісп., Домніки прп.
22 9 Н Полієвкта мч. 
23 10 П Пратулинських мчч., Григорія єп. Ниського, Дометіяна і 

Маркіяна прпп.
24 11 В † Теодосія Великого прп.
25 12 С Татіяни мчц.
26 13 Ч Єрміла і Стратоніка мчч.
27 14 П Отців, убитих у Синаї і Раїті. (віддання Богоявлення
28 15 С Павла Тивейського й Івана Кущника, прпп.
29 16 Н Про Закхея. Поклін чесним оковам св. ап. Петра 
30 17 П † Антонія Великого прп.
31 18 В  Свв. Атанасія і Кирила свв.
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ЛЮТИЙ
1 19 С  Макарія Єгипет. прп.
2 20 Ч † Євтимія Великого прп.
3 21 П  Максима Ісп. прп., Євгенія, Валеріяна й ін. мчч.
4 22 С  Тимотея ап., Анастасія прпмч.
5 23 Н Про митаря і Фарисея. Климента свщмч., 

Агатангела мч. 
6 24 П Ксенії  Римлянки прп.
7 25 В † Св. Григорія Богослова архиєп. Царгор.
8 26 С Ксенофонта, Марії , Аркадія, Йоана прпп.
9 27 Ч † Перен. мощів св. Івана Золотоустого
10 28 П Єфрема Сирійця прп.
11 29 С Перен. мощів св. Ігнатія Богоносця
12 30 Н Про блудного сина. Трьох святителів: Василія, 

Григорія, Івана 
13 31 П Свв. безсрібників Кира й Івана
14 1 В Трифона мч. (Передпр. Стрітення)
15 2 С  СТРІТЕННЯ ГОСПОДНЄ
16 3 Ч Симеона Богоприємця прав., Анни прор.
17 4 П Ісидора Пилусіотського прп.
18 5 С Заупокійна. Агафії  мчц.
19 6 Н М’ясопусна. Вукола єп. прп., Сільвана єп. свщмч. і 

ін. Христини 
20 7 П Партенія єп. прп.
21 8 В Теодора Стратилата влкмч., Захарії  прор. (віддання 

Стрітення)
22 9 С Никифора мч.
23  10 Ч   Харлампія мч.

  24 11 П Власія свщмч. єп. Севастійського
   25 12 С Мелетія св. архиєп. Антіохійського
26 13 Н Сиропусна Прощення. Мартиніяна прп. 
27 14 П Початок Великого посту. † Кирила рівноап., Марона 

прп., Авксентія прп.
28 15 В   Онисима ап.
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БЕРЕЗЕНЬ
1 16 С Памфила єрея і Порфирія мчч.
2 17 Ч Маріянни мчц.
3 18 П Льва св. папи Римського
4 19 С Заупокійна. Архипа св. ап. Теодора Тирона влкмч.
5 20 Н 1 посту. Льва прп., єп. Катанського 
6 21 П Тимотея і Євстахія преп.
7 22 В Віднайдення мощів мчч. в Євгенії 
8 23 С Полікарпа свщмч., єп.Смирни
9 24 Ч † 1 і 2 знайд. голови св. Івана Хрестителя
10 25 П Тарасія св. архиєп. Царгородського
11 26 С Заупокійна. Порфирія св. єп. Газького
12 27 Н 2 посту. Прокопія Декаполіта прп. ісп. 
13 28 П Василія прп. ісп.
14 1 В Євдокії  прпмчц.
15 2 С Теодота свщмч., єп. Киринейського
16 3 Ч Євтропія, Клеоніка й Василиска мчч.
17 4 П Герасима прп., Даниїла
18 5 С Конона мч.
19 6 Н 3 посту. Хрестопоклонна. 42 мчч. Аморійських 
20 7 П  Василія, Єфрема й ін. свщмч.
21 8 В Теофілакта прп. ісп.
22 9 С  † 40 мчч. замучених у Севастійському озері
23 10 Ч Кондрата мч. і тих, що з ним
24 11 П Софронія св. патр. Єрусалимського
25 12 С Заупокійна. Теофана прп., Григорія Двоєслова св.
26 13 Н 4 посту. Перенесення мощів св. Никифора 
27 14 П  Венедикта прп., Ростислава прп.
28 15 В Св. мч. Агапія і з ним шести мучеників, Анастасії 
29 16 С Савина і Папи мчч. (Поклони)
30 17 Ч Олексія чоловіка Божого прп.
31 18 П Кирила св. архиєп. Єрусалимського
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КВІТЕНЬ
1 19 С Акафістова. Хрисанта й Дарії  мчч.
2 20 Н 5 посту. Прпмчч., убитих у монастирі св. Сави 
3 21 П Якова прп. єп. Катанського
4 22 В  Свщмч. Василія, пресвітера Анкирського
5 23 С  Прпмч. Никона 1 200 учнів його. Лідії 
6 24 Ч  Св. Артемона єп., Захарії  прп. (Передп. Благовіщення) 
7 25 П БЛАГОВІЩЕННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ
8 26 С  Лазарева субота. Собор арх. Гавриїла (віддання 

Благовіщення)
9 27 Н КВІТНА НЕДІЛЯ. ВХІД ГОСПОДНІЙ В ЄРУСАЛИМ. 

Св. Матрони
10 28 П Прп. Іларіона Нового (Страсний тиждень)
11 29   В Марка єп. прп., Кирила диякона й ін. мчч.
12 30   С Прп. Івана Ліствичника
13 31 Ч  Великий четвер (страсті). Іпатія єп. Гангренського прп.
14 1 П Велика п’ятниця (Плащаниця, строгий піст). Марії  

Єгипетської прп.
15 2 С Велика субота. Тита чудотворця прп.
16 3 Н ВОСКРЕСІННЯ ХРИСТОВЕ. ПАСХА. ВЕЛИКДЕНЬ
17 4 П Світлий понеділок. Йосифа і Юрія преп.
18 5 В Світлий вівторок. Теодула, Агатопода й ін. мчч.
19 6 С  † Методія учителя слов’янського. Св. Євтихія, архиєп. 

Царгородського
20 7 Ч Прп. Юрія, єп. Митилинського
21 8 П Іродіона, Агава, Руфа, Ансикріта й ін.
22 9 С Євпсихія мч.
23 10 Н Томина. Терентія, Максима, Зенона й ін. мчч. Єв. 1
24 11 П Антипи свщмч.
25 12 В Василія прп. ісп.
26 13 С Артемона свщмч. й ін.
27 14 Ч Мартина ісп. папи Римського.
28 15 П Свв. апп. Аристарха, Пуда і Трофима
29 16 С Агапії , Ірини й Хіонії  мчцц., Галини
30 17 Н Мироносиць. Симеона прп., Акакія прп. 
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ТРАВЕНЬ
1 18 П † Івана прп. учня св. Григорія Декаполіта
2 19 В  Івана Старопечерника прп.
3 20 С Теодора Трихіни прп.
4 21 Ч Януарія свщмч. й ін. мчч. Теодора свщмч.
5 22 П Прп. Теодора Сикеота
6 23 С † Юрія Переможця влкмч.
7 24 Н Розслаьленого. Сави Стратилата мч. 
8 25 П † Марка апостола і євангелиста Ярослава прп.
9 26 В  Василія єп. Анасійського свщмч. 
10 27 С Симеона свщмч., Стефана єп. Волин. прп. 

(Переполовення)
11 28  Ч Кирила єп. Турівського, Ясона і Сосіпатра св. апп. й ін. мчч.
12 29 П 9 мчч. у Кизиці, Мемнона прп.
13 30 С  † Апостола Якова, брата Йоана Богослова
14 1 Н Самарянки. Єремії  прор. 
15 2 П Атанасія Великого прп. Унівської чуд. Ікони Богородиці
16 3 В  † Теодосія Печерського прп., Тимотея і Маври мчч.
17 4 С Св. мчц. Пелагії 
18 5 Ч Св. мчц. Ірини, Ярини, Никифора прп. (віддання 

Переполовення)
19 6 П Св. Йова Многострадального, Марти, Іванни
20 7 С Поява Чесного Хреста в Єрусалимі. Акакія мч.
21 8 Н  Сліпородженого. † Св. Івана Богослова 
 22 9 П † Перенесення мощів св. Миколая Чудотворця. Ісаї прор.
23 10 В † Симеона Зилота св. ап.
24 11 С † Кирила і Методія рівноапп. (відання Пасхи)
25 12 Ч ВОЗНЕСІННЯ ГОСПОДНЄ
26 13 П Гликерії  мчц.
27 14 С Ісидора мч.
28 15 Н Св. отців. Прп. Пахомія Великого 
29 16 П Теодора Освященного прп. 
30 17 В Андроніка ап. й ін.
 31 18 С  Теодота Анкирського мч. Петра, Діонісія й ін. мчч. 
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ЧЕРВЕНЬ
1 19 Ч Патрикія свщмч. й ін. 
2 20 П Талалея мч. (відання Вознесіння)
3 21 С † Заупокійна. Констянтина й Олени, рівноапп.
4 22 Н ЗІСЛАННЯ СВ. ДУХА. П’ЯТДЕСЯТНИЦЯ
5 23 П Пресвятої Тройці. Михаїла єп. Синадського прп. ісп., 

Єфросинії  Полоцької прп.
6 24 В Симеона Дивногорця прп., Микити Стовпника прп.
7 25 С † Третє віднайдення чесної голови св. прор., Предтечі і 

Хрестителя Господнього Івана 
8 26 Ч Карпа св. ап. одного з 70-ти
9 27 П Терапонта свщмч.
10 28 С Микити єп. Халкедонського прп. (відання П’ятдесятниці)
11 29 Н Всіх Святих. Теодосії  прпмчц. 
12 30 П Поч. Петрового посту. Прп. Ісаакія
13 31 В Єрмія св. ап., Єрмея мч.
14 1 С Юстина мч. й ін.
15 2 Ч Никифора св. ісп. Пресвятої Євхаристії  (на неділю 18.06)
16 3 П Лукиліяна мч. й ін. 
17 4 С Митрофана св. Патр. Царгородського
18 5 Н Доротея єп. Тирського свщмч. 
19 6 П Висаріона і Іларіона прпп.
20 7 В Теодота (Богдана) свщмч., єп. Анкирського
21 8 С   Перенесення мощів св. Теодора Стратилата влкмч.
22 9 Ч Кирила св. архиєп. Олександрійського
23 10 П Найсвятішого серця Ісуса. Св. свщмч. Тимотея, єп. 

Пруського
24 11 С † Вартоломея й Варнави апп.
25 12 Н Онуфрія Вел. прп., Петра Атонського прп. 
26 13 П Акилини мчц., Трифилія св.
27 14 В Миколая (Чарнецького) бл. свщмч. єп. й ін. муч., 

Омеляна (Ковча) бл. свщмч., Єлисея прор.
28 15 С Амоса прор., Єроніма пресвітера Стридонського прп.
29 16 Ч Тихона Аматунського св. чудотворця 
30 17 П Мануїла й ін. мчч., Іпатія прп.
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ЛИПЕНЬ
1 18 С Леонтія мч.
2 19 Н Всіх Святих українського народу. † Юди св. ап. брата 

Господнього 
3 20 П Методія свщмч. єп. Патарського
4 21 В Юліяна Тарсійського мч.
5 22 С Євсевія єп. Самосатського свщмч.
6 23 Ч Агрипіни мчц.
7 24 П Різдво св. Йоана Хрестителя
8 25 С Февронії  прпмчц.
9 26 Н Давида Солунського прп. 
10 27 П Самсона прп.
11 28 В Перенесення мощів Кира й Івана безсрібників
12 29 С Св. верховних апп. Петра й Павла
13 30 Ч † Собор дванадцяти Апостолів
14 1 П Косми і Дам’яна чуд. і  безсрібників
15 2 С † Положення чесної ризи Пресвятої Богородиці
16 3 Н Якинта мч., Анатолія свят. 
17 4 П Андрея св., архиєп. Критського, Марти прп. 
18 5 В † Атанасія Атонського прп.
19 6 С Сисоя Великого прп.
20 7 Ч Томи з Малеї прп., Акакія прп.
21 8 П Прокопія влкмч.
22 9 С Панкратія єп. Тавроменійського свщмч.
23 10 Н † Антонія Печерського прп. 
24 11 П † Блаженної кн. Ольги, Євфимії  мчц.
25 12 В Прокла й Іларія мчч., Михаїла Малеїна прп.
26 13 С Соб. Арх. Гавриїла, Стефана Саваіта прп., Юліяна єп.
27 14 Ч Акили св. ап.
28 15 П † Св. кн. Володимира Великого. Кирила і Юдити мчч.
29 16 С Атеногена свщмч. і 10-х учнів його. Валентини, Юлії  

мчцц.
30 17 Н Отців 6-ти Соборів. Марини влкмчц. 
31 18 П Якинта й Еміліяна мчч.
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СЕРПЕНЬ
1 19 В Макрини прп., сестри св. Василія Вел., Дія прп.
2 20 С † Св. славного пророка Іллі
3 21 Ч Симеона і Йоана прпп., Єзекиїла прор.
4 22 П Марії  Магдалини, Фоки свщмч.
5 23 С Трофима, Теофіла й ін. мчч.
6 24 Н † Св. мчч.  Бориса і Гліба. Христини влкмчц. 
7 25 П  Успіння св. Анни, матері Пресв. Богородиці
8 26 В Єрмолая свщмч., Параскеви прпмчц.
9 27 С † Пантелеймона влкмч., Климента, архиєп. Охридського св. 
10 28 Ч Прохора, Никанора, Тимона й Пармена апп. і дияконів
11 29 П Каленика мч.
12 30 С Сили і Силуана та ін. св. апп.
13 31 Н Передпр. Походу чесн. Хреста. Євдокима прав. 
14 1 П Початок Успенського посту. Похід чесного  Хреста. 

Макавеїв мчч.
15 2 В Перен. мощ. св. Стефана первомч.
16 3 С Ісаакія, Далмата, Фавста прпп.
17 4 Ч 7 мчч. Ефеських, Євдокії  прпмчц.
18 5 П Євсигнія мч. (Передпр. Преображення) 
19 6 С ПРЕОБРАЖЕННЯ ГОСПОДНЄ
20 7 Н Дометія прпмч. 
21 8 П Еміліяна ісп.
22 9 В † Матія ап.
23 10 С Лаврентія архідиякона мч.
24 11 Ч Євпла архідиякона мч., Сусани мчц.
25 12 П Фотія й Аникити мчч.
26 13 С Максима Іспов. прп. (віддання Преображення)
27 14 Н † Перен. мощ. Теодосія Печ. (Передпр. Успіння) 
28 15 П УСПІННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ
29 16 В Перенесення нерукотв. образу Г.Н.І.Х., Діомида мч.
30 17 С Мирона мч.
31 18 Ч Флора і Лавра мчч., Уляни мчц.
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ВЕРЕСЕНЬ
1 19 П Андрія Стратилата й ін. мчч.
2 20 С Самуїла прор.
3 21 Н Тадея св. ап., Васси мчц. 
4 22 П Агатоніка, Северіяна, Зенона й ін. мчч.
5 23 В Іринея свщмч., Луппа мч. (віддання Успіння)
6 24 С Євтихія свщмч.
7 25 Ч Повернення мощів Вартоломея св. ап., Тита св. ап.
8 26 П Андріяна і Наталії  мчч.
9 27 С Пімена прп.
10 28 Н Августина св., Мойсея Мурина прп., отців 

Печерських 
11 29 П † Усікновення чесної голови св. Івана Хрестителя (піст)
12 30 В Олександра, Івана, Павла свв. патр. Царгородських
13 31 С  † Полож. чесн. пояса Пресв. Богородиці
14 1 Ч  Поч. Церк. Року. Симеона Стовпника прп.
15 2 П Маманта мч., Йоана Посника патр. Царгородського прп.
16 3 С Антима єп. свщмч., Теоктиста прп.
17 4 Н Вавили єп. свщмч., Мойсея прор. 
18 5 П Захарії  прор., отця Йоана Хреститиля
19 6 В Спогад про чудо архістратига Михаїла, Євдоксія та ін. мчч.
20 7 С Созонта мч. (Передпр. Різдва Богородиці)
21 8 Ч РІЗДВО ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ
22 9 П Йоакима й Анни свв., Северіяна мч.
23 10 С Минодори, Митродори й Німфодори мчцц.
24 11 Н Теодори Олександрійської прп. 
25 12 П Автонома свщмч. (віддання Різдва Богородиці)
26 13 В Корнилія сотника свщмч. (Передпр. Воздвиження)
27 14 С ВОЗДВИЖЕННЯ ЧЕСНОГО ХРЕСТА
28 15 Ч Микити влкмч.
29 16 П Євфимії  влкмчц., Людмили мчцц.
30 17 С Софії , Віри, Надії , Любові мчцц. 
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ЖОВТЕНЬ
1 18 Н Євменія прп. 
2 19 П Трофима, Савватія й Доримедонта мчч.
3 20 В  Євстратія влкмч. і тих, що з ним
4 21 С Кіндрата св. ап. (віддання Воздвиження) 
5 22 Ч Фоки свщмч., Йони прор.
6 23 П Зачаття св. Івана Хрестителя
7 24 С Теклі первомчц.
8 25 Н Єфросинії  прп. 
9 26 П † Переставлення Івана Богослова св. ап.
10 27 В Калістрата мч. І дружини його, Ніла прп.
11 28 С † Харитона прп., В’ячеслава, Собор Отців Печерських
12 29 Ч Киріяка Самітника прп.
13 30 П Григорія свщмч.
14 1 С † ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ
15 2 Н Кипріяна свщмч., Юстини мчц., Андрея св. 
16 3 П Діонисія Ареопагіта свщмч.
17 4 В Єротея єп. свщмч., Франциска Асиж. прп., Вероніки мчц.
18 5 С Харитини мчц.
19 6 Ч † Томи св. ап.
20 7 П Сергія і Вакха мчч.
21 8 С Пелагії  прп.
22 9 Н † Якова Алфеєвого св. ап. 
23 10 П Євлампія і Євлампії  мчч.
24 11 В Филипа ап., Теофана прп.
25 12 С Прова й ін. мчч., Косми прп., Мартина св.
26 13 Ч Карпа, Папили й Агатоніки мчч.
27 14 П Назарія й ін. мчч., Параскевії  Терновської прп.
28 15 С Євтимія прп., Лукіяна прпмч.
29 16 Н Христа Царя. Лонгина сотника мч. 
30 17 П Осії  прор., Андрея Критського прпмч.
31 18 В † Луки св. ап. і єв.
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ЛИСТОПАД
1 19 С Теодора (Ромжі) бл. свщнмч., єп. Йоіла прор.
2 20 Ч Артемія влкмч.
3 21 П Іларіона Великого прп.
4 22 С Аверкія рівноап., св. 7-ми отроків Ефеських
5 23 Н Якова св. ап. брата Господнього 
6 24 П Арети й ін. мчч.
7 25 В Маркіяна і Мартирія мчч.
8 26 С † Св. влкмч. Дмитрія Мироточця
9 27 Ч Нестора мч., Капітоліни, Єротеїди й ін. мчч.
10 28 П † Параскевії  П’ятниці мчц., Терентія і Неоніли мчч.
11 29 С Анастасії  Римлянки прпмчц., Аврамія Ростов. прп.
12 30 Н Зиновія і Зиновії  мчч., Олени св. 
13 31 П Стахія, Амплія й ін. апп., Єпімаха мч.
14 1 В Косми і Дам’яна чудотворців і безсрібників
15 2 С Акиндина, Пигасія та ін. мчч.
16 3 Ч Акепсима, Йосифа та ін. мчч.
17 4 П Йоаникія Вел. прп., Никандра та Єрмея мчч.
18 5 С Галактіона й Епістими мчч.
19 6 Н Павла ісп. архієп. Царгородського 
20 7 П Йосафати (Гордашевської) бл. прп., 33-х мчч. в Мелітині, 

Лазаря прп.
21 8 В  Собор Архистратига Михаїла
22 9 С Онисима і Порфирія мчч., Матрони прп.
23 10 Ч Ераста, Олімпа, Родіона й ін. апп.
24 11 П Теодора Студита, Віктора, Вікентія мчч., Стефаніди мч.
25 12 С † Йосафата свщмч. Йоана Милостивого св.
26 13 Н † Св. Івана Золотоустого архиєп. Царгородського 
27 14 П † Св. Филипа ап.
28 15 В Початок Різдвяного посту. Гурія й ін. мчч.
29 16 С †  Матея св. ап. і єв. 
30 17 Ч Григорія св., єп. Неокесарійського
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ГРУДЕНЬ
1 18 П Платона й Романа мчч.
2 19 С Авдія прор., Варлаама мч.
3 20 Н Григорія Декаполіта, Прокла св. (Передпр. Введення) 
4 21 П ВВЕДЕННЯ У ХРАМ ПРЕСВ. БОГОРОДИЦІ
5 22 В Филимона св. ап. та ін.
6 23 С Амфілохія і Григорія свв. єп.
7 24 Ч Катерини влкмчц., Меркурія влкмч.
8 25 П Климента папи, Петра єп. Олександр. (віддання 

Введення. 
9 26 С Аліпія Стовпника прп.
10 27 Н Якова Персіянина влкмч., Палладія прп. 
11 28 П Стефана Нового прпмч., Іринарха мч.
12 29 В Парамона, Філумена мчч. 
13 30 С † Андрія Первозваного св. ап.
14 1 Ч Наума прор.
15 2 П Аввакума прор.
16 3 С Софонії  прор.
17 4 Н Варвари влкмчц., Івана Дамаскина прп. 
18 5 П † Сави Освященного прп.
19 6 В Св. Миколая Чудотворця архиєп. Мирликійського
20 7 С Амвросія св. єп. Медіоланського
21 8 Ч Патапія прп. (Передпр. Непор. зачаття Преч. Діви Марії )
22 9 П  Зачаття Пресвятої Богородиці св. Анною.
23 10 С Мини, Єрмогена, Євграфа мчч.
24 11 Н Св. Праотців. Даниїла Стовпника прп. 
25 12 П Спиридона єп. Тримифунтського св.
26 13 В † Ореста, Авксентія, Євгенія й ін. мчч.
27 14 С Филимона, Левкія, Аполлонія й ін. мчч.
28 15 Ч Елевтерія свщмч., Павла прп., Стефана ісп.
29 16 П Аггея прор., Єви, Адама
30 17 С Даниїла прор.
31 18 Н Перед Різдвом. Севастіяна мч. й ін. 
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ІСТОРИЧНИЙ КАЛЕНДАР

І. Січень
3.01.1907  Народилася Миколая Божук – закарпатська поетеса і 

письменниця. Прожила лише 31 рік. 
7.01.1937 Народився  у с.Тарнавці Сяніцького повіту Василь Чер-

нецький – історик , журналіст і громадський діяч 
(+5.04.1990)

13.01.1927 Народився у с.Прусік Сяніцького повіту Юрій Амбіцький 
– скульптор , різьбяр (+18.07.2000 у Львові).

14.01.1882 Народився Іван Огієнко (церковне ім’я – Іларіон) (+1972) – 
український церковний та громадський діяч, педагог, мо-
вознавець.

15.01.1992 Верховна Рада України затвердила Державний гімн Укра-
їни “Ще не вмерла Україна”.

18.02.1842 Народився у Львові Лев Лопатинський (+1922) – укра-
їнський мовознавець, етнограф. Навчався у Львівсько-
му університеті та Віденській консерваторії  (1891-1892). 
З 1892 до 1898 – актор Театру товариства “Руська бесіда” 
у Львові, згодом – його директор. Співавтор газети “Рус-
лан”. Працював адвокатом у Самборі та Копичинцях.

21.01.1477 Помер Григорій з Сянока – один з визначних вчених ру-
синського походження.
                          ІІ. Лютий

7.02.1845  Народилася у с.Туринсько біля Сянока Марія Стахів – на-
родна письменниця.

19.02.1992 Верховна Рада України затвердила тризуб як малий Дер-
жавний герб України.

20.02.1917 Народився у м.Перемишлі Андрій Гнатишак – професор 
медицини, громадський діяч лемків.

20.02.1937 Народився у с.Бережаві на Сяні Омелян Мазурик – відо-
мий маляр.

20.02.1887 Народився Лесь Курбас (Олександр-Зенон Степанович) 
(+1937) – український режисер, актор, драматург, публі-
цист, перекладач.
                          ІІІ. Березень

3.03.1932 Народився у с.Білянка Горлицького повіту Павло Стефанів-
ський - етнограф, поет і різьбяр, громадський діяч.

21.03.1922 Народився у с.Балутянка Сяніцького повіту Василь Шалай-
да – відомий лемківський різьбяр (+21.06.1978, м.Одеса).

rr
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22.03.1842 Народився Микола Лисенко – український композитор, 
етнограф, піаніст, громадський діяч.
                               IV. Квітень

8.04.1925 Народився Роман Заклинський  (+1931) – український лі-
тературознавець, історик і етнограф.

9.04.1922 Народився у с.Межилабірці (Словаччина) Іван Мацин-
ський – український письменник у Словаччині.

28.04.1917 Народився у с.Балутянка Сяніцького повіту Іван Ори-
сик – лемківський різьбяр, суспільний діяч (+1957, 
м.Бережани).

28.04.1947 На Лемківщині почалася акція “Вісла” (у повіті Новий 
Санч проходила 27.06-16.07. у Новоторзькому повіті по-
чалася 1.07.1947).
                                V.Травень

9.05.1920 Народився у с.Вілька Сяноцького повіту Андрій Орисик – 
відомий лемківський різьбяр, син найвидатнішого різь-
бяра Михайла Орисика (+16.03.1998).

25.05.1987 Помер у Нью-Йорку Степан Пельц з Вороблика – куль-
турний діяч серед лемків США.
                               VI. Червень

5.06.1812 Засноване Українське козацьке військо з селян Київської 
та Кам’янець-Подільської губерній.

6.06.1992 У м.Тернополі відбувся Перший Всеукраїнський з’ї зд лемків.
21.06.1932 Початок селянського повстання у Ліському і Сяніцькому 

повіті на східній Лемківщині.
22.06.1917 Народився у Мансин (США) Василь Мандзелян – відо-

мий лемківський скульптор, маляр і різьбяр. Батьки з 
с.Більцарева (+3.06.2005).
                                VII. Липень

6.07.1937 Помер у Львові Богдан-Ігор Антонич – видатний талано-
витий український поет і публіцист з Лемківщини (наро-
дився 5.10.1909, с.Новиця).
                             VIII. Серпень

5.08.1912 Народився у с.Ждиня Горлицького повіту Трохим Шевчик 
– автор мапи Лемківщини, педагог (+1.07.1979, м.Львів).

10.08.1927 Народився у с.Волосатому Ліського повіту Лука Біганич – 
скульптор (+26.09.1995, м.Львів).

10.08.1947 Народився у с.Пархові (Польща) Петро Трохановський 
(Петро Мурянка) – лемківський поет

17.08.1872 Галичину (з Лемківщиною) приєднано до Австрії .
24.08.1992 У Львові відкрито пам’ятник Т.Шевченку. Автори – брати Су-

хорські, сини різьбяра з Лемківщини Андрія Сухорського.
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                          ІХ. Вересень
12.09.1992 Єпископ Филимон Курчаба освятив Лемківську церкву у 

м.Львові на території  музею-скансену “Шевченківський 
Гай”.

10.09.1817 Помер Йосиф Ярина – вчений, літературознавець (наро-
дився 1789, с.Радоцина).

20.09.1902 Народилася скульпторка лемківського походження Оле-
на Мандич (+ 13.03.1975, м.Кошиці (Словаччина).

28.09.1977 Помер у м.Торонто (Канада) Юліан  Тарнович – істо-
рик, маляр і громадський діяч Лемківщини (народився 
2.01.1903).
                           Х. Жовтень

4.10.1902 Народився у с.Радоцина Горлицького повіту Павло Юр-
ковський – один із засновників Львівської хорової капели 
“Лемковина” (+ 11.12.1982).

6.10.1887 Народився Іван Панькевич – діалектолог, вивчав говори 
лемків Словаччини (+25.02.1968).

22.10.1927 Народився у с.Дошно Сяніцького повіту Іван Красов-
ський – історик, етнограф, публіцист.
                          ХІ. Листопад

7.11.1997 Помер у Львові Петро Смереканич – лемківський пись-
менник і редактор (у 1934 р. головний редактор газети 
“Наш Лемко”), педагог, журналіст, суспільний діяч.  

9.11.1972 Народився Богдан Лепкий (+ 1941) – український письмен-
ник, педагог, перекладач, літературознавець, художник.

24.11. День пам’яті жертв голодомору.
10.11.1927 Народився у с.Мисцова Короснянського повіту Степан 

Кітик – хірург і громадський діяч.
                           ХІІ. Грудень

3.12.1922 Народився Григорій Сковорода (+1794) – український 
просвітитель-гуманіст, філософ, поет, музикант.

16.12.1867 Народився у с.Кралеве (Чехія) Францішек Ржегорж – ет-
нограф, дослідник культури лемків (+ 6.04.1899, м.Прага).

18.12.1892 Народився Микола Куліш (+ 1937) – український драма-
тург. 

24.12.1857 Народився у м. Старий Санч Северин Удзеля – етнограф, 
дослідник культури лемків (+ 26.09.1937, м.Краків).
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ХРОНІКА 
події 2016 року 

Фестиваль Різдвяної коляди.
10 січня в с. Пастуше Чортівського району на Тернопільщині відбувся 

Перший районний фестиваль Різдвяної коляди. Святкове дійство відбу-
лося у лемківській церкві Св. Іоана Хрестителя. Молебень провели архіє-
пископ Тернопільський Мстислав і настоятель храму протоієрей Анатолій. 
Учасниками фестивалю були лемківські колективи Чортківщини і м. Мо-
настириська. Колядників привітав народний депутат України Олег Барна. 
Учасників нагородили пам’ятними подарунками.

Інф. “ДЛ” 

“Зірка над Віфлеємом” 
17 січня на сцені Будинку культури села Зарічево Перечинського району 

поставлена перша вистава народного театру “ЛЕМко” за п’єсою “Зірка над 
Віфлеємом” Василя Мулеси – письменника, голови Закарпатського облас-
ного товариства “Лемківщина” й одного із засновників театру.

Як розповів В. Мулеса, у виставі було задіяно понад 20 акторів-аматорів. 
У ролі режисера-постановника виступив сам автор п’єси. Над сценарієм і 
декораціями працювали члени товариств “Лемківщина” та імені А. Штефа-
на. Прем’єру переглянули односельці та учні місцевої школи. Були запро-
шені гості: голова Перечинської райдержадміністрації  Василь Канюк, за-
ступник голови Ольга Кравчук, керуючий справами райради Владислава 
Рац, міський голова Мирослава Гуранич.

За словами В. Мулеси, Зарічево вибране не випадково, адже саме це 
село вважається “столицею” лемків Закарпаття.

Р. Яцкович 

“Пісні незабутого краю” 
7  лютого в м. Городок на Львівщині відбувся ХІІ Міжрегіональний 

фестиваль-конкурс “Різдвяна коляда”  – “Пісні незабутого краю”. Цього-
річний фестиваль відрізнявся від попередніх тим, що проходив у часі за-
кінчення коляди. Досі він проводився восени, у жовтні. У фестивалі взяли 
участь понад 60 колективів і виконавців із Галичини та Волині. Почесною 
гостею свята була голова СФУЛО Софія Федина.

Серед хорових колективів 1-ше місце зайняв хор “Надсяння” (Львів), 
2-ге – “Жайвір” (Львів), 3-є – “Сокільчани” (Сокільники). Перші місця здобу-
ли: серед солістів-вокалістів – Максим Садовий, серед ансамблів – квартет 

rr
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родини Іваник (Самбір) і дует бандуристок – Вікторія Гамар та Юлія Когут 
(Борислав), серед читців – Вікторія Шурмак (Винники). Найвищу нагоро-
ду – Ґран-Прі фестивалю отримав фольклорний гурт “Вервичка” з Луцька.

“Життя продовжене в світлинах” 
До річниці від дня смерті громадського діяча, фотографа Григорія Пань-

ківа 15 березня у Тернопільському обласному художньому музеї відкрито 
меморіальну фотовиставку “Життя продовжене в світлинах”. Уродженець 
Лемківщини (нар. 29.11.1941 р. в с. Ославиця, п-т Сянік), у 1946 р. пересе-
лений на Тернопільщину, жив у Підволичиську. Працював викладачем, за-
ступником директора професійно-технічного училища, завідувачем Підво-
лочиського районного відділу освіти. Обирався депутатом районної ради. 
З 1994 р. очолював районне товариство “Лемківщина” і районне Братство 
Св. апостола Андрія Первозванного.

Помер Г. Паньків 22 березня 2015 р. Його творчий доробок, а це – чо-
тири альбоми із сотнями фотографій у кожному, зберігають дружина Га-
лина та донька Уляна. На виставці в художньому музеї було представлено 
більше 200 світлин, у яких – літопис заходів лемківської громади області.

О. Ваврик 

Великоднє писанкарство у Тернополі 
Щонеділі протягом березня у Тернопільській світлиці товариства “Лем-

ківщина” (бульвар Т. Шевченка, 21) діти та дорослі писали лемківські пи-
санки. Організацією майстер-класів займалася Лариса Сорока  – керів-
ник Лемко-Клубу “Моя хыжа”. Проста техніка воскової крапельки дозво-
ляла кожному творити маленькі шедеври. Щоб долучитися до творчості, 
треба було мати добрий настрій, курячі яйця і “бавовняни ряндочкы для 
вытераня воску”.

Інф. “ДЛ” 

Звітна конференція у Львові 
2 квітня в приміщенні Музею етнографії  та художнього промислу у Льво-

ві відбулася звітна конференція Львівського обласного товариства “Лем-
ківщина”. Було заслухано звіт про діяльність організації  за 2014–15 роки. У 
конференції  брали участь делегати від районних організацій та осередків.

До складу президії  було обрано першого заступника голови “Лемків-
щини” Мирослава Дмитраха, членів Правління – Андрія Тавпаша (голову-
ючий) та Назара Радя (секретар).

Згідно порядку денного, було заслухано звіт про діяльність організації , 
який представив Мирослав Дмитрах, у зв’язку із відсутністю (за поважних 
причин) голови Степана Майковича. Звіт контрольно-ревізійної комісії  ви-
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голосила її  голова Світлана Роговська. У зв’язку із смертю члена КРК В. Ар-
дана до складу комісії  була кооптована Галина Вихованська.

Під час обговорення виступили Ярослав Швягла, Володимир Шуркало, 
Михайло Шпак, Володимир Байса, Володимир Дідкович, Ярослав Козак, 
Олесь Куйбіда. Виступаючі висловили ряд побажань поліпшення роботи 
організації . За підсумками звітної конференції  прийняли постанову. Робо-
ту Правління визнали “задовільною”. Звіт КРК затвердили. Зобов’язали ра-
йонні та міські організації  ВУТЛ надавати Правлінню, в трьохмісячний тер-
мін, копії  реєстраційних документів. Своєчасно інформувати осередки про 
проведені заходи. Шукати нове місце для встановлення пам’ятника депор-
тованим. Спільно з іншими товариствами області пришвидшити видачу 
віз членам товариства. Разом із Самбірською організацією провести ро-
боту із встановлення меморіальної таблиці письменникові І. Филипчуку. 
Рекомендовано створити молодіжні організації  при кожному районному 
товаристві. Представлено і прийнято план заходів організації  на 2016 рік.

Т. Радь 

“Пасхальний сезон” на Волині 
3 квітня (неділя) студія розвитку “Хогвартс” у Луцьку відкрила “Пасхаль-

ний сезон” і провела майстер-клас із оздоблення лемківських писанок. До 
творчості запросили дітей віком від 5 років. Вони вчилися розмальовува-
ти курячі яйця воском і фарбами. Лемківські писанки відрізняються свої-
ми кольорами і технікою.

На питання, чому так рано взялися за писанкарство (адже до свята за-
лишається майже місяць), організатор Юлія Мамчур відповіла: “Тому ми 
почали завчасно, щоб діти навчилися і могли потім вдома малювати, і 
мати запас часу, аби зробити собі маленьку колекцію писанок”.

3–4 квітня в Ківерцях майстриня Ірина Бурко ознайомила присутніх із 
технікою виконання лемківської писанки. Охочих виявилося чимало: три 
майстер-класи відвідало 118 учасників. Багато хотіли до Великодніх свят 
зробити писанку власноруч.

“Громадське. Волинь” 

“Школа писанкарства” в Ужгороді 
За ініціативи майстрів творчої студії  “Тепло рук”, в Ужгороді щонеділі – 

від 20 березня до 24 квітня, проводилися заняття унікальної “Школи пи-
санкарства”. Учасники проекту виготовляли писанки для Великоднього ко-
шика, а також познайомилися з особливостями традиційного воскового 
розпису й символікою лемківської писанки. Цвяшок, шпилька або сірник, 
віск і свічка – ось все що потрібно для виконання лемківських писанок. 
Основний символ писанки – Сонце, адже це символ життя і світла.
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Студія “Тепло рук”, з метою заохочення, розіграла приз “Набір для пи-
санкарства”.

“Закарпаття. Онлайн” 

Фестиваль-конкурс лемківської писанки 
8–10  квітня у Львові відбувся  VІІІ Всеукраїнський фестиваль-конкурс 

“Лемківська писанка”. Свято розпочалося 8  квітня в Українському Като-
лицькому університеті, де була розгорнута виставка лемківських писанок і 
проведено майстер-клас із писанкарства.

Наступного дня урочисте відкриття фестивалю-конкурсу відбулося в 
Дитячій школі народних ремесел у Сихові. Звучали вітання авторів мис-
тецького проекту. Виступили фольклорні колективи з Львівщини (ведучий 
Б. Пастух).

10 квітня спільна молитва на Богослужінні проводилася у лемківській 
церкві свв. Володимира і Ольги в Шевченківському гаю (вул. Чернеча Гора, 
1). Тут була розгорнута виставка “Писанкові барви”, вручені дипломи пере-
можцям і учасникам фестивалю.

Фестиваль-конкурс відбувався за підтримки депутата міської ради Ан-
дрія Карбовника.

Інф. “ДЛ” 

Майстер-клас у Прикарпатті 
15  квітня в Івано-Франківську Анна Кирпан  – художниця, дослідни-

ця історії  й традицій лемківської культури, провела майстер-клас із роз-
пису лемківської писанки. Захід відбувся в читальному залі Обласної уні-
версальної наукової бібліотеки імені І. Франка (вул. В. Чорновола, 22). Діти 
ознайомилися з традицією писанкарства на Лемківщині, орнаментикою 
і символами писанок. Також пробували самостійно малювати великодні 
листівки.

“Вісник СФУЛО” 

Другий Великодній семінар-конкурс 
Лемки-писанкарі вже вдруге зібралися на Великодній регіональний 

семінар-конкурс “Лемківська писанка-2016”, що проводився 23  квітня у 
музейному комплексі “Лемківське село” неподалік Монастирська. При-
їхали майстри з різних міст  – Марія Янко (Львів), Анна Кирпан (Івано-
Франківськ), Тетяна Семенець (Тернопіль), Ольга Кашевко (Яремче), Пе-
тро Данилюк (Теребовля), Зеновій Пеньонжик (Бучач), Галина Проців (Бе-
режани). Кожен привіз із собою команду дітей – переможців місцевих кон-
курсів. Зібралося більше 60 учасників.
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Вшанування річниці депортації  
16 квітня молодь Львова впорядкувала меморіальний знак депортації  

українців із території  Польщі. З ініціативи голови СФУЛО Софії  Федини, 
члени “Молодої Лемківщини”, депутати обласної ради і громадські акти-
вісти спільними зусиллями провели благоустрій довкола пам’ятного каме-
ня, який закладено тут ще 2007 року.

28 квітня у Львові відбулося урочисте покладання квітів до пам’ятного 
знаку з нагоди 69-річниці початку акції  “Вісла”, за участю голови Львів-
ської облдержадміністрації  Олега Синютки, голови СФУЛО Софії  Федини, 
голови Об’єднання депортованих українців “Закерзоння” Володимира Се-
реди, голів обласних товариств “Лемківщина” (С. Майкович), “Холмщина” 
(І. Гринь), “Любачівщина” (Б. Парадовський) і громадських активістів.

Т. Радь 

Майстер-клас у Києві 
У кінці квітня, в столичній бібліотеці ім. М. Реріха (пл. Єреванська, 12) 

майстер-клас “Як писати справжню лемківську писанку” проводила Любов 
Романів із Київського товариства лемків ім. Б. І. Антонича. Організатором 
передвеликоднього заходу була Наталія Кляшторна 

Л. Сорока 

Свято писанки 
Уже декілька років поспіль у час Великого Посту “Молода Лемківщина” 

Чортківщини проводить Свято писанки. Завжди на захід збирається бага-
то дітей та молоді – від дошкільнят до студентів, приходять учителі, біблі-
отекарі, інтелігенція, небайдужі городяни. Переважно ті, чиє коріння тяжіє 
до лемківського.

І. Брунда 

Лемківський колектив із Польщі у Львові 
13 травня на запрошення Львівського обласного товариства “Лемків-

щина” і товариства “Україна – Світ” до Львова завітав лемківський колек-
тив “Співаночка” зі с. Мокре (Підкарпатське воєводство).

Гості дали концерт у приміщенні школи № 62 (вул Театральна, 11), від-
творивши традиційні українські вечорниці. Під час виступу вони виконали 
лемківські пісні, розповідали приповідки, намагаючись відтворити звичаї 
лемків-українців, які були поширені на території  Лемківщини.

“Вісник СФУЛО” 
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Шляхетний чин Миколи Мушинки 
Микола Мушинка з Пряшева – академік НАН України, професор, док-

тор філологічних наук, який 20  лютого цього року відзначив свій 80-й 
рік народження, є не лише визначним науковцем, але й колекціонером 
українського образотворчого мистецтва. Найціннішою частиною його 
колекції  є збірка картин українського живописця Олекси Новаківського 
(1872–1935)  – найбільша за межами України. Основну її  частину М. Му-
шинка придбав на аукціоні в Празі 1974 року. Цього року він передав цю 
колекцію в Меморіальний музей Олекси Новаківського.

“Вісник СФУЛО” 

22 травня освятили в Івано-Франківську храм св. рівноап. Кирила і Ме-
фодія.

9 червня на свято Вознесіння Господнього відбулося освячення лемків-
ської церкви у м. Тернополі.

Барви Лемківщини на Полтавщині 
11 червня, у місті Зіньків, на VІ Міжрегіональному фестивалі лемківської 

культури “Барви Лемківщини” спалахнуло полум’я урочистої ватри. У про-
грамі свята було відкриття виставки-конкурсу народних майстрів, прове-
дення майстер-класів із писанкарства, різьби по дереву та декоративно-
го розпису, розважальні атракціони для дітей, спортивні ігри та змагання. 
Концертну програму розпочав вокальний гурт “Сонцедар” – переможець 
обласних оглядів-конкурсів. Кодом свята була вишиванка.

Інф. “ДЛ” 

22–24 липня у с. Ждиня (Польща) проходила 34-а Лемківська ватра.

7 серпня у м. Монастириськ (Тернопільщина) пройшов фестиваль лем-
ківської культури “Дзвони Лемківщини”.

27–28 серпня у с. Зимна Вода поблизу м. Львова пройшов другий Львів-
ський обласний фестиваль “Гомін Лемківщини”.

6 вересня у Львові в актовому залі Інституту народознавства НАН Укра-
їни відбулася презентація книжки Микола Горбаля “Повернення”.

10 листопада у с. Бортятені Мостиського району львівської області в 
музеї родини Антоничів було презентовано книжку лемки ні Ганни Воло-
шинської “Одягнімось в любов” (Львів, 2016).
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14 листопада у м. Пустомити (Львівщина) пройшов 24 кермеш на свя-
то Козми і Дем’яна.

20 листопада у м. Львові (вул. Городоцька) урочисто відкрили пам’ятник 
Б. І. Антоничу (композиція “Привітання життя”).

7 грудня у м. Тернополі пройшла Всеукраїнська науково-практична кон-
ференція “Депортації  українців Польщі і науковий та суспільно-політичний 
дискурси, історична пам’ять”. Серед організаторів – Тернопільська облдер-
жадміністрація, Тернопільська обласна рада, ВУТЛ, Тернопільський педа-
гогічний університет ім. В. Гнатюка, Інститут українознавства ім. І. Кри-
п’якевича НАН України.

В ухвалі конференції  зазначено:
– дати політичну та правову оцінку угоді “Про евакуацію українського 

населення з території  Польщі та польських громадян з території  УРСР”, під-
писаної 9 вересня 1944 р., акції  “Вісла”, (1947 р.), договору від 15 лютого 
1951 р. Визнати угоду, акцію “Вісла” та договір незаконними і засудити їх як 
порушення прав і свобод громадян;

– провести у Верховній Раді України парламентські слухання з метою 
розв’язання проблем, викликаних виселенням етнічних українців з тери-
торії  Польщі;

– прийняти Закон України “Про визнання депортованими осіб, приму-
сово переселених в 1944–1946 рр., 1951 р. з території  Польщі в Україну” з 
метою відшкодування моральних і матеріальних збитків;

– надати депортованим, їх нащадкам і членам їх родин та сімей можли-
вість спрощеного перетину українсько-польського кордону з метою відвід-
ування родичів, вшанування пам’яті жертв депортації  у місцях масових по-
ховань, впорядкування могил;

– створити державну програму збереження культурної спадщини та 
відродження Лемківщини, Холмщини, Надсяння і Підляшшя з метою від-
новлення цих етнічних груп українського народу;

– провести в 2017 р. на державному рівні відзначення 70-річчя акції  “Ві-
сла” та видати відповідний Указ Президента України;

– профінансувати наукові дослідження, присвячені українсько-
польсько-німецько-радянським відносинам у ХХ ст., зокрема наслідкам 
депортацій українців з їх етнічних земель;

– надавати державну правову і матеріальну допомогу суспільно-
культурним товариствам депортованих українців Закерзоння, україн-
ським навчальним закладам, музеям, редакціям теле- і радіопередач, ча-
сописів в Україні та Польщі;

– профінансувати будівництво Музейного комплексу історії , побуту і 
культури українців Надсяння, Лемківщини, Холмщини і Підляшшя у м. Ви-
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нники (Львівська область; 1,5 га) у відповідності до Указу Президента Укра-
їни № 1330/2005 “Про заходи у зв’язку з 60-ю річницею примусового висе-
лення етнічних українців з території  Польщі”.

– рекомендувати Верховній Раді України, Українському інституту наці-
ональної пам’яті надати об’єктивну правову і політичну оцінку депортації  
сотень тисяч українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини і Підляшшя і 
визнати дії  тогочасної комуністичної влади ПНР депортаціями за етнічною 
ознакою і відповідно надали їхнім жертвам статус депортованих;

– рекомендувати державній владі України вшанування жертв депорта-
цій та трагедію злочинної операції  “Вісла”, організованою польською та ра-
дянською влади не лише на регіональному, а й на загальнонаціонально-
му рівні.

В ід  імені  оргкомітету:
Микола Литвин, доктор історичних наук, професор, 
директор Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 
голова Українсько-польської історичної комісії  НАН України, м. Львів 

Олександр Венгринович, заступник голови 
Всеукраїнського товариства “Лемківщина”, 
голова Тернопільської обласної організації  
Всеукраїнського товариства “Лемківщина”, м. Тернопіль.

Іван Зуляк, завідувач кафедри стародавньої та середньовічної 
історії  Тернопільського національного педагогічного 
університету ім. Володимира Гнатюка, 
доктор історичних наук, професор, м. Тернопіль 

Микола Кучерепа, кандидат історичних наук, 
професор Східноєвропейського національного університету 
ім. Лесі Українки, м. Луцьк 

Володимир Кіцак, доцент кафедри стародавньої та середньовічної 
історії  Тернопільського національного педагогічного університету 
ім. Володимира Гнатюка, кандидат історичних наук, м. Тернопіль 
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ЛЕМКОЗНАВСТВО 

Микола Литвин 
доктор історичних наук, професор 

ОПЕРАЦІЯ “ВІСЛА” 1947 РОКУ:
ПЕРЕСЕЛЕННЯ, ДЕПОРТАЦІЯ ЧИ ЕТНОЦИД?

Депортації  корінного етносу є найважчою формою політичних репре-
сій, яка за своєю суттю і характером здійснення може прирівнюватися до 
етноциду. На жаль, сучасний польський політикум намагається маргінелі-
зувати, затушувати масові депортації  українців з Лемківщини, Надсяння, 
Холмщини та Підляшшя в 1944–1951 роках, насамперед брутально про-
ведену операцію “Вісла” 1947 р., в ході якої за сприяння силових структур 
Польщі, Чехословаччини та СРСР було депортовано на північ Польщі по-
над 150 тис. західних українців.

На жаль, безпідставна ухвала Польського сейму щодо українсько-
польського протистояння на Волині 1943 р. від 11 липня 2016 р., вихід у 
прокат антиукраїнського художнього фільму “Волинь” частково призупи-
нили конструктивний діалог науковців та представників влади обох кра-
їн щодо вшанування жертв українсько-польського протистояння у період 
Другої світової війни та повоєнні роки. У зв’язку з цим відомий громадсько-
політичний діяч Польщі, головний редактор “Газети Виборчої” Адам Міх-
нік обурено написав: “Сталося щось дуже недобре: запекла дурість і при-
голомшливе боягузтво розладнали доробок кількадесятирічної мудрої по-
літики мудрих поляків та українців… Не входячи в суперечку, чи був це 
геноцид чи тільки кривава етнічна чистка, з боку польських парламента-
рів прийняття резолюції   – це демонстрація дурості, шовінізму й підлос-
ті. Це було плювком в обличчя української демократії , українським, часто 
пропольським, патріотам”. З цією думкою важко не погодитися. На щас-
тя, 20 жовтня 2016 р. Верховна Рада України одночасно з Сеймом Польщі 
ухвалили Декларацію пам’яті і солідарності щодо подій історії  Другої світо-
вої війни, в якій нарешті наголошено на необхідності активізації  неуперед-
жених історичних досліджень та необхідності стримування сил, які ведуть 
до суперечок в обох державах. Відтак сподіваємося, що цей документ при-
зупинить зайву політизацію дослідження минувшини, його фальсифікацію 
на догоду крайнім праворадикальним силам у Польщі та Росії .

Документи підтверджують безаргументованість тези тогочасної поль-
ської влади про воєнну небезпеку напередодні акції  “Вісла” у південно-
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східних воєводствах дій УПА і Самооборонних кущів, потуги яких у 
1946–1947 рр. різко зменшилися внаслідок обезлюднення українських сіл, 
порушення системи матеріального і кадрового забезпечення українсько-
го підпілля. Власне взимку 1946–1947 рр. за ухвалою 3-ї Округи ОУН За-
керзонського краю повстанські відділи трансформовано у невеликі гру-
пи, що розпорошилися у схронах і невеликих селах, які були віддалені 
від польських гарнізонів і частин НКВС. Повстанці уникали зустрічей з 
польським і радянським військом, не перешкоджали роботі виборчих ко-
місій (січень 1947 р.), перейшовши виключно до оборонної тактики дій. 
Знесилену українську опозицію, на нашу думку, влада могла спробувати 
нейтралізувати політичними методами, але цього не зробила. Представ-
ники польської влади були налякані переговорним процесом між коман-
дуванням АК-ВіН і УПА (започаткований навесні 1945 р.) щодо спільної 
антикомуністичної боротьби, можливості якої продемонструвала успіш-
на збройна акція на Грубешів 27–28 травня 1946 р.

Натомість Сеймовий закон про амністію від 27 лютого 1947 р. розпо-
всюдився лише на польське підпілля, це свідчило про те, що ОУН і УПА тоді 
вже не складали для польської комуністичної влади серйозної загрози. Ам-
ністія для військовиків АК закінчувалася 25 квітня, за три дні до початку 
операції  “Вісла”, чим нова влада прагнула нейтралізувати польську анти-
комуністичну опозицію – можливого ситуативного союзника УПА у вирі-
шенні українського питання.

Вбивство українськими повстанцями сотень “Хріна” і “Стаха”, 28 берез-
ня 1947 р. під Балигородом генерала К. Сверчевського стало пропагандист-
ським приводом і юридичним обґрунтуванням для влади до широкомасш-
табної воєнно-політичної операції  “Вісла” (спершу її  називали “Жешівська”, 
“Схід”, інколи “Українська акція”) проти УПА і швидкого переселення україн-
ського населення і мішаних сімей на так звані “повернені землі” (насампе-
ред північну Прусію), звідки на захід виселено більше 2 млн. німців. Аналіз 
комплексу документів і ходу операції  засвідчує, що спеціальну ухвалу По-
літбюро ЦК Польської робітничої партії  від 29 березня 1947 р. і постанову 
Президії  Ради Міністрів від 24 квітня цього ж року швидше всього узгодже-
но з керівництвом СРСР і Чехословаччини. Показово, що розпочата 28 квіт-
ня операція, до якої залучено 17 350 солдат і офіцерів польського війська 
та прикордонників під командуванням досвідченого ген. С. Моссора (се-
ред них було чимало недавніх воїнів Червоної армії ), мала, насамперед, де-
націоналізувати українські етнічні терени. Списки депортованих робилися 
швидко, не перевірялися й відразу передавалися командирам груп для реа-
лізації  операції . 442 ешелони з депортованими 5–6 днів супроводжував вій-
ськовий конвой. Однак в умовах холоду і антисанітарії  до нового місця не 
доїхало сотні лемків, надсянців, холмщаків, чимало великої рогатої худоби.
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Особливо жорстокою була депортаційна акція, яку провела влада у 
липні 1947 р. у повітах Новий Санч і Новий Торг Краківського воєводства. 
При цьому взагалі не брався до уваги ступінь лояльності й партійної при-
належності, підпадали під виселення навіть родини демобілізованих і сол-
дат дійсної служби. “Заслужені” родини (відзначені за бойові заслуги, по-
ранені, працівники виборчих комісій) мали переселяти окремим тран-
спортом на кращі ділянки Сілезії , звідки депортовано німців.

На початку проведення операції  “Вісла” 6-а Воєнна округа УПА “Сян” 
не провела організованої акції  проти виселення, оскільки польське військо 
значно переважало в силі. На цей час ще діяли курені “Залізняка” (повіт 
Любачів, Перемишль), “Байди” (Сянок, Лісько), “Рена” (Сянок, Ясло, Крос-
но), більшість з яких прагнула перебратися до Чехословаччини. Варша-
ву нервувало й те, що відділи УПА нерідко зав’язували конструктивний 
діалог з АК щодо протидії  польській комуністичній владі. Зокрема, в та-
ємному листі командира 7-ї військової дивізії  округи Війська польсько-
го генерала Б. Зарако-Зараковського до міністра національної оборони 
М. Роля-Жимерського від 4 червня 1947 р. підкреслено: “Банди УПА на те-
риторії  7 КВО встановили зв’язок з польськими реакційними бригадами 
(“Ястшемба”, “Млота” та іншими), а це створює вигідне для них становище 
в районі та сприяє розширенню бази їхньої діяльності також на повіти, в 
яких проживає польське населення”. У цей же час, як свідчить міністр на-
ціональної оборони М. Ролі-Жимерський, УПА поширило до повстанських 
командирів на Закерзонні листівку, в якій зазначалося: “Поводитися “ко-
ректно”, не проводити відплатних і каральних операцій… Нам йдеться про 
міжнародну арену, про формування антибільшовицької думки світу”.

1947 р. зуміли уникнути виїзду більшості українських і змішаних ро-
дин з деяких повітових міст. Власне підготовлений владою окремий на-
каз щодо міст так і не був реалізований. У містечках знайшли прихис-
ток чимало сільських сімей. У повітових містечках легше було й підро-
бити або купити польські документи. Пасивно протидіяли політиці вла-
ди окремі українці, що працювали у повітових структурах Управління гро-
мадської безпеки. Уникли депортацій лише окремі офіцери Війська поль-
ського, держслужбовці, залізничники, студенти столичних вузів, деякі ло-
яльно налаштовані до влади священики. Загалом у рамках операції  “Ві-
сла” депортували, за різними даними, від 137  до 150  тис. осіб, які про-
живали у 1244 населених пунктах 19 повітів Краківського, Жешівського і 
Люблінського воєводств. Кілька тисяч українців, а серед них десятки свя-
щеників, виїхали на захід перед вступом Червоної армії . Водночас через 
фільтраційні комісії  “евакуювали” в УРСР, головно західні області, тисячі 
українців, які поверталися з Німеччини.

Нова польська влада намагалася якнайшвидше асимілювати депорто-
ваних – розпорошувала українські сім’ї , щоб вони не створювали компак-
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тних національних груп і їхня кількість не перевищувала 10 % жителів сіл; 
українців також заборонено розселяти у зоні 50 км від сухопутного і 30 км 
від морського кордонів. Зокрема 178 лемківських родин (928 осіб) з Фльо-
ринки розселено в 33 селах – чотирьох повітах Зеленогірського та двох по-
вітах Вроцлавського воєводств. Мешканців с. Ясюнка розселено у 14 селах.

Чи не найскладнішою проблемою, з якою зіткнулися переселенці після 
прибуття на нове місце проживання, стала відсутність належних умов для 
облаштування господарств. В Ольштинському воєводстві, куди переселено 
більшість українців, не вистачало вільних незнищенних житлових і госпо-
дарських будівель, які залишили німці (кожне третє господарство вимагало 
капітального ремонту, а майже кожне десяте не надавалося до вжитку). На-
дані владою кредити не відповідали масштабам і темпам відбудови. Ситу-
ацію дестабілізували й агенти, яких серед переселенців вербували польські 
спецслужби для підривної діяльності в українському середовищі. Все це 
сприяло тому, що відразу розпочався процес самовільного повернення де-
портованих на свої землі, який частково легалізовано лише в 1956–1957 рр.

“Підозрілих” українців, у першу чергу патріотично налаштованих се-
лян, представників інтелігенції , симпатиків УПА, влада ізолювала в таборі 
Явожно, на території  філіалу колишнього гітлерівського концентраційного 
табору. Всі вони потрапили до цього табору за принципом т. зв. колектив-
ної відповідальності. Серед його 3873 в’язнів-українців були і священики 
Михайло Гущак, Петро Мазяр, Омелян Калинюк, Юліан Криницький, Сте-
пан Шеремета, Григорій Федорищак, Іван Булат, Ярослав Гребеняк, Мико-
ла Заєць та інші, яким інкреміновано співпрацю з ОУН чи УПА. Один із них 
греко-католицький священик Степан Дзюбина, уродженець с. Гладишева 
Горлицького повіту, згадує: “Ми страшенного голодували, жили практич-
но на воді. А тим часом, як ми згодом довідалися, цілі вагони з харчами 
для в’язнів розкрадали наглядачі. Після трьох місяців перебування в Явож-
но люди почали пухнути з голоду. Лише протягом кількох місяців умерло 
150 осіб, ще сотні повмирали після звільнення. Серед в’язнів знаходилося 
22 священики нашої церкви і п’ять православних”.

Брутально проведені депортації  1944–1951 рр. створили не лише етно-
культурні проблеми для західних українців, але політичні, духовні, госпо-
дарські наслідки для польського соціуму, яке втратило багате поліетнічне 
середовище, фахівців-господарників, сотні об’єктів сакрального мистецтва. 
У південно-східній Польщі змінено назви 120  українських місцевостей, 
сплюндровано десятки українських цвинтарів. Тисячі сімей асимільовано. 
Не без впливу іноземних емісарів чимало лемків залучено до організацій 
русинського спрямування, які заперечують приналежність русинів Польщі, 
Словаччини, Закарпатської області України до українського народу.

Вивчення складних соціально-політичних деформацій на українсько-
польському пограниччі у 40-і роки ХХ ст. повинні ставитися в контекст від-
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повідних історичних умов у Центрально-Східній і служити підставою не до 
протиставлення національно-політичних рацій українців і поляків, а до вза-
єморозуміння історії  українсько-польського пограниччя. Насамкінець зау-
важимо, що національно-культурні запити депортованих в Україні підтри-
мують Об’єднання товариств депортованих українців, суспільно-культурні 
товариства “Надсяння”, “Лемківщина”, “Холмщина”, “Ярославщина”, Кон-
грес українців Холмщини і Підляшшя, які проводять наукові конференції , 
зеленосвяточні та першолистопадові походи на стрілецько-повстанські і 
козацькі могили (Пикуличі, Ланцут, Люблін), пісенно-мистецькі фестивалі, 
зустрічі-ватри (Ждині, Монастирську, Львові), видають історико-мемуарні 
книги. Вважаємо, що сучасна українська влада повинна сприяти спроще-
ному перетину українсько-польського кордону, надавати правову і матері-
альну допомогу суспільно-культурним товариствам депортованих україн-
ців Закерзоння. Дієвішою має бути матеріальна і навчально-методична до-
помога українським навчальним закладам, музеям, редакціям теле- і раді-
опередач, часописів у Польщі. Бажано також, щоби не тільки місцева влада, 
але й уряд України виділяв кошти для будівництва Музейного комплексу 

історії , побуту і культу-
ри українців Надсяння, 
Лемківщини, Холмщини 
і Підляшшя у м. Винни-
ки (Львівська область; 
1,5  га). Вказаний Му-
зей мав бути збудова-
ний згідно із Указом 
Президента України 
№ 1330/2005 “Про захо-
ди у зв’язку з 60-ю річ-
ницею примусового ви-
селення етнічних україн-
ців з території  Польщі”.

Українські суспільно-культурні товариства Польщі, Об’єднання това-
риств депортованих українців Закерзоння вважають за доцільне, щоби 
Верховна рада України, Український інститут національної пам’яті дали 
об’єктивну правову і політичну оцінку примусовому виселенню сотень ти-
сяч українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини і Підляшшя, зокрема ви-
знали дії  тогочасної комуністичної влади Польщі депортаціями за ет-
нічною ознакою і відповідно надали їхнім жертвам статус депортова-
них. Вважаємо за доцільне і те, щоби вшанування трагедії  злочинної опе-
рації  “Вісла” польської влади проходило в Україні не лише на регіонально-
му, а й на загальнонаціональному рівні.
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Любчик Ігор 
кандидат історичних наук 

УЧАСТЬ ЛЕМКІВ У БОРОТЬБІ ЗА ВИБОРЧЕ ПРАВО 
В АВСТРО-УГОРЩИНІ 

(До 110 річниці прийняття закону про “загальне виборче право”) 

Характерною особливістю суспільно-політичного руху на початку ХХ ст. 
в Галичині, як і в інших частинах Австро-Угорської імперії  була боротьба 
народних мас за реформування виборчого законодавства. Метою цього 
руху було домагання загального, рівного, безпосереднього і таємного пра-
ва голосування. Незважаючи на певну віддаленість від загально етнічного 
українського масиву – лемки не залишились осторонь цих процесів.

Обмеженість, а в більшості громад  – цілковита відсутність свідомої 
української інтелігенції  перешкоджала формуванню в регіоні української 
національної свідомості, що використовували антиукраїнські політичні 
сили. Не маючи власного проводу, лемки тим самим були позбавлені ак-
тивної національної позиції  під час виборчих перегонів. Характеризуючи 
Сяноцький повіт у 1900  році, газета “Галичанинъ” писала, що тут панує 
апатія до майбутньої виборчої кампанії ”. Цим користались польські полі-
тичні сили, які вели активну передвиборчу агітацію, що часто супроводжу-
валось перекупом та тероризуванням виборців.

Незважаючи, що ініціатива в політичних процесах наприкінці ХІХ – 
початку ХХ ст. на Лемківщині належала полякам, все ж можна стверджу-
вати, що у незначної частини лемків були чіткі політичні симпатії  з ви-
разним українським національним ухилом1. Як повідомляла тогочасна 
преса, на віче кандидата до віденського парламенту А. Старуха 21 лис-
топада 1900 р. у с. Щавне, прибули майже всі селяни з округи. А виступ 
кандидата “дуже подобався темним мужикам сего угла”. Попри те, що 
А. Старух програв вибори, він все ж отримав значну підтримку – 277 го-
лосів із 606 голосуючих, що продемонструвало національну позицію цієї 
частини лемків.

У західних повітах Лемківщини значну підтримку мав селянин Лука Га-
ладья з Мшани, який ще у 1880 р. заснував у селі однокласну державну 
школу з українською мовою навчання. Однак через польського кандидата 
він не був допущений до виборів.

У цілому, подаючи матеріал про згадані вибори у Ліському повіті, допи-
сувачі однієї з газет писали: “много виборців-селян було перекуплено або 
стероризовано”. Це змушує констатувати, що голоси частини лемків через 
1 Див. Любчик І. Етнополітичні процеси на Лемківщині наприкінці ХІХ – 30-х 
рр. ХХ ст.: проблема
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залякування або переслідування меркантильних інтересів не відображали 
їх правдиву національну позицію.

Подальші виборчі кампанії  свідчили про пожвавлення передвиборної 
агітації  серед лемків. Під час виборів до Галицького сейму у липні – верес-
ні 1901 р. на підтримку кандидата А. Старуха у Ліському повіті відбували-
ся численні віча, внаслідок чого він отримав 107 голосів із 204 голосуючих 
і став депутатом.

Однак важливо наголосити, що певне пожвавлення українського націо-
нального руху на Лемківщині спостерігалось тільки у її  східній частині. Че-
рез брак політичних діячів ці процеси фактично були відсутні у централь-
них та західних повітах Галицької Лемківщини. Згідно зі свідченнями пред-
ставників товариства “Руська бурса”, у 1908 р. у Горлицькому повіті “ніко-
ли еще не было руського посла, ані до парламенту, ані до сейму, хотя ру-
сини солидарно держатся”.

Аналізуючи політичні події  в регіоні одна з газет писала, що,, Угорські 
словаки і русини почали організовуватись, щоб солідарно вступити до ви-
борчої боротьби під національними і антимадярськими гаслами. Однак 
мадярські шовіністи в Будапешті представляють цей рух як результат пан-
славістичної агітації  і хочуть його ослабити”.

Певний відгук у Галицькій Лемківщині отримала і боротьба за вибор-
чу реформу в Галичині, хоча її  прояви в регіоні мали локальний характер. 
З початком 1906 р. в окремих громадах Сяноцького, Ясельського та Гор-
лицького повітів відбувалися народні віча на підтримку виборчої рефор-
ми. Особливе значення мало січневе віче у с. Крампна Ясельського по-
віту, яке було однією з перших маніфестацій, організованих лемками у 
цій справі. Це віче об’єднало понад 2000  осіб з Ясельського, Кроснен-
ського та Горлицького повітів. На ньому були висловлені обурення, що ру-
сини цього краю не можуть обрати свого посла, оскільки тут переважа-
ють польські голоси. В одній із прийнятих резолюцій пропонувалося ство-
рити з усіх руських громад на Лемківщині окремі виборчі округи і тим са-
мим дати можливість лемкам обирати свого посла. Це віче, за висловом 
тогочасної преси, “отворило очі нашим Лемкам, одушевляючи їх справа-
ми народними”. Подібні вимоги про утворення окремих виборчих окру-
гів для Лемківщини звучали на народних вічах у Горлицькому та Сяноць-
кому повітах. 

На організоване в січні 1906 р. віче у Пакошівці Сяноцького повіту зі-
йшлося понад 600  місцевих селян з громад Ялина, Грабівки, Юровець, 
Костаровець, Страхотиня та Согорова долішнього і горішнього. Прово-
див віче господар з Пакошівки Іван Ромашчик. Виборчу реформу пояснив 
о. Константинович з Сянока. Маніфест Народного Комітету прийняли Ру-
сини оплесками.
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Організація народних віч на Лемківщині значною мірою залежала від 
наявності в громаді національно свідомого духовенства, рідше простих се-
лян. Подібна ситуація спостерігалась і під час передвиборчого руху до ві-
денського парламенту у 1907 р. та у справі сеймової виборчої реформи 
1912 р. Особливе значення мали віча у громадах Тісна, Одрехова, які чис-
ленно збирали лемків із навколишніх громад. На передвиборчих зборах 
у березні 1907 р. у Вислочку Сяноцького повіту у прийнятих резолюціях 
лемки домагалися: 1) запровадження загального рівного, безпосереднього 
і таємного виборчого права до сейму; 2) поділу краєвої шкільної ради на 
руську і польську; 3) зібрані закликали всіх лемків у відносинах з владою, 
адвокатами, ведення протоколів послуговуватись виключно українською 
мовою; 4) висловлювали симпатії  українським діячам загалом і їх славній 
боротьбі в обороні прав українського народу.

Врешті австрійське правління змушене було дати згоду на реформу ви-
борчої системи. Впродовж 1906 р. йшла підготовка проекту закону і лиш 
26 січня 1907 р. закон був ухвалений. Згідно нього правом обирати депу-
татів користувались усі чоловіки, які досягли 24 р., мали австрійське гро-
мадянство і жили не менше 1 р. у тому окрузі, де відбувались вибори. Пра-
вом бути обраним в депутати користувались чоловіки, які мали не менше 
3 р. австрійське громадянство і досягли 30 річного віку.

Таким чином, згідно виборчого законодавства 1907 р. куріальна сис-
тема представництва була знищена. Проте цей закон фактично не дав на-
селенню Галичини, а зокрема і Лемківщини загального виборчого права. 
Так, річний ценз осілості позбавляв права голосу значну частину населен-
ня, яке змушене було у пошуках роботи часто міняти своє місце проживан-
ня. Згідно нього жінки і надалі залишались позбавленими виборчого пра-
ва, виборці одного краю мали більше виборче право, як виборці другого. 
Так наприклад, якщо в Зальцбургу один посол припадав на 26 900 вибор-
ців, то в Галичині на 68 720. Нерівномірність виборчого права між народа-
ми Австро-Угорщини засвідчує, що один посол припадав на 39 360 німців, 
51.860 поляків, і на 102 470 українців2.

Незважаючи на незначні поступки віденських властей рух за демо-
кратизацію виборчого процесу продовжився у формі виборчого зако-
нодавства до сейму. Тодішня преса фіксувала часті спроби організації  
віч на підтримку виборчої реформи до сейму. Газета писала: “Скликане 
Сяноцькою організацією окружне віче в Одреховій випало величаво. Зі-
йшлось до 800 селян”. На збори прибув посол д-р Л. Цегельський3, який 
2 З року на рік ( Огляд найважнійших подій за час від 1/Х 1906 р. до 1/Х 1907 
р.) // Ілюстративний календар тов. Просвіта на рік 1908. – Львів, 1908. – С.77.   
3 Любчик І. Лемківщина у суспільно-політичних поглядах Льонгина Цегель-
ського // Лемківщина. – 2012. – №3. – С.6 -7.  
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в 3-годинній промові перейшов визначні моменти нашої історії , пред-
ставив теперішній поступ і здобутки українців та обговорив їхні очіку-
вання у справі виборчої реформи. Збори одноголосно приняли постав-
лені виступаючим резолюції ”. 10 січня 1912 р. відбулося віче за вибор-
чу реформу в Цішанові за участі 500 учасників зі всіх сіл Цішанівсько-
го судового повіту. Про реформу виборчу знову реферував посол д-р 
Л. Цегельський. Зібрання лемків одноголосно ухвалило резолюції  по-
дані в його ж брошурі з додатком наступних: а) домагаємося виборен-
ня для учительства такої “службової прагматики” яка б дала йому мож-
ливість вільно працювати над вихованням нашої молоді і вести вільно 
суспільно-політичну, культурну і економічну діяльність, б) домагаємося 
поліпшення долі народного учительства і зрівняння його платні з чотир-
ма найнижчими рангами.

Загалом період парламентської діяльності Л. Цегельського позначе-
ний теоретико-правовими напрацюваннями у сфері виборчого законо-
давства до Галицького сейму. Свої погляди щодо подолання куріальної 
системи під час виборів до сейму, національного питання, а в цілому прав 
українського громадянина в Австро-Угорщині він виклав у короткій бро-
шурі “Проч зі щляхоцьким соймом – проч з куриями”, де були викладе-
ні основні постулати виборчої реформи до сейму. Перше видання брошу-
ри датується 1907 р., коли з’явився закон про загальне виборче право в 
Австро-Угорщині. Однак весь його тираж був конфіскований, а тому її  по-
ложення не дійшли до галицького селянина. У 1912 р. автор видав допо-
внене видання. Аналіз змісту основних положень, запропонованих Л. Це-
гельським щодо сеймової виборчої реформи, засвідчує, що автор розро-
бляв їх на основі демократичних засад, наголошуючи на рівноправності, 
таємності та загальності виборчого права.

Окрім правових засад основних положень, на їх характер мали вплив 
політичні мотиви, які були спровоковані гостротою національного питання 
в Австро-Угорщині та передвиборними кампаніями зокрема. У самих на-
звах розділів простежується радикальна налаштованість автора у бороть-
бі за виборче право: “Позір хлопи! Ваша справа в небезпеці”, “Кузня наших 
кайданів”, “Лихо не спить! Пани готовлять нам ярмо!”, “Хлопи! Міщани! і 
робітники! Нам треба проломити брами соймові!” 

Л. Цегельський закликав галичан до єдності у боротьбі за виборче пра-
во, консолідації  навколо основних положень сеймової реформи наголошу-
ючи: “Спішіть на збори і віча хмарами з усіх сіл, містечок і присілків! Робіть 
демонстрації  і походи по містах і по селах, панам наперед ніс!”. Л. Цегель-
ський закликав ухвалювати резолюції  з вимогами демократичної виборчої 
реформи на вічах і відсилати їх до Відня. Від імені населення він наголо-
шував домагатися сеймової виборчої реформи на основі загального, рів-
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ного, безпосереднього і таємного виборчого права. Серед інших вимог ав-
тор акцентував увагу на:

– надання українському населенню такого відсотка усіх сеймових ман-
датів, який відповідав би кількості українського населення краю;

– захисті українського населення у містах і в західній частині краю (Лем-
ківщині – Авт. через утворення для нього окремих національно забезпече-
них виборчих округів; – законодавчого визнати надання краєвому виділу і 
сеймовим комісіям українцям такого числа місць, яке відповідає кількості 
українського населення краю. Водночас автор висловлював рішучий про-
тест проти плюральності (щоб один виборець міг мати кілька голосів) ви-
борчого права, проти нерівності округів4.

Активну участь в організації  віч і передвиборних перегонах загалом, 
брали москвофільські діячі, які організували віча у Снітниці Новосончів-
ського повіту, Смерековці Горлицького повіту та Кремпні Ясельського по-
віту. Міцні позиції  москвофільського руху на Лемківщині сприяли перемо-
зі на парламентських виборах у 1907 р. москвофільського кандидата В. Ку-
риловича.

Незрівнянно гіршим було становище закарпатських лемків, серед яких 
аж до Першої світової війни не спостерігалось політичної активності. Ще в 
1868 р. угорські власті видали закон, який проголошував, що всі громадяни 
Угорщини належать до угорської нації  незалежно від їхньої національнос-
ті. Політика угорського уряду намагалась за будь-яку ціну не допустити за-
родження українського національного руху серед закарпатських україн-
ців. Загалом в Угорщині на 1900 рік тільки 5,93 % населення мало вибор-
че право. У зв’язку з малим відсотком виборців в окремих лемківських гро-
мадах вибори відбувалися в умовах соціального та національного напру-
ження. Зокрема у 1906 р. під час виборів до місцевих рад відбулися висту-
пи селян у селі Дубриничі Перечинського округу, через які селяни намага-
лись відстояти своє право вибору, чинячи опір денаціоналізаційній політи-
ці угорського уряду. В інших округах вибори відбувалися за участю жан-
дармерії  та солдат. У зв’язку із загрозою революційних виступів окружні 
начальники для забезпечення спокою на виборах до парламенту у квітні 
1906 р. просили направити у Великоберезнянський виборчий округ жан-
дармську та військову допомогу.

Загалом треба відзначити, що боротьба за виборче право серед лем-
ків, а одночасно і всезростаюча їх політична позиція послужили до-
брим уроком напередодні державотворчих подій Української революції  
1917–1919 рр.
4 Цегельський Л. Проч зі шляхоцьким соймом! Проч з куріями! Жадаємо 
загального рівного безпосереднього і тайного виборчого права до сойму!. – 
Львів. – 1912. – С.50 
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Володимир Чабан 

ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКІ ВІДНОСИНИ – ГІРКИЙ УРОК 
НОВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ 

Після падіння тоталітарного режиму у Польщі, розвалу Радянського Со-
юзу та появи незалежної України мимоволі постало питання, яку дорогу то-
рувати нашим народам у майбутнє. Минуле залишило нам багато склад-
них, болючих, конфронтаційних проблем, а дорога мусить бути спільною, 
бо ми сусіди. Від їх розв’язання залежало буде це дорога добросусідства 
та взаємодопомоги, чи дорога ворожнечі та взаємопоборювання. Політич-
ні та інтелектуальні еліти обох країн обрали перший шлях. У його основу 
був покладений принцип: “Пробачаємо і просимо пробачення”. Парламен-
тами, Президентами, урядовими та громадськими інституціями робились 
зустрічні кроки, які втілювали цей принцип у життя.

Помаранчева революція, а потім і Революція Гідності, вибір Україною єв-
ропейського вектора розвитку, рішуча відсіч діям північного сусіда знайшли 
розуміння та підтримку польського суспільства. Європа ж на російську агре-
сію проти України відповіла показною стурбованістю. Вигода співпраці з Ро-
сією – величезним ринком збуту та сировинним придатком, блокувала про-
тидію Заходу злочинній політиці Москви. З доброї волі, а також з візії  власної 
безпеки, Польща стала активним представником України у Євросоюзі і нема-
ло зробила у відстоюванні наших інтересів. Ми вдячні їй за це.

Здавалось, прірва між нашими народами, вирита минулими кривдами, 
подолана назавжди. На жаль, ці оптимістичні очікування не справдили-
ся. Нова когорта політиків, яка нині безроздільно домінує на польському 
владному Олімпі, попри лукаву риторику своїми діями перекреслила рані-
ше досягнуті порозуміння. 2016 рік наочно висвітлив розмах антиукраїн-
ських настроїв, якими все глибше інфікують польське суспільство. Ось най-
резонансніші українофобські акції  доконані у Польщі цьогоріч:

травень  – осквернення могил вояків УПА на Українському військовому  
                   цвинтарі у Пикуличах що біля Перемишля;
червень – інцидент з процесією до могил вояків УНР, УГА, УПА на цьо-
                   му ж цвинтарі;
липень  – заборона виступу українського гурту “От вінта” та зрив тради-
                  ційного свята на Івана Купала у Перемишлі;
                – сумнозвісна постанова Сейму про геноцид поляків на Волині;
жовтень – вихід у прокат тенденційного фільму “Волинь”;
          – руйнування пам’ятника загиблим українцям на цвинтарі у 

селі Верхрата.



r39

Постанова Сейму та фільм “Волинь” винесли проблеми українсько-
польських сосунків з умовно регіонального рівня на міждержавний. У са-
мій Польщі їх оцінка є неоднозначною. Стосовно постанови Сейму засно-
вник та головний редактор “Ґазети виборчої”, дисидент і політв’язень часів 
ПНР Адам Міхнік сказав: “Це демонстрація дурості, шовінізму і підлості …
Сталося щось дуже недобре – запекла дурість і приголомшливе боягузтво 
(депутатів від опозиційних партій – В. Ч.) розладнали доробок кількадеся-
трічної мудрої політики мудрих поляків та українців”. Подібна оцінка дій 
влади в історії  Польщі зустрічається не вперше.

Авторитет держави, її  сприйняття як надійного партнера великою мі-
рою залежить від тяглости її  позицій у міжнародних стосунках. Польща і 
Україна у недавньому минулому підписали не один документ, спрямова-
ний на примирення наших народів. Що, можна викинути це нелегке над-
бання на смітник? Свого часу Бісмарк сказав про одну країну, що догово-
ри з нею не варті паперу, на якому вони написані. У світовій практиці є до-
брі приклади полишення драматичних подій минулого історикам і вибору 
добросусідської дороги у майбутнє. Так зробили Франція і Німеччина, Япо-
нія і США, Ірландія та Англія, Польща і Німеччина …

Польсько-українська суперечка багатовікова. Тут не будемо згадува-
ти давні часи, ХIV–XVIII ст. – епоху активної експансії  Польщі на схід, вна-
слідок якої вся правобережна Україна і значна частина Лівобережжя були 
загарбані. Скажемо лиш, що ця епоха зродила глибоку прірву між поля-
ками і українцями. Її підсумком стала Андрусівська угода 1668  року, за 
якою Польща і Росія поділили між собою Українську козацьку державу. 
Лінія поділу пройшла по Дніпру. По тому, внаслідок трьох анексій Росій-
ською, Австро-Угорською та Німецькою монархіями польська держава в 
кінці XVIII ст. перестала існувати.

Із закінченням Першої світової війни на карті Європи з’явилось біля де-
сяти незалежних держав. Найбільшою серед них була Польща, відома у іс-
торії  як Друга Річ Посполита. Одною з найскладніших проблем, які дове-
лося вирішувати переможцям, був східний кордон Польщі. Її вирішенням 
зайнялася комісія, очолювана міністром закордонних справ Англії  лор-
дом Керзоном. Визначений нею кордон, відомий як лінія Керзона, зали-
шав поза польською юрисдикцією Західну Україну (за винятком львівсько-
го регіону) і Західну Білорусію. До роботи комісії  не було залучено україн-
ську сторону, через що великі обшари українських етнічних земель опи-
нились за лінією Керзона – Лемківщина, Надсяння, Холмщина, Підляшшя 
(Закерзоння) відійшли до Польщі.

Зосередимо увагу на періоді між двома світовими війнами, коли після 
більш ніж 100-річного небуття відроджена Польща активно утверджувала-
ся як на міжнародній арені, так і у власному державотворенні. З перших 
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днів вона робила все можливе і неможливе для захоплення західноукраїн-
ських та західнобілоруських земель. Була розв’язана польсько-українська 
війна, у якій протизаконно була задіяна армія Ґаллера (80 тисяч штиків), 
сформована та оснащена у Франції  і призначена виключно для бороть-
би з більшовиками. Під натиском переважаючих сил противника у лип-
ні 1919 р. українські війська відступили за Збруч. До 1923 р. західноукраїн-
ські землі перебували під протекторатом Ліги Націй, а в екзилі (еміграції ) 
продовжував діяти легітимний уряд ЗУНР, який вів дипломатичну бороть-
бу та користувався значною підтримкою українців в краї. Використовую-
чи несприятливу для України ситуацію, Польща добилася правового ви-
знання анексії  і 14 березня 1923 р на засіданні Ради Послів держав Антан-
ти було прийняте рішення про передачу цих земель під протекторат Поль-
щі на 25 років та проведення після завершення цього терміну плебісциту 
(референдуму) про їх державну приналежність. 15 березня екзильний уряд 
Євгена Петрушевича припинив існування.

Галичині за умовами передачі надавалась автономія з правом на: свій 
парламент, регіональний уряд, окремого міністра у центральному уряді, 
свій верховний трибунал, регіональні збройні формування, свою систему 
освіти, включаючи власний університет, відсутність обмежень у мові та ві-
росповіданні. Адміністративним центром автономії  передбачався Львів. 
Практично цей статус дорівнював статусу, який Галичина мала у складі 
Австро-Угорщини. Волині надано статус воєводства.

Широкі права національних меншин гарантувались і Конституцією 
1921 року. На жаль, всі ці умови ніколи не були виконані, а конституційні 
норми не дотримувались. Держава безоглядно пішла шляхом колонізації  
отриманих територій та ополячення їх населення. Заперечувалось саме іс-
нування українського народу. Навіть провідні польські політики воліли по-
слуговуватись терміном “кресові народи”. У всіх верствах польського сус-
пільства культивувалось зверхнє відношення до українців, а для їх озна-
чення розхожим було слово “кабанє”. Змінено найменування регіону “Ґа-
ліція Східна” на “Малопольща Східна”. Всі намагання українців налагоди-
ти власне політичне, економічне, та культурне життя викликали брутальну 
реакцію польської влади.

Зрозуміло, що таке відношення зумовило невдоволення місцевого на-
селення, яке все рішучіше чинило спротив окупантам. Все ж спробуймо 
знайти пояснення, чому саме на Волині розгорілася кривава трагедія, яка 
забрала життя десятків тисяч поляків і українців. Чому у сусідній Галичи-
ні, яку вважають українським П’ємонтом, протистояння не набрало таких 
жахливих форм. Але ж відомо, що диму без вогню не буває.

Річ у тому, що з точки зору польської колонізаційної політики Галичина 
вважалась “опрацьованим” краєм. Вона опинилась під владою Польщі на 
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межі ХIІІ-ХIV-го століть, за часів Австро-Угорщини реальна влада була у ру-
ках поляків, значним був відсоток польського населення, у містах українці, 
як правило, були у меншості. До того ж до складу новохрещеної Малополь-
щі Східної із заходу включили значні території  з переважно польським на-
селенням. Але українці Галичини мали високий рівень національної свідо-
мості, доволі високий освітній ценз, досвід парламентаризму, попри утис-
ки налагодили організоване громадське і політичне життя, пройшли шко-
лу січового стрілецтва, хоч і через Рим все ж таки були “точки дотику” між 
Костелом та Греко-католицькою Церквою.

Волинь же після занепаду Галицько-Волинської держави увійшла 
до складу Великого Князівства Литовського і лише у 1569  р. за умо-
вами польсько-литовської унії  (Люблінської) була передана Польщі. З 
часу розборів Польщі перебувала у складі Російської імперії . Домінува-
ло тут українське населення (склад за національністю: 68 %  – україн-
ці, 16,8 % – поляки, 10 % – жиди, решта – німці, чехи), повсюдно спо-
відувалось православ’я (склад за віровизнанням: православні – 74,2 %, 
римо-католики – 11,6 %, юдеї – 11,5 %). Варто порівняти та проаналізува-
ти обидва ряди показників, наведених за офіційною польською статис-
тикою станом на 1931 рік. Цікаві висновки напрошуються, зокрема і про 
“польськість кресів”.

З цих причин колонізація, очевидно, не без думки про майбутній ре-
ферендум, всією своєю силою перш за все була скерована на цей край. 
Одним з її  найважливіших інструментів стало військове осадництво, яке 
здійснювалось на підставі законів, прийнятих у грудні 1920 р. Для потреб 
осадництва виділили майже 140 тис. га. земель, на яких невдовзі осіло по-
над 8 тис. осадників, що разом з родинами складало близько 35 тис осіб. 
На цьому процес не зупинився. Осадники (колоністи) з числа військових 
могли безкоштовно отримати до 45 га землі, а переселенці-добровольці 
придбати її  за пільговою ціною в кредит на 30 років зі звільненням від 
сплати у перші п’ять років володіння. Умови відбору кандидатів були дуже 
жорсткими. Розселялись осадники з урахуванням військової стратегії , їм 
надавалась вогнепальна зброя. Тодішній польський міністр внутрішніх 
справ Леопольд Скульський (перед тим прем’єр-міністр), не приховуючи 
намірів колонізації , цинічно визнавав у Сеймі: “за 50  літ навіть зі свіч-
кою не знайдете у Польщі українця чи білоруса”. За офіційними даними у 
1939 р. на Волині було 17,7 тис. осадницьких господарств та 3,5 тис. осад – 
опорних військових пунктів. Загальна площа виділених їм угідь станови-
ла близко 500 тис. га. Осадники творили парамілітарну структуру, здатну 
у разі потреби швидко мобілізуватися на виконання відповідних завдань. 
Про їх стосунки з місцевим населенням і говорити не приходиться. У Вар-
шаві не хотіли бачити, що українські селяни володіли невеликими госпо-
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дарствами і давно домагалися земельної реформи. Щедра роздача зе-
мель осадникам викликала велике незадоволення місцевого населення.

Другим напрямком колонізації  та ополячення населення була релігія. 
Масово закривались православні церкви, а їх майно, включно з земельни-
ми володіннями, конфіскувалось. Багато церков просто руйнувалось. Ме-
тою цих варварських акцій було максимальне обмеження впливу право-
славної церкви на суспільство і утвердження католицтва. На Волині було 
ліквідовано понад 100 церков. На Холмщині та Підляшші з 416-ти церков 
на 1929 р. залишилось 76. З решти: пересвячено на костели 164 церкви, 
35 зруйновано, 30 розібрано, 19 використано на інші потреби, 92 просто 
закрито (за дослідженням Івана Крип’якевича). Вершиною цього безглуз-
дя стало розпорядження уряду про навернення в католицтво православ-
них мешканців східних земель. Проведення акції  доручили відділам Кор-
пусу охорони пограниччя (КОП). Жовніри навчали селян основ католиць-
кої доктрини. Як зазначено у звітах за 1938 р. на Волині ця акція принесла 
10 тис. навернень.

Третьою важливою ділянкою наступу, скерованого як на Волинь, так і на 
Галичину, була освіта. Ще у 1923–1924 рр. вийшли укази, які утискали права 
національних меншин у цій галузі: лімітувалась кількість учнів непольської 
національності у середніх та вищих школах, закривались українські шко-
ли, обмежувалась підготовка українських вчительських кадрів, за незна-
чним винятком з навчального процесу усувалась українська мова. Зокре-
ма, на Волині у 1924 р. на більш ніж мільйон українського населення було 
470 українських шкіл, а на 1929 рік їх залишилося тільки чотири.

Все це творилось з благословення та за активної участі Костела – во-
чевидь, другу Заповідь Господню в польський катехизм не вписано. Фак-
тично, Костел був провідником дискримінаційної політики держави сто-
совно своїх громадян непольської національності. Всупереч конституцій-
ним нормам, віровизнання визначало ставлення до людини. Некатолики 
негласно вважалися нижчою кастою і у реальному житті повсюдно стика-
лися з соціальною нерівністю. Часто умовою отримання роботи, зайняття 
посади була безапеляційна умова: “Перенеси метрику до костела”.

Доволі швидко Волинь почала переймати у галичан їх досвід національ-
ного та економічного самоствердження. Для нейтралізації  зв’язків між укра-
їнцями сусідніх регіонів у кінці 1920-х років був введений так званий “Сокаль-
ський кордон” – адміністративна межа між Галичиною та північно-західними 
українськими землями. Варшава не дозволяла поширення діяльності укра-
їнських установ і організацій, які діяли в Галичині (“Просвіта”, “Рідна школа”, 
“Союз Українок”,”Січ”, “Луг”, “Сокіл”, “Сільський господар” та ін.) на терени Во-
лині, Холмщини, Підляшшя. Вже створені філії  були закриті. Робилися пере-
пони надходженню літератури та преси, які видавалися у Галичині.



r43

Агресивні, дискримінаційні дії  польських урядів не могли не викликати 
спротиву в українському суспільстві. Спонтанні на початках акції  протес-
ту поступово набирали організованих форм, утворювались політичні пар-
тії , виникла ОУН, яка ідентифікувала себе як народний рух. Остання була 
ініціатором загальнокрайової саботажної акції . Українці вимагали дотри-
мання урядом міжнародних угод та положень Конституції , які надавали 
національним меншинам гарантії  вільного розвитку та свободи віроспові-
дання, рівних прав для усіх громадян. Уряд відповів репресіями – за осо-
бистим наказом Пілсудського у 1930 р. проведено пацифікацію (умиротво-
рення) українського населення, до якої окрім поліцейських сил залучалось 
військо. Від побиття підчас пацифікації  померло понад 30 осіб, трощили-
ся українські установи. Для ізоляції  політичних діячів, громадських акти-
вістів та їх “перевиховання” у Березі Картузькій в 1934 р. створено концен-
траційний табір, у якому панували нестерпні умови утримання в’язнів. По-
дібні дії  стосовно власного народу в мирний і воєнний час вже тоді міжна-
родне право кваліфікувало як злочин проти людяності. Ліга Націй засуди-
ла ці каральні акції  польського уряду, чим останній особливо не переймав-
ся. На жаль, тоді ще не існувало правового механізму, який передбачав би 
покарання винуватців за подібні злочини. Вперше таке право застосовано 
на Нюрнберзькому процесі, на якому скоєні гітлерівцями злочини вперше 
у судовій практиці кваліфікувались новим терміном “геноцид”.

Ось так діяла польська держава на вершині свого тріумфу, закладаю-
чи підвалини майбутньої волинської трагедії . Письменниця, драматург і 
публіцист, лауреат Державної премії  Польщі Марія Домбровська у своє-
му щоденнику записала пророчо: “Морально – огида; політично – клініч-
на дурість, помилка, за яку Польща тяжко заплатить”. Згадаймо наведе-
ні вище слова Адама Міхніка – як видно, історія любить повторюватись.

З сумнівними “досягненнями” у побудові мононаціональної держави зу-
стріла поліетнічна Польща 1 вересня 1939 року. На Волині жнива її  дискри-
мінаційної політики прийшлись на 1943–44 р. р. Спусковий гачок спрацю-
вав, коли тут, на окупованій гітлерівцями території , німецька адміністра-
ція залучила до місцевої поліції  поляків, зокрема, з середовища осадників. 
Не вдаючись у детальніший опис розвитку подій, перелічимо основні чин-
ники, які були задіяні у протистоянні: зроджена на Волині Українська По-
встанська Армія, регіональне угрупування Армії  Крайової, радянські пар-
тизанські загони, польський еміграційний (лондонський) уряд та підготова-
ний ним план операції  “Буря”. Результат відомий – десятки тисяч замордо-
ваних поляків і українців: чоловіків і жінок, дітей і старців, католиків і право-
славних. Всі вони були співвітчизниками – громадянами ІІ Речі Посполитої.

Скоєного не забути, не витерти з пам’яті обох народів, але як нам поруч 
жити з цим кривавим спадком. Як вже говорилось, вільні Україна і Поль-
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ща з самого початку пішли нелегким шляхом покаяння і прощення. Нелег-
ким, бо він вимагає критичного погляду на себе, визнання своєї вини і ви-
бачення за скоєні кривди, прощення своїх кривдників. Але ж відомо: “Se 
sibi vincere maxima victoria est – перемога над собою – найбільша перемо-
га”. Щасливий ті, які спізнали таку перемогу і осягнули її  глибінь, бо вона 
очищає душі, “вгору підносить серця”.

На жаль, нинішній владний політикум Польщі обрав шлях, який веде у 
тупик протистояння, взаємопоборювання та, не дай Бог, до нових жертв. 
Відповідальність за трагічні події  минулого покладається виключно на 
українську сторону, однобоко трактується історія, навіюється переконання 
у безгрішності “героїчних польських патріотів”, “польскосьці кресів”, поту-
рається глумлення над пам’яттю загиблих українців, у суспільстві культиву-
ється неприязнь до всього українського. Робиться все це у негідний спосіб, 
яскравим свідченням цього є фільм “Волинь”, у якому українці зображе-
ні бандитами, головорізами, садистськими вбивцями, поляки ж – їх неви-
нні жертви. Костел схвально мовчить. Нагадаємо нашим сусідам: синдром 
чистого сумління – симптом проблем з пам’яттю. Чи може не було Павло-
коми, Сагрині, Ремеля, Єдвабного, Завадки Морохівської та сотень інших 
трагедій по всьому Закерзонню?

“Друга Річ Посполита багато зробила, щоби українці стали смертельни-
ми ворогами поляків… Бездарна політика ІІ РП не виправдовує злочинців, 
які вбивали під час другої світової війни поляків на Волині і в Галичині. Од-
нак, якщо про неї (політику – В. Ч.) не пам’ятати (а пам’ять ця стерта зі сві-
домості суспільства), то неможливо зрозуміти вибух тодішньої ненависті. 
А якщо цього не розуміти, то як шукати примирення? (Za wolność naszą, nie 
waszą – DOSSIER – Newsweek.pl 09–08–2009) 

Та все ж, не впадаймо у песимізм, не піддаваймось спокусі “симетрич-
них відповідей”, шукаймо відповідей мудрих. Значна частина польського 
суспільства розуміє, що слід “…шукати рішення в дусі примирення, тому 
що суттю нашого державного інтересу є добрі відносини з Україною” (з 
засвистаного виступу депутата Адама Шлапки на “геноцидному” засідан-
ні Сейму). Про це переконливо говорить “Відозва з Верхрати”, виголоше-
на 16 жовтня 2016 р. на цвинтарі у селі Верхрата над зруйнованими укра-
їнськими могилами (h} p://ukraina25.pl/wolanie-z-werchraty). Список під-
писантів документа переконує, що це не тихий голос кількох перечулених 
провінційних лібералів.

Одне з чільних місць серед прихильників чесного, гідного, справедли-
вого, остаточного, взаємновизнаного розв’язання наболілої проблеми на-
лежить панові Кшиштофу Становському – президентові Міжнародної фун-
дації  “Солідарність”, члену Комітету громадянської солідарності з Украї-
ною, колишньому заступнику міністра освіти (2007–2010), екс-заступнику 
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міністра МЗС Польщі (2010–2012). Роздумуючи над фільмом “Волинь” він 
сказав: “Фільм є розповіддю однієї сторони. Він показує події  на Волині 
польськими очима. Все було надзвичайно чудово, жили ми у злагоді, а 
вони, з невідомої причини, збунтувалися і почали мордувати сусідів. Не 
було так гарно…

Фільм виходить на екрани тоді, коли Україна захищається від росій-
ської агресії . Це війна за Незалежність. Також і нашу…

Пам’ятаємо про жертв вбивств на Волині. Вибачаємо і просимо виба-
чення. Знаємо, що наші предки не були святі. Здійснювали різні негіднос-
ті, про які хтось в ім’я правди створить фільм. Зробімо все можливе, щоб 
пам’ять про минулі злочини не посіяла ненависть сьогодні. Ненависть, яка 
вбиває душі, а іноді й сусідів. А починається все від … нав’язування сьогод-
ні в Польщі мови ненависті, руйнування надгробків, нападів на людей, які 
моляться на могилах своїх предків…

Наближається 100-річчя Варшавської битви. Битви, в якій поляки та укра-
їнці солідарно встали на захист Речі Посполитої, України, Європи. Зробімо 
все, щоб пам’ятати водночас і добрі моменти спільної польсько-української 
історії . Подбаймо про цвинтарі. Помолимось спільно на могилах спільних 
героїв. Розповімо про них нашим онукам. У Польщі та в Україні”.

Ігор ДУДА,
заслужений працівник культури України 

ФРАНЦ КОКОВСЬКИЙ І ЛЕМКІВЩИНА 

Франц Коковський народився в м. Бережани на Тернопільщині, але 
протягом шести років (1928–34) жив у м. Сянік на Лемківщині. Свою до-
слідницьку, громадську та літературну працю присвятив лемкам. Він ви-
вчив їх говірку, звичаї, історію та культуру. Писав історичні, краєзнавчі, ет-
нографічні та мовознавчі дослідження, науково-популярні нариси і статті, 
розвідки про історичну топоніміку та ономастику. Багато оповідань напи-
сані лемківською говіркою. Тому нерідко письменника вважають уроджен-
цем Лемківщини.

Протягом 1932–39 рр. опубліковані наступні статті Ф. Коковського на 
лемківську тематику (в хронологічному порядку): “Ліхтарні померлих у Ся-
ніччині”, “Часник у народних віруваннях”, “Як змінюються назви наших сіл”, 
“Із лемківського говору”, “Забуті могили”, “Мандрівки по Горличчині”, “Ці-
каві звичаї Лемків”, “Культ яйця й писанки”, “Цікаві звичаї Лемків”, “Музей 
“Лемківщина” в Сяноці”, “Скорочення дієслів у лемківському говорі”, “Ста-
ра лемківська колядка”, “Різдвяні звичаї в Чертежі”, “До словника назов на-
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родних одягів”, “Назви сіл у Сяніччині в XV ст.”, “Ніч під Івана Купала в селі 
Явірці на Лемківщині”, “Старі церкви на Лемківщині”, “Пам’ятки старовини 
на Лемківщині”, “Писанка на Лемківщині”, “Домашній промисел та торгівля 
у Лемків”, “Карликів (Село, його населення та звичаї)”, “Назви осель Лісько-
го повіту в ХУ-ім столітті”, “Доповнення до “Лемківського словничка”, “Ста-
ра колядка”, ”Причинки до назовництва сіл на Лемківщині”, “Вінки плетуть 
(Фрагмент з Лемківщини)”, “Хатнє будівництво в Костарівцях”, “Назвища 
в селі Прусіку Сяніцького повіту”, “Шовтисова пімста: Лемківське оповіда-
ння”, “Рибальство в Сяніцькому повіті”, “З нагоди з’ї зду музеологів у Сяно-
ці”, “Святий вечір на Лемківщині”, “Нова ділянка культурної праці”, “Тиха 
робітниця’’ (Ірена Добрянська), “Село Манів на Лемківщині”, “Назви народ-
них одягів у Карликові”, “Назвища та прізвища в селі Маневі”, “Тісна”. Заго-
ловки свідчать про широту зацікавлень автора. Всі статті були надрукова-
ні у львівських часописах: “Діло”, “Руська Хата”, “Дзвінок”, “Громадський Го-
лос”, “Життя і Знання”, “Бджола”, “Рідна Школа”, “Назустріч”, “Розвага”, “Но-
вий Час”, “Рідна Мова”, “Жінка”, “Наша Батьківщина”.

Ф. Коковський також співпрацював із часописом “Наш Лемко” (редак-
тори П. Смереканич, Ю. Тарнович), який виходив у Львові. В 1936–37 рр. 
на його сторінках з’явилися цикли статей: “Від Сянока по Динів”, “Культур-
ний рух на Лемківщині”, “Над джерелом Ослави”, “Східними межами Лем-
ківщини”.

У цей період окремими виданнями виходять: прозові збірки “Вчораш-
ні дні: Веселі оповідання” (Перемишль,1931), “Людська вдячність та інші 
веселі оповідання”, “За Україну: Оповідання з недавнього минулого” (оби-
дві – Львів,1934), “Юнацькі серця: Оповідання” (Львів,1935), наукові роз-
відки “Слідами забутих предків: Оповідання з минулого Лемківщини” 
(Львів,1935), “За землю. Лемківська повість”, “Східними межами Лемків-
щини” (обидві – Львів,1936), “Лемківська слава: Оповідання з часів татар-
ських нападів” (Львів,1937), “Читальня помогла: Образок з лемківського 
життя” (Львів,1938). Повість із життя лемків “Марія” (1938–39) йому не су-
дилося закінчити.

Видання післявоєнних років нечисельні: “Слідами забутих предків: 
Оповідання з минулого Лемківщини” (НьюЙорк,1953), “Остання молитва. 
Оповідання. Повість” (Львів,1999), “Вибрані статті та оповідання” (Терно-
піль, 2010).

З-поміж останніх видань важливе значення мають “Вибрані статті та 
оповідання” Франца Коковського (упор. та примітки Наталії  Ткачової). У 
цій збірці поміщено передруки статей про мову, спогади про Бережани, лі-
тературні портрети письменників Західної України, складені на основі лис-
тування. Крім цього, поміщені статті Ф. Коковського в розділах “Діалекто-
логія”, “Етнографічні матеріали”, “Музеєзнавство”, а також його п’ять опо-
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відань, три з яких написані лемківською говіркою. Бібліографія налічує 
128 друкованих позицій.

У “Діалектології ” зібрані статті, передруковані з популярного місячника 
“Рідна Мова” за 1933–39 рр. У статті “Із лемківського говору” [4.90] Ф. Ко-
ковський зазначає, що ми мало знаємо про своєрідну лексику лемків. Він 
зібрав лемківський говір ряду сіл “для будучого дослідника”, зокрема такі 
рідкісні слова як: баюс (ворожбит), бевшати (клекотіти), дзюмпара (яма), 
ярцевий, ярчаний (ячмінний), нино (як тільки), скалічавлений (хворий). У 
статті “Скорочення дієслів у лемківському говорі” [4.90–91], Ф. Коковський 
звертає увагу, що у лемківському говорі часто зустрічаються стягнені (ско-
рочені) форми дієслів: няй ся ке (нехай кається), газде (газдує); також окре-
мі слова: возь (візьми), тра (треба) і цілі вирази: пон (м)айбі – помагай-
Бі(о)г. У статті “Доповнення до “Лемківського словничка” [4.91–92], Ф. Ко-
ковський виділив 73 слова, котрих немає у мовознавчих працях І. Верхрат-
ського, що вживаються в селах Західної Лемківщини.

У статтях розділу “Етнографічні матеріали” подано описи народних 
звичаїв і вірувань лемків, які записані у селах Сяніцького повіту. На основі 
вражень із мандрівки по Горличчині, він стверджує: “Від півтора року що-
раз частіше стрічаються в нашій пресі згадки про Лемківщину. Останні-
ми часами наробила багато шуму справа оснування греко-католицького 
єпископства на Лемківщині, немало крови напсувала людям також спра-
ва видання “Лемківського Букваря”, який мав би ширити поміж Лемками 
погляд, що вони – не українське плем’я, яке мовою, звичаями й обичая-
ми тісно злучені зі східньо-галицькими українцями” [4.130]. Як етнограф, 
Ф. Коковський знайшов нові матеріали для дослідження і популяризації  
історії  та культури лемків.

Новою ділянкою культурної праці Ф. Коковського став регіональний 
історико-етноґрафічний музей “Лемківщина” в Сяноці, заснований 1930 р. 
(за ін даними – 1931). Його організаторами були: мистець, проф. Лев Ґец – 
директор (кустод), мистецтвознавець Ірина Добрянська – заступник ди-
ректора, д-р Ф. Коковський, о. С. Венгринович, проф. І. Фюнт. Музей мав 
велику збірку лемківського народного мистецтва, цінну збірку церковно-
го мистецтва ХV-ХVII ст., (ікони, різьба), зразки тканин і фелонів ХУШ-ХІХ 
ст., вишивки і писанки, медалі, монети і банкноти. У бібліотеці зберігалися 
стародруки і рукописи, наукова література і книги про Лемківщину. Істо-
ричний відділ мав 2 783 документи, починаючи від 2-ої половини ХУІ ст. (у 
т. ч. часів УНР – 232). В 1934 р. музейні фонди налічували 7 515 експонатів 
[4.153–155]. Історію створення музею “Лемківщина в Сяноці Ф. Коковський 
описав у львівському часописі “Назустріч” (1934, ч. 13). Музей був осеред-
ком культурно-просвітньої роботи, видав три випуски “Бібліотеки Лемків-
щини”. У 1947 р. ліквідований поляками.
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Про збирання експонатів для музею “Лемківщина” Ф. Коковський зго-
дом розповідав у статті для двотижневика Союзу Українок “Жінка” (1937, 
ч. 13–14): “…Доводилося мені не раз перешукувати занедбані, запорошені 
стрихи стареньких церков, старі дзвінниці, а то й склади ріжної, непотріб-
ної старовини по церквах. Там находив я рештки старих фелонів, епітра-
хилів, забабрані в поросі, плісніючі у вогкости, підрані, занедбані. Багато з 
них пішло в огонь, як річ нікому непотрібна, а що вона посвячувана, то не 
годилося, щоб валялася” [4.152].

У 1934 р. Ф. Коковський повернувся із Сянока до Бережан як фаховий 
правник і відомий письменник. Накладом Івана Тиктора у Львові вийшли 
збірка його оповідань “Людська вдячність” і повість “За землю” – обидві 
книжки написані лемківським діалектом, що його автор добре засвоїв, 
працюючи у Сяноку окружним суддею й щоденно стикаючись із лемками, 
які приходили до нього шукати захисту від несправедливості й яким радо 
допомагав за доступну плату.

У Бережанах Ф. Коковського вважали поважним адвокатом, а про його 
письменницьку працю мало хто із простих людей знав. Талантом моло-
дого автора опікувався колишній професор гімназії , письменник Богдан 
Лепкий, якому Ф. Коковський надсилав до Кракова рукописи, а той бла-
гословляв у світ його твори, ще й написав ґрунтовну передмову до повісті 
“За землю” [1.36].

Вони зустрілися у с. Черче біля Рогатина на віллі “Богданівка”, де Бог-
дан Лепкий перебував у товаристві Андрія Чайківського. Мова зайшла про 
лемківську повість “За землю”. Роман Іваничук у романі “Вогненні стовпи” 
цю зустріч описує так:

“Що я можу повісти? – заговорив Лепкий. – Та і оцінювати твір у при-
сутності автора – надто делікатна справа… Проте скажу, що думаю: Франц 
намірився стати в ряд поважних письменників – найменший з них… Й став 
він у той ряд, щоб писати про Лемківщину, як Стефаник про Покуття, Ко-
билянська про Буковину, а Черемшина про Гуцульщину. Він добре опану-
вав лемківський діалект – і це натурально: суддя мусить уміти слухати лю-
дей… Повість “За землю” написав він, як суддя… До речі, ви так вільно опе-
руєте діалектом, Франце, ніби виросли на Лемківщині”.

“А то, як ви сказали, судова практика, – відповів Коковський. – Вічні по-
зови за землю, за межі, за хату, а ще й бабські сварки на судових засідан-
нях…” 

“Тому ця повість вивищується над усіма вашими творами, і я радив би 
вам і надалі писати діалектом”.

“Хто ту малозрозумілу писанину читатиме?” – засумнівався Франц.
“Стефаника ж читають. Спробуйте його новели переписати літератур-

ного мовою – що від них залишиться?” 
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“Але ж то Стефаник!” 
“Не прибіднюйтесь, ви вже виробили свій стиль, – заспокоював коле-

гу Лепкий. – А мені захотілось би, щоб Лемківщина мала свого співця, як 
Покуття – Стефаника, а Гуцульщина – Федьковича. Тому й заохотив вас 
своєю передмовою… Діалект не може завадити письменникові стати за-
гальнонаціональним. Що ж до самої повісті, то не прогнівайтесь: ви по-
пливли в руслі Ольги Кобилянської, однак лемківський діалект визво-
лив вас з тієї могутньої течії , викинув на берег, і ви з’явилися перед чита-
чем самостійним і зовсім натуральним” [1.40–41]. То була остання зустріч 
письменників-бережанців.

У рецензії  на повість “За землю” журналіст і редактор Юліян Тарнович 
у часописі “Наш Лемко” писав: “Про повість п. [ана] р. [адника] Ф. Коков-
ського – дехто скаже, що це черговий дарунок Лемківщині, одначе ми ска-
жемо одверто, що не дарунок – бо дарунків ми не хочемо… А п. Радникові 
Коковському за його культурну працю в імени всіх Українців Лемків скла-
даємо щире лемківське Боже заплат і помагай” [4.4]. У 1967–68 рр. повість 
“За землю” друкувалася в тижневику “Наше Слово” (Варшава).

З нагоди 30-ліття літературної діяльності Ф. Коковського, “Ваньо з Ліш-
ні” у 1933 р. писав у газеті “Прикарпатські Вісті”: “Франц Коковський у сво-
їх статтях та розвідках з Лемківщини звернув увагу наших відповідальних 
кругів на цю послідну вітку нашого народа, висунену найдальше на захід, 
що й вона наша, що вона хоче жити нашим життям, що треба її  рятувати, 
треба Лемківщині дати хліба для душі – книжку!

Нині щезає злуда з очей Лемка, щезає майже столітня паморока. Лемко 
європеїзується з другими племенами українського народа. Немала заслу-
га в тім нашого поета і громадського діяча Франца Коковського, котрий, 
осівши між Лемками, працює реально для наболілої віками душі Лемка. 
Він перший з українських поетів оре захващену ниву рідним плугом на 
Лемківщині. Честь Йому за те!” [9.3].

У тому ж 1933 р. “Письменний з Лемківщини” у львівській газеті “Новий 
Час” високо оцінив науково-просвітню і літературну діяльність окружного 
судді серед Лемків: “Коковський розбиває тепер тьму на Лемківщині, але 
розбиває теж уперте, нерозумне, неоправдане переконання нашої суспіль-
ности зі східних повітів, що Лемківщина – то пропаща країна. Він виріж-
няє тепер у своїх творах, особливо публіцистичних, лемківський тип, по-
даючи опис території , характеристику вдачі, побут, минувшину і сучасний 
стан культури, стремління і вигляди на успіх суспільної праці серед Лемків.

Бистрим оком глибокого обсерватора доглянув Ювілят чимало скарбів 
душі Лемків, їх безпримірне завзяття в боротьбі о свої духові та матеріаль-
ні цінности, особливо господарське положення, свою рідну мову і націо-
нальність. У парі з цим розвиває Ювілят вельми оживлену працю коло збе-
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реження памяток лемківської давнини та сучасного побуту. Такі памятки 
Ювілят дуже пильно збирає і приміщує у музеї “Лемківщина” у Сяноці (…) 

Коковський знайшов новий, мало звісний терен для своєї письмен-
ницької праці, а Лемківщина має у його особі свого письменника. Його лу-
чать з Лемківщиною сердечні струни” [8.2].

Згодом письменник часто навідувався з Бережан до дорогої йому Лем-
ківщини. 31  травня-1 червня 1935  р. музей “Лемківщина” в Сяноці орга-
нізували з’ї зд українських музеологів, на який з’ї халися близько 80 пред-
ставників із Галичини. В залі Народного Дому д-р Ф. Коковський прочитав 
реферат “Над джерелами Ослави” про матеріальну культуру на суміжних 
землях Бойківщини і Лемківщини. Товариство “Лемківщина” іменувало за-
сновника музею своїм Почесним членом, “за його невсипущу працю біля 
світлого розвою, а ще з тої нагоди, що покинув він Лемківщину” [4.4; 7.7,9].

Творчість Франца Коковського мала велике значення для розвитку 
культури та утвердження національної самосвідомості лемків.
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Віта Чикут 
кандидат філологічних наук 

ЖИТТЯ, ДІЯЛЬНІСТЬ І НАУКОВА СПАДЩИНА І. ПАНЬКЕВИЧА 

Народився Іван Панькевич 6 жовтня 1887 року в селі Цеперові на Львів-
щині в родині із середніми селянськими статками. Учитель початкової 
школи, що навчав хлопчика 4 роки, помітив його неабиякі здібності й по-
тяг до науки, тому переконав батька попри всі проблеми, що стояли перед 
ним як главою численної сім’ї  (мав 8 дітей), дати змогу синові продовжу-
вати навчання далі. В одинадцять років Іван вступив до польської гімназії  
у Львові. Велике місто принесло багато нових вражень, захопило розмаї-
тістю знайомств і занять. Студентські гуртки, збори і читання лекцій з істо-
рії , літератури, філософії , участь у щорічних Шевченківських святах сприя-
ли формуванню світогляду І. Панькевича.

На одному із засідань таємного гуртка І. Панькевич, будучи учнем 
п’ятого класу, зачитав наукову доповідь про Угорську Русь. Його виступ 
був помічений відомим українським фольклористом і етнографом В. Гна-
тюком і став приводом для їх зближення і співпраці. За порадою В. Гнатю-
ка І. Панькевич почав збирати етнографічні матеріали рідного краю, а та-
кож взяв участь у десятиденному поході в Карпати, під час якого було за-
писано багато фольклорних творів від місцевих жителів. Захоплення укра-
їнським фольклором значно зросло в роки навчання в університеті.

Будучи студентом Львівського університету, І. Панькевич два роки пра-
цював секретарем Львівської філії  товариства “Просвіта”, з його участю за 
цей період було засновано та оновлено 120 читалень у Львівському пові-
ті. Він керував також академічним гуртком освітньої праці, подорожував із 
лекціями по сільських читальнях.

Матеріальна скрута змушувала І. Панькевича одночасно вчитися і працю-
вати. Завдяки клопотанням професора К. Студинського, Віденське міністер-
ство шкільництва виділило для І. Панькевича і Тараса Франка (сина І. Фран-
ка) стипендію, і це дало змогу їм обом навчатися у Віденському університеті.

У 1912  році І. Панькевич закінчив Віденський університет зі ступенем 
доктора філософії  й отримав посаду викладача російської мови в консу-
лярній академії . З метою поглиблення вивчення російської мови на корот-
кий час поїхав на стажування до Москви. У Відні в 1914 р. став професором.

У 1915 році після трирічної служби на посаді вчителя призначений до-
центом російської мови консулярної академії , де працював аж до ліквіда-
ції  (1919 р.) цього закладу. У 1915 році одружився із Софією Каранович, до-
чкою радника найвищого адміністраційного суду – Осипа Карановича, а 
через рік у молодого подружжя народилася дочка Марта.
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Працюючи у Відні, І. Панькевич познайомився з чеськими вченими До-
лежалом і Карасиком і на їх запрошення (після розпаду Австро-Угорської 
імперії  та ліквідації  консулярної академії ) переїхав до Праги, де записався 
слухачем Карлового університету.

Власник квартири, де жив І. Панькевич, був знайомий із братом ре-
ферента шкільного реферату в Ужгороді Й. Пешка. Й. Пешек писав своєму 
братові, що для роботи в Ужгороді потребує філолога, котрий би знав мову 
закарпатських українців. І. Панькевич, дізнавшись про це, виявив бажання 
поїхати до Ужгорода. 15 грудня 1919 р. він отримав телеграму-запрошення 
від Й. Пешка. 19 грудня І. Панькевич був уже в Ужгороді, де його було при-
йнято “як договірного урядовця управління в справах шкіл, який мав вести 
мовний відділ, регулювати мову навчання та офіційну мову”.

Перед І. Панькевичем як завідувачем мовного відділу шкіл Цивільного 
управління Підкарпатської Русі постали складні завдання, пов’язані з пере-
ходом на іншу мову навчання та офіційно-ділове її  використання, адже до 
цього часу офіційною мовою в краї була угорська. Обов’язки І. Панькеви-
ча передбачали, зокрема, добір національно свідомих кадрів, організацію 
курсів української мови для вчителів, які б навчали дітей у школах рідною 
мовою. Новопризначений державний службовець очолив комісію з пере-
вірки знань української мови вчителями, яких приймали на роботу, орга-
нізував при відділі шкільництва бібліотеку наукової та художньої літера-
тури, редагував дитячий журнал “Віночок” та фаховий часопис “Учитель”, 
став одним із фундаторів “Педагогічного товариства Підкарпатської Русі” і 
товариства “Просвіта”, працював членом їх правління, 5 років секретарем, 
а також членом видавничої, наукової, театральної, бібліотечної та музей-
ної комісій. За редакцією І. Панькевича вийшла серія популярних видань 
для народу та “Науковий збірник тов. Просвіта”, які відіграли велику роль 
у культурно-освітньому житті Закарпаття. До співпраці він залучав широ-
ке коло відомих учених: українських – В. Гнатюка, К. Студинського, Ф. Ко-
лессу, М. Возняка, С. Рудницького; російських – О. Петрова, Ю. Яворсько-
го, В. Саханєва; чеських – Ф. Тихого, Ф. Габріела, а згодом і молодих закар-
патських інтелігентів – М. Лелекача та Ф. Потушняка.

Із 1924 по 1936 р. І. Панькевич редагував краєзнавчий журнал “Підкар-
патська Русь”, зорієнтований на послідовне наукове дослідження побуту, 
мови, народних звичаїв і традицій.

У 1938 році в Празі виходить друком велика монографія І. Панькевича 
“Українські говори Підкарпатської Руси і сумежних областей”, у якій вміще-
но матеріали, зібрані майже в 300 селах Закарпаття і Пряшівщини. За цю 
працю, в якій уперше в українському мовознавстві застосовано в такій до-
сконалій формі лінгвогеографічний метод дослідження, у 1939 році вчена 
рада Карлового університету присвоїла її  авторові звання приват-доцента. 
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Цього ж року, у зв’язку з різким загостренням політичної ситуації  в ЧСР, 
поразкою Карпатської України й окупацією Ужгорода угорською армією, І. 
Панькевич організував евакуацію Ужгородської гімназії  до Перечина і як її  
директор намагається забезпечити функціонування закладу в екстремаль-
них умовах. Життєві обставини змусили його виїхати до Братислави, по-
тім до Праги, де з 1947 року одержав посаду викладача університету. Відо-
мо, що професор з 1946 по 1952 рік на Пряшівщині збирав матеріали з іс-
торії  мови, уклав “Граматику української мови для нижчих кляс і шкіл горо-
жанських”, згодом “Граматику української мови для середніх шкіл Пряшів-
щини”. У 1952 році було підготовлено третій варіант цього підручника під 
назвою “Граматика української мови для середніх шкіл другого і третього 
ступенів”. Проте жодна з цих граматик не була надрукована, як і “Короткі 
правила українського правопису для вжитку Пряшівщини”, оскільки їх ав-
тора в тогочасній радянській періодиці було названо серед закарпатських 
буржуазних націоналістів.

Проте жодних доказів “провини” І. Панькевичу не було пред’явлено, 
тому в стінах Празького Карлового університету відстояли його добре ім’я, 
що й уможливило його призначення на посаду державного доцента.

У 1957  році було урочисто відзначено 70-ліття від дня народження І. 
Панькевича. Тільки на восьмому десятку життя у нього з’явилися нарешті 
пристойні, сприятливі умови для наукової праці, та несподівана смерть 
25 лютого 1958 року обірвала всі творчі плани вченого.

Ганна Дидик-Меуш 
кандидат філологічних наук 

ПАМ’ЯТКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ XVI СТ. ІЗ ТЕРИТОРІЇ ЛЕМКІВЩИНИ – 
ТРОСТЯНЕЦЬКЕ УЧИТЕЛЬНЕ ЄВАНГЕЛІЄ 

У студії  “Карпаторуське письменство XVII–XVIII вв.” І. Франко характе-
ризував “спеціальне письменство”, яке могло існувати на цій етнічній укра-
їнській території  упродовж XVII–XVIII ст. і яке “спочивало в рукописах, роз-
сипаних по курних мужицьких хатах, дяківках або парафіяльних горищах”. 
І. Франко зауважує: “Тут, особливо у західній часті сеї території , Переми-
щині, Сянеччині,.. через які невідомі нам впливи, прим. протестантизму, 
вчасно виростає потреба проповідництва, навчання народу народною мо-
вою… Автори наших рукописних збірок ніде не перекладають дослівно 
своїх джерел, не переписують дослівно своїх взірців… Кожний з них бере 
зі свого взірця тільки основу і перероблює, переповідає її  по-своєму, один 
з меншим, другий з більшим талантом… Видно, що автори трактують свої 
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теми зовсім не як якісь святощі, а попросту як літературні теми, оброблю-
ючи їх свобідно, силкуючися поперед усього надати їм по змозі яркий міс-
цевий колорит. Старі патріархи і пророки, греки і римляни, царі і святі го-
ворять тут зовсім так, як карпаторуські гірняки, уживають їх характерних 
зворотів і поведінок”.

Таку чітку і точну характеристику релігійно-богословських пам’яток 
української мови дав І. Франко. Сказане якнайточніше відображає осо-
бливості учительних Євангелій  – збірників проповідей на недільні єван-
гельські читання та найважливіші церковні свята. Будучи від початку пе-
рекладними, у ІІ половині XVI ст. вони стають “популярними учительними 
Євангеліями” (У. Добосевич) або “учительними Євангеліями нового типу” 
(Г. Чуба), які з’явилися внаслідок поширення на українських землях захід-
ноєвропейського протестантсько-реформаційного руху.

Учительні Євангелія створено переважно на південно-західних укра-
їнських етнічних теренах. Через те вони є цінними для вивчення живого 
мовлення. На думку Д. Гринчишина, “кількість діалектних рис у пам’ятці 
залежить від характеру самої пам’ятки, її  призначення, місця написан-
ня, а також від особи писаря.. Найбагатше відбиті діалектні особливості у 
пам’ятках, писаних на території  Закарпаття і Надсянщини, дещо менше – 
з території  Галичини й Волині; найменше – у пам’ятках із території  Цен-
тральної України”.

Учительне Євангеліє XVI ст. (т.зв. Тростянецьке Учительне Євангеліє) 
із території  Лемківщини увійшло до канону джерел “Словника україн-
ської мови XVI – першої половини XVII” (відповідальні редактори Д. Грин-
чишин, М. Чікало та Г. Войтів; Львів, 1994–2013, Вип. 1–16 (А–Л)). Аналіз 
фрагментів цієї пам’ятки доводить, що це неканонічне Євангеліє репре-
зентує яскраві риси самобутнього діалектного континууму й південно-
західного наріччя загалом. Ось, для прикладу, уривок Євангелія про муки 
Ісуса Христа по дорозі на Голгофу: А они Ісуса волокоут ланцюхом за шїю. 
А его святаа милость валяется под крестом, зраненныи, збит змученыи 
барзо, змордован, якбы троудоват… [Богородиця] о сину мои милыи… 
ишол єси до Ієрусалима, а будучи цуднеишїи над вшитки сыны людскїи. 
А тепер тя вижоу омерзена и поганблена, збита, зранена, оплювана (XVI 
ст. УЄ Трост. 69–70); А един змежи жолнірев вдарил во ребра его святую 
милость копїем, тоужь зараз вышла изь бокоу его святого кров и вода 
(XVI ст. УЄ Трост. 78).

Лемківські риси, як видно з тексту Євангелія, помітні у:
звуковій системі: голосний [ы] на місці голосного [o] (потым прочу-

тивши ся, рекла, изь горкими слезами говорила (78)), голосний [у] на місці 
етимологічного [о] в новозакритих складах (послали свои жолнірі до крес-
тув, штобы разбоіником голені, ноги перебили (77)) та ін.;
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морфології : здеформовані форми минулого часу (О наимилшїй сину… 
єсь ся завжды мною пікловал (72)), часте вживання частки ся у препозиції  
(А Пилат не дал того никому по собі знати, стерегучи того, аби ся тоє не 
донесло цісаря (76)), давнє закінчення -и в називному відмінкові іменників 
чоловічого роду (два разбойници (70), предци наши (73)) та ін.; особливо 
яскраво лемківський говір засвідчений на прикладі використання службо-
вих частин мови (увиділи, ано юж єго святаа милость духъ спустилъ (77), 
пребезумныи жидове, ци не досыт маєте на тяжкихъ муках нашего изба-
вителя (73), южъ Христосъ умеръ (79), Иосифъ просилъ о тіло Ісусово (79), 
тіло велми біло а чисто (80) та ін.); виявлено відсутність прийменника: До-
чки ієрусалимскїи, не плачте мене, але плачте себе и дітїй своих (70);

лексики: шла до Ієрусалима и тыи жоны с нею вшитки (69), Іоанне, 
потішай Марїю, матку мою, яко я сам (72), Жидове пребезаконнїи за-
помнивши оныхъ знаковъ, проклятую раду мівали (77), ты [Иосипе] єси 
достаточный, славный и знакомитый чоловікъ а Пилатоу есь знаємыи 
(77), разбоіникомъ голені, ноги перебили, абы чим рыхле поумирали (77) 
та ін.

Як бачимо, характерною рисою староукраїнської писемної традиції  
було проникнення народнорозмовних елементів до культового (релігійно-
го) тексту, як канонічних, так і неканонічних творів письменства.

Ігор Мицько 
кандидат історичних наук 

ЗУБЕНСЬКО – БÁТЬКІВЩИНА МОГО ДІДА ВАСИЛЯ 

І. У горах Карпатах 
Мій дідо по матері Василь Балаж народився у невеликому лемківському 

селі Зубенську. Було воно розташоване на давньому кордоні Польщі з укра-
їнськими та словацькими землями Угорщини, при важливій дорозі з Сяно-
ка до Лупківського перевалу. Назва поселення походить від полонини Зу-
бенської, іменованої від прізвища її  власника Яна Кміти Собєнського (зга-
дана 7 грудня 1447 року1). У середині ХVІ століття ця місцина входила до зе-
мель королівського села Смільника, заснованого 12 вересня 1511 року2.

На осадження села Зубенська виправив собі 1549 року привілей Яцько, 
смільничанський князь (тобто, голова сільської громади). У документі зга-
дуються річки Смільник та Медвежа (Niedzwiadzа), потоки Маґоричний, 
Ріссавич, горб Черґовий, “карпатські гори” Маґора, Біщад3. Однак через 
сильне заліснення терену, викорчовувати і будуватись на ньому почали 
аж через десять років, освоївши тоді під поля п’ять ланів землі. Ново-
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оселенці згідно з тогочасною практикою отримали на певну кількість років 
звільнення від більшості податків та всіляких данин. У 1566 році голови ро-
дів Йосько, Тимко, Міхно, Іван Сухоліз та Яцько взамін зобов’язання доста-
чати листів до Угорщини давали 20 грошів та 2 зайці4.

Протягом віків зубенчани розводили овець, вирощували необхідне для 
життя збіжжя на не дуже урожайних полях, “орали каміння”. Не оминали 
їх епідемії , військові конфлікти, які іноді приводили до значного обезлюд-
нення села. Так у 1616 року нікому було обробити поля5.

У середині 1780-х років тут мешкало 250 осіб, в наступному столітті і до 
вигнання – близько 350 осіб. У переважній більшості це були українці, де-
кілька циганів, поляків та євреїв6.

Центральним місцем кожного села завжди був храм. Все особисте та 
й громадське життя людини було пов’язане з ним. Тут хрестили новонаро-
дженого, тут одружувались молодята, тут громада прощалась із кожним 
своїм членом. Тут на прицерковному цвинтарі спочили мої предки Балажі.

Хоч упосаження священика згадує привілей 1549 року, церква, правдо-
подібно, була заснована аж у наступному столітті. В документі 1742 року 
будівля храму на честь св. Архангела Михаїла описана як дуже стара. Па-
рохом тоді фігурує Олексій, призначений сюди, напевно, після свого ви-
свячення в 1724 році. У 1789 році зведено нову будівлю храму7. З 1801 до 
1830 року священиком був Олександр Гаталевич8. Відтак церква стала до-
чірною, її  прилучили до сусідньої парохії  у с. Лупкові. Управляв ними тоді 
Олександр Вархоляк (*1776  – †31  липня 1858  року, Лупків)9. Йому допо-
магав від 1851 року Антоній Гараєвич (*1825 – †11 вересня 1872 року, Луп-
ків)10. У 1873 (1872?) – 1874 завідователем парохії  став Іван Федьо (*1829)11. З 
1875 року згадується парох Данило Котко (*1821 – †29 січня 1898 року, Луп-
ків)12. У 1898 році прийшов висвячений того ж року молодий отець Валері-
ан Ольшанецький (*1876)13. Протягом 1899–1934 років був на парохії  Теодор 
Грабець (*1866 – †13 січня 1934 року)14. Йосиф Худьо (*1908) урядував в Луп-
кові та Зубенську протягом 1934–1937 років15. Останній парох, якого мені 
вдалось виявити в друкованих джерелах, під 1938 роком, Іван Кіт (*1911)16.

Перша світова війна не оминула Зубенська. 8 листопада 1914 року ро-
сійські війська захопили Лупків та навколишні села17. На початку наступно-
го року тут точились тяжкі бої18, які, вочевидь, принесли смерть і розруху 
для мешканців. Особливо кровопролитною була Великодня битва 1–5 квіт-
ня19. Після неї царські війська залишили цю частину краю.

1 листопада 1918 року у столиці української Галичини Львові влада пе-
рейшла до українців, які проголосили Західноукраїнську народну респу-
бліку. 4 листопада була проклямована Східнолемківська республіка (“Ко-
манчанська”)20, до складу якої увійшло і Зубенсько21. Одним із її  керівни-
ків був колишній австрійський офіцер, команчанин Андрій Кір. У грудні 
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1918 року республіка приєдналася до ЗУНР. Однак вже 24 січня 1919 року 
цей край захопило польське військо і він з іншими землями Галичини та 
Волині увійшов до складу новопосталої Речі Посполитої.

На початку Другої світової війни, 11 вересня 1939 року, село захопили 
словацькі піхотинці, яких наступного дня замінив вермахт. Німецька оку-
пація тривала до листопада 1944 року22. Тоді на роботу у Німеччину поїха-
ло 19 осіб23. Із приходом російської армії , до неї були рекрутовані 17 зубен-
чан24. Робилось це без жодних законних підстав, оскільки вони були поль-
ськими громадянами.

Після підписання договору 9 вересня 1944 року між СССР та Польським 
комітетом національного визволення про обмін населенням, розпочалась 
активна агітація лемків до виїзду. Російські офіцери змальовували підро-
сійську Україну як “край, в якому пливуть ріки з молока і меду”25. На цю 
брехню спокусились 94  мешканці Зубенська26. Їх направили на Одещи-
ну, де тоді навіть не було хат, лише землянки; розпочинався голод. Попри 
жахливі побутові умови, для лемків було психологічно тяжко жити серед 
сірого, “плаского як стіл” степу, без зелених полонин та гір. Декільком зу-
бенчанам вдалось нелегально вернутись (під видом польських переселен-
ців) на батьківщину та розповісти односельцям правду.

Невдовзі польська влада вдалась до рішучих дій, однією з причин цього 
стала активізація української партизанки. Зокрема, 26 березня 1946 року 
відділ УПА “Дідика” захопив сусідній із Зубенськом Лупків та його залізнич-
ну станцію. Польські військові та урядовці з сім’ями змушені були втікати 
та перечікувати деякий час на території  Словаччини27. Попри те, що зубен-
чани були аполітичні і не підтримували партизан, всіх їхніх 57 господарств, 
разом із іншими навколишніми лемківськими селами у травні 1946 року 
насильно виселили до СРСР28.

Більшість будівель було спалено, у 1950  році залишилось вже тільки 
12 хат. З часом не стало і їх та церкви. На місці села сьогодні можна побачи-
ти лише два залізні хрести. На постаменті одного з них викарбовано напис: 
“сей хрест поставили во славу богу стефан василь та миколай секела 1913”.

Прізвище моїх предків лемків, очевидно, походить від угорської форми 
латинського імені Blasius чи українського Влас29. Воно не обов’язково за-
свідчує мадярське походження протопласти роду. Він міг отримати пріз-
висько, коли жив на теренах Угорського королівства, або коли ходив у ті 
краї з Лемківщини на заробітки. Принаймні, на Закарпатті ще і сьогодні 
носять таку фамілію українці з діда-прадіда.

Мої далекі родичі зафіксовані в Зубенську від часів найдавніших ви-
явлених документів про населення села, тобто від кінця ХVІІІ століття. У 
1788–1789  році тут володіли землею Балажі Яцько (будинок 9)30  та його 
брат Лука (буд. 43)31. Серед односельчан, з якими ми згодом поріднили-
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План Зубенська, намальований по пам’яті Миколою Маїцьким 
(*1932–06–26, Зубенсько – †2003–10–14, Зимна Вода) 
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ся, зафіксовані Гриць Попов32  та Гнат Попович (буд.3)33; Цигани Василь 
(буд.31)34, Міцьо35 та Марія36. Війтував тоді у селі Тимко Секела (буд. 15)37.

Серед власників землі 1820–1822 років відмічені з Балажів Яцько (бу-
динок N7)38, Данко (буд. N8)39, Микита (буд. N10)40; Попович Іван (буд. 
N3)41; Маїцькі Семен (буд. N6)42, Онуфрій (буд. N55)43, Микола44; Цигани 
Дмитро (буд. N34)45, Василь (буд. N38)46 та Гнат (буд. N40)47; Секели Тим-
ко48 та Федір (буд. N16)49.

Максим Балаж (*бл.1871, Зубенсько – † початок 1944, Зубенсько) мав 
невідомого за іменем брата, одруженого з Лециківною, та сестру Фен-
ну/Євфемію (*? – †1925 чи 1926, Лупків), яка віддалася за Василя Дурня-
ка з Лупкова. Прадід одружився з Єфрозиною Попович (*бл.1880, Зубен-
сько – †1943–05–17, Зубенсько)50. Вони мали 13 дітей, четверо з яких по-
мерло в дитинстві.

Прадід Максим дуже любив дружину, помер від туги за нею. Мав 
крутий характер, хоч не був позбавлений і гумору. Виховав дітей у чес-
ності, пошані до роботи, казав: “Якщо побачу на подвір’ї  чуже ріще, від-
рубаю руку”.

Прабаба Фрузина плекала своїх дітей і дуже гордилась ними, найгарні-
шими в селі. Особливо, коли вони – високі, ладні з лиця, з кучерявим во-
лоссям – стояли поряд із нею та чоловіком у церкві.

Велика родина вимагала і більших видатків. У 1910 році Максим Балаж 
відкрив корчму51. Потім відправляв сина Івана на працю до США, щоб на 
зароблені гроші прикупити ще землі.

По різному склалась доля зубенських Балажів, спільною ж для них ста-
ла втрата бáтькіщини.

Пайзя/Павлина (*1894–10–20, Зубенсько  – †1871–11–1, Нью-Йорк) ви-
їхала на заробітки до США, замешкала в Нью-Йорку. Одружилась з 
Джорджем-Георгом Ленько (*1887–01–15, Сянок – †1945 Нью-Йорк), який 
все життя тяжко працював, миючи вікна багатоповерхівок. Залишили 
2 сини та 3 доньки52.

Василь (*1897–01–14, Зубенсько  – †1965–03–11, Львів) на початку 
1915 виїхав в Росію. Одружився з Яніною Єнджиєвською (*1898–11–17, Ан-
друшівка на Вінничині – †1981–02–18, Львів). Їх донькою-одиначкою була 
моя мама, Софія (*1923–02–12, Плисків на Вінничині – †2010–12–11, Львів).

Федір (*1900–01–15, Зубенсько – †1973–06–8, Зимна Вода). Від першого 
шлюбу з Марією (†1941) залишилось троє дочок, від другого, з Теклею Ци-
ган (*1921–0І-1, Зубенсько – †2007–10–5, Зимна Вода) – син та дві доньки.

Марія (*1905, Зубенсько – †1985, Зимна Вода) вийшла заміж за Михай-
ла Кіра (*1899–11–14, Лупків – †1942–05–5, табір Аушвіц), мала трьох синів. 
Михайло Кір нелегально переводив людей із окупованої німцями Поль-
щі до Словацької республіки. Один з тих втікачів повернувся і розказав 
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про нього гестапо. Михайло Кір був засуджений і відправлений 16 грудня 
1942 року до німецького концтабору Аушвітцу біля Кракова53.

Параска (*1912–08–12, Зубенсько  – †1992–09–12, Стрий) віддалася за 
Федора Лазорищака (*1906–05–18, Щербанівка  – †1981–03–9, Стрий), 
мала сина та дві доньки.

Настя (*1915–06–2, Зубенсько – †1990–01–14, Нью-Йорк) одружилась у 
1938 році з Пьотром Вайдою з Балігроду (*1913–09–8– †2003–03–6, Нью-
Йорк). Після виїзду зубенчан в Україну, залишалась в опустілому селі, че-
каючи на відповідні документи від чоловіка з США. Виїхала в 1946, жила в 
Нью-Йорку. Залишили двох синів.

Єва (*1910–03–3, Зубенсько – †1968–05–16, Зимна Вода) обвінчалась із 
Василем Маїцьким (1906–02–12, Зубенсько  – †1994–07–17, Зимна Вода), 
мали двох синів.

Іван (*1919–03–6, Зубенсько – †1989–07–2, Зимна Вода) взяв шлюб із 
Марією Балаж (*1923–09–23, Лупків – †1994–09–19, Зимна Вода), залиши-
ли 4 доньок.

Микола (*1922, Зубенсько  – †1945–02–3, Винярцикувка у Словаччи-
ні/тепер Польща54). Неодруженим рекрутований до красної армії  4 лис-
топада 1944 року, російським (!) районним військовим комісаріатом у м. 
Сяноку. Служив простим красноармєйцем 5-ї роти 161-ї стрілецької дивізії . 
Загинув поблизу с. Винярцикувки Трстенської округи55, похований разом із 
іншими бійцями в цьому селі, “на лівому березі р. Липниці, 200 м північні-
ше мосту”56. Правдоподібно, згодом ці поховання перенесли до братської 
могили в с. Ліпніці Вєлькій, біля костелу в присілку Мурованіца.

У 1946 році донька Максима Балажа – Параска Лазорищак зі своєю ро-
диною – після переселенських поневірянь закорінилась у м. Стрию. Сім’ї  
Федора, Івана, Марії  Кір, Єви Маїцької осіли в прильвівському селі Зимній 
Воді. Маючи можливість вибирати будь-які з опустілих будинки, вони засе-
ляли не найкращі: “Для чого нам ті великі хижі, коли скоро повернемося до 
Зубенська”. Але ніхто з них вже ніколи не побачив свою землю та свої гори.

ІІ. За конем 
При відході з Зубенська у квітні 1915 року російські військові реквізува-

ли у Максима Балажа коня; обіцяли віддати, коли хтось із родини буде з 
ним за їздового. Так і пішов старший син. Царські війська вже не поверну-
лись на Лемківщину, а Василя Балажа доля закинула до Києва. Як підда-
ний іноземної держави він спершу перебував в таборі для інтернованих на 
якомусь із дніпровських островів. Спершу велось непогано, навіть “корми-
ли білим хлібом”, жити дозволяли у Києві. Невдовзі лемко потрапив у вир 
української революції , зазнав на собі всі “красоти” російської окупації  на 
Великій Україні. Брався до будь-якої роботи, зокрема, на фабриці виготов-
ляв грамофонні платівки. Навчаючи танців у містечку Плискові на Вінни-
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чині, запізнався з Яніною Єнджиєвською, з якою і одружився. Жили вони 
у Києві. Дід Василь став працювати ковалем. Саме до нього приводили зі 
всього міста норовистих коней. Лише йому, відчуваючи велику силу, вони 
дозволяли себе підковувати.

Згодом перейшов на роботу на автобазу, водив вантажівку. У 1933 році 
був разом з іншими залучений до певної таємної роботи. Вночі, в попере-
дньо оббиті бляхою кузова машин, вантажники збирали померлих за день 
від голоду і шофери відвозили їх за місто, до величезних братських мо-
гил. Наглядала за ними якась комуністка, що постійно зі зневагою говори-
ла про померлих. Одного ранку вона не повернулась до міста – за ті слова 
вантажники зарили її  живу у братській могилі.

У 1930-х роках багатьох галичан заарештували та розстріляли. Виявля-
ли їх, зокрема, і на підставі листів, що надходили з Польщі. Тому дідо по-
просив якогось краянина повідомити в Зубенську, що він помер. Так на 
бáтьківщині всім селом і відспівали його, ще живого.

Відтоді Василь Балаж ще більше зненавидів комуністичну владу; став 
неговірким, маломовним російськомовним. У нього людини, яка ніколи 
не вживала лихих слів, була лише одна лайка – “стахановець”, тобто ліни-
ва, брехлива особа, комуніст.

У 1940 році дідо, баба та моя мама Софія перебралися до Львова. Однак 
поїхати на батьківщину, побачитись зі своєю ріднею, яка жила в німецькій 
окупаційній зоні, він зміг лише восени 1941 року. Прабаба Євфрозина ви-
повідала синові за того листа. Не розуміла, що так він врятував своє життя.

Тоді ж дідо застав ще живою свою шкільну вчительку. Зубенчанам 
запам’яталась сцена коли, він, двохметровий красень, цілував руку тій ма-
ленькій, старенькій жіночці.

Щоб слухати антиросійські передачі, дід у 1940 році нелегально придбав 
ламповий радіоприймач. Через нього нашу родину за німців мало не роз-
стріляли. Не дивлячись на смертельну небезпеку, дід не здав його, лише ви-
йняв із корпусу. Його й побачили на кухні під час обшуку жандарми. Вряту-
вала ситуацію баба Яня, сказавши, що в кімнаті, де був захований сам при-
ймач, лежить хворий на тиф. Перелякані німці забралися з хати.

Останній раз Василь Балаж навідався зі Львова до Зубенська в 1944 році.
Після нового приходу росіян, його з родиною викинув на вулицю ен-

каведист, якому сподобалась наша хата. Врятувало від висилки до Сибі-
ру лише те, що формально дід був “східняком”, тобто людиною, яка свого 
часу за радянським скеруванням приїхала до Львова. Правда, Кара Божа 
невдовзі настигла злочинця, який по п’янці вчадів від газу.

Працював дід Василь в Інституті геології , спершу шофером на амери-
канському студебекері, потім ремонтував автомобілі, слюсарував. Особли-
во шанував та беріг інструмент, якого з роками в його майстерні назбира-
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лось багатенько. Один зі співробітників почав його красти. Спіймавши в 
черговий раз злодія, дід йому добре вцідив, через що довелось терміново 
йти на пенсію. Не зміг сидіти без роботи, тому почав лагодити сантехніку 
знайомих та сусідів. Довго працювали відремонтовані “Паном Балажом” 
крани, довго ще його люди пам’ятали…

Про рідне Зубенсько дідові нагадувала спеціально куплена на базарі 
картина з колибою, вівцями та горянином57.
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Дід Василь (ліворуч) 
ремонтує з паном 
Насалем автомобілі 
(Львів, 1950-і роки).

Біля прадідової хати в Зубенську (зима 1942 /
 1943 року) І ряд (зліва на право): Баранич Стефан?; 

Микола, син Єви Маїцької; Єва Маїцька; Єва, донька 
Федора Балажа; Максим Балаж; Зоня, д. Василя Ба-

лажа; Сушеребів Данко? ІІ. Ряд: невідомий; Василь Ба-
лаж; Федір Балаж; Іван Балаж; Лециків Василь; Мико-
ла Балаж; Лециків Данко; невідом.; невідом.; невідом.
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ДОРОГАМИ ПАМ’ЯТІ 

Андрій Тавпаш, 
Ольга Кровицька 

МОЄ РІДНЕ СЕЛО СВЯТКОВА ВЕЛИКА 
(сторінки історії ) 

Матінко Божа!
Дай нам надії , що знов як та рожа 

Цвісти ме Лемківщина рідна.
Дай нам підняти з тяжкої руїни 

Рідні каплиці і храми, 
І розорати поля Лемківщини 

Знову своїми плугами 
(Йосип Жвірик громадський діяч, публіцист, 

вчитель в т. ч. села Святкова Велика) 

Серед найбільш мальовничих сіл Центральної Лемківщини провідне 
місце, без сумніву, займало до Другої світової війни село Святкова Велика, 
що у повіті Ясло (теп. Польща).

Село розташоване у широкій долині річки Свіржівка на віддалі близь-
ко трьох кілометрів від впадіння її  в ріку Вислоку. До повітового містечка 
Ясла – 35 км., до Змигорода – 16. Село знаходиться на висоті 434 м над рів-
нем моря. З північного сходу межує з горою Колянин (707 м), з південного 
заходу – з горою Угерезд (706 м). Назва села походить, очевидно від сло-
ва “свято” або від імені чи прізвища одного з перших поселенців “Святка”.

Святкова Велика була селом королівським, що надавало їй додатко-
ві привілеї. Можна стверджувати, що село було звільнене від панщизня-
них повинностей. У 1765 р., як подає одне з джерел, у селі нараховувалося 
26 господарств і діючий тартак.

Аналізуючи матеріали т. зв. Йосифінської метрики (поземельний ка-
дастр), складеної в селах колишньої Австрії  у 1785–87 рр. за розпоряджен-
ням цісаря Йосифа І для регулювання податків, переконуємось, що вона 
найбільш точно подає опис селянських господарств того часу, економічне 
становище селян.

Згідно з описом села Святкова Велика за 1785  рік, воно складалося 
близько із 90 господарств.

rr
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Уся селянська земля ділилась на чотири ниви, а саме:
І. Городи – ділянки біля садиб, які використовувалися як луки, грядки з 

яриною, грядки на квіти, сади. Частина городів належала до кращих, більш 
урожайніших, частина до гірших, кам’янистих, менш урожайних.

ІІ. Ниви “Від Решівки”. Поля ближче до садиб, повсюдно доступні. І хоч 
подекуди мочарні, належали до найкращого земельного масиву.

ІІІ. Нива “Колянин”. Нива гориста, малодоступна, скалиста, з великою 
кількістю вапняку. Це найгірший земельний масив.

ІV. Нива “Угерезд”. Нива гориста. У порівнянні з іншими нивами краща 
від ґрунтів ниви “Колянин”, але гірша від ґрунтів ниви “Від Решівки”.

Парафіяльна школа існувала в селі від 1849 року. У ній навчалося 42 ди-
тини. Дяком-учителем був Дмитро Хованський. У 1885 р. була вже триві-
яльна школа, в якій навчалося 22 дитини. Учителював Пилип Процько.

Народну школу засновано у селі 1882 р. Першим учителем був Анатоль 
Прислопський. Чергову сувору зиму пережили селяни Святкови Великої у 
1887 році. Морози сягали 35 градусів, а через два роки настала велика по-
суха. Нестача паші змушувала за безцінь збувати худобу. Убито багато ко-
ней. У 1889 р. пережито грізну повінь, вода знесла всі мости. Наступного 
року сильна буря знищила багато господарських будівель.

Перша світова війна, яка почалася влітку 1914 року, принесла селянам 
Святкової відчутні втрати. До австрійського війська мобілізовано 56  чо-
ловік. Загинули 4 особи: Василь Решетар, Микола Мотика, Михайло Ла-
бик, Яків Сенчак. Воєнні події  чергувалися успіхами то австрійців, то ро-
сіян. Відступаючи перед російськими військами, австрійці знищували все 
на своєму шляху. Згоріла половина села Святкової Великої, усі хати (крім 
церкви) від Святківки до школи.

Восени 1918 р., після упадку і розпаду Австро-Угорщини, на Лемківщи-
ні почалася боротьба за самовизначення. У Східній Лемківщині 3-го лис-
топада 1918 р. проголошено створення Східно-лемківської (Команецької) 
республіки, яка приєдналася до ЗУНР. У с. Фльоринка (Західна Лемківщи-
на) проголошено створення Руської народної республіки, яка почала здій-
снювати заходи щодо приєднання до Словаччини або Росії . Згадані “рес-
публіки” проіснували недовго і були ліквідовані польським військом. У той 
же час у селі Святковій Великій на народному вічі проголошено створен-
ня Руської народної ради – об’єднання для кількох навколишніх сіл. Раду, 
що проіснувала кілька місяців, очолював священик Петро Каламунецький. 
Вона проводила дискусії  про майбутню долю Лемківщини, пропонуючи 
приєднання до Чехословаччини або ж до Росії . Рада була ліквідована на-
ступом польського війська і жандармерії .

У 1925 р. селяни заклали споживчу кооперативу “Лемко”, яка стала не 
лише торговельним центром, але й осередком розвитку культури села. 
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Збудували крамницю, яка у 1928 р. згоріла з нез’ясованих причин. Неза-
баром збудували мурований будинок для крамниці. Існували також дві 
приватні крамниці. Спільними зусиллями побудували школу, в якій успіш-
но вчителювали Захарій Станчак, Йосиф Жвірик. Мовою викладання була 
українська.

З ініціативи вчителів і сільських активістів тут існував драматичний гур-
ток, який ставив 2–3 п’єси щорічно. Вибудували селяни також молочарню, 
кредитну кооперативу “Віра”.

До греко-католицької парафії  у Святковій належала Святківка і Свір-
жова Руська. Одним із відомих священиків був Дмитро Ступак, автор на-
рису “Причинки до історії  лемківського села Святкова”. Рік 1926 ознаме-
нувався активізацією русофільських елементів, які закликали перейти на 
православ’я. Тоді зважилась на такий крок сусідня Тилява. Наступного 
1927 року на православ’я перейшло майже ціле село Святкова.

У 1937 р. село нараховувало 615 мешканців православних, 26  греко-
католиків і 2 родини римо-католиків. У селі жили також три єврейські ро-
дини, що утримували дві корчми: одну – при дорозі до Волівця, другу – на 
початку шляху до села Ростайного. У селі працювали 4 ковалі, 2 кравці. 
Один з господарів на краю села виробляв із насіння льону олію, змайстру-
вавши у шпихлірі олійню. Обслуговував також навколишні села. У 1938 р. 
споруджено шосе від села Дошниця. Давня сільська дорога проходила по-
близу ріки, котра часто її  перетинала. Це створювало серйозні незручнос-
ті, бо у випадку дощів і повені вода знищувала містки. У той час у селі на-
раховувалося 186 садиб.

1 вересня 1939 р. в результаті нападу фашистської Німеччини на Поль-
щу розпочалася Друга світова війна та німецька окупація Лемківщини. З 
самого початку окупації  німці започаткували примусові роботи зі зрізуван-
ня і вивезення лісу, обов’язкові хлібоздачі. Почався масовий вивіз молоді 
на примусові роботи до Німеччини.

По війні до села наїхали польські вояки з вищими російськими чина-
ми – офіцерами НКВД. Почалася шалена агітація, щоби лемки зголошува-
лися до виїзду на Схід, бо інакше їх усіх “виріжуть польські й українські під-
пільні банди”. Мали місце сутички польських жовнірів з відділами УПА. В 
одній із сутичок загинули три упівці, польський офіцер і кілька жовнірів.

У 1945 р. зі Святкової депортовано на схід України, переважно в Дон-
бас, 838  осіб. Згодом вони переїхали в основному у Львівську та Івано-
Франківську області України. Чотири родини, які залишилися у 1947 р. в 
результаті акції  “Вісла” насильно депортовано на західні землі Польщі. У 
1956–1957 рр. деякі з лемків повернулись із Заходу у рідне село.

Після виселення лемків у Святковій поселилися польські родини, міша-
ні, а також кілька лемківських. Село набуло характеру польського. Про дав-
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ніших господарів-лемків свідчать окремі історично-архітектурні пам’ятки, 
які ще збереглися. Це капличка 1862 року, яка стоїть на початку дороги до 
с. Дошниця. Окрасою села є церква св. Михаїла 1757 р. Первісно дах був 
покритий гонтами, згодом дерев’яне покриття замінено бляхою. На почат-
ку 1950-х рр. в церкві були два іконостаси. Один, ХVІІ ст., зберігався на 
горищі, другий, першої половини ХІХ ст., стояв у церкві. У 1958  р. про-
пали обидва. Залишилися вівтар ХVІІ ст., ряд ікон, поліхромія другої по-
ловини ХVІІІ ст. Церкву перетворено на костел. Поблизу великий лемків-
ський цвинтар з кільканадцятьма кам’яними надгробками.

Збереглося кілька давніх лемківських хат. Цікава фігура “Свята Родина” 
за перехрестям дороги до села Дошниця.

Зі Святкової Великої вийшли:
Іван Пухир – полковник австрійської армії .
Дрань Петро  – народився у 1941  році. Здобув вищу освіту. 1  грудня 

1943 р. заарештований (німецьким гестапо?) і засуджений за “контррево-
люційну діяльність” до 20 років позбавлення волі. Помер у Воркутському 
концтаборі 1 жовтня 1944 року.

Решетар Степан, 1898 р. народження. Ветеран Війська Польського, на-
городжений багатьма державними відзнаками.

Решетар Михайло. Син Степана, народжений 1934  року. Начальник 
планового відділу ВАТ “Оріана” (Калуш).

Касич Лідія – заслужений педагог (Калуш).
Баволяк Болеслав  – народився 15.06.1951  р. Лісничий у повіті Ясло 

(Польща), активний діяч на ниві Лемківської культури.
Грацонь Іван – народився 01.06.1966 р. Лісничий у повіті Ясло (Поль-

ща), знаний підприємець у галузі агротуризму, активний діяч на ниві Лем-
ківської культури.
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Родина Тавпашів.  Зліва направо:  Олена, Катя, Маргарита –Софія, Юрій, 
Андрій-Нестор, Анатолій , Наталія; сидять Андрій, Аня. Травень 2004 року.

Пам’ятний  знак у селі Святкова Велика з надписом “З невгасимою  
любов’ю до рідної землі. Родини Тавпашів  та Грацонів”. Встановлений 

23.07.2 005. Андрій Тавпаш з сином Юрком.
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Роман Одрехівський 

ХАЙ ТИХ ДНІВ НЕ ЗМОВКНЕ СЛАВА!
(Пам’яті лемків, учасників боїв на Західноєвропейському фронті 

у Другій світовій війні) 

Кінець 30-х років ХХ століття видався напруженим у міжнародних сто-
сунках. 1 вересня 1939 року розпочалась Друга світова війна. Міжвоєнна 
Польща припинила своє існування. Поміж тим зрозуміло було, що Польща 
напередодні готувалася до війни, у серпні 1939 року, менше, аніж за місяць 
до початку війни, польський уряд активно проводив набір у військо на пе-
репідготовку, в першу чергу, ветеранів Першої світової війни.

До набору підпало також багато лемків – громадян Польщі. Серед них і 
житель села Вілька ґміни Риманів Сяноцького повіту Львівського воєводства 
ПАВЛО ОДРЕХІВСЬКИЙ (1899–1973), відомий лемківський різьбяр, батько 
славного українського скульптора Василя Одрехівського (1921–1996).

Павло Одрехівський – колишній учасник Першої світової війни, за вій-
ськовою спеціальністю – сапер, якого забрали у Польську армію 6 серп-
ня 1939 року на перепідготовку Війну розпочав у 5 полку саперів. Однак, 
17 вересня 1939 року їхній полк, у зв’язку із розпадом Польської держа-
ви був взятий у полон в зоні совєтської окупації  Польщі, у місті Тернополі. 
У 1939–1941 роках бійці Польської армії  перебували на примусових робо-
тах у різних місцях Радянського Союзу (із жовтня 1939 року – на рудниках 
Криворізького табору НКВС (Наркомату внутрішніх справ СРСР), із черв-
ня 1940 року – на лісоповалах Сєвжелдорлагу табору НКВС у Комі АРСР 
та ін.). За свідченнями Павла Одрехівського, багато із них, внаслідок шкід-
ливих та виснажливих робіт, невиліковно захворіли а ті, які ще тримались 
на ногах, могли там пропасти. Але, як це не парадоксально звучить, від ві-
рної смерті у московських лабетах їх врятувала війна. Події  почали розви-
ватись наступним чином.

Несподівано ситуація військових бранців (із громадян колишньої Поль-
щі) раптово помінялась із 30 червня 1941 року, у зв’язку із підписанням по-
між урядами Великобританії  та Радянського Союзу угоди про створення із 
вояків, які утримувались на території  Радянського Союзу, Польської армії . 
До речі, польські військовики, які у 1939 році, вірні присязі Польській дер-
жаві, вели бойові дії  у складі Польської армії  у вересні 1939 року, в тому 
числі і проти радянських військ, відповідно цього договору та інших ра-
дянських документів, отримали амністію згідно Постанови Верховної Ради 
СРСР, про що замовчується до сьогодні.

Таким чином, велика кількість бійців, серед них – Павло Одрехівський 
потрапила у новостворену армію під командуванням генерала Владисла-
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ва Андерса. Після довгих перепетій, ці військовослужбовці через Радян-
ську Середню Азію, Іран, Ірак, Палестину, Єгипет потрапили на Італійський 
фронт у складі 2 Польського Корпусу. Згідно оповідей Павла Одрехівсько-
го, серед учасників цього корпусу було багато лемків із Львівського та Кра-
ківського воєводства. Вони залишили по собі вічну пам’ять і славу за хоро-
брість у нелегких боях.

Апогеєм італійського театру бойових дій стала грандіозна і довготрива-
ла битва у 1944 році за монастир на вершині Монте-Кассіно, із іншою на-
звою – битва за Рим. Це – чотири кровопролитних битви Другої світової 
війни, в результаті яких союзні війська 17–19 травня 1944 року змогли про-
рвати німецьку оборону й 4 червня оволоділи Римом.

Перемога у битві під Монте-Касіно звільнила дорогу до остаточного ви-
зволення Італії  та інших держав Західної Європи. Учасники 2 Польського 
корпусу брали активну участь у цьому; про це свідчить низка бойових на-
город, отриманих Павлом Одрехівським, який воював у складі 5 батальйо-
ну саперів, серед них – польська нагорода – хрест “За Монте-Кассіно” за 
№ 40210, британські нагороди: “Зірка війни 1939–1945 рр”, “Зірка Італії ”, 
“Медаль війська” (за № 24357). Згодом учасники армії  генерала Владисла-
ва Андерса брали участь у боях у Північних Аппенінах із жовтня 1944 по сі-
чень 1945 років, а у січні-травні 1945 року – у боях над рікою Саніо у Італії .

У травні 1946  року Павла Одрехівського та інших бійців перевели до 
Британського обозу в Черрінару, а згодом – до Вітборна у Шотландії , звідки 
бійці 2 Польського Корпусу були демобілізовані. Багато ветеранів залиши-
лись на Вільному Заході. Однак, деякі із них вернулись додому. Павло Од-
рехівський вернувся до родини із 6 дітей, які були репатрійовані ще раніше 
у 1945 році до Радянського Союзу. На жаль, у радянській державі не толе-
рувались навіть самі спогади про армію під командуванням генерала Вла-
дислава Андерса. Її учасники підлягали пильному оку органів держбезпеки.

У 2017 році минає 70 років із дня повернення додому лемків-учасників 
2 Польського корпусу під командуванням генерала В. Андерса. Вони були 
визнані у Західній Європі героями, але побажали повернутись додому, до 
власних сімей. Однак, замість слави у колишньому СРСР були піддані ре-
пресіям та гонінням. Участь лемків у Другій світовій війні – питання мало-
вивчене. Багато із них, як Павло Одрехівський, проявили мужність та геро-
їзм, безліч полягли у боях за різні держави.

Адже, як зазначає відомий дослідний битви при Монте-Кассіно, черні-
вецький професор Н. Мизак, сам генерал В. Андерс зазначав, що у 2 Поль-
ському корпусі служило близько 5 тис. осіб різної національності. Багато 
із них знайшли свій вічний спочинок в італійській землі, де навіть не вка-
зано, що багато із них – української національності. Як зазначає україн-
ський історик М. Шкрібляк, масова участь українців-галичан у битві при 
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Монте-Кассіно – одна із маловідомих, але одна із дієвих сторінок участі 
українців у Другій світовій війні. Вони воювали на території  союзниці на-
цистської Німеччини – Італії . Як справедливо зазначає М. Шкрібляк, поль-
ська сторона виховує підростаюче покоління на прикладах звитяги своїх 
воїнів у лавах армії  В. Андерса, а героїчна і самовіддана та вагома за ре-
зультатами участь у ній українців замовчується. Пам’ять про Них належ-
но ще не вшанована на сторінках преси, не опрацьована українськими до-
слідниками. Це питання вимагає значно ширшого дослідження та публіка-
цій у виданнях.

Павло Одрехівський. 1918–1920-рр.

Документ, виданий у армії  генерала 
В. Андерса Павлу Одрехівському, 

який дає право носити хрест 
“За Монте Кассіно”.
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Славний ветеран Монте-Кассіно Павло Одрехівський після війни 
у родинному колі. 1955 рік в Україні, м. Львів 

Зліва направо стоять: Павло Одрехівський, його невістка, дружина його 
старшого сина Василя, українська співачка Байко Марія, 

дружина ветерана Анастасія Одрехівська, син Василь Одрехівський, 
відомий український скульптор. На передньому плані – 

онука від доньки Ганни – Надія.

Андрій Тавпаш 

НЕЗАБУТНЬОМУ ІВАНУ КРАСОВСЬКОМУ БУЛО Б 90 РОКІВ 

В горах, де ближче сонця, 
перший раз приглянувся небу, 

тоді щось дивне й незнане 
пробудилося у мені…

Іван Дмитрович Красовський народився 22 жовтня 1927 р. в мальов-
ничому гірському селі Дошно поблизу містечка Риманова Сяніцького по-
віту. Його батько – Дмитро (1891–1969) був бездоганним господарем, різь-
бярем, добре грав на скрипці, мати – Марія (1898–1962) – жінка винятко-
во доброзичлива і ніжного характеру, справжня берегиня і цінителька рід-
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них традицій, прекрасна вишивальниця, співачка. Син Іван старанно вчив-
ся в школі, а згодом, у Криницькій учительській семінарії . Улітку 1945 р. ро-
дина Красовських пережила страхіття депортації  з споконвічних рідних зе-
мель і опинилася в селі Плавуча на Тернопільщині. У 1948 р. закінчив Те-
ребовлянський культурно-освітній технікум, у 1950 р. – Львівську юридич-
ну школу, а в 1957 р. – історичний факультет Львівського університету іме-
ні І. Франка.

Добрим початком науково-дослідної творчої праці Івана стала диплом-
на робота “Селянський визвольний рух на Лемківщині в ХVІІ ст.”, в якій 
розповів про боротьбу лемківських збійників під керівництвом А. Савки. 
Своєму творчому зростанню великою мірою завдячує знайомству з відо-
мим істориком, академіком І. Крип’якевичем, який допоміг йому засвоїти 
особливості дослідницької праці. Все своє життя він присвятив вивченню і 
популяризації  історії  та культури лемків. Працював науковим співробітни-
ком у Львівському історичному музеї (1957–1969), потім на різних посадах 
у Музеї народної архітектури і побуту (1969–1996).

І. Красовський на основі вивчення трьох томів Йосифінської метрики 
1785–1788 рр. (Центральний історичний архів у Львові), написав наукову 
монографію “Прізвища галицьких лемків у ХVІІІ ст.” Автор подав словник 
близько тисячі прізвищ. Ця книжка стала цінним документом про націо-
нальний склад Лемківщини у ХVІІІ ст.

Завдяки своєму талантові, наполегливості, працелюбності І. Красов-
ський став відомим не лише в Україні. Він опублікував (лише в Польщі та 
Словаччині) понад 500 наукових і науково-популярних статей, нарисів, ре-
цензій, а всього підготував до друку близько 1500 робіт, більше 40 кни-
жок, в яких правдиво змалював історію рідного народу. У своїй творчій 
праці підтримував контакти з вченими Польщі, Словаччини, США, Кана-
ди та інших країн. Його статті були надруковані в тижневику “Наше Сло-
во” й “Українському календарі” (Варшава), журналах “Дукля” і “Дружно впе-
ред” (Словаччина), “Нова Думка” (Югославія), “Народна творчість та етно-
графія” (Київ), “Дзвін” (Львів), “Лемківщина” (США). Особливої уваги заслу-
говує великий цикл статей “З історії  та культури лемків” у “Нашому Слові” 
(1977–1991 рр.), що стали основою для фундаментального “Енциклопедич-
ного словника Лемківщини” (Львів, 2013. – 751 с.).

Окремими виданнями вийшли його твори: “Матеріальна культура лем-
ків” (“Лемківщина”, 1988, т. 2). Автор історичної кіноповісті “Андрій Савка” 
(“Дукля”, 1984, № 1–2), “Хто ми лемки?” (співавтор Д. Солинко, 1991), “Тіль-
ки з рідним народом” (1992), “До лемків за океаном” (1993), “Лемківщина 
в творчості Василя Мадзеляна” (1994), “Михайло Орисик – визнаний різь-
бар Лемківщини” (1995), “Лемківська церква святих Володимира і Ольги у 
Львові” (1997), “Родина митців Сухорських” (2003), “Незабутня Лемківщи-
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на у верхів’ї  ріки Вислоки” (співавтор А. Тавпаш, 2004), упорядник “Лемків-
ських календарів” (1996–1999 рр.).

У 1988 р. Іван Красовський став одним із засновників Товариства “Лем-
ківщина” у Львові, а в 1991 р. – Фундації  дослідження Лемківщини у Льво-
ві. Працюючи в скансені, він створив лемківську зону народної архітекту-
ри, де є три довгі лемківські хати із Закарпаття. Ініціював і очолював будів-
ництво Лемківської церкви в Шевченківському гаю. У лемківській хижі в 
скансені створив експозицію “Музею історії  та культури лемків”.

Найбільше щастя, радість, натхнення до творчої праці І. Красовсько-
му приносила родина. Він безмежно любив свою дочку Оксану, внука Ан-
дрія, невістку Ірину, двох правнуків, які створювали йому умови для плід-
ної праці. Віримо, що творча спадщина та громадська діяльність І. Красов-
ського – патріота Лемківщини, України буде гідно оцінена його нащадка-
ми, послідовниками.

Проживши довге і плідне життя Іван Красовський помер 24  лютого 
2014 р. В останню земну дорогу на Личаківький цвинтар у Львові його про-
вели представники лемківських громад Львівщини, Тернопільщини і При-
карпаття. Присутні заспівали пісню-реквієм “Чуєш, брате мій”. Поховаль-
ний обряд здійснив отець-митрат Анатолій Дуда-Квасняк.

11 вересня 2016 р. отець А. Дуда освятив пам’ятник на могилі Івана Кра-
совського, виготовлений з граніту, автор – знаний скульптур Петро Кулик. 
На розгорнутій книзі пам’ятника написано “цне мі ся за Тобом, мій лем-
ківський краю”. Була присутня багаточисельна лемківська громада и та-
кож друзі, рідні й близькі зі Львова, Дрогобича, Моршина. Подячні слова 
висловили голова Львівської обласної організації  ВТ “Лемківщина” Степан 
Майкович, голова Фундації  дослідження Лемківщини Петро Гандяк, автор 
пам’ятника Петро Кулик та інші. Хор лемківської церкви святих Володими-
ра і Ольги з Шевченківського гаю у Львові виконав пісню “Ой верше мій 
верше…” Пам’ятник встановлений завдяки старанням дочки Оксани і вну-
ка Андрія.

Усім нам Іван Красовський запам’ятається як історик-лемкознавець, ет-
нограф, публіцист і громадський діяч, член Національної спілки журналіс-
тів України, член Наукового Товариства імені Шевченка у Львові, невтом-
ний дослідник історії  та культури Лемківщини.
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Анатолій Ядловський 

ДОЛЯ РОДИНИ ЯРОСЛАВИ БАНДЕРИ (ОПАРІВСЬКОЇ) 

Сім’я дідуся Ярослави Бандери (Опарівської), по лінії  батька Андрія 
Опарівського, жила в селі Бонарівка і була багатодітною. Тут (в Бонарівці) 
народилися сини Василь (найстарший), Михайло, Роман, Миколай, Іван, 
дочки Катерина (Христина), Єва і Настя. Одна з них виїхала до Львова, 
друга – до с. Яблонці, а Настя трагічно загинула. Андрій був селянином се-
реднього достатку, мав своє господарство. Він був людиною прогресивних 
поглядів і прагнув дати своїм дітям освіту. Тому старшого сина Василя він 
спочатку дав вчитися в початкову школу в селі Коростенко, так як в селі Бо-
нарівка на той час школи не було. Потім направив його вчитися в гімназію 
в м. Сянок, після закінчення якої Василь вступив і успішно закінчив Духо-
вну семінарію в Перемишлі, і працював священиком в греко-католицькій 
церкві села Тренча (Трепча, Теренча, Терепча).

У цей час Василь одружується з Юлією Ганьківською, родом з Сяно-
ка (Лемківщина). У них народилося двоє дітей: дочка Ярослава і син Лев-
ко. Згодом батько віддав на навчання в гімназію і сина Михайла. Але че-
рез раптову смерть батька той гімназію не закінчив, оскільки не було кому 
платити за навчання. Коли Василь дізнався, що створюються військові під-
розділи Української Галицької Армії , то пішов добровольцем і служив ка-
пеланом в Другій стрілецькій дивізії  Української Галицької Армії  і воював 
в її  складі в ранзі сотника до останніх своїх днів. Загинув він в м. Підгайці 
Тернопільської області в бою з поляками в липні 1919 року, де і похований.

Юля, після загибелі чоловіка, з двома дітьми Ярославою та Левком (на-
родився вже після смерті батька), залишилася жити в Заваді – присілку 
села Петруша Воля, недалеко від Бонарівки. Там вона вчителювала у міс-
цевій сільській школі, оскільки вона закінчила Учительську семінарію в Ся-
ноці за фахом навчання дітей в початкових класах. Ярослава, як дівчинка, 
була більш серйозною, знайомства з людьми їй давалися важче, любила 
сидіти в дома, читати книжки, газети, вишивати, допомагати мамі по гос-
подарству, а Левко, навпаки, був дуже товариським, легко ішов на контакт 
із однолітками та старшими від себе, був душею компанії .

Ярослава після закінчення Сяноцької гімназії  вступила у Львівську по-
літехніку. У 1936 році включилася в роботу ОУН. 20 березня за участь в 
маніфестації  на одному із стадіонів Львова її  заарештували. Після розпа-
ду Польщі Ярослава Опарівська опинилася в Кракові, де і познайомилася 
зі Степаном Бандерою у греко-католицькій церкві Воздвиження Чесного 
Хреста. Перед іконостасом роботи Яна Матейки Степан Бандера присяг-
нув на вірність своїй нареченій Ярославі Опарівській.
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У 1940 році родина Бандерів переїхала до Варшави, однак скоро по-
вертається до Кракова. “Ці роки були для неї дуже складними, але попри 
все, – як каже дочка Степана Бандери Наталка, – моя мати повсякчасно ді-
яла як справжня українка”.

Родина Бандерів змінювала місця проживання в Німеччині і Австрії . Як 
підкреслює Наталя Бандера, – “Наша мама часто переживала про долю сво-
го чоловіка”. 15 жовтня 1959 року після вбивства свого чоловіка, пані Ярос-
лава з дітьми виїхала до Мюнхена. А звідти до Канади. Провести її  в остан-
ню дорогу прибуло більше 3000 чоловік. Фактично ця жінка-патріотка зу-
міла своїм життям показати Україні й світові: велику святість справжньої 
самопожертви на вівтар Батьківщини.

РОМАН ОДРЕХІВСЬКИЙ 
Спогади про поїздку у Павлокому

15 жовтня 2016 року силами товариства “Надсяння” було організовано 
поїздку у с. Павлокома в Республіку Польщу. Очолювала поїздку активіст-
ка “Надсяння” Тетяна Чума. С. Павлокома займає особливе місце в історії  
українсько-польських стосунків. Тут, у березні 1945 року, польська армія 
крайова розстріляла безвинних українців понад 366 осіб.

На превеликий жаль, ця поїздка вразила нас невеликою кількіс-
тю людей, які би вшанували цю подію. Хотілось би відзначити важливу 
душпастирську місію о. Мирона Михайлишина в організації  поминаль-
них заходів.

У с. Павлокомі ми зу-
стрілись із о. Мироном 
Михайлишиним, який за-
просив нас до Служби 
Божої. Прочани помоли-
лись, гідно вшанувавши 
пам’ять невинно загиблих 
павлокомців-українців. 
Хотілося, щоби у Павло-
кому приїжджало більше 
людей, адже про цю тра-
гічну сторінку українсько-
польських стосунків 1945 
року, яка останнім часом 
чомусь замовчується, по-
винні знати наступні поко-
ління.

Служба Божа на місці відкритого президен-
тами В. Ющенком та Л. Качинським меморі-
алу на місці захоронення жертв у Павлокомі. 

Фото автора.
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Прочани на чолі із о. Мироном 
Михайлишиним ідуть із місця 
захоронення решток розстріля-
них жертв-українців до місця, де 
колись стояла церква Покрови 
Пресвятої Богородиці у Павлоко-
мі. Фото автора.

Автор допису на місці ко-
лишньої павлокомської 

церкви Покрови Пресвятої 
Богородиці із Святими Мо-
щами Св. Софії  (зі Сянока).

Душпастирська проповідь на місці, де колись стояла павлокомська церк-
ва, сьогодні – зарослий до двох метрів заввишки висоти деревовидною 

травою пустир і залишки дзвіниці… Фото автора.
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С. Кищак, О. Киричук 

СХИЛІМО ГОЛОВИ ПЕРЕД ЖЕРТВАМИ 

Справа від головного шляху Риманів-Сянік, на відстані п’яти кілометрів, 
є старовинне село Синява. Перед війною це було типове українське село 
Західних Карпат, в якому, за даними церковного шематизму, проживало 
1040 греко-католиків і 135 латинників.

Поміж мальовничими пологими схилами гір, поміж дзвінкими потічка-
ми, що стікали у річку Вислок, розкинулись, здебільшого рублені лемків-
ські хати, серед яких виділялась своєю величчю збудована ще в 1874 році 
церква св. Богородиці. Тут жили працьовиті люди, що гірким потом обро-
бляли кам’янисту глинчасту землицю, яка кормила їх бандурками, ячме-
нем, вівсом, оркішем, менше – житом та пшеницею. Кожного понеділка 
жителі Синяви виносили на торг до Риманова (де жило, переважно, поль-
ське населення) волове і свиняче м’ясо, зібрані в лісі гриби та суниці. Вони 
свято берегли свої прадідівські звичаї, побут, ремесла, лемківську говірку. 
Вважали цей край найдорожчим скарбом.

У Синяві шанували науку. Кожен, хто вийшов з села у широкий та зна-
чний світ, мав право назавжди бути вкарбованим в гордісну пам’ять од-
носельців: вчителі Г. Судомир, А. Цап, брати Іван, Петро і Михайло Вац-
лавські, письменник Г. Гандуляк, дружина популяризатора історії  Лемків-
щини Ю. Тарновича, отець Т. Венгринович.

Те, що робилось в селі Синяві – типове явище в 1945–1947 роках для 
більшості українських сіл по західну сторону нового кордону. Люди гад-
ки не мали покидати рідне село: нікому нічого злого не заподіяли, навіть 
вини не чують. Але однієї літньої ночі, 20 червня 1945 року, жителів села 
Синява заставили повірити, що карати можуть навіть і безгрішних… Сьо-
годні, через багато років, ми по краплині відтворюємо за свідченнями оче-
видців ту страшну картину трагедії , про яку донедавна не можна було го-
ворити вголос.

Першою жертвою в селі стала родина Андрія Бека. Наступними жерт-
вами стали сім’ї  братів Петра та Дмитра Судомирів. За якісь лічені хвилини 
вони втратили все, що збирали по одробині роками важкої праці. В обох 
хатах грабували за одним сценарієм.

– …Банда вибивала вікна: вскочила в хату. Я, – згадує Марія Судомир, – 
стала кричати, а вони наставили автомат і закричали: “Ціхо, стшееллями!”. 
Чоловіка Петра і його брата Дмитра під прицілом автомата заставили ляг-
ти на підлогу, а бандити в цей час грабували все і били: шафи, годинник, 
посуд…” 
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Після того, як невідома банда закінчила орудувати, навколо двох бу-
динків була пустка і купи битого скла. З собою забрали обох чоловіків – 
Дмитра і Петра.

Через деякий час горіла хата Корвачів. Кинулись на допомогу сусідам 
Софія Судомир, але бандити побили її  і почали стріляти. Так непритомною 
лежала вона до ранку серед поля, залишивши вдома самотніх дітей… А 
вранці дізналась, що тіло чоловіка Дмитра згоріло в Корвачевому домі. Ра-
зом з Дмитром загинув і його брат Петро. Не змогла врятувати його дру-
жина Марія. За одну ніч в Синяві загинуло кілька десятків людей, серед них 
половина – діти, за душею яких не було жодної вини.

– Коли нас виганяли, мені було шість років, але він мені, цей рік, 
запам’ятався на все життя, – так починає свою розповідь одна з наймо-
лодших синяв чан Антоніна Судомир. Її старший брат Андрій, що спав у ту 
червневу ніч на горищі, зачувши постріли, вийшов на двір, щоб розбудити 
сусідів. На дорозі його перестріли троє невідомих і вбили.

– Тато вибігли і стали плакати та голосити: “За що ви його вбили? Він 
же вам нічого не винен?” А один з них каже: “А-а, ти ще, кабане, живий?” 
Тато стали тікати до хати, а з хати до другої і потім в сіни, які в нас були на 
два виходи і тато втекли. Сестричка, їй було десять років, стояла в цей час 
в кутку в сінях. Бандит, що біг за татом, вистрелив у сестричку. Вона прибі-
гла ще з сіней до хати і на порозі впала. Так скінчилося її  життя…

Авторка цих рядків врятувалась від смерті разом з братом Євгеном у 
мурованому підвалі в саду.

– Ми там стояли на сходах і плакали. Все в нас згоріло дотла… Ранком, 
коли розвиднілось, тато пішов до сусіда просити пару дощок на труну ді-
тям. Ті дошки відірвали від стодоли, збили з тих неструганих дощок труну, 
положили туди брата і сестричку і вивезли на цвинтар.

Страшно було бачити, що залишилось із тих господарств, де встигли 
побувати бандити: все побито, попалено. Тіла трупів були обвуглені, про-
стрілені, одяг пошматований. Свідки розказують, що після обіду під’ї хали 
“якісь руські солдати, поскидали пілотки, постояли, подивились і поїхали”. 
Люди зрозуміли, що їх ніхто не захистить, що після цієї ночі, якщо не виї-
дуть, будуть ще страшні ночі; горітимуть їхні хати. До того услід за терором 
ішов наказ: “Вибирайтесь за 24 години”.

Колись таких дружніх людей села Синяви розселили нарізно: одних 
привезли на станцію Потутори, а звідти до Козови Тернопільської області, 
інших – південніше, в села Теребовлянського району, ще інших – до Сам-
бора на Львівщині.
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Роман Одрехівський 

ДО ІСТОРІЇ СТВОРЕННЯ МОЛОДІЖНОЇ СЕКЦІЇ ПРИ ТОВАРИСТВІ 
“ЛЕМКІВЩИНА” У ЛЬВОВІ 

Кінець 80-х – початок 90-х років – час розпаду СРСР. Розпочалась пе-
ребудова. Зменшився політичний тиск влади на інодумців. Це призвело 
до відродження українського духу. Лемківська інтелігенція згуртувалась і у 
1988 році у місті Львові вперше в Україні було створено товариство “Лем-
ківщина”. Згодом у Львівському товаристві постало питання про створен-
ня молодіжної секції  товариства “Лемківщина”. Здається, восени 1990 року 
у одній із аудиторій Львівської політехніки (аудиторія була виділена за 
сприяння тодішнього голови львівського товариства п. О. Чабана) відбу-
лись перші установчі збори молодіжної секції  товариства “Лемківщина” у 
Львові. Головою молодіжної секції  був обраний Андрій Хомик. Поступо-
во, збираючись у Львівській політехніці, ми, учасники молодіжної секції , 
вирішили організувати перший на території  Радянської України Лемків-
ський вертеп. Починати було непросто. Адже ще існував Радянський Союз. 
При усіх демагогічних ніби-то свободах могли розпочатись репресії . Однак 
ми відважились. Це зараз багато хто себе у товаристві пропагує лемком-
патріотом, а тоді багато хто з таких боязко від нас відвернулись. Багато хто 
зустрів наші наміри із іронією, однак ми були молоді, вірили у себе, а саме 
головне – були закохані у землю наших предків – Лемківщину.

Ми відважно розпочали роботу над створенням першого в Україні 
“Лемківського вертепу”. Не було ні досвіду, ані конкретних зразків. Не було 
нікого, хто на початку сказав би добре слово підтримки. Лемківський поет 
у Львові Василь Хомик написав сценарій. Нам якось не було боязко за на-
слідки, можливі неприємності від влади. Репетиції  розпочали на зборах у 
стінах “Львівської політехніки”, згодом – за іншими адресами. Василь Хо-
мик проводив із нами репетиції , пояснюючи специфіку гри кожного персо-
нажу. Автору цих рядків припала роль царя Ірода. Інших царів грали Іван 
Чулик, Юрко Циркот, Юліан Квасниця, в інші роки – інші учасники. Андрій 
Хомик був звіздарем. Ще було багато ролей, які виконували решту учасни-
ків: Ліля Амбіцька, Іра Коник, Світлана Рудь, Леся Барна, Ігор Амбіцький. 
Було ще багато інших учасників, про роботу яких у цих та інших виступах 
варто, мабуть, згадати більш детально у наступних розповідях про виступи 
вертепу. Із сценічними костюмами для персонажів вертепу допомогли че-
рез різні спонсорські організації  Іван Чулик та Юрко Циркот. Дещо дівчата 
пошили самі. Усе доводилось вирішувати виключно за допомогою власних 
зусиль та організаційних здібностей і бажання створити й продемонстру-
вати перший в незалежній Україні лемківський вертеп.
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На перше Різдво 1990–1991 рр. зібрали адреси, найняли власним ко-
штом автобус і поїхали колядувати по хатах лемків міста Львова та око-
лиць, які зголосились і не побоялись, щоб їхні хати відвідав наш Вертеп. 
Відвідали оселі львівського математика доцента Львівського університету 
Іллі Чулика, Народної артистки України Марії  Байко та львівського скуль-
птора Василя Одрехівського, члена правління товариства “Лемківщина” у 
Львові Володимира Ардана, оселю лемківського поета у Львові Василя Хо-
мика, родину львівських скульпторів братів Амбіцьких у селищі Сокільни-
ки біля Львова, родину різьбяра і активіста Кищака Степана. Було ще бага-
то адрес. Шкода, що не вели щоденника, де би нотували усі виїзди.

У одну із наступних зим, на Різдво 1992–1993  року вперше пішли із 
“Вертепом” у новозбудовану Лемківську церкву Св. Володимира та Ольги 
у Львівському музеї народної архітектури та побуту. Це була історична по-
дія – перший Лемківський вертеп в незалежній Україні, який відвідав пер-
шу діючу Лемківську церкву в незалежній Україні. Принижена радянською 
владою впродовж десятиліть Лемківщина воскресла у нащадках репатрі-
йованих акцією “Вісла” в Україні! Багато із прихожан підтримали колядни-
ків і співали разом із вертепом колядок, знайомих із дитинства. Після ко-
лядування учасників Вертепу у лемківській церкві помазав миром парох о. 
Анатолій Дуда, а також від церковного комітету привітав відомий історик-
лемкознавець Іван Красовський. Ця зустріч була пам’ятна і хвилююча.

На фото – перший в Україні Лемківський вертеп, організований 
молодіжною секцією товариства “Лемківщина” у Львові у 1990 році.

Різдво 1992–1993 років (?). Задній ряд – три царі (зліва – направо Юрко 
Циркот, Іван Чулик, Роман Хомик, четвертий – автор допису у ролі царя-
Ірода).
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На фото – Перший в Україні лемківський вертеп виконує лемківську 
колядку. Різдво 1992–1993 роки (?). Верхній ряд: зліва на право 

Оксана Корпан, Роман Хомик, автор допису.
Другий зверху ряд: зправа на право Леся Барна, через одну – Іра Коник, 

Третій зверху ряд: зправа на ліво – Іра Хомик (у ролі чорта), 
Світлана Рудь та інші.

На фото – вперед! Поїдемо колядувати у лемківску хыжу!
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Окрім організації  та проведення вертепу, молодіжна секція при това-
ристві “Лемківшина” у Львові провела ще багато пам’ятних заходів, які ро-
билися також вперше в Україні. Так, влітку 1991 року у Львові у Клубі за-
лізничників нашою молодіжною секцією був проведений перший в Україні 
вечір лемківської поезії . Прозвучала поезія Богдана Ігоря Антонича, Васи-
ля Хомика та інших лемківських поетів. Згодом наша молодіжна секція ор-
ганізувала низку вечорів та лемківських театральних вистав. Було ще бага-
то задумів, які ми планували здійснити.

Ми були молоді. Усе, що ми робили – робили вперше в умовах розва-
лу Радянського Союзу та у перші післясовітські роки. Робили усе це за ве-
лінням серця. Про це не писали ні журнали, ні газети, як це робиться те-
пер. Пройшли роки. Після розпаду Радянського Союзу Україна стала від-
критою для вільного світу державою. Члени молодіжної секції  роз’ї хались 
по світах. Але пам’ять про діяльність першої в Україні молодіжної секції  
товариства “Лемківщина” у Львові назавжди залишилась в наших серцях. 
Дуже хотілось, щоб наша любов до рідної Лемківщини передалась нашим 
дітям.

На фото – перший в Україні вечір лемківської поезії . 
Проводять учасники першої в Україні молодіжної секції  при 

всеукраїнському товаристві “Лемківщина” у Львові.
Львівський клуб залізничників, 1991 рік.

Твори лемківських поетів декламує Іванко Чулик. У задньому ряді зліва 
направо Світлана Рудь, Леся Барна та інщі, крайній зправа – 

голова молодіжної секції  Андрій Хомик.
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Марія Кузяк-Шлянта 

ПРАВДА ВІДХИЛЕНА 

Прочитала книжку “Низький Бескид. Від Команчі до Бортного”. Я з 
Бортного, яку опрацювали два польські (можливо) етнографи – В. Гжесіх 
і Г. Трачек. Ці панове описали велику кількість лемківських сіл досить до-
бре, без польського шовінізму. Описують як поляки розбирали наші церк-
ви і будували собі з них стайні і конюшні. Честі полякам то не робить. Ди-
вує тільки – поляки християни, представляють західну культуру, а щось в 
них дике, жорстоке, нелюдське. 1717 рік – тенденція поляків стосовно на-
шого народу: 1). Руській шляхті ніяких посад не давати; 2). Русинів в то-
варистві зневажати; 3). Ніяких сусідських відносин з русинами не мати; 
4). Руських купців з міст висиляти на передмістя, доробок забирати.

Час ішов. Мінялись епохи і люди в них. Прийшов 1944 рік. У великих 
лісах навколо с. Бортного отаборилась Польська армія крайова. Так себе 
представили, але то була банда злочинців, вбивць і грабіжників. Побили 
сусіда М. Мадзіка, І. Дуканича і пограбували. За тиждень спустились з ліса, 
побили греко-католицького священика отця І. Булата і хотіли розстріляти! 
Сестра отця Катерина впала бандитам в ноги, благаючи залишити його в 
живих. Залишили. Плебанію пограбували, одну корову взяли в ліс, згодом 
забрали і другу. Учителеві з села Паніна відбили нирку, священика з села 
Дошниця вбили на подвір’ю.

Я живий свідок тих подій, які відбувались в той час, на нашій землі. 
Було тяжко. Треба було німцям контингент давати: овочі, молочні продук-
ти, зерно, худобу. Ті з лісу грабували. Війт – Андрій Перцн зробив збори і 
сказав: “Люди добрі! Німецькій владі не будемо доносити про те, що в нас 
твориться. Німці нам не повірять. Скажуть, що ми співпрацюємо з бандою. 
Знищать село. Потерпимо!”. Перетерпіли.

Вернемося до панів етнографів. Вони Бортне хвалять. Бортне не зникло 
з географічної карти, як позникало багато наших сіл, а їх нараховувалось 
на Західній Лемківщині – 150.

Бортне дало світові в 17 ст. єпископа Тому Полянського. У 18 ст. компо-
зитора світової слави – Дмитра Бортнянського. Родина Собинів –адвоката, 
священика, інженера. З родини Дзямбів професор філософії  Юліан Дзям-
бау, якому поляки не дали праці, казали міняти греко-католицьку віру на 
римо-католицьку. Юліан не пішов на ту аферу. Він за 50 злотих в місяць 
працював касиром на Львівській залізниці. У 1944 році не знаю, чия куля 
обірвала йому життя. Його брат Василь викладав історію у Львівському 
університеті.
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З Бортного походив мій родич  – Осип Дутканич, який був вбитий в 
1963 році НКВД. Його арештували, робили допит з тортурами і Осип мав 
вдарити слідчого в лице, а вони його вбили. Викликали батька хоронити 
сина. Трумна закрита. Мій вуйко Іван Дутканич, інвалід без ноги з Першої 
світової війни, жив в Жичевичах приїхав хоронити Осипа. Просить: “Від-
крийте трумну. Я мушу знати кого хороню”. Не хотіли відкривати, але мусі-
ли. Осип був побитий в тюрмі на Лонського у Львові. Упізнали тільки по зна-
ку на нозі. Похоронений на Личаківському цвинтарі. Але я відійшла від теми.

Ці панове етнографи згадують старих священиків в Бортнім отців  – 
В. Хиляка і В. Калужняцького. Отець Хиляк був парохом в селі 22 роки. Він 
був і письменник. Написав в нас “Шибеничний Верх”, “Руську долю” і ряд 
оповідань на лемківську тематику. Отець В. Калужняцький 35 років пра-
цював в Бортнім. Одне добре діло зробив – ліквідував пияцтво в селі.

У 1930 році прибув отець І. Булат до греко-католицької церкви, і став 
жертвою польських сатрапів. Збитого, закривавленого загнали його поль-
ські жовніри в Явожне, се ці панове за нього не згадують, а був 17 р. на па-
рафії . Ані слова про нього. Замовчують. Несолідно! Правда відхилена.

Юрій Зайцев 

ДВОБІЙ ГАННИ МИХАЙЛЕНКО ПРОТИ КДБ 

Ганна Михайленко народилася на Лемківщині у с. Міхневець в бага-
тодітній, національно свідомій родині, в якій виховувалося семеро ді-
тей. Батько Василь Смолій під час Першої світової війни в складі австрій-
ської армії  воював на італійському та російському фронтах, у фортеці в 
Перемишлі потрапив до російського полону, утримували його в Серед-
ній Азії . Повернувшись додому, брав участь у “Просвіті”. Помер у червні 
1936 р. Мати Ганна з роду Ламанець важко працювала. Померла у жов-
тні 1979 р.

Ганна за Польщі закінчила три класи початкової школи. Четвертий клас 
закінчила за “перших совєтів”, а під час німецької окупації  вчилася на під-
готовчих курсах і в 1943 р. склала екстерном іспити за 7 класів, при Турків-
ській гімназії . Займалася обробітком землі. Виховувалася на творах Тара-
са Шевченка, Івана Франка, Лесі Українки, читала патріотичний дитячий 
журнал “Дзвіночок”. Була свідком жертовної боротьби УПА. Діти, у тому й 
Ганна, були зв’язковими, носили повстанцям їжу. Під час однієї з облав до 
оселі Смолії в забіг підпільний і сказав, що заховав у церкві карабін. Зна-
йдуть – на церкву впаде тінь. П’ятнадцятилітня Ганна одягла довгий мамин 
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кожух, пішла й забрала зброю. Облавники з собаками наздогнали її , запи-
тали, хто така, де живе. Сказала, що пасла корови і йде додому. Не обшу-
кували. Встигла до обшуку обійстя вкинути карабін у криницю.

1947 р. Ганна вступила до восьмого класу в Нижньоустрицьку серед-
ню школу. За власною ініціативою з подругами розклеювала антирежим-
ні листівки, поширювала видання ОУН. За її  намовою весь клас відмовив-
ся вступати до комсомолу. Перед закінченням школи змушені були напи-
сати заяви про вступ через погрози не видати атестати. 1949 року зазнала 
першого арешту. Спершу допитували в НКВД в Нижніх Устриках, а потім 
завезли до в’язниці в Дрогобич.

1950 р. школу закінчила але через “антирадянські, націоналістичні” по-
гляди довго не віддавали атестата, щоб не могла вступити до вишу. Домо-
глася його лише восени. 1951 р. відбувся четвертий етап переселенсько-
репресивних акцій щодо поляків і українців на західних землях УРСР. Меш-
канці с. Міхневець були вивезені в с. Агафії вку Одеської області. Посели-
ли їх в недобудовані глиняні хати – вологі й холодні. Сади й виноградники 
тут були вирубані через накладені на них податки. Чимало мешканців села 
померли від голоду. Ганна на якийсь час затрималася й вступила у травні 
1951 р. до Львівського вчительського інституту іноземних мов на факуль-
тет англійської філології , який заочно закінчила 1955 р. протягом семи ро-
ків працювала в Агафії вці викладачем німецької мови. Докучали кагебіс-
ти, часто викликали на “співбесіди”, домагаючись зізнань про співпрацю 
з УПА. 1958 р. цілий тиждень приходила на допити в Одеське управління 
КГБ через доноси місцевих стукачів. 1958 року її  перевели на викладання 
англійської мови в школах Цебриківського району. 1960 р. одружилася з 
Дмитром Михайленком – механіком ремонтно-технічної станції .

Ганна кілька років працювала в Ізмаїльській школі-інтернаті, після чого 
1964 р. переїхала до Одеси, прописавшись у приміському селі Крижанівці.

Від 1968  до 1972  р. Михайленко працювала перекладачем технічної 
літератури в бюро технічної інформації  проектного інституту “Скломаш”. 
Вільний час використовувала для активного пробудження національної 
свідомості одеситів засобами концертно-театральної діяльності, зокрема 
відвідуванням виступів Українського, Закарпатського, Черкаського народ-
них хорів, Гуцульського ансамблю пісні і танцю, львівської капели “Трем-
біта” та ін. На концерті Українського народного хору запізналася з патріо-
тичною родиною Могильницьких – Діною й Олександром, а в помешканні 
Ганни Голумбієвської – з Галиною Могильницькою. Власне вчителька укра-
їнської мови середньої школи № 1 Діна Могильницька запропонувала їй 
роботу бібліотекаря цієї школи, якою вона й зайнялася в 1972–1977 роках.

Була співорганізатором першої публічної акції  протесту 5 грудня 1976 р. 
біля пам’ятника Пушкіну на Приморському бульварі. До пам’ятника Шев-



r 88

ченкові Ганна з друзями приходили в день його народження 9 березня та в 
день перепоховання в Україні 22 травня. Згадані та подібні акції  згуртували 
небайдужих одеситів у неформальну правозахисну групу, в якій Г. Михай-
ленко відігрівала одну з провідних ролей. Восени 1977 р. каґебісти намага-
лися її  схилити до співпраці зі спецслужбою. Але п’ять примусових “бесід” в 
готелі для інтуристів “Чорне море” були безрезультатними. Наприкінці по-
обіцяли з нею розправитися.

Протягом трьох наступних років проти Михайленко було порушено три 
кримінальних справи. Після звільнення зі школи їй скрізь відмовляли в пра-
цевлаштуванні. Знайомий єврей влаштував її  диспетчером під’ї зних шля-
хів напівсекретного автоскладального заводу, який робив тягачі для ракет і 
фургони для систем зв’язку. Це було перед вторгненням СРСР в Афганістан. 
Дороги на Кушку були відкриті лише для військових вантажів. Михайленко 
знала коди продукції , номери військових частин та їхні адреси. В КҐБ пере-
лякалися. Підмовили кількох п’яничок, що вона нібито їх ображала: роби-
ла зауваження “на украинском языке”. Прокуратура знову врятувала її  від 
ув’язнення. Присудили рік примусової праці. Однак від “політичної” статті 
ухилитися вже не було можливості. Йдеться про її  участь у діяльності пра-
возахисної Української Гельсінської групи, зокрема, через прямі контакти 
з Оксаною Мешко. Познайомила їх Ніна Строката. Михайленко погодила-
ся бути неоголошеним членом групи. Вона мала завдання тиражувати мос-
ковську “Хронику текучих событий”, обробляти матеріали українською мо-
вою для радіо “Свобода” та російською – для Москви, забезпечувала їх роз-
повсюдження. Ганна готувала й редагувала документи УГГ, підписувала їх 
іменами всіх на той час 16 членів Групи за їх попередньою згодою. “Про-
кололася” на документах Левка Лук’яненка та його Української робітничо-
селянської спілки. 20 лютого 1980 р. Михайленко заарештували.

На слідстві Михайленко заявила, що вбачає в її  арешті помсту за відмо-
ву в 1977 р. співпрацювати зі спецслужбою, про що заявить на суді. Допус-
тити такого “проколу” кагебісти не могли. Вирішили оголосити її  божевіль-
ною. Відвезли на психіатричну експертизу. В Одесі лікарі відмовилися ви-
знавати її  хворою. Відтак Михайленко відвезли на експертизу до Харків-
ської психлікарні, де за три місяці підтвердили діагноз, який встановили 
КҐБ: шизофренія. Для лікування визначили психлікарню загального типу. 
Але Одеській обласний суд без участі обвинуваченої 13 грудня 1980 р., зва-
жаючи на її  “особливо небезпечні державні діяння”, вирішив піддати Ми-
хайленко “примусовому лікуванню в психіатричній лікарні спеціального 
типу” Управління виправно-трудових установ УВС Харківського облвикон-
кому. Так КҐБ вважав, що досвіду “нейтралізації ” опонентів режиму в Ка-
занській спец лікарні більше, тому відправили її  подалі від України. В пси-
хіатричній в’язниці Михайленко перебувала на особливому режимі в од-
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ній камері з наркоманами, злочинцями. Нейролептики давали жменями, 
кололи дуже болючі уколи. Вони руйнують весь організм, порушують всі 
функції . Багато людей помирало.

Ганна захворіла важкою астмою й запаленням легенів, а лікарі відмови-
лися її  лікувати. Врятували деякі медсестри, таємно даючи їй сульфадимезин.

Відразу після запроторення відомої право захисниці, члена Української 
Гельсінської групи Ганни Михайленко до психіатричної в’язниці, в цивілізо-
ваному світі розпочалася боротьба за її  звільнення. Особливу роль у ній ві-
дігравала група 24 Міжнародної Амністії  США з м. Кембріджа, правозахис-
ні організації , профспілка вчителів, сенатори та конгресмени.

23 жовтня 1986 р. на її  честь урочисто й публічно на території  головного 
корпусу Кембріжської публічної бібліотеки було посаджено дерево та при-
свячено спеціальний знак біля нього. За ухвалою міської ради м. Кембрі-
джа (від 8 вересня 1986 р.) 23 жовтня оголошено Днем Ганни Михайленко.

1987 р. під час горбачовського потепління політичного клімату в кра-
їні, після візиту в СРСР Президента США Р. Рейгана., який передав Гор-
бачову список політв’язнів з пропозицією їх звільнення (в ньому було 
й прізвище Михайленко), в поспіхом складеному акті Центральної 
судово-психіатричної експертної комісії , що прибула з Москви до Казан-
ської спец психлікарні. Водночас вона редагувала рукописи про “застосу-
вання психіатрії  з політичною метою. Усвідомлення психічного захворю-
вання було відсутнє”. Висновок комісії  засвідчив, що “честь мундира” для 
спеціалістів каральної психіатрії  – понад усе: “Михайленко Г. В. страждає, 
психічним захворюванням у формі паранояльної шизофренії ”. Визволен-
ня Г. Михайленко з психіатричної в’язниці вимагали ієрархи світових Цер-
ков, в тому й Папа Римський Іван Павло ІІ, низка поважних політиків і по-
садовців. Понад тисячу небайдужих американців підписалися 17  квітня 
1988 р. біля Гарвард-скверу в Кембріджі під петицією до М. Горбачова з 
вимогою звільнити Михайленко з психіатричної неволі. Окрім того, на за-
хист Г. Михайленко виступали Світова федерація українських жіночих ор-
ганізацій (СФУЖО), Інститут прав людини в Страсбурзі, асоціації  вчителів і 
бібліотекарів та правозахисні організації  різних країн. 22 лютого 1988 р. її  
виписали з Казанської психушки й перевезли в Одесу.

19  квітня 1988  р. комісія Одеської обласної психіатричної лікарні 
№  1  рекомендувала перевести Г. Михайленко для подальшого “лікуван-
ня на загальних підставах з передачею на піклування опікуна й під лікар-
ський нагляд”. Одеський обласний суд 11 травня виконав цю ухвалу комісії  
й, нарешті, 29 листопада того ж року народний суд Центрального району 
м. Одеси відновив дієздатність Ганни Михайленко.

Після її  повернення у “велику зону” Міжнародна Амністія, американські 
правозахисники не вважали справу завершеною. Вони вирішили запроси-
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ти її  до США задля фізичної й душевної реабілітації  та проходження психі-
атричних експертиз на її  ж власне прохання. Наприкінці 1989 р. Ганна Ми-
хайленко вилетіла до США.

Психіатричну експертизу 13 березня 1990 р. проводили професори Юрій 
Савицький та Лео Чайковський. Наступного дня її  за участю Юрія Савиць-
кого у госпіталі святого Вінсента оглянув професор Фелікс Клейман. Офіцій-
но засвідчений медичний висновок констатував відсутність у Ганни Михай-
ленко будь-яких психічних захворювань, як на час огляду, так і в минулому.

Врешті прокуратура Одеської області 23 липня 1991 р. надіслала Г. Ми-
хайленко довідку про реабілітацію.

А подалі була самовіддана праця Г. Михайленко з політичного й духо-
вного будівництва незалежної Української держави. Вона очолила новоут-
ворювану Одеську обласну організацію Всеукраїнського товариства пар-
тійних в’язнів і репресованих, керівництво якою згодом демократичним 
шляхом передала колишньому політв’язню (1963–1965 рр.) Павлові Отче-
нашенку, який очолює її  й донині. Михайленко взяла участь у створенні 
“Просвіти”, в приміщення якої 24 вересня 2008 р. відбулася презентація 
згаданої вище книги “Діагноз КҐБ: шизофренія” про життєвий шлях героїні 
цієї статті. Вона була також співзасновком Комітету солдатських матерів, 
Української Гельсінської спілки, Української Республіканської партії , облас-
ну організацію окої очолювала у 1990–1992 рр. а до 1998 р. – Української 
Консервативної Республіканської партії .

На початку 1990-х рр. Михайленко зуміла організувати спротив пла-
нам переселення на Одещину 250 тис. росіян задля зміни демографічної 
ситуації  в області з метою проголошення буферної “республіки”. Була вона 
також ініціатором масових протестів одеситів проти спроби облради на 
чолі з Русланом Боделаном не визнавати Акт проголошення незалежнос-
ті України й утворення напіванклаву “Новоросії ”. Повторну подібну спробу 
одесити зірвали масовим пікетом й 11 лютого 1993 р.

На схилі літ нарешті прийшло до Ганни Михайленко пошануван-
ня й в Україні. 26 листопада 2005 р. Указом Президента нашої держави 
вона була нагороджена орденом княгині Ольги ІІІ ступеня, а 8 листопа-
да 2006 р. – орденом “За мужність” І ступеня. Відзначили її  також держав-
ною іменною стипендією. Вона була почесним учасником всеукраїнсько-
го зібрання колишніх членів Української Гельсінської групи 8–10 листопа-
да 2006 р. та урочистостей з нагоди 20-річчя Української Гельсінської спіл-
ки 13–14 серпня 2008 р.

29  вересня 20115  р. Ганна Михайленко полишила цей недосконалий 
світ, а душа її  спостерігає з потойбіччя за діями нашими над реалізацією її  
мрій. Поховали її  3 жовтня на алеї політв’язнів у Трускавці, тут мешкають 
доньки та її  сестри Катерина-Лариса та Ольга.
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Марія Кузяк-Шлянта 

ГІРКА ДОЛЯ 

Йшов післявоєнний 1946 рік. На Західній Лемківщині села стали пусті 
без людей. Люди виїхали на Радянську Україну, в селах стояли почорнілі 
будинки, ніде живої душі. Високі гори стояли понуро, зажурено. Лемків-
щина славилась мальовничими краєвидами, без людей стала.

Тими пустими селами йшло двоє людей. Чоловік і жінка немолоді вже, 
вони збідовані в лихій одежині і взутті голодні, ніде відпочити, ні лож-
ки гарячої страви, а холод через лиху одежину пронизував кості. Ці люди 
йшли до Бортного, мали наших сусідів – Д. Мадзіка, знайомих. Вони ви-
йшли на так званий Майдан, до Бортного – ще 4 км. Чоловік Петро ще-сяк 
так тримався, а жінка – Марина геть ослабла. Стала під смерекою і каже 
чоловікові: “Петре, я не можу вже йти, я тут під смерекою сяду, а ти йди, 
попроси хай саньми під’їдуть”. Була сурова зима. Петро розгубився – на-
ламав чатиння, щоб Марина мала на що сісти.

Вечоріло вже. Петро приспішив та сніг по коліна. Нарешті вийшов на 
сільську дорогу, пустих хат теж було багато, але де-не-де блимало світло. 
До Мадзіків прийшов на вечерю. Посадили його за стіл, розігрівся, поїв, 
пішла розмова і на мить забув за жінку, але спохватився і каже: “Божень-
ку я з жінкою йшов, вона не могла йти, осталася на Майдані”. У хаті всі по-
вставали. Господиня Настя покрикувала: “Люди, скоріше запрягайте коня 
в сани і їдьте, бо мороз лютий і вовки водяться”.

Поїхали. Петро кричить: “Марись, вставай! Он сани стоять!” Жін-
ка мовчить. Він – до неї, вона – холодна. З очей Петра полились сльози: 
“Боже, чого я тебе оставив?” Погнали коня, думали в Мадзіка відійде, але 
Марина відійшла у вічність. Сусіди помогли, приносили одяг. Нарядили 
небогу. Отець-Певяр відслужив панахиду за спокій душі і горстка людей 
провела її  на бортнянський цвинтар. І пішла з життя жінка, яка опинилася 
в таку заметіль на бездоріжжі.

Ростайне 

Назва напевно походить від розходження доріг.  У деяких джерелах 
можна знайти назву села Розстайне (Роздоріжжя).

Ростайне заснували близько 1581 року, мало тоді 7 волоських дворів, 
належало до парафії  в Грабі. Було власністю Миколи Стадніцького. У по-
датковому реєстрі з 1629 року знаходимо інформацію, що податок Свят-
ківки, Радоцини і Довгого заплатив староста Андрій Ростанський. Самого 
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Ростайного не було в реєстрі, причиною чого могло бути тимчасове звіль-
нення від податку, наприклад, через повінь або пожежу. У 1888 році про-
живало тут 389 греко-католиків і 7 жидів.

У 1914 році село спалили разом з плебанією і церквою угорські війська. 
Погорільці проживали в землянках, частина перейшла до сусідніх сіл, зде-
більшого до Граба. У 1918 році тут уже проживало 283 мешканці, більш 
ніж на 100 менше ніж перед війною.

Незважаючи на масові зміни віросповідування в навколишніх лемків-
ських селах, тільки невелика частина мешканців Ростайного перейшла на 
православ’я. У 1936 році у селі проживало 298 греко-католиків, 40 право-
славних і 7 жидів. Стояло 65 будинків, з яких 4 були курними.

У міжвоєнний період в Ростайному була одна жидівська сім’я. Жид 
управляв корчмою і магазинчиком. Біля церкви був другий магазин, яким 
керував лемко. Школа, зведена після Першої світової війни, була тимча-
совою. У 30-х роках побудовано нову, дерев’яну, навпроти церкви. Вчите-
лем був поляк.

Битий шлях закінчується відразу перед Вислокою, а, отже, ще на тери-
торії  Святкової Великої. Моста над Вислокою не було.

У 1939 році розпочали землеустрій, але так і не закінчили перед по-
чатком війни.

У 1911 році в Ростайному оселився (пізніше переселився до Незнайо-
вої) Іван Шатинський. Був українським ремісником з околиць Доброми-
ля. Разом з сином Володимиром різьбили придорожні хрести і фігури. 
Обидва займалися теж столяркою, робили шафи, креденси і навіть при-
строї до відділення полови від зерна (віялки). Володимир Шатинський 
(уже після смерті батька) в 1945 році разом майже з усім селом виїхав до 
Росії , де ніби загинув. Хрест авторства Івана (із збереженим підписом) 
досі стоїть на кладовищі в Незнайовій. Каменярське мистецтво Шатин-
ського вплинуло певним чином на розвиток стилістики народної різь-
би в околиці.

Під час Другої світової війни активною була українська поліція. Вона 
також піддавала репресіям і лемків. Зі сходу приїхав уніатський свяще-
ник, проукраїнсько налаштований. Він одночасно був і вчителем у школі. 
Під час боїв в 1944 році селян переселено за Незнайову і Гладишів. У селі 
стояли німецькі підрозділи.

Більшість із села виїхала до України в 1945 році – 269 мешканців. За-
лишилося 11 сімей. Їх виселили в 1947 році.

Парафіяльна греко-католицька церква святих Кузьми і Дем’яна була 
дерев’яною. Її побудовано в 1921 році на місці попередньої з 1791 року, 
яка згоріла під час Першої світової війни. Залишки церкви добре поміт-
ні зі східного боку шосе (йдучи зі Святкової), перед виходом бічної лісо-
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вої дороги з косогорів Кічери Жидівської. На церковній території  цоколь 
1886 року, а також кам’яна купіль з половини ХІХ ст.

Близько 200  м на південь, з цього самого боку дороги, є давнє па-
рафіяльне кладовище. Тут можна побачити хаотично розкидані надгроб-
ки – один з виразною датою – 1913.

На території  села самотньо стоїть велика кам’яна капличка, а також 
два чавунні хрести. Кілька років тому таких артифактів було більше, стоя-
ла фігура Святої Родини, подібна до фігур з Незнайової і Святкової.

Будівлі біля автобусної зупинки “Ростайне лісництво” і “Ростайне пере-
хрестя” лежать на території , які перед війною належали до села Святкова 
Велика. Кордон між селами проходив річкою Вислокою.

(Передрук: Гжесік В., Трачик Т. Низький Бескид. Від Команчі до Бортно-
го. – Львів, 2011. – С. 174–176).

Марія Турчин 

ШРАМ 

Мені розповідала моя мати Котляренко Онисія Андрії вна з роду Шев-
ченко 1904 р. н., що жила у селі Кам’янка Новомиргородського р-ну Кіро-
воградської обл.

Була зима–весна 1933 року. У нас давно забрали все зерно, худобу, весь 
сільськогосподарський інвентар. Ми не мали що їсти і варили всяку траву, 
лободу, кропиву, гілки шипшини, листя липи. До нас часто вдиралися ком-
незамівці (з комітету незаможників), відкривали піч, де варилися наїдки, 
викидали і розливали їх по долівці. Розкидали і розсипали насіння кропу, 
буряків, петрушки, моркви.

Дві дочки Онисії  Андрії вни – Феодосія 1926 р. н. та Катерина 1928 р. н. 
навесні 1933  року від голоду були дуже виснажені, похуділи, висохли. 
Вони дивились на свою наймолодшу сестричку Віруню, якій ледве випо-
внилось 2 рочки (народилась у 1931 році) і не бачили її  очей – вони були 
як щілини, адже все лице було запухле, а з ротика і носика виділялись 
лиш слизь, слюна і сльози. Від опуклості зробилась на шкірі тріщина на 
лобі і кровоточила.

Мама Онися за три шельонові хустки виміняла 2 склянки маляси (па-
токи відходів цукроваріння) і деякий час поїла нею своїх дітей. Через пару 
днів прибігли сестрички до мами з вигуком: “Мамо, мамо, наша Віруня 
вже дивиться!”.
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Вижили всі три донечки мами Онисі. Народилась у 1938 році ще одна 
сестра – Марія. Сьогодні це пані Марія Марківна Турчин (з дому Котлярен-
ко), яка після закінчення у 1956 р. Златопільського зоотехнікуму була ске-
рована на Львівщину в с. Острів Сокальського р-ну і сьогодні розповіла 
мені оцей фрагмент історії  своєї родини.

Марія Марківна відвідує свою дорогу сестру Віруню в селі Кам’янка, 
якій вже виповнився 85-й рік і яка вмирала від голоду у 1933 році… Шрам 
від розірваної шкіри на чолі через пухлину від голоду у дворічному віці 
залишився на все життя не тільки у бабуні Віри. Він болить і кровоточить 
усім нам у наших серцях і буде завжди нагадувати про страшні злочини 
сатанинського сталінізму.

Пам’ятаймо! Не забуваймо! Не прощаємо!!!

19 листопада 2015 р.
Брюховичі, 7-а клінічна лікарня.

(Записала Ірина Байко з уст М. М. Турчин) 
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ЮВІЛЯРИ 

Михайло Смереканич 

ДО 95-ТИ РІЧЧЯ АННИ НЕСТЕР 

Мама сестриці церкви святих Володимира і Ольги, Тетяни Махниць-
кої, Анна Іванівна Нестер через все своє життя пронесла любов до сво-
єї сім’ї , церкви, Лемківщини. Народилася в селі Святкова Велика, повіт 
Ясло на Лемківщині 22 червня 1922 року в родині Івана і Марії  Френцко. У 
1945 році вийшла заміж за Степана Нестера, 1920 року народження із села 
Котань, з яким по нинішній час проживає у згоді та любові. Незадовго піс-
ля весілля зазнала депортації  і поневірянь по всій Україні, до Донбасу і на-
зад, ближче до рідних Бескидів, Калуша, а потім до Львова. Довелося тяж-
ко працювати, щоб забезпечити життя своєї родини, побудувати дім. Та з 
Анною Іванівною завжди була віра в Бога, любов до родини і тому всі жит-
тєві перепони були не страшні.

Разом із чоловіком Степаном виховала двох дочок, має четверо внуків і 
п’ятьох правнуків. Разом з дочкою Тетяною опікувалася лемківською церк-
вою, а вишиті ними хоругви, рушники, обруси, салфетки ось уже майже 
чверть століття прикрашають цей храм. При свій дуже поважний вік, пані 
Анна старається відвідувати службу Божу і бути корисною для своїх дітей, 
внуків і правнуків. Тож шановна пані Анно, здоров’я Вам, благополуччя, 
любові від всіх Ваших рідних і многая Вам і благая літ.

Марія Оприск-Кушнір 

З ПОВАЖНИМ ЮВІЛЕЄМ – 90-ЛІТТЯМ – ВИХІДЦІВ СЕЛА БОСЬКО:
п. МАРІЮ ЦУП-КОЗАК, п. СТЕФАНІЮ КОЗАК-БОБЕР, 

п. МИХАЙЛА БОБАКА!

Село Босько Сяноцького повіту – мальовничий куточок, перлина Лем-
ківщини – як назвав село автор, підписаний “Бощанський пластун” у спога-
ді, поміщеному в Лемківському календарі за 1966 рік (редакція Юліана Бес-
кида), стор. 24–33. У цьому селі 23 травня 1927 року народилася пані Марія 
Цуп-Козак в сім’ї  Василя та Наталії  Козак (дівоче Денько, рідна сестра отця 

rr
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Миколи Денько – доктора філософії , викладача Пере-
миської духовної семінарії ). Сім’я була багатодітною – 
шестеро дітей, а п. Марія була між ними найстаршою.

У рідному селі закінчила 7  класів. Навчання до 
1939  р. здійснювалося польською мовою, а після 
1939 року – українською. До 7-го класу вчилися окремо 
хлопці, окремо дівчата, а після закінчення йшли вчити-
ся в 8–9 класи до Заршина або в гімназію до м.Сянока.

Пані Марія поїхала вчитися в торгівельну школу до 
Сянока, але її  не закінчила, бо директор школи з Боська, врахувавши її  зді-
бності, відправив її  на науку в учительську гімназію в м.Криниця. Там вони 
жили з дівчатами в бурсі (гуртожитку). Так, як матеріальне становище в 
цей час було скрутне, не було що їсти, додому далеко, фінансової допомо-
ги не було звідки чекати, а вона була найстарша з дітей, то провчившись 
тільки три місяці, змушена була залишити навчання. Був вже період війни.

У травні 1944 року у віці 45 років померла її  мама і в основному догляд 
за молодшими дітьми, а наймолодшій сестрі на той час було тільки 4 роки, 
припадає на п.Марію.

22 липня 1945 року, внаслідок проведення насильницької депортації  
до УРСР, п.Марія разом з татом, татовою мамою Марією і ще 5 дітей за-
лишили рідний дім, мальовниче село Босько. Були скеровані в Тернопіль-
ську область як і інші бощани, але вдалося залишитися в Самбірському 
районі, спочатку в селі Ралівка, а через 2 тижні переїхали в село Воля Ба-
ранецька, хутір Копань, де і проживає. Мешканці села називають хутір 
“Лемки” і до тепер. Тут вони між собою розмовляють на своєму діалек-
ті, тобто по-лемківськи, згадують часто свої рідні місця, як то було дома, 
яке гарне їхнє село, свої звичаї. Два роки після переселення мали ще свою 
господарку, а потім, в 1947 році все забрали до колгоспу, де і проробила 
п.Марія до виходу на пенсію.

Тяжка робота в колгоспі та ще й на своїй господарці, догляд за своїми 
дітьми, а було їх у неї четверо, – всьому цьому допомагали їй пісні, яких п. 
Марія знає близько 100 та ще має надзвичайно гарний голос. Співає їх за-
вжди і скрізь: весільні, обжинкові, про нелегке життя невісток, різні лірич-
ні пісні та багато повстанських пісень.

Від 5-го класу пані Марія брала участь в організації  “Пласт”, а після за-
кінчення школи  – в Товаристві “Луг”. Провідниками в “Лузі” для мужчин 
були Іван Лико і Петро Найдух, а для молодих жінок і дівчат – Ганна Ан-
дриц -Пельчар. Організував “Пласт” та відновив діяльність Товариства “Луг” 
вчитель с. Босько Богдан Ганушевський. Німці скоро заборонили діяль-
ність Товариства “Луг”, тоді назву було змінено на “Курінь молоді”, але ор-
ганізаційна діяльність недовго тривала.
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У пам’яті пані Марії  залишилися згадки про першу пластівську присягу, 
спортові розваги, веселі прогулянки та бадьорі революційні пісні, такі як: 
“У лісі літом я би жив…”, “Цвіт України і краса”, “Сонця світ, вкрив блакить… 
ми ж брати орлів…”, “Заспіваймо про руїну, про Карпатську Україну” і інші.

Незважаючи на поважний свій вік, п. Марія дуже багато читає книжок, 
особливо на історичну тематику, любить читати твори Т. Г. Шевченка і ба-
гато його віршів і поем знає напам’ять. Вона старійшина нашого бощан-
ського роду, берегиня лемківських пісень, душа колективу громадської ор-
ганізації  “Бощани”. Донедавна, щороку брала активну участь у поїздках в 
рідне Босько, ознайомлює нащадків з історією рідного краю, спогадами 
про пережите, про любов до рідної землі.

Дуже радіє Лемківським ватрам в с. Нагірному на Самбірщині. Тут вона 
зустрічається з багатьма бощанами, які ще залишилися, їх нащадками. Як 
вона говорить, що ці ватри – це родинна зустріч, бо бощани – то велика 
родина. 23 травня 2017 року виповнюється поважна дата – 90 років від 
дня народження, тож бажаємо ювілярці, пані Марії  міцного здоров’я, мно-
гая і благая літ!

Розповідь п. Марії  Цуп-Козак про освячення води на Йордань 
Після відправи в церкві відбувався похід до річки. Дівчата несли фани, 

образи. Колона йшла в супроводі фаєрманів (сторожів), грала духова ор-
кестра, співав церковний хор, в якому були тільки чоловіки. Освячення 
води на Йордань в Боську проводилося за спеціально підготовленим до 
цього ритуалом. Воду освячували на річці Віслок, яка протікає через село, 
по руслу, нижче мосту, де був пологий берег і доступ до річки. В теплу зиму 

бощани ставали вздовж берега з дзбанка-
ми на воду. Як була холодна зима і ріка 
була вкрита льодом, то в льоді вирубува-
ли довгу ополонку, вирізали з льоду ве-
ликий хрест і ставили біля ополонки. Піс-
ля посвячення води люди набирали воду, 
старалися чим скоріше добратися додо-
му і покропити хату, подвір’я. Було таке 
повір’я, хто з господарів це зробить скорі-
ше, то цього року вчасно і добре справля-
тиметься по господарству, засіє чи збере 
урожай, буде достаток.

Як пригадує пані Марія, коли освя-
чення води на Йордань проводилося в 
1945 році, тобто в останній раз на рідній 
землі, стався кумедно-трагічний випадок. Процесія вирушає з церкви 
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Через старий міст їхала велика машина з радянськими солдатами з Сяно-
ка до Кросно, то так водій задивився на це дійство, що машина з мосту 
впала вниз і багато солдат травмувалося.

Романна Орищак-Бобер 

СТЕФАНІЯ БОБЕР-КОЗАК 

Стефанія Бобер-Козак народилася 30  травня 
1927 року в лемківському селі Босько на Сяніччині в 
заможній родині Івана і Марії  Козак (з дому Бобак). В 
сім’ї  було четверо дітей – дівчат, а Стефанія була – най-
молодшою.

Після закінчення семилітки в селі Босько, пішла 
вчитися до господарської школи в місті Сяноку, де 
провчилася 4 роки. В травні 1943 року помирає її  тато, 
а потім їх спіткала доля лемків – переселенців. 22 лип-

ня 1945 р. вона разом з мамою була депортована на Україну, разом з інши-
ми бощанами вони зупинилися на Самбірщині, в Дублянах.

Тут вона змогла влаштуватися на поштове відділення телефоністкою, а 
в 1958 р., після ліквідації  Дублян як районного центру, перевелася в Сам-
бір на пошту. Далі – робота на заводі телеграфної апаратури і вихід на за-
служений відпочинок.

Разом з чоловіком Іваном виховали 6 дітей, допомогли отримати всім 
освіту. А зараз вже сама тішиться 13 внуками і 8 правнуками, розповідає 
їм про свої юні роки, про красу свого рідного краю – село Босько, про ро-
динні звичаї, про гарні лемківські пісні. Щороку з дітьми і деякими внука-
ми відвідувала с. Босько, крім останніх двох років за станом здоров’я. Це і 
дає їй наснагу до життя, до її  довголіття.

Тож зичимо Ювілярці ще довго тішитися своїми нащадками, бути для 
них наставником по життю. Щиро вітаємо п. Стефанію з 90-літнім ювіле-
єм на многії  і благії  літа!

Оксана Бобак-Подолець 
(внучка) 

БОБАК МИХАЙЛО ЙОСИПОВИЧ 

Народився Бобак Михайло Йосипович 23жовтня 1927 році в мальов-
ничому селі Босько Сяноцького повіту в родині Йосипа та Магдалени 
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(з дому Костевич). Він був 4-ю дитиною в багатодіт-
ній сім’ї  (6 дітей), де шанували традиції  і прищепили 
любов до рідного краю.

Дитинство та юність пройшли в с.Босько. На-
вчався в гімназії , проте тяжкі воєнні часи не дали 
йому змоги здобути вищу освіту, але його знанням 
можуть позаздрити і люди з високими академічни-
ми званнями. Найбільше любив географію, само-
стійно укладав карти.

У 1945 р. сім’ю було переселено з рідної Лемків-
щини. Оселилися в селі Нагірне Самбірського райо-

ну на Львівщині, де і знайшов свою долю. 21.11.1949 р. одружився з краси-
вою дівчиною Марією Теплою, яка теж була переселена з Боська.

Трудову діяльність розпочав в 1945 р. в лісовому господарстві, де пра-
цював касиром. З 1946 по 1949 рр. працював секретарем райвиконкому, 
а пізніше був інспектором в районному фінансовому відділі та страховим 
агентом. У цей час активно співпрацював з воїнами УПА, друкував листів-
ки патріотичного характеру і розповсюджував їх, тобто вів антирадянську 
пропаганду і за це ледь не поплатився життям. З 1956 по 1991 рр. – викон-
роб в Райавтодорі, Шляхбуді, дорожній майстер в ШЕД – 893.

У 1991 р. вийшов на заслужений відпочинок. З’явилося більше вільного 
часу, який охоче присвятив вихованню внуків. Разом з дружиною вихова-
ли троє дітей та семеро внуків і допомагають виховувати правнуків, а їх у 
них аж 17. Дідусь часто розповідав нам про молоді роки, з любов’ю згадую-
чи рідний край. А ще він знає багато цікавих і кумедних розповідей та опо-
відань, якими веселить рідних і друзів. Напевно, це і є головним секретом 
його довголіття, бо завжди з оптимізмом дивиться в майбутнє, незважаю-
чи на складні умови, що довелося пережити.

Тож з роси і води, дорогий Ювіляре, нехай з кожним роком збільшу-
ється славний рід Бобаків!

Ольга Кровицька 

ЛЕМКИНЯ ЗІ СВІРЖОВОЇ РУСЬКОЇ 

У лемківському середовищі напевно всі знають Ганну Омелянів-
ну Щербу, активну учасницю всіх культурних заходів, народну поетесу, 
невтомну співачку, справжню патріотку України. У 2017 році їй виповня-
ється 90 років. Життєва дорога її  нелегка, та попри все пані Ганя вели-
ка оптимістка.
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Ганна Омелянівна Щерба народилася 18 грудня 1927 року в сім’ї замож-
ного господаря Омеляна Щерби чарівному селі Свіржова Руська Ясель-
ського повіту на нашій славній Лемківщині. У родині було троє дітей – Ва-
силь, Іван і Ганя. Батьки її  дуже любили.

У рідному селі закінчила початкову школу з польською мовою навчан-
ня, а згодом до вступу в Українську вчительську семінарію у Криниці го-
тував її  відомий український письменник Василь Гірний, який працював 

директором у Святковій Великій. Вона успіш-
но вступні іспити до учительської семінарії  й ста-
ла її  студенткою. Під час навчання брала актив-
ну участь у шкільному хорі та літературному гурт-
ку. Ганя встигла закінчити два курси, однак воєн-
ні лихоліття не дозволили продовжувати навчан-
ня. Важко було батькам без улюбленої доні, про-
те вони мирилися з усіма труднощами, щоб тільки 
дати дитині змогу здобути належну освіту.

У 1944 році фронт наблизився до Дукельсько-
го перевалу, зазнала руйнувань і Свіржова Руська. 
Ганна втрачає маму Марію, залишається напівси-
ротою, стає домашньою господинею. У 1945 році 
їхню родину депортують із рідних земель в Украї-

ну, сім’я Щербів опиняється в Донецькій області, а в 1946 році переїжджає 
до Львова. Тут Ганна займається педагогічною та культосвітньою робо-
тою у с. Скнилівок, користується великим авторитетом серед мешканців, 
а тому її  обирають депутатом Брюховецької районної Ради народних де-
путатів.

Пані Ганя над усе любить лемківську пісню. Із перших днів існування 
хору “Лемковина” до недавнього часу вона разом з “Лемковиною” виступа-
ла на концертах в Україні та поза її  межами. Має великий авторитет серед 
хористів та лемківської громади. Складає вірші про улюблену Лемківщи-
ну, багато з яких надруковано на сторінках “Нашого слова”, “Лемківсько-
го календаря”.

Пані Щерба виховала двох дітей – Євгенію і Олега, пишається справжні-
ми патріотами – активними учасниками АТО – Олегом та Орестом. А ще 
дуже тішиться правнуками (Владислав, Станіслав, Максим, Софійка, Васи-
линка), які приносять їй велику радість.

З нагоди такого гарного ювілею бажаємо Пані Ганні подальшого добро-
го здоров’я, радості, родинного затишку, дальших творчих успіхів та Божої 
благодаті на многії  і благії  літа!
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Полетіла б на край світа, 
Як тот пташок в полі літат.
Гей! На Лемківщыну.
Де найкращы горы, лісы, 
долины, річкы, потічкы 
На Лемківщыні.
Народилась в Свіржові Рускій, 
В заможній родині Щербів.
Гей! На Лемківщині.
На прадідівській землі багатій 
і в няньовій рідні хаті 
на Лемківщині.
45-ім Депортація 
Вшыткых лемків виселяют.
Гей! Із Лемківщыны.
Выселяют мене Анну 
І цілу мою родину 
На Україну.
Доле моя, доле лемківська, 
Що ж ты з нами поробила!
Гей! З нами лемками.
Же вшытких по цілім світі, 

Же вшытких по цілім світі 
Розпорошила.
Код мала б орлині крила 
Полетіла б до Свірржовы.
Гей! На Лемківщыну.
Де пройшли найкращы рокы, 
Дитячы, юнацькы рокы 
На Лемківщыні.
Полетіла б на край світа 
Як той пташок, коли літат.
Гей! На Лемківщыну.
Де щыра любов лемківська, 
Соловйіна рідна пісня 
На Лемківщыні.
Рідна Лемківщыно, 
Зелены Карпаты, 
Де бы лемко не быв 
Мусит Вас згадати.
Бо лемківскы горы, 
Долины прекрасны 
Не можна забыти 
Ни в біді, ни в щасти.

* * *

Андрій Тавпаш 

СИЛА ДУХУ НА НИВІ РОЗВИТКУ ЛЕМКІВСЬКОЇ КУЛЬТУРИ
(до 80-ліття Федора Лабика та 25-річчя його головування 

Калуською міською громадською організацією 
Всеукраїнського Товариства “Лемківщина”) 

Серед найвідоміших талантів, громадських і куль-
турних діячів Лемківщини чільне місце належить 
невтомному, завзятому і по-доброму впертому у від-
родженні історії , культури, традицій лемків Федо-
ру Лабику  – голові Калуської міськоюї громадської 
організації  Всеукраїнського Товариства “Лемківщи-
на”. Мій односельчанин народився 20.03.1937  р. в 
с. Святкова Велика Ясловського повіту Краківсько-
го воєводства на Лемківщині. В 1945 році депортова-



r 102

ний з Польщі в Сталінську область (тепер Донецька). З 1946 року прожи-
ває в м. Калуші.

В 1955 р. закінчив Калуську СШ № 1. В 1964 р. з відзнакою закінчив Ка-
луський хіміко-технологічний технікум, а в 1971 р. – Івано-Франківський ін-
ститут нафти і газу, отримавши спеціальність інженера-механіка.

Трудову діяльність почав завклубом, працював бухгалтером. В 
1956–1959 р.р. служив в армії , потім працював помічником бурильника, 
слюсарем, токарем, майстром зміни, механіком цеху, заступником і на-
чальником цеху, начальником групи відділу головного механіка Калусько-
го хіміко-металургійного комбінату, головним механіком виробництва “Ае-
росіл” цього ж комбінату.

В 1986–1988 р.р. працював викладачем процесів і апаратів хімічної тех-
нології  в Калуському хіміко-технологічному технікумі.

1988–2006  р.р. – начальник технічного відділу ТзОВ “Завод Техмаш”. 
Автор кілька десятків раціоналізаторських пропозицій та володар автор-
ських свідоцтв винахідника на хімічну апаратуру. Депутат Калуської місь-
кої ради другого демократичного скликання. В 1955 році був чемпіоном 
Калуша зі спортивної гімнастики.

Побудував дім, дав вищу освіту двом дітям – синові і дочці, які закінчи-
ли університет “Львівська політехніка”.

В 1992 році обраний головою Калуської міської громадської організації  
Всеукраїнського Товариства “Лемківщина”.

З обранням Федіра Лабика головою товариства лемків в Калуші почав-
ся пошук шляхів відродження їхньої самобутньої культури. Першим кро-
ком було завдання створити художню самодіяльність (фольклорний ан-
самбль пісні і танцю, музичний гурт тощо). Незадовго був створений хор 
“Студенька”, якому в 1996 році було присвоєно звання “Народний самоді-
яльний фольклорно-етнографічний ансамбль пісні і танцю”.

Федір Лабик є активним учасником колективу “Студенька”, в якому 
співає, танцює, виконує вірші та гуморески на лемківськім діалекті 
(бешіді). Ініціатор і організатор спорудження в Калуші скульптурної 
композиції  (скульптор Богдан Коваль) в пам’ять етнічним українцям-
лемкам, надсянцям, підляшцям, холмцакам Калушщини, депортова-
ним із Польщі та їхнім нащадкам і пам’ятника жертв етнічних україн-
ців в Польщі під час акції  “Вісла”.

За вагомий особистий внесок в примноженні культурного і духовного 
надбання міста, підняття його престижу, активну громадську роботу Фе-
дір Лабик отримав ряд Почесних грамот і Подяк та нагороджений двома 
пам’ятними срібними знаками від міських голів Калуша, почесними гра-
мотами управління культури обладміністрації  та Голови обласної адміні-
страції . Держкомміграції  України за вагомий внесок у зміцнення міжетніч-
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них відносин в Україні та за її  межами, за активну участь у розбудові демо-
кратичного суспільства, за збереження звичаїв та традицій свого народу 
Федора Лабика нагороджено відзнакою. Його ім’я внесено до біографічно-
го довідника “Калущина: люди і долі” та Книгу Пошани працівників культу-
ри та аматорів народного мистецтва, які зробили вагомий внесок у розви-
ток культури м. Калуша.

Федір Лабик має заслужену шану, повагу, авторитет за сумлінне 
відношення до виконання своїх обов’язків. Дай йому, Боже, міцного 
здоров’я, наснаги до творчої праці на благо Лемківщини, нашої слав-
ної України – бажає лемківська громада! З роси і води!

Андрій Тавпаш 

МИХАЙЛУ СЕКЕЛІ – 75 

“Війна палила їхні душі.
Та не обпалила крила.

Читаймо і любімо. Думаймо 
і вірмо. З вогнем у серці” 

(Василь Шкляр “Діти війни. Життя і долі”) 

У книжці Василя Шкляра є також спогади і нашого Ювіляра Михайла 
Секели про ті страхіття, які пережила родина остарбайтерів під час Другої 
світової війни та у післявоєнний період.

Михайло Васильович Секела народився 17 грудня 1942 р. в с. Гірбель 
(провінція Баварія, Німеччина). Батьки – вихідці із лемківського с. Зубин-
ське Лісківського повіту. У 1941 р. їх вивезли на примусові роботи до Ні-
меччини, де працювали до закінчення війни. У 1945 р. родина повернула-
ся на Лемківщину. Родину Секелів у 1946 р. депортували в с. Мишків Тер-
нопільської області. Тижнями поневірялись під відкритим небом, чекаючи 
на товарні вагони і ось дібралися до місця призначення.

Михайло навчався в сільській школі, а потім у Львівському медично-
му училищі, яке закінчив в 1963 р. Працював лаборантом в школі, а зго-
дом – фельшером у військовій частині. Після служби в армії  у 1972 р. закін-
чив Львівський медичний інститут. Працював у Львівській обласній клініч-
ній лікарні. У 1987 р. йому присвоєно вищу категорію з торакальної хірур-
гії  і призначено завідувачем відділом. У 1986 р. закінчив вечірнє відділення 
філософського факультету Львівського університету ім. І. Франка.

Із 1988 р. М. Секела працював заввіділенням торакальної хірургії  Львів-
ського регіонального фтізіопульмологічного центру, одночасно  – голо-
вним торакальним хірургом Львівщини.
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Доброзичливо, сердечно ставиться до своїх пацієнтів, передає їм усю 
теплоту своєї душі. Успішно провів понад дві тисячі складних операцій, 
десятки тисяч пацієнтів проконсультовано і проліковано. Ювіляр вель-
ми товариський, з золотими руками, він без вагань готовий допомогти 
ближньому.

Пан Михайло займається науковою та організаційною роботою. Орга-
нізував два з’ї зди і п’ять конференцій з проблем хірургії . Має понад 60 на-
укових праць. Часто виступає на конференціях а також конгресах з про-
блем медицини, біоетики та ін. Неодноразово нагороджений медалями, 
почесними грамотами, а також орденами “Святого архістратига Михай-
ла”, “Святого Георгія”, медаллю “Ветеран війни, учасник бойових дій”, вхо-
дить до старшини Українського реєстрового козацтва (УРК), генерал-
майор, заступник отамана УРК з охорони здоров’я у Львівській області.

Михайло Секела – активний громадський діяч, голова Львівської місь-
кої організації , член правління, президії  Львівської обласної організації  
Всеукраїнського товариства “Лемківщина”. Постійно вивчає історію рід-
ного краю, відвідує також рідні села батьків, буває на фестивалях лемків-
ської культури в Ждині, Свиднику, Монастириську, Зимній воді, Городку, 
Нагірному та ін.

Радість і втіху ювіляру приносить родина. Має двох синів Руслана і Ва-
силя, дочку Оксану. Всі – з вищою освітою, активно працюють в молодіж-
них організаціях “Лемківщина”, “Молодь Христові”, Молодіжному козаць-
кому русі України.

Лемківська громада, вдячні пацієнти щиро бажають шановному Ювіля-
рові щасливого довголіття і Божої благодаті в творчій праці на благо Лем-
ківщини та рідної України.

Ольга Кровицька, Юрій Осінчук 

ДУША НЕХАЙ НІКОЛИ НЕ СТАРІЄ…
(До 70-ліття від дня народження Івана Панця) 

Милуючись Тернополем, звертаємо увагу на його мальовничі куточки. 
Це й парки з розлогими деревами, ошатними кущами. Це й розкішні квіт-
ники біля Катедрального собору і в скверах… до озеленення міста, до його 
барвистості докладено чимало розуму, фантазії  та праці Івана Панця. Бу-
дучи сам зовнішньо красивим, він прагне творити красу довкола себе.

Іван Іванович Панцьо народився 1 травня 1947 року в с.Залав’є Теребов-
лянського району Тернопільської області в сім’ї  лемків Катерини (Фучило) 
та Івана Панців, які були переселені зі села Тиляви Короснянщини.



r105

Своє 70-ліття Іван Іванович зустрічає сповнений гордості за примно-
ження краси рідному Тернополю. Працюючи у різних владних структу-
рах  – від першого заступника мера міста до заступника голови ОДА, – 
Іван Панцьо не стояв осторонь позитивних змін у житті людей рідного 
краю, дбав не лише про зручності (будова моста, створення парків, скве-
рів, газифікація сіл, прокладання доріг у селах, будівництво школи у с. До-
беньки тощо), а прислухався до духовних потреб (виділення місць для по-
будови церков, допомога у створенні Духовного комплексу у с. Зарвани-
ця, повернення Катедрального собору тощо).

Наділений життєвою енергією, працьовитістю, відповідальністю він 
і сьогодні творить добро, красу і як фахівець, і як меценат. Озброєнний 
знаннями, розумом, уміннями, Іван Іванович продовжує дбати про ошат-
ність рідного міста. У свої?) він ще виступає ініціатором добрих справ.

Упродовж життя Іван Панцьо служить, як може, своїй маленькій бать-
ківщині – Лемківщині. Конкретними справами, пам’яттю серця і любові. 
Голос цієї землі багато значить для нього, Іван Іванович відчуває в собі її  
присутність.

У 2004 році разом із дружиною, батьками, братом їздив у лемківський 
край, у с. Тилява. Тут уклонився могилам пращурів, поцілував землю, по-
бував у церкві, де шлюбувалися батьки. Відвідав музей лемківської куль-
тури і побуту у с. Зиндранова.

Іван Іванович неодноразово допомагав і продовжує допомагати об-
ласному товариству “Лемківщина”. Це й у будівництві церкви, у створен-
ні пам’ятного знака, у проведенні наукової конференціії , присвяченій до-
слідженню лемківського діалекту, це й у забезпеченні поїздки танцюваль-
ного ансамблю на Ватру у с. Ждиня, пошиття лемківських строїв для хору 
“Конар Лемковини” із села Соборного Тернопільського району.

Сповнений сил, завжди життєрадісний охоче відгукується на куль-
турно-просвітницькі та наукові потреби міста, області. Великої поваги і 
вдячності гідна праця Івана Панця, яку він здійснив за роки роботи.

Іван Іванович доволі родинний, добрий чоловік, турботливий батько 
й люблячий дідусь. Має двох дочок, п’ятеро онуків, котрі є чи не найбіль-
шою втіхою і окрасою його життя. Сім’я для нього завжди була і лиша-
ється пріоритетом. Це найважливіша цінність, яку він невтомно плекає 
й оберігає. Сьогодні Іван Панцьо пишається своїми талановитими дочка-
ми – Наталею і Неонілою, які несуть такий же позитивний заряд, як і їх 
батько. Натхненницею й берегинею його життя є дружина Стефанія, лем-
киня, яка опрацювала й проаналізувала прізвища лемків, досліджує лем-
ківський діалект та пісні лемків.

Іван Іванович дуже уважний жо людей, він завжди готовий підтрима-
ти, надати допомогу тим, хто її  потребує. Ювілянт випромінює тепло сво-
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єї душі, яке зігріває та надихає і доньок, і зятів, і внуків, і всю родину. Ві-
домий Тернопільський письменник Петро Сорока доволі тепло відгукуєть-
ся про Івана Івановича і його дружину: “Ці двоє  – такі яскраві, успішні, 
по-справжньому щасливі люди – не розгубили високих почуттів на звивис-
тих життєвих дорогах, а пронесли їх гідно і красиво, плекали і примножу-
вали красу вірності як справжній духовний скарб. Ця подружня пара ніби 
заперечує жорстокість часу і переконує нас, що в поважні літа можна вхо-
дити красиво, благородно і сонцесяйно”.

Важко назвати усі чесноти Івана Панця, адже це і порядність, і шляхет-
ність, і вишуканість, мудрість, самовідданість, добре серце, відкрита душа, 
щирість, щедрість, оптимізм…

Внутрішня сутність серця Івана Івановича незбагненна. Як чоловік, він 
уособлює всі найкращі риси: працьовитість, наполегливість, відданість, 
любов до Батьківщини. Як керівник, проявив себе добрим організатором, 
виваженим і мудрим очільником, ініціативним, багатим на ідеї та здатним 
до втілення їх у життя. Як господар, швидко, упевнено і вперто реалізовує 
чимало власних задумів, вартих високої оцінки і подиву його творчої на-
снаги, його кваліфікації  у багатьох галузях.

У переддень славного ювілею шлемо найщиріші вітання і найкращі по-
бажання щасливого довголіття цій прекрасній Людині. Будьте й надалі та-
кими життєрадісним й енергійним, тіште своїх рідних і знайомих, будьте 
для них справжнім взірцем, дорогий Іване Івановичу!

Світлана Роговська 

НАДІЇ ЗЯТИК-САПЕЛЯК – 70!

Наша Ювілярка народилася 24  січня 1947  року в м. Золочеві, що на 
Львівщині. Саме сюди були депортовані її  батьки (батько – Іван Зятик з 
Одрехови, що на Лемківщині, мама – Катерина Костечко з Мацькович, що 
біля Перемишля).

Із дитинства мала Надя любила слухати розповіді своїх бабусь, які 
жили разом з ними, обидві Марії  – одна носила скирні, а друга – чобо-
ти. Надійка особливо любила різдвяні та великодні свята, коли за столом 
збиралася вся родина і линули спогади про традиції  в рідних селах. Баб-
ця з Одрехови мала гривку і бесідувала по-лемківськи, а мала Надя при-
слухалася до тої бесіди.

Коли Наді виповнилося п’ять років, разом з батьками переїжджає до Го-
родка, де навчається і закінчує середню школу № 2, а після її  закінчення 
вступає до Дрогобицького педагогічного інституту, навчання в якому за-
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вершує в 1968 р. Після закінчення інституту пра-
цює вчителем фізики в Городоцькій школі №3. 
У трудовій книжці Надії  Зятик є єдиний запис – 
про зарахування на роботу у школу №3.

За свою працю в школі неодноразово нагоро-
джувалася грамотами райвно, Львівського об-
ласного відділу освіти, Міністерства освіти Укра-
їни. У 1988  році їй присвоєно звання “старший 
учитель”, а у 1993 – звання “учитель-медодист”. 
Надія Іванівна  – вчитель вищої категорії , її  лю-
блять і поважають учні.

Ювілярка користується заслуженим автори-
тетом серед колег по роботі, батьків та громад-

ськості міста, була обрана депутатом Городоцької міської ради, де пред-
ставляла інтереси мешканців свого округу. Її з вдячністю згадують випус-
кники школи. Впродовж багатьох років Надія Іванівна очолює Городоць-
ке товариство “Лемківщина”, була і є натхненником та організатором між-
регіонального фестивалю-конкурсу “Пісні незабутого краю”, бере активну 
участь в усіх заходах по лінії  діяльності ВУТЛ.

Наша Ювілярка разом з чоловіком виховала двох синів, має три чудо-
ві внучки.

Бажаємо шановній Ювілярці міцного здоров’я, наснаги, успіхів та здій-
снення нових задумів і звершень.

Ганна-Марія Припін 

З ЮВІЛЕЄМ!

23  травня 2016  року відсвяткувала 
свій ювілейний день народження Ма-
рія Кузьмяк-Козак. Народилася Марія 
23  травня 1946  року в селі Ралівка на 
Самбірщині в родині Михайла і Марії  
Козак, депортованих в 1945 року з лем-
ківського села Босько Сяноцького пові-
ту. Народжена в лемківській родині, де 
шанували релігійні свята і звичаї батьків 
і дідів, де постійно співалися лемківські 
пісні – все це Марія перейняла від них. 
Знає дуже багато пісень і любить співа-
ти, особливо пісні батьківського краю.

Ювілярка Марія 
з дочкою Яриною
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З першого дня створення громадської організації  “Бощани” Марія стала 
її  членом, підтримувала своєю діяльністю роботу організації  і надалі бере в 
ній участь, особливо у щорічних поїздках до села Босько, присвячених хра-
мовому празнику, фестивалях лемківської культури, що проходять в с. На-
гірне на Самбірщині, лемківських велиях.

Після закінчення торгово-економічного інституту пропрацювала в сис-
темі споживчої кооперації  аж до виходу на пенсію. Разом з чоловіком ви-
ховали дочку Ярину, дві внучки, а тепер допомагають двом правнукам.

Громадська організація “Бощани” щиро вітає її  з ювілеєм і зичить їй “з 
роси і води”, на многії  літа!

Андрій Тавпаш 

МИРОСЛАВУ ДМИТРАХУ – 65 

Ювіляр народився 4  травня 1952  у м. Львові. 
Його родина походить із лемківського села Красна. 
Пан Мирослав підтримує активні зв’язки з мешкан-
цями родинного села. Організовує поїздки на Лем-
ківщину, активний діяч Фундації  дослідження Лем-
ківщини у Львові, перший заступник голови Львів-
ської обласної організації  Всеукраїнського товари-
ства “Лемківщина”, член Колегії  ВУТЛ. Пан Мирос-
лав – справжній патріот рідної землі, добрий органі-
затор різноманітних святкувань.

Його можна побачити майже на всіх культурних і мистецьких заходах, 
які проводять лемківські організації .

З нагоди ювілею бажаємо Мирославові Дмитраху щастя, здоров’я, про-
цвітання на славу і добро великої родини, на прославу Лемківщини і всієї 
України. До вітань приєднується лемківська громада, приятелі.

Ю. Пилат 
ВАСИЛЮ ПОЛУМАЦКАНИЧУ – 60!

Василь Андрійович Полумацканич народився 21 вересня 1957 р. в селі 
Великі Глібовичі на Перемишлянщині. Батька Василя, Андрія Полумацка-
нича, не оминула віхола примусового виселення. Депортували його з села 
Команча Сяноцького повіту на Львівщину, оселився на Перемишлянщині. 
Одружився, почав будувати родинне життя. З часом сімейство виховувало 
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трьох доньок та сина, а люди визнали працелюбно-
го газду, як чоловіка розумного, врівноваженого, по-
рядного, сумлінного. Невипадково односельці впро-
довж 24 років обирали його головою колгоспу. Пра-
цював непокладаючи рук, до роботи привчав і сво-
їх дітей, завжди повторюючи їм: “Робіть як я, щодня 
працюйте, то й люди будуть вас шанувати”.

Батьківська наука пішла на користь Василькові: 
школу закінчив на відмінно. За прикладом старших 
сестер закінчив Львівський медичний інститут. Шлях 

до теперішньої посади виявився нелегким: за скеруванням поїхав пра-
цювати санітарним лікарем в м. Тернопіль. Потім протягом 14 років – за-
ступник головного санітарного лікаря Львівської залізниці, головний лікар 
санаторію-профілакторію локомотиворемонтного заводу. В 2001 році Ва-
силя Андрійовича призначають головним державним санітарним лікарем 
Городоцького району. У 2006 р. обраний головою Городоцької районної 
ради, у 2010 р. Городоччина повторно обирає Василя Андрійовича на по-
саду голови районної ради. З 2016 р. очолив Городоцький районний центр 
первинної медико-санітарної допомоги. Одружений, дружина Ірина – 
лікар-бактеріолог Городоцької районної центральної лікарні, старша донь-
ка пішла батьковим шляхом, молодша – економіст, щасливий дідусь 4 вну-
чок! Городоччина стала рідним домом для великої родини, а найближчи-
ми друзями є Лемки. За активної підтримки Василя Андріойвича здійсню-
ються поїздки на Ватру в Ждиню, Монастириськ, фестиваль “Пісні незабу-
того краю”, який проводиться в м. Городку Львівської обл., набуває стату-
су міжнародного, збудована дерев’яна церква на спогад про депортацію.

Тарас Радь та Андрій Тавпаш 

КОРОТКІ НАРИСИ З ІСТОРІЇ РОДОВОДУ ІВАНА РАДЯ:
МІЖ РЕПЕДЕМ І ЩАВНИМ 

(до 60-ліття від дня народження) 

Лемки били, лемки сут, лемки будут!

На початку 2017 року, у день Богоявлення Господнього, свій ювілей 
відзначає заступник голови Львівської обласної організації  “Лемківщи-
на” Іван РАДЬ.

19 січня 1957 року в с. Дармолівка (біля м. Судова Вишня) Мостисько-
го району Львівщини в сім’ї  Петра та Марії  Радь (з дому Гаргай) народився 
син, якого назвали Іваном.
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Його батько, Радь Петро Ількович, народився 
2  липня 1928  року в с.Репедь Сяноцького повіту 
(Польща) в багатодітній селянській сім’ї , яких у селі 
знали як Пенцаків.

У сусідньому селі Щавне народилася мати Іва-
на – Гаргай Марія Михайлівна, 26 березня 1930 р., 
у традиційно багатодітній сім’ї . У Щавному родину 
Гаргаїв називали Капотами.

Родовід ювіляра походить з теренів Східної 
Лемківщини, де до депортації  проживали усі чоти-
ри гілки родоводу – Раді, Гаргаї, Чури і Гуралі. Від-

давна вони господарювали на Сяніцькій землі у селах Репедь, Щавне та 
Прелуки. Місцевість, яка славилася свідомою громадою та була вірна сво-
єму українському походженню, історії , культурі та церкві, допоки ця тра-
диція не була перервана вимушеною депортацією на схід.

У роки Першої світової війни, рідний брат баби Анни Радь (з роду 
Чура) Федір Чура (1896–1919) воював у складі австрійської армії . Потра-
пивши у російський полон, залишився воювати у Києві у складі Корпусу 
Січових Стрільців. Після повернення на Лемківщину брав активну участь 
у діяльності Команчанської республіки, був комендантом у с. Прелуки. За-
гинув 19 січня 1919 році у Команчі під час останнього бою з поляками за 
право Команчанської республіки залишатися у складі Західно-Української 
Народної Республіки.

Прапрадід ювіляра, Іван Федорович Радь (1859–1905) жив у Репеді. Мав 
30 моргів (1 морг = 0,57 га) поля, пару волів, пару коней, 7 корів, 15 овець. 
У сім’ї  було семеро дітей – один син і шестеро дочок. Саме цей єдиний син, 
Ілько Радь (1893–1975), що продовжив рід Радів був дідом Івана Радя.

Прадід по бабиній лінії , Григорій Чура (1868–1950) народився у селі 
Прелуки і був відносно заможним господарем: мав 35 моргів поля, 3 коні, 
9 корів, багато овець. Як і багато лемків у той час їздив на заробітки до 
США, де 18 років працював у Чикаго. Він також мав семеро дітей – три 
сина і чотири дочки. Саме четверта, Анна Чура (1903–1979), вийшла заміж 
за Ілька, взявши прізвище Радь.

Ілько та Анна побралися у 1923 році і залишилися жити у селі Репедь. 
У них народилося дев’ятеро дітей – семеро синів і двоє дочок. У 1927 році 
в селі Щавне побралися Михайло Гаргай (1900–1984) та Анна Гаргай (з 
родини Гураль) (1906–1980), яким Господь подарував вісім дітей – четве-
ро синів і четверо дочок. Обоє дідів та бабців ювіляра померли уже на ви-
гнанні і поховані у селі Волостків, Мостиського району Львівської області.

Обидві родини ще не знали одна одну, коли їм довелося розділити гір-
ку долю сотні тисяч своїх співвітчизників, які у 1944–1947 роках пережи-
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ли жахіття депортації  із споконвічних наших земель на терени УРСР лише 
тому, що в їхніх жилах пульсувала українська кров. У травні 1946 року із 
залізничної станції  Загір’я родини Радів і Гаргаїв відправились у телятни-
ках у невідомому їм напрямку. Через три тижні вони прибули в кінцевий 
пункт призначення – м. Ямпіль Вінницької області. Згодом перебралися 
у село Рохманів Шумського району Тернопільської області, де протягом 
двох місяців працювали на господарстві місцевого заможного господаря.

У пошуках кращої долі восени 1946 року обидві сім’ї  подалися ближче до 
кордону, з надією, що вдасться повернутися домів. Але польсько-радянський 
кордон був закритим і родини вирішили залишитися у селі Волостків, Мос-
тиського району, де на той час мешкав один із спільних родичів.

Саме тут познайомились Петро Радь (1928–2009) та Марія Гаргай 
(1930–1998) – батьки Івана Радя. У 1956 році вони одружилися і осіли в 
с. Дармолівка, що біля Судової Вишні. Саме тут, у новоствореній сім’ї , у 
1957 році народився син Іван, а пізніше у 1961 році – дочка Оля.

Молода сім’я почала нове життя на незнаній, але не чужій їй землі. Звично 
сільський уклад життя закономірно доповнився обставинами близького су-
сідства зі Львовом. Три роки Петро Радь працював у колгоспі трактористом. 
З 1959 р. до 1994 р. він працював у Львівському тролейбусно-трамвайному 
управлінні. У 2009 році він помер і похований у Судовій Вишні.

Радь Марія також знайшла роботу у Львові. З 1968 р. до 1994 р. вона 
працювала медсестрою в 4-й Львівській міській інфекційній дитячій лікар-
ні. Померла у 1998 році, похована у Судовій Вишні.

У батьківському домі ніколи не забували свої коріння та свято оберіга-
лись традиції  предків, а тому Іван виховувався та зростав в дусі патріотизму. 
Його стрийки Іван (1924–1996) та Андрій (1925–1985) брали активну участь 
у громадському житті лемків США в м. Балтімор, штат Мериленд. Як тіль-
ки в Балтіморі була зорганізована Організації  Оборони Лемківщини (ООЛ) 
вони стали її  активними членами. Стрийко Іван довший час працював се-
кретарем ООЛ і більше 
20 років був дяком у міс-
цевій українській греко-
католицькій церкві.

Після закінчення Су-
довишнянської серед-
ньої школи в 1974 р. Радь 
Іван поступив до Львів-
ського політехнічно-
го інституту (тепер  – НУ 
“Львівська політехніка”), 
де здобув спеціальність 
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інженера-механіка з експлуатації  автомобілів. По закінченню навчання 
працював в автопідприємстві Львова, а з 1982 по 1984 рік служив в армії  
на посаді начальника ремонтних майстерень.

З 2002  до 2015  року Іван Радь обіймав посаду начальника відділу 
транспорту управління транспорту та зв’язку Львівської міської ради. За 
час його роботи у м.Львові значно оновлено рухомий склад пасажирсько-
го транспорту, закуплено 63 автобуси і 23 тролейбусів особливо великого 
класу, а також розроблено і затверджено нову маршрутну мережу м. Льво-
ва, яка частково розвантажила центральну частину міста від громадського 
транспорту і підвищила якість пасажирських перевезень. Тепер Іван Радь 
працює в ТзОВ “Інвестиції  УП” на посаді заступника директора.

Іван Радь одружений. Має двох синів. Його дружина Оксана (з дому 
Мартинець), родом із Судової Вишні. Свій трудовий шлях вона розпочала 
інженером на швейній фабриці “Маяк”, продовжила на фірмі “Троттола”, а 
тепер працюває провідним інженером в ЛКП “Міський центр інформацій-
них технологій” при Львівській міській раді.

Одружилися вони у 1984 році, а в 1985 – у них народилося двоє синів – 
Тарас і Назар. Обоє займаються науковою роботою – навчаються в аспі-
рантурі у Львівському національному університеті імені Івана Франка. На-
зар – на кафедрі органічної хімії  хімічного факультету, а Тарас – на кафедрі 
теорії  та історії  політичної науки філософського факультету.

Іван Радь бере активну участь у суспільно – політичному житті нашого 
краю. З 2006 до 2010 р. він був депутатом Миколаївської районної ради. 
Під час каденції  активно долучився до покращення організації  дорожньо-
го руху в м. Миколаїв.

Радь Іван та його сім’я беруть активну участь у житті Львівського облас-
ного товариства “Лемківщина” та організації  “Молода Лемківщина”. Обоє 
синів, Тарас і Назар, почергового були головами ЛОМГО “Молода Лемків-
щина”. Були учасниками Лемківської Академії  (літній табір), а також бра-
ли участь у відновлені українського цвинтаря в с. Липовець та реставрації  
цвинтарів у селах Жуків, Подемщина, Князі і Суха Воля на території  Поль-
ща в рамках Міжнародного табору-експедиції  “Вирій”. Активна діяльність 
всіх членів сім’ї  Радь є гарним прикладом для наслідування.

Ювіляр не забуває своє коріння та ревно береже пам’ять про своїх 
предків. Щоразу в часі “Лемківської Ватри” у Ждині разом з родиною від-
відує місця на Лемківщині. До сьогодні в Репеді при в’ї зді у село стоїть ста-
ренька хижа Ілька та Ганни Радь, у якій народився його батько, як нагаду-
вання про походження та свідчення про нелегке минуле. Після депортації  
сім’ї  Радь у старій хаті поселилися поляки на прізвище Сова. На сьогодніш-
ній день батьківська хата належить онучці Єви Сови та стоїть пусткою біля 
кремезної груші.
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У селі Щавне не залишилось жодної згадки про садибу Гаргаїв. Ка-
жуть, що вона згоріла. На найвищому місці у селі стоїть оновлена лем-
ківська церква, німий свідок подій 1946–1947 років, депортації  та страж-
дань щавинців. Оскільки в Щавному практично не залишилось україн-
ців, то Святкові літургії  у цій церкві відбуваються тільки під час великих 
релігійних свят.

Постійну щиру, сердечну допомогу і підтримку надає ювілярові, перш 
за все, його родина, сини і дружина Оксана. Завдяки її  старанням, вмін-
ням і чуйності твориться домашній затишок, щедре сімейно-родинне вог-
нище злагоди і жаринки з нього непогасно тепляться найсвітлішими по-
чуттями.

Уся Лемківська Родина витат Вас, Ювіляре, з уродинами і зичить 
здоров’я, щастя і незабутніх подорожей на сповнених краси та спогадів 
Лемківщини.

З роси і води! 

Михайло Смереканич 

СЕСТРИЦЯ ТЕТЯНА МАХНИЦЬКА 
(до 60-ти річчя від дня народження) 

Тетяна Степанівна Махницька народилася у Львові 20 січня 1957 року 
в родині депортованих лемків Степана і Анни Нестер. Дитячі роки прохо-
дили в сім’ї , де панувала любов і повага, яких і по сьогодні дотримуються 
в родині. Після закінчення школи пішла працювати на завод “Мікропри-
лад” і без відриву від виробництва закінчила вечірнє відділення техніку-
му “Промислової автоматики”, потім, до виходу на пенсію пропрацюва-
ла в друкарні МВС. Та найбільше Тетяна прислужилася до жертовної пра-
ці в Лемківській церкві святих Володимира і Ольги, що в Шевченківсько-
му Гаю. Вишиті обруси, хоругви, салфетки, рушники – то праця невтом-
них рук сестриці Тетяни і її  мами. А підготування храму до свят Різдва, Ве-
ликодня, Русаля, кермеша також її  рук і організаторських здібностей спра-
ва. Разом з чоловіком Мироном виховали двох дочок і трьох внуків. Ра-
зом відвідували “Лемківські Ватри”, об’ї здили місця, де народилися і ви-
росли тато і мама.

Минулого року в родину Тетяни прийшло велике горе, від сердечного 
приступу раптово помер чоловік Мирон, з яким в любові прожила 42 роки. 
Тяжку втрату допомогла перенести віра в Бога і любов своєї родини.

Тож шановна Тетяно, церковний комітет, парох нашої церкви отець 
Анатолій, друзі та знайомі щиро вітають Вас із ювілеєм. Многая Вам літ.
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М. Новицька 

БОГДАНОВІ ПАСТУХУ – 55 

“Звідкіля і куди на потертих колінах 
Покірна блукає душа?

Потурена тілом, в кривавих руїнах 
Змарніла її  незнищенна краса.

Мандруючи світом, горнулась до віри, 
В чеснотах добро і любов роздала 

Усе віддала без жадоби і міри 
Одне лиш терпіння в собі зберегла.” 

Богдан Пастух, 2007 р.

Звідкіля і куди? – питає себе поет і сам собі відповідає, бо ніхто інший 
йому не відповість. Щоразу ця відповідь інша, адже він постійно в пошу-
ку, ніколи не зупиняється і не озирається, рухається до своєї мерехтливої 
зорі в надії  що знайде спокій. Та не знаходить і йде далі. Мабуть так буде 
завжди. Вражає як багато може зробити поет і якою великою, насправді, є 
сила слова. Особливо коли це слово лунає з уст автора. Мабуть саме сло-
ва, мудрого і натхненного найбільше бракує в наш нелегкий час. Поезія 
Богдана Пастуха звучить від рідних Сокільник та Львова до далеких гаме-
рицких земель. Лише за попередній рік його творчий доробок величезний 
і розмаїтий. Це і участь в Урочистій академії  до 70-ліття Львівського універ-
ситету фізичної культури, у щорічному Різдвяному фестивалі “Велика коля-
дя” у Львові разом з народним ансамблем пісні і танцю “Лемковина”, співп-
раця з яким багаторічна і плідна. Був членом жюрі в 12-му Міжренгіональ-
ному фестивалі-конкурсі “Пісні незабутнього краю” (Лемківщина, Надсян-
ня, Любачівщина,, Підляшшя, Холмщина), ведучим та учасником 8-го Все-
українського фестивалю “Лемківська писанка”, а також 10-ї Книжкової то-
локи у Миколаєві. Також цей рік ознаменували великі творчі проекти – мо-
новистава “Світлом душу освяти” (сценарій, режиссура, виконання голов-
ної ролі), премєра якої відбулася у США, штат Вашингтон. Приймає участь 
у 1-му Міжнародному Українському фестивалі Західно-північної Америки 
під патронатом Консульства України в Сіетлі, штату Вашингтон, є учасни-
ком святкового концерту з нагоди 25-ї річниці Незалежності України під 
патронатом Президента Асоціації  Українців штату Вашингтон. Як свідомий 
громадянин своєї країни, Богдан не може стояти осторонь тієї величезної 
трагедії , яку зараз переживає Україна, особливо Схід. Він їде підтримати 
українським словом і духом наших бійців і жителів воєнних міст – Сло-
вянська, Краматорська, Костянтинівки, Дружківки, Святогірська. Поїздку 
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організовано Літературно- мистецьким альянсом “Стрітеня” у рамках про-
екту “Акція братання “Із Заходу на Схід” за підтримки департаменту осві-
ти і наукиДонецької облдержадміністрації . У твочих планах Богдана ще не 
одна поїздка на Схід. Людина, що вносить такий великий вклад у рідну 
лемківську та українську культуру, реклами не потребує. Його праця гово-
рить за нього краще ніж найкрасномовніша похвала. Ми ж бажаємо Бог-
данові насамперед міцного здоровя, незламного духу, сили, щоб невтом-
но йти вперед! Божої допомоги у всіх справах і починаннях, реалізації  пла-
нів та здійснення мрій! Многая і благая літа!

  Дорогому похреснику Богдану Пастуху

* * *
В маковій квітці Він зародився,
Маковим насінням на землю спустився.
Зернятка зросли словами с віршами,
Тепер виливає Він тугу піснями.
 Та пам’ять лине глибоко в коріння –
 Звідки походить його насіння…
 Коріння іде з землиці Гирови
 Де закладались родини основи.
Коріння міцне ширилось у всі боки,
З лемківської землиці вбирало соки.
В тих соках і праця, і пісня, й спочинок
Вливались в те дерево воєдино.
 То ось чому туга по Лемківщині
 В стількох віршах й піснях Він леліє й понині!
 На фестивалях в Ждині й по світі
 Його вірші й пісні в лемківське одіті…
А артистизму Йому не позичати,
Не один театр хотів би такого мати.
До того ж гарний, стрункий й не ледачий,
Правдою живе, в Нього дух козачий!
 Молитва і церква – на першому місці,
  Туди завжди спішить, в якому б не був місті.
 Молитви склада за живих і мертвих,
 Він і бідного не опустить, що сидить на паперті.
Шанує матір і всю родину,
Спомага похресників і сиротину.
Прикладом добрим сіє добро,
Про яке Він мріяв і воно вже ЗРОСЛО!!!
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 Хай Тобі ведеться на роботі й вдома,
 Щоб покинула Тебе від праці втома.
 Й всякі негаразди боком оминають,
 А Твої пісні – хай усі співають!

P.S. 14 серпня – Маковії в День
    Ганна Волошинська

СВІТЛАНІ РОГОВСЬКІЙ – 50

Народилася Світлана Роговська 31 січня 1967 
року на Городоччині. У 1984 році закінчує Городоць-
ку СШ№2 і вступає у Львівський медінститут, який 
успішно закінчує у1989 році. Після закінчення інсти-
туту працює провізором, а згодом завідувачем апте-
ки, далі створює власний бізнес.

Сьогодні Світлана Роговська – це успішний під-
приємець, яка любить свою роботу. Вона активна у 
громадському житті: неодноразово обиралася депу-

татом міської ради, є головою контрольно-ревізійної комісії  обласного то-
вариства “Лемківщина”, багато сил і коштів вкладає у відродження рідної 
Лемківщини,є меценатом різних заходів, які відбуваються в Городку. Що-
річно Світлана відвідує рідне село батька – Поляни, звідки його сім’я була 
депортована на Дніпропетровщину. Але прижитися там їм, закоханим у 
рідні гори і ліси Лемківщини, так і не вдалося...

Спочатку  переїжджають в Тернопільську область, а згодом на Львівщи-
ну в село Керниця, потім в Городок. При кожній можливості Світлана від-
відує рідну Лемківщину: це і щорічні поїздки на Ватру в Ждині і Свиднику, 
кермиші в Полянах і Вільхівцях, фестивалі української культури в Польщі, 
відкритті пам’ятників та меморіальних таблиць. 

Щиро вітаємо Ювілярку з півстолітнім ювілеєм, бажаємо міцного 
здоров’я, успіхів завжди і в усьому та многая щасливих літ.

РОМАНОВІ СТЕФАНКУ – 50 

Роман Стефанко народився 26 липня 1967 році у місті Львові. Його мама 
Ольга Стефанко (з Мацієвських) – дуже творча особа і можливо її  таланти 
передалися й синові. Здобувши середню освіту, навчався у Львівському му-
зучилищі (клас Івана Майчика), а згодом Роман вступив на диригентський 
факультет Львівської консерваторії , який закінчив у 1993 році. Відтоді за-
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ймається своєю професійною діяльністю. Певний час (1998–2000 рр.)він 
диригував львівською “Лемковиною”. Сьогодні працює у Швеції . 2016 року 
у Стокгольмі вийшла друком перша збірка лемківських пісень з перекла-
дом на шведську мову. До неї ввійшли 12  популярних народних пісень: 
“Добре тому коса косить”, “Бив святий вечір”, “Пішла дівчина”, “На висо-
кій горі”, “Чом же ти не прийшов?”, “Як єм била єще мала”, “Маєран”, “Вер-
тай дівча”, “Лучка зелена”, “Під облачком”, “В зеленім гаю”, “Боже, Боже, як 
ся старам!” Роман Стефанко зазначає, що при аранжуванні народних пі-
сень для хору та інструментального ансамблю слід робити менший наго-
лос на гармонійні акорди і статичні хорові ефекти, а більше уваги звертати 
на барвисту лінію розвитку, експресивність мелодій, їх рух і політ.

Цю збірку пісень Роман Стефанко уклав як данину пам’яті своєму ді-
дусю, лемкові Михайлові Мацієвському та його приятелю відомому 
науковцю-фолькльористу Орестові Гижі. До речі, збірка ілюстрована твор-
чими роботами лемківського різьбяра Михайла Мацієвського, а також 
вміщено світлину “Лемківська пара в народних строях” (1936 р.).

І з нагоди дня народження бажаємо Ювілярові Божого повсякчасного 
благословення, радості, міцного здоров’я, благополуччя та творчих успіхів 
на славу Лемківщини. Многая літа!

О.К.

Ф. Лабик 

ІГОРЮ СЕМАКУ – ХУДОЖНИКУ, СКУЛЬПТОРУ 60

Ігор Миколаєвич Семак – художник, скульптор, інженер; член Націо-
нальної спілки художників України.Народився 18.06.1957  у лемківській 
сім’ї , яка опинилась в Якутії . В 1958 році батьки переїхали в м. Калуш.

Скульптурою почав займатись з 14-ти років. Закінчив Івано-Франківську 
художню школу, де особливу увагу звертав на вивчення скульптури (вчи-
тель Пиріг Михайло Антонович).

В 1974-му році закінчив з золотою медаллю 
Калуську середню школу № 3. В тому ж році 
поступив у Львівський політехнічний інститут 
на факультет геодезії  по спеціальності аерофо-
тогеодезія, який закінчив в 1979 році і поїхав 
на роботу в м. Якутськ. Працював інженером-
геодезистом, заступником начальника осно-
вного цеху підприємства. Багато років працю-
вав в експедиційних умовах в гірських райо-
нах Якутії .
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В м. Якутську розпочався його творчий період, як художника, скуль-
птора – це портрети і композиції  пов’язані з першопрохідцями Сибіру та 
людьми геодезичного підприємства, які багато років трудились в тяж-
ких і часом небезпечних експедиційних умовах. В центрі міста Якутська 
встановлено його роботи: барельєф астрономам-геодезистам, в музеї 
м. Новосибірська є портрет письменника-геодезиста Григорія Федосєєва, 
в селищі Анадир в музеї – барельєф Вітуса Берінга. Приймав участь у ви-
ставках. Знайомий з багатьма Якутськими художниками.

В своїх творчих пошуках Ігор Семак звертається до людської фігури, як 
до форми і змісту, але в цих пошуках йде своєю дорогою, відмовляючись 
від штампів, уникаючи фальшиво-багатозначних наголосів В фігуративних 
скульптурах Ігоря Семака завжди проглядається гуманістичний образ лю-
дини, борця патріота.

Поза звичним естетичним змістом скульптури Ігоря Семака пробуджу-
ють спогади і відтворюють образи, лірико – поетичні метафори. Найбільше 
це стосується творів “Богородиця”, “Галицький ангел”, “Двоє”.

Своєрідність скульптур Ігоря Семака завжди позначена особистістю 
майстра, він створює свою власну образну дійсність.

Значну частину його творчого доробку становлять портрети. Серед них 
портрет батька, матері, визначних людей, героїв національно-визвольного 
руху України, портрети друзів. На приїзд Папи Римського Івана Павла II в 
Україну він створив портрет Понтифікат, в якому образ великої людини на-
шого часу відтворено з високою професійною майстерністю.

Віддаючи багато часу станковій скульптурі Ігор Семак плідно працює 
над створенням пам’ятників, які встановлені в м. Калуші і в багатьох на-
селених пунктах Івано-Франківщини. Такими роботами є барельєфи на 
каплиці Андрія Первозданного, меморіальна дошка Олесю Бабію в селі 
Середнє, барельєф “Розстріляний ангел”, барельєфи жінкам ОУН-УПА 
та Ярославу Косарчину, горельєф В’ячеславу Чорноволу, пам’ятний знак 
Василю Стусу, постраждалим від Чорнобильської катастрофи, горельєф 
Володимиру Івасюку в смт. Брошнів та пам’ятник Роману Шухевичу і Ге-
рою України Олексі Гірнику в м.Калуші, пам’ятники Євгену Коновальцю 
і королю Данилу Галицькому в Івано-Франківську та багато меморіаль-
них дощок і барельєфів.

Мистецтво Ігоря Семака заслуговує високого звання Народного худож-
ника України. В 1994-му році йому присвоєно звання “Почесний Геодезист”. 
З 1994 року проживає в м. Калуші. Працював інженером-геодезистом в місь-
кому відділі земельних ресурсів, тепер директор підприємства “Земельно-
кадастрове госпрозрахункове бюро Калуської міської ради”.

Лемківська громада щиро бажає шановному ювілярові Божої благода-
ті в творчій праці на благо Лемківщини та рідної України!
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 ВАСИЛЬ МУЛЕСА 
(до 60-річчя від дня народження)

‘’Ми, лемки, дуже прив’язані до своєї землі, 
до свого древного коріння’’…

Кожна пора року – цікава і кожен період людського життя також має 
свою особливість. А все починається з дитинства, світлого часу, коли все 
хочеться пізнати – і світ, і природу…

Василь Мулеса народився 15 липня 1957 року в мальовничому лемків-
ському селі Зарічево Перечинського району Закарпатської області в сім’ї  за-
лізничника. Очевидно, великий вплив на формування світоглядних прин-
ципів Василя мала духовна атмосфера в родині . Тут на першому місці були 
віра в Бога й любов до народної пісні, поезії … На обійсті, біля хати, де про-
йшли дитячі й юнацькі роки Василя росте сад, посаджений батьком Васи-
лем Івановичем. Власне ще й сьогодні аромат цього саду нагадує Василе-
ві Мулесі його дитинство: “Бережу той аромат, як світлу чародійну магію. 
Він гріє мою душу довгими тужливими зимовими вечорами. У саду бачу й 
мою маму – Олену Миколаївну Мулесу-Бодак – сільську мадонну з чарівни-
ми чорними очима, що моляться за мене і проводжають дорогами життя”. 

Згодом він опиняється у Дрогобичі, де проходить “патріотичні універ-
ситети”. 1975 році вперше почув і заспівав зі своїми друзями ‘Ще не вмер-
ла України”. 

Після служби в армії , повернувся додому, працював журналістом у ра-
йонній газеті, об’їздив усю Перечинщину, збирав матеріали, публікував і 
писав художні та та публіцистичні твори. 
Серед творів, присвячених лемківській те-
матиці, одна з чільних місць займає книж-
ка ‘’Зарічево. Два береги” (Ужгород 2009 
рік). Василь Мулеса щедро вплітає у літе-
ратурну мову говіркові елементи рідного 
села, збагачує текстову частину архівни-
ми матеріалами, фотоілюстраціями. Саме 
через історію рідного села Василь Мулеса 
показує етнографію, культуру та побут за-
карпатських лемків. 

У передмові до цієї книжки Василь Му-
леса зазначає: “Візьміть, мої друзі, бодай 
зерно з цієї книжки і засійте власне поле: 
мало посадити – плекайте його, бережіть, 
захищайте, бороніть, тримайте гострими і 
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свої сокири, коси й серпи…Повірте мені, коли нива щедро родить, завжди 
знайдеться той, хто не сіяв і не орав, а хоче масно й солодко пожити. Так 
було вже нераз… Бережіть це зерно і нашу землю – маленький шматочок 
землі з великої української ниви”.

Тут по краплинах зібрано й задокументовано історичні факти, спогади 
старожилів – живих і тих, що відійшли, світлини відомих та невідомих ав-
торів, публікації  з періодики, авторські матеріали журналістів, письменни-
ків, дослідників, науковців, використано архівні матеріали сімейних архі-
вів жителів Зарічова.

 Свій творчий шлях Василь Мулеса розпочав у Перечині, у літературній 
студії  імені поета Василя Діянича. Перші літературні публікації  з’явилися на 
сторінках районної газети “Радянське село” та обласних газет “Молодь За-
карпаття’’, “Закарпатська правда’’. На початку 1990-их рр. він працював у 
демократичному тижневику “Карпатський край’’. 

У пана Василя завжди проявлялися добрі організаторські здібності, 
пов’’язані насамперед, із громадською діяльністю, із створенням осередку 
Товариства української мови ім. Т. Шевченка та районної організації  На-
родного руху України в Перечині. Крім того, він був одним із засновни-
ків Закарпатської обласної організації  Всеукраїнського товариства “Лем-
ківщина”. Його часто можна бачити на фестивалях лемківської культури 
в Україні та закордоном, на конференціях, у колі побратимів журналіс-
тів та письменників, адже Василь Мулеса є членом обох Національних 
спілок України. Віднедавна його обрали головою Всеукраїнського това-
риства “Лемківщина”, а це також вимагає неабиякого завзяття та відпо-
відальності. 

З нагоди ювілею бажаємо Василеві Мулесі міцного здоров”я, щедрих 
ужинків на творчій ниві, радості, сімейного щастя і благополуччя на мно-
гії  літа.

Лемківська громада, друзі, знайомі.

ВІТАЄМО ЮВІЛЯРІВ!

Із 80-літтям – лікаря уролога Олексія Мацієвьского, який народився 
26 листопада 1937 року лемківському селі Висова Горлицького повіту. Бо-
жої ласки, здоров’я і благополуччя.

Із 75-літтям – Івана Челака (народився 12 грудня 1942 р. у с. Завадка 
Риманівська, присілок Абрамів), активіст лемківського громадського руху, 
член товариства “Лемківщина” від перших днів його створення, очолював 
Фундацію дослідження Лемківщини у Львові. Зараз живе у м. Києві, бере 
активну участь у діяльності Київського товариства “Лемківщина” ім. Б. І. Ан-
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             тонича, серед важливих друкованих праць – “Енциклопедичний словник 
Лемківщини” (І. Красовський, І. Челак) 

Із 65-літтям Мар’яна Райтара (народився 25 березня 1952 р. в Сяноці), 
активіста, громадського діяча, невтомного мандрівника, справжнього зна-
вця історії  Лемківщини 

Із 65-літтям Любу Заворотнюк, сестрицю лемківської церкви св. св. Во-
лодимира і Ольги у Шевченківському гаї (м. Львів) 

Із 45-річчям Олега Копильчака, хореографа, поціновувача лемківської 
народної творчості 

Із 35-річчям творчий пісенний дует “Червоне та Чорне“. Валентина і 
Ярослав Теплі – лауреати численних міжнародних та всеукраїнських фес-
тивалів і конкурсів, активні популяризатори лемківської музичної твор-
чості.

Бажаємо усім міцного здоров’я, благополуччя, успіхів у всіх починаннях 
та повсякчасної Божої благодаті.

Многая літа!

САМБІРСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “БОЩАНИ” 
ВІТАЄ З ЮВІЛЕЄМ БОЩАН 

З 75-річчям:
Копину Ольгу – 28.03.
Теплу Ольгу – 13.04.
Андрица Мирослава – 22.04.
Каршень Романа – 01.01.
Платко Івана – 09.07.

Та нащадків бощан, членів організації  

З 70-річчям:
Ткачук Осипу – 04.02.
Теплого Стапана – 15.04 

З 65-річчям:
Теплого Мирона – 08.10.
Бобака Богдана Мир. – 06.08.

З 55-річчям:
Куц Ганну – 09.08.

Бажаємо всім міцного здоров’я на Многая літа, добра і благополуччя!
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ЛІТЕРАТУРА. МИСТЕЦТВО. ОСВІТА

Довідка про автора 
Іван Юрійович Яцканин  – український письменник, прозаїк, перекладач, 

публіцист. Живе і працює у місті Пряшів (Словаччина). Народився 28  серпня 
1950 р. у селі Ряшів Бардії вського району. Закінчив Пряшівський педагогічний 
факультет Кошицького університету ім. П. Й. Шафарика. Працював редактором 
Чехословацького радіо Української студії  у Пряшеві, редактором районної газе-
ти, вчителював, був шеф-редактором Словацького педагогічного видавництва, 
відділу української літератури у Пряшеві. Читав лекції  з історії  української літера-
тури та теорії  й практики художнього перекладу у Філологічному факультеті Уні-
верситету ім. Матєя Бели у Банській Бистриці. Він – голова Спілки українських 
письменників Словаччини, головний редактор літературного журналу “Дукля” та 
дитячого журналу “Веселка”. Член Національної Спілки письменників України.

Aвтор книг: “Місце проживання” (1987), “Наталка вже не плаче” (1988), “Усе 
залишиш” (1990), “Тіні й шрами” (1994), “Втеча” (1995), “Дерев’яний смуток” 
(1997), “… як збиті пси” (1998), “Вернісаж” (2000), “Ангел над містом” (2001), “В 
усьому винні чоловіки” (2004), “Чарівний рюкзак” (2006), “Чорний ящик зрі-
лої дами” (2009), “Втеча без вороття” (2010). “Мій дід Робінзон” (2013), “Пора 
вузеньких вулиць” (2013), “Задуха” (2013), “Мить блискавки” (2015).

Займається художнім перекладом. Перекладає з чеської, словацької та поль-
ської мов на українську та з української на словацьку. У 1989 році з-під його пера 
виходить переклад творів українського письменника Словаччини Степана Гану-
щина “Vysoké schody”/”Високі сходи”/. В ужгородському видавництві “Карпа-
ти” вийшов його переклад українських народних казок на словацьку мову під 
назвою “Majster Ivanko”/”Майстер Іванко” (1985)/. У 1994 році був автором пе-
рекладу антології  сучасного словацького оповідання під назвою “Полегшую-
чі обставини”. У 2009 році в ужгородському видавництві “TIMPANI“ виходить 
у його перекладі твір словацького письменника Юліуса Балца “Гороб’ячий ко-
роль”. У пряшівському видавництві “МРІЯ” у 2009 р. виходить у його перекла-
ді вибране українського оповідання по-словацьки під назвою “Місячна усміш-
ка” (“Mesačný úsmev“). У 2011 році в ужгородському видавництві “TIMPANI” ви-
ходить у його перекладі (він також її  упорядник, автор передмови та приміток) 
антологія словацької малої прози під назвою “Таїна”, збірка оповідань сучасно-
го словацького прозаїка Марека Вадаса “Відчайдушно гарне життя” (Ужгород: 
“TIMPANI”, 2011), книга для дітей словацького письменника Станіслава Штепки 
“Ластівчані казки” (Ужгород: “TIMPANI”, 2012). У 2012 році переклав роман сло-
вацького письменника Йозефа Банаша “Зона натхнення” (Ужгород: видавни-
цтво “TIMPANI”).У 2014 р. переклав роман “Смерть міністра” (Ужгород: видав-
ництво “TIMPANI”) словацького письменника Любоша Юріка.

rr
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У своїх літературно-критичних роботах зосереджується зокрема на досліджен-
ня словацько-українських та українсько-словацьких літературних взаємин. У 
1993 році видав “Čítanku k slovensko-ukrajinským literárnym vzťahom”/”Читанка 
до словацько-українських літературних взаємин”/. У 2008  році видає книгу 
літературно-критичних статей під назвою “Діалог літератур”.

Іван Яцканин 

А ПОЛЕ ГРАЛО ПАРУБОЦЬКУ 

“Я все – п’яний дітвак із сонцем у кишені”.
(Б. І. Антонич) 

– Вставайте хлопці, пора, – будив батько.
– Дайте, тату, полежати – куплю вам нові чоботи, – хотів пожартувати 

старший, але світ надворі яснів, та й батько повільно злазив з ліжка.
– Вставайте, не чуєте, старий Грегань вже худобу свою жене, а ви…
Найбільше на старого Греганя злився молодший, бо той був точний, 

мов годинник, був якимось мірилом часу: коли виганяти на пашу, коли ви-
ходити в поле. Кинувши на віз плуг, борони, сокири (може, щось буде тре-
ба вирубати), кілька разів свисне ще у дворі батогом над прищуленими ву-
хами сивого Бодака. Кінь похапцем рушить, хоч знає, що поспішати нема 
чого, бо село ще й не розтуляло очей. Молодший злостився на старого Гре-
ганя, одного разу навіть хотів його запитати, чому встав ще перед півнями 
та ще й у той самий час. Хотів запитати, бо так трохи підозрював, що у ста-
рого, можливо, і годинника зовсім нема. Але старий Грегань його випере-
див; коли гнав корівки біля їхньої хати, загукав, як на дорослого:

– Слухай, яка буде погода, Іване? Ти ж Іван? – старий стояв і дивився на 
хлопця. Корівки спокійно скубли траву при дорозі, а одна вичухувала до-
вгасту коричневу шию об стару сливку.

– Андрій, а про погоду не знаю, я ж не радіо, – відповів хлопець, натяга-
ючи на себе светр. – Наша баба казали, що як буде цього місяця гриміти, 
то добра не жди. Багато чого можна сподіватись...

Батько виганяв із стайні корови, а вони розбредалися подвір’ям, обню-
хуючи все за рядом поки не вийшли аж на дорогу.

– Вуйку, а ви чого так скоро? Спали б собі спокійно, а то ви з корова-
ми, і ми вставай...

Грегань розсміявся. Сміявся і постукував об землю довгою палицею, дов-
го кашляв, потім на хвилину перестав і знову почав хрипко сміятись. Хло-
пець позирав спочатку здивовано, а потім також розсміявся. Його сміх за-
дзвонив по дорозі і зник поміж стеблами трави, якою вже смакували рогаті.
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Батько неспокійно снував то сюди, то туди, чекав, на старшого. Стар-
ший із хлопців вискакує зігнутий з дверей, все ще зав’язує шнурок, але ди-
виться на батька. Батько підходить до сина, кладе важку руку на хлоп’ячу 
голову, потім ще раз оглядає двері, чи закриті, лагідно бере клямку і ти-
хенько зачиняє їх, хоча уже немає кого будити. Повертається назад до 
сина, який здивовано поглядає на батька, на його обережні рухи.

– Іване, підеш на Дівнички. А снідав ти?
– Не хочеться.
Батько ніби не чув відповіді.
– Підеш на Дівнички, учора ми там залишили польову колиску. Прине-

сеш її  на Ждяри, там будемо вибирати картоплю.
Батько зігнувся по палицю, що лежала при ногах, і почав нею кресли-

ти – пояснював:
– Зайдеш на Дівнички, звідси через Жарновець перейдеш до Ясенько-

вої, спустишся з Югасівки на Стависька, а з Крушка вже і нас побачиш.
Іванко стояв, вдаючи, що уважно слухає, хоча усе добре знав: і поле, і 

шлях, куди і як йому добиратись. Батькового “А довго там не барися” вже не 
чув. Біля церковної садиби ще раз оглянувся – чи бачить ще його батько, але 
на подвір’ї нікого не було, той, мабуть, поспішив до стодоли, по порожні міхи.

Назустріч Іванкові ішов Павук. І сам не знає, чому його так у селі про-
звали. Усі так звали, то й він. Навіть гадки не мав задумуватися над тим. 
Поздоровкався. Павук прочовгав мимо без того, щоб відздоровкатись. Та 
що з нього взяти – Павук. Хоч він і не дуже схожий на павука. Високий, ко-
струбатий, голова колишеться на тонкій шиї. Своєю колихавою ходою він 
скоріше пригадує циганського коня. Іван роздумував про цього дивака і на 
мить забув про колиску у ліщинах на Дівничках.

Опам’ятався аж біля фарського саду, густо підперезаного будяками. 
Вони гордо підняли рожево-червоні голівки і розпростують пишні колюч-
ки, ніби хочуть сповістити цілому світу, що прийшов їхній час.

У ніс хлопцеві вдарив сморід згорілого дерева. Біля Кривого ненароком 
ступив на горіх, той вислизнув і відскочив убік. Іван зігнувся і швидко по-
дався геть, бо горіх вже і так в його кишені. Кривий стоїть при старому си-
панці, всміхається.

– Гей, хлопче! – гукає на нього Кривий. – Де ся понагляш?
– По колиску.
– Чого?
– Батько казав.
– Не понагляйся, хлопче, лем земля і музиканти понагляються, – смієть-

ся Кривий біля сипанця.
Іванко його таким бачить вперше. Після того, як вигорів, дітвора у селі 

ще більше почала його боятись. Усі, і старі і молоді говорили, що це тому, 
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бо сильно лаявся. Кривий умів лаятись, він лаявся так соковито, що ніх-
то не міг його перевершити, та й ніхто не брався за те. Уночі грім вдарив 
у його хату, а хата була стара, то спалахнула, мов порох. Даремно намага-
лись сусіди гасити, вогонь дерся все вище й вище. Кривий кричав на весь 
голос, щоб не дуже оббили нове відро. Ніхто не слухав, лише ми, діти, по-
чули його докори і уважно стежили за відром, що літало по роз’ї дених ча-
сом балках старої студні. Хата догоряла, нове відро на студні давно втра-
тило свою колишню лискучу форму.

Іван вже на вигоні. Зупинився на бережку, дивиться аж ген за Бучки. 
Люди снують, мов мурашки. У їхній метушні ніби й нема жодної логіки.

Ще треба вилізти вгору глибокою двоколійкою, вибитою важкими во-
зами і розмитою зливами. Іван пробує вийти на берег, але не наважуєть-
ся йти чужим картопляним полем. Знову сповз у глибоку дорогу – ярок, 
звідки його майже не видно. Ой, як добре, що не вибрав собі легшу доро-
гу – через картопляне поле! Бо ним крокує Юренько, щось вимірює і ди-
виться вниз. Вгледів хлопця і весело запитав:

– Хлопче, а ти куди, га?
– По колиску, на Дівнички.
– А де зараз копете?
– На Ждярах.
– Ага. Знаєш, хлопче, як підеш на Дівнички, не йди вовчою стежкою, бо 

там за буками люблять вовки чекати, – Юренько старався налякати мало-
го хлопця. – Маєш сало, або щось таке, щоб міг їм влагодити?

– Нічого у мене нема, лише маленький ножичок.
– Що? Ножичок? Ха-ха-ха…, – розреготався Юренько.
– Якщо треба, то на верху назбираю диких груш, – запевняв Іван, щоб 

Юренько не дуже то старався. Але Юренько вищирив жовті, тютюном про-
смалені зуби і пішов собі межами у село.

Дика груша росла край дороги, навколо неї обвилася ожина, тягнулась 
по стовбуру. Іван поклав кілька падалиць у кишеню, навіть не скуштувавши.

Йти було вже краще. На бережку, де починалися луки, присів, дістав 
грушу. Дивився аж ген, на Андрійову гору. І хмари бувають часом дивні. 
Дивиться на небо, і ніщо не рушить його – ні чиєсь гукання, ні чиясь свар-
ка на коней. Вгорі перевалюються хмари, і не вгадаєш, що вони нагадують. 
І зараз на небі не видно овець, але великих сірих левів, які зникали і зно-
ву з’являлися.

Лука сягала аж по діброву. Хлопець переступав обгорілі колоди, що їх 
вивезли до яруги після пожежі, ніби вивозили якусь гидь, нещастя пода-
лі від людей, щоб не бачити, не пригадувати. Проходячи холодною і тем-
ною дібровою, відчуває лоскітний острах, увесь дрижить: хоч і намагаєть-
ся не думати про вовчу стежку, але думка ця вертається знову і знову. Він 
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переступає сушняк і вдивляється туди, де крізь крони дерев просочують-
ся сонячні промені. Проходив дібровою; молоді бучки з одного і другого 
боку сплелись кінцями гілок і створювали браму, яка ще недавно була зе-
леною, але зараз вона невідворотно жовтіла, та від цього ставала ще уро-
чистішою, святковішою. Виходить з діброви, а сивасте павутиння у сяйві 
сонця золотіє, перевисає з однієї гіллячки на другу, створюючи якусь диво-
вижну, недійсну мережу. Вийшовши з діброви, ступив у калюжу, і не від-
чув, як вода схолодила пальці ніг. З його вузьких плечей упав страх, напру-
жене дитяче обличчя розпливалося в посмішці. Ще кілька хвилин, і він на 
Дівничках. Польову колиску батько сховав у ліщині біля їхнього поля. Він 
здалеку бачить цей ліщинник, намагається поглядом увійти туди і знайти 
колиску скоріше, ніж до неї дійде.

Іван пробує закинути колиску на плечі, не вдалось, згинається, і тоді ко-
лиска повільно, начебто сама по собі, знаходить місце на його вузькій спи-
ні. А зараз вже треба добиратись на Ждяри. Намагався очима перейти усе 
поле, усі доріжки, якими доведеться мандрувати.

Як добре, що сьогодні така хороша днина, інколи буває, що як вдарить 
туман по полю, то держиться аж до вечора. А ти йдеш і лиш вгадуєш, де 
саме ступив, а все ж таки тут заблукати не можна. Гукнеш, а хтось тобі із 
мряки лагідно зауважить: “Не кричи, чого людей лякаєш?” 

Іван перескочив потік, колиска кілька разів боляче вдарила по спині. 
На ліщині боязко-коричнево виблискували горішки, виглядаючи із змор-
щених наперсточків. Лише добратись у Ясенькову, а потім вже легше буде. 
Промені осіннього сонця забралися в колиску і пекли спину. Йти стернею 
було важко. Вона вже встелилась зеленим молодим ячменем із заблука-
них зернят. Ноги входили, поринали аж на дно стерні. Чим вище виходив 
на пагорб, тим важчою здавалась дерев’яно-полотняна колиска. Знявши, 
переклав її  на друге плече, але й тут їй не сиділося, злазила. Тоді узяв її  обі-
руч і кілька кроків ніс перед собою, але руки терпли, і він знову підставив 
спину. Вже виднілися стріхи сільських хат. На нижньому кінці села жив дід. 
І хоч батько приказував добиратись на поле якнайшвидше, все ж таки на-
важився зайти до діда. Вибрався навпростець сільськими городами.

Дід. Ніколи не був пророком, може, й тому волосся у нього було, як і у 
всіх, а не прозоро-жовте. Але то дід вигадав, що у пророків жовте волос-
ся, бо сам ніяк не хотів бути, як усі. Не раз казав: “І камінь на камінь не по-
хожий, то чого потім мені?” Такий собі дивак! Та де там, якби справді ди-
ваком був, то, певно, нічого б не згадував. Але в нього усього потрошечки. 
Небагато, потрошечки. Навіть і в цьому на нікого не був схожий.

Дід сидів на ослоні в кутку подвір’я і стругав порисько. Коли Іванкові 
кроки здрібчали бережком, дідові руки зупинились, на синюватому залізі 
закучерявилась стружинка. Дід спокійно відклав роботу, взяв люльку, ви-
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бив із неї зітлітий тютюн і поважно почав набивати новим. Кивнув на ону-
ка, щоб підійшов ближче.

– Та поклади вже колиску, чого на спині держиш?
Хлопець приступив ближче, уважно глянув на діда, колиска помалу 

ковзнула до ніг.
Дід погладив онука по волоссі, і заговорив до нього якось сумно, загад-

ково й незвично:
– Хлопче, ціле життя будеш блукати, людям допомагати, але, може, ніх-

то і “дякую” за те не скаже. А як скаже, то лиш так.
– Не мороч хлопцеві голови, – обізвалась бабуся, що стояла на засип-

ці. – Певно, ще сьогодні нічого не їв, – і з-під фартушка вийняла хліб з мас-
лом і горнятко молока. – На, Іванку, бо на поле іще далеко.

З дідових слів Іванко небагато втямив, але те блукання, про яке дід за-
вів розмову, запам’яталось, залякувало.

Вони стояли над річкою, що протікала за дідовою клунею. Навесні вода 
розливалась і заходила аж до двору, у дідове царство, але нині й не думала.

– Будеш сидіти вдома, – знову почав дід. – у рідній хаті, але не буде тебе 
там, навіть і там будеш подорожувати, блукати світом.

Хлопець здригнувся. Дід, не зводячи очей з води, постійно щось бур-
мотав.

– Діду, діду, а чого ви про таке, га?
Дід начебто опам’ятався, дивиться на хлопця такими по-старечому щи-

рими очима, що онук заспокоюється. Бере на спину колиску, востаннє зир-
кає на діда, який весело моргає на нього. Хлопець зникає за сусідовою сто-
долою, що вмостилась під самим горбком, ніби підпирала його. Іван уже 
на горбку, постоїть трохи, подивиться на дідове подвір’я, на діда, який зно-
ву сидить і струже. Майструє і думає про онука, що зарано горбиться його 
спина, бо йому ще рости треба, а він йде згорблений під колискою, ніби 
дитячу радість сховав у подерту кишеню...

А хлопець вже прямує стежкою, якою ходили, щоб їх промінь сонця 
скоріше наздогнав. День уже розгледів усі кущі, сонце уже зиркнуло у всі 
гнізда. Скільки тепла і тиші зразу.

Лука. Колиска така важка аж вода під ногами сичить. Ще перейти 
близько лозин та кострубатої черешні, і він уже на місці. Скинув колиску 
на картопляне поле.

Біля картопляного поля ліс. Очі дивляться туди, заглядають, перескаку-
ють у долину, а далі аж на обрій. Там, де вже поле хапається неба, стоїть 
кінь. Чи хтось випустив із воза, чи утік?

Картопляним полем котиться віз.
– Наш парубок уже на місці, – всміхаючись, кричить батько, але його 

голос губиться.
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Батько зупиняє коней, з гуркотом викидає з воза начиння. Мати строго 
і прохально дивиться на нього, бо дівчинка вже заснула.

Поле, як долоня. Батько майструє колибу. Збирає бадилля, згинається, 
ставши навколішки, роздмухує вогонь. Від гіркуватого диму картопляно-
го бадилля все навколо гіркне. Копають картоплю, і все пахне картоплею, 
картопляним димом з картопляного багаття. Дим стелиться по борознах, 
аж там, у кінці поля, нічого не видно.

– Мамо, мамо!  – гукає хлопець, потім ніяковіє, помітивши, що мати 
приколисує сестру. Біля колиски хлопець принишк, заслухався до маминої 
пісеньки, і сам впадає у сон...

…А люляй мі, люляй, 
лем ся не викуляй...

Втихала мамина колискова, а поле для Іванка вже грало парубоцьку… 
Ніби питало, чи ти тут вдома, а чи, може, гість.

ЧАС ЛЮДСЬКОЇ ДОБРОТИ

Вінчую вам, вінчую щасливий
 Новий рік,

Жеби ся вам зродила пшениця і біб,
Сніп при снопі,
Копа при копі,

Віз при возі,
Ґазда меджи возами,

Як місяць меджи звіздами.

Притих гамір, біготня, рух; в домівках пахне хвоя прикрашеної ялин-
ки. Людина дивиться на цю красу, і в душі розгостився спокій; від того спо-
кою аж голова крутиться. Дайте волю мріям! Пригадуєте? Малий хлопчик, 
чи невеличка дівчинка сидить у кутку за столом, очі уперті на оте “зелене 
диво”, що висить прикрашене на трамі. У шибки маленького вікна снігом 
б’є вітер, а у двері входить коляда.

Вінчую, вінчую, як і другі вінчували,
Жеби сте штирьома волами орали,
Кед не штирьома, хоч лем двома,
Жеби була півниця і стодола повни

А ви не турбуйтесь, не спішіть! Попробуйте ще залишитись у дитинстві... 
Хата повна запаху, увесь він вбивається аж у горло. Дітям нічого роби-

ти в хаті, а все ж таки заглядають то сюди, то туди. їх неспокій узріла бабу-
ся, спокійно підходить до найстаршого і каже:
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— Увечері на стіл треба шипшину, а в нас нема. Ідіть аж на вигон, там 
біля планки терен, ще на ньому кілька шипшин залишилось. Обірвіть і при-
несіть, а то ганьба: у інших буде, а в нас ні.

Діти не заперечують. Найстарший вковзнув у високі чоботи, бере з со-
бою середнього брата, бо той найменший так припав до миски, де був 
мак, що і не побачив, як ті двоє вийшли з хати. У хатину увірвалось мороз-
не повітря, забіліло на високому порозі і зникло за припецком. А хлопці, 
бредучи кучугурами снігу, не поспішають, щоб не залишити чоботи в гли-
бокому снігу. На вигон, до терня, ще далеко. Біля планки стільки снігу на-
валило, що аж руками треба до неї дертися. На терню блищить шипшина, 
вона зараз біла. Найстарший трясе терен, шипшина падає у білий сніг, ви-
биває ямки. Менший їх вибирає, руки мерзнуть. Старший поглядає на те-
рен і рве ту шипшину, яка ще лишилась. У нього вже повна кишеня. Хлоп-
ці дивляться то на терен, то поглядають один на одного, усміхаються. За-
мерзнута шипшина солодша за змолотий мак...

Залишіться ще на мить у царстві власного дитинства! Ні, не треба си-
лувати пам’ять, бо усе приходить у голову так плавно, спокійно. Не бій-
тесь, що все зразу зникне! Ану, пригадайте, як радісно було на душі, див-
лячись на ялинку, і як страшно й тривожно при думці, що хтось її  візьме. 
А ви б її  і так не віддали за жодну ціну. Тоді прийшла така хвиля жалю, що 
аж сльози набігли. І лиш дід, що сидів біля пеца, зосереджено дивився на 
того хлопця, і, усміхаючись, вловлював його жах, потім хрипко, але пере-
конливо запевняв:

— Не бійся, хвопче, ніхто не возьме, бо ми двоє!..
І як добре, що пам’ять вертає сторінки прожитого, яке пізніше має вже 

інший присмак.
Хатою проник запах ялинки. Надійшов час людської доброти! Доброго, 

щирого слова, хорошої вдачі, приємного почуття. І байдуже, чи подарунок 
дорогий, чи ні. Він тут, і щиро поданий тому другому, близькому. Щирість 
й доброта притаманні цим дням. На щирості й доброті міцніє народ. Не-
дарма у народі говориться: “Добре з добрим і біля стовпа постоять”, “Лем 
до доброї криниці  йдуть люди напитися води”,але й таке: “Щирому серцю 
і чужий біль – колька”, або “Легше десятьом подарувати, ніж в одного по-
просити”.

А там, на нашій Маковиці, господар брав необмолочений сніп, поста-
вив його перед хатою і тішився, що почує, як весело защебечуть пташки, 
коли побачать такий розкішний подарунок. І таким способом передають 
свою радість і подякують хліборобові за те, що не забув про них у цей свят-
ковий час.

Час летів, змінювався наш край, з ним змінювались і люди, але щирість, 
доброта у них залишались. Прощались з  нею і вертались з нею назад до-
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дому. Пізніше той самий хлопчик, який брів снігом, аби дістати замерзлу 
шипшину, щоб покласти її  на різдвяний стіл, вибереться  у світ, щоб зно-
ву повернутись до ялинки, взяти у свої долоні мозолясту, але таку ніжно-
ніжну мамину руку, погладити її ,  потім покласти у її  руки хустину.

— Мамо, це для вас, ви завжди хотіли з таким узором ... Бачите,  край у 
неї такий синьо-синій, як колись наша стара хата навесні... 

Данило Ільницький, 
учень 

ЗЕЛЕНЕ НА СІРОМУ ТЛІ.
Пам’яті Романа ІВАНИЧУКА 

Тоді, коли вік вже не має значення, ми вирівнюємося. Не в людських 
оцінках чи здобутому досвіді, а в можливості сказати те, що хочеться, – 
сказати те, що існує, живе і рано чи пізно виштовхується із серця назовні. 
Тоді, коли ми вирівнюємося, я не боюся сказати те, що завжди існувало, 
але те, що могло би часом здатися недоречним, пафосним чи нещирим.

Нам не бракувало можливості поговорити. Хоч спершу я побоював-
ся налаштовувати якийсь контакт, як зазвичай побоюється юнак чи юнка 
підійти до метра. Це відома кожному з нас ситуація. Та пізніше я відчув, 
що втратити нагоду на високих тонах, дуже сконцентровано і предметно 
поговорити на основоположні літературні теми – це навіть не дурниця, а 
просто недбалість, невміння взяти дари, які нам даються. А їх треба бра-
ти і задіювати.

Іваничуківська міфологія починається з імені. Зелене “Роман” дивить-
ся потрійно – бо на тритомнику – із сірого тла, стоячи струнко на полиці. 
Оце “Роман” на книзі для дитини водночас м’яке та ліричне, а водночас зі-
бране і струнке, хоча й з відкритим кінцем. “Ро” – це якраз стрункість, а 
“ман” – поезія. “Маааааа” і “н”, яке розчиняється у просторах українських 
степів або зникає у вуличках кам’яних княжих міст (наприклад, Львова). 
Згадую, що роман – це жанр, в якому найбільше працював Роман Івани-
чук. І тут виникає цікаве накладання, дивна омонімія, яка спершу є у мо-
вознавчому сприйнятті (з притаманною йому математикою) тотальним 
збігом, і намагання це зрозуміти лупиться у скалу. А потім виявляється, 
що дитяча гра у слова, шукання випадкових співзвучностей з притаман-
ною їм сенсовною абсурдністю, може мати більше правди, аніж здається 
на перший погляд.

Часом я не лише довго дивився на це зелене ім’я на сірому тлі, але й 
відкривав перший том. Чорно-біла якісна світлина сформувала моє по-
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засловесне, візуальне уявлення про письменника. Що він дивиться не на 
себе чи поперед себе, а трішки збоку – на тебе і на всіх. У нього трохи до-
вге волосся і біла борода. Погляд трохи зверху вниз, наче з верхів у доли-
ну, спокійний та мовчазний, знаючий свої секрети і досвіди творчості. Він 
постійно читає і колекціонує книжки, і залюбки дискутує у товаристві, він 
не гребує променадами та можливістю дивитися у вікно, коли їде у потя-
зі, і відтак розуміє просто-таки нестерпну плинність. Він не збирається її  
перемагати, але й не хоче бути переможеним, і тому долає її  фіксаціями 
пам’ятей та історій, зміщенням часових вимірів, проекціями найрізнома-
нітнішого ґатунку.

Його підпис “Роман Іваничук” написаний чорнильною ручкою – саме 
тою, якою виробляють добрі почерки. Я знаю, що це вона, хоча й намацую 
лише крейдяний папір. Округлий і дуже комфортний до читання підпис 
“Роман Іваничук” каже мені, що це стрункий і сильний мужчина, вимогли-
вий і правдивий на язик, і він – цей чоловік – не може не бути гарним. Не 
може не писати фіґурно і ясно, не може не культивувати собою красу сло-
ва. Бо навіть про трагічне не можна не писати гарно. Вже віддавна знаю, 
що Роман Іваничук належить до тих, хто розвивав мову. І навіть якщо він 
не придумав нових слів – він показував можливості цієї мови, її  здатність 
творити плинність романної оповіді, психологічний пейзаж, напругу по-
чуттів, умовність віків, парадоксальність, але й внутрішню логіку історії .

Я бачив його на публічних подіях, на сцені чи у залі. До місця свого ви-
ступу він ішов повагом, з такою швидкістю, коли не поспішаєш, але і не 
затримуєшся. Нам потрібні такі люди – такі, за яких ми трималися би, на 
яких ми дивилися би і мовчки формувалися під впливом їхньої впевне-
ності. Впевненості у своїй справі, у доцільності й силі мистецтва, у собі. 
У тому, як вони йдуть, як готуються промовити перше слово, як починає 
звучати їхній голос, як потрапляють у тебе їхні ідеї.

Я не пропустив жодної його лекції . Вже потім, у наступні чотири курси 
навчання, такий ефект майже не повторився. Ті, хто його запросили, і ті, 
хто пізніше менеджерували його викладання, не усвідомлювали, що зро-
били. Поставили досить високу планку, яку не завжди, далеко не завжди 
могли досягти. Планку високого стилю, попри своєрідну іваничуківську 
суворість, творчу атмосферу, і головне – ненав’язливу свободу. Ця люди-
на, хоча й була живим класиком, і таким був літературознавчий дискурс 
про неї, у багатьох сенсах була іншою, була часом навіть надто великою, 
щоби могти це усвідомити. Він не обрав статус письменника-марґінала, 
він насправді не ставав у позу, а спеціально не проголошуючи цього, по-
франківськи закочував рукави і самітно, з насолодою, писав. Бувши від-
критим учасником літературного процесу, а також процесу суспільного, 
він уповні відповідав за свої вчинки  – не було проблемою визнати по-
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милку. І природною була приємність відчувати читацький інтерес та на-
віть більше.

Що він любив?
Добру поезію любив. Так писав Лепкий про Стефаника. Ця фраза не 

виходить із тямки. Яка ж та поезія має бути, щоб її  любити? Яка ж це 
вона – така добра? Якась, напевно, міцна, як сильний карпатський напій, 
із ялівцем, наприклад, чи іншою цілющою травою. Вірш-настоянка, щоб 
випити його, проковтнути і відчути гаряче тепло, що огортає тебе своєю 
жорсткою справжністю. Таку поезію любив Іваничук. Таку добру. Таку, як 
любив Стефаник – його північніший земляк, такий самий нервовий (якщо 
нервовістю вважати живе й болюче реагування на мікро- і макроподраз-
ники).

Або як цигарку, якою він затягувався на кафедрі української літерату-
ри. Йому можна. Бо йому це добре виходить. Я не бачив його з люлькою. 
Це також не були самокрутки. То не Іваничук. У нього були фірмові ци-
гарки.

Його ставлення до нашого навчання було чим далі, тим більш промо-
висте: головне – прочитати курс лекцій, де знання з історії  літератури ор-
ганічно перепліталися з власним письменницьким досвідом, пережитим 
контактом з колеґами сучасного чи минулого, а залік можна просто по-
ставити всім, нічого не питаючи і не вдаючися у ці дріб’язковості. Йому 
можна. Бо чим більше простору і довіри ти даєш, тим більше пробуджуєш 
почуття відповідальності. Університет запросив його викладати свої ідеї, 
але поза тим він викон (ув)ав місію подолання страху. Через літературу, 
через освіту, через освіту в літературі, через літературну освіту.

Я зачитувався його спогадами. Спершу книгою “Благослови, душе моя, 
Господа”, а потім доповненою ще двома частинами книгою “Дороги воль-
ні і невольні”. Вони, потрапивши до рук у відповідний період формування, 
стали інтелектуальним фундаментом, що витримує всі наступні світогляд-
ні та методологічні надбудови. Роман Іванович про це знає. У цих спога-
дах втілився весь Іваничук – взірцевий історичний романіст, той, що діє, і 
той, хто співпереживає і багато думає.

Те, як ми взаємодіяли з Романом Іваничуком – тоді, коли його чита-
ли, коли його слухали, а потім йшли гуляти Львовом і думати, – я називаю 
ефектом Флобера. Він сказав про свою головну героїню: “Емма – це я”. А я 
кажу: Іваничук – це я. Іваничук – це ми. Бо ми абсорбували його світ і ви-
росли на ньому. І він у нас перебуває.

Zbruč, 19.09.2016 
h  ̀p://zbruc.eu/node/56289 
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Світлана Бреславська 

ВПЛИВ ТВОРЧОСТІ УОЛТА УЇТМЕНА 
НА ПОЕЗІЮ БОГДАНА-ІГОРЯ АНТОНИЧА 

Майже п’ятдесят років потрібно було самобутній поезії  Богдана-Ігоря 
Антонича, щоб повернутись до читача в Україні, повернутись не з забут-
тя, не з діаспори, а з щільно замкнутого кола радянських заборон. Його 
ім’я знали в США, Чехословаччині, Аргентині, коли радянські критики й лі-
тературознавці, зачисливши Антонича до поетів “безідейних, буржуазно-
націоналістичних”, свідомо вирвали цю неповторну сторінку із золотої 
книги українського мистецтва. А його, свого часу, називали найбільшим 
після Франка національним поетом.

Не будемо робити детального життєпису, згадаємо тільки, що колис-
кою Богдана-Ігоря Антонича – поета, магістра філософії  (1933 р. закінчив 
Львівський університет) – була Лемківщина. В ті часи це була реальна іс-
торична, етнічна, культурна територія між Сяном і Попрадом, на захід від 
Ужа. Сусідство з поляками та словаками вплинуло на звичаї і мову лемків, 
які створили своє яскраве колоритне мистецтво. Три прадавні слов’янські 
культури (українська, польська, словацька) виплекали поета, який “хотів і 
мав відвагу йти самітно і бути собою” [2.6]. У час, коли політизація й ідео-
логізація були головними ознаками суспільного життя, він утверджувався 
в своїй громадянській та естетичній позиції , “твердо відкидаючи будь-які 
політичні доктрини” [3.354]. Характеризуючи світогляд поета, слід вихо-
дити з його розуміння ролі митця у суспільстві, призначення поезії . Анто-
нич вбачав її  завдання й мету не в ідеологічній обслузі тієї чи іншої пар-
тії , а в здатності творити на рівні загальнолюдських гуманістичних ідей, 
в прагненні злитися з природою. Його переконання витікали з поетичних 
надр, з наполегливої праці таланту, який зневажав літературну банальщи-
ну і кон’юнктуру. В поезії  Антонича все людяне, все осяяне із глибин філо-
софією життєствердження.

Його велична пісня про хвалу людини й життя народилася з надміру 
світла, теплоти й щирості душі, як народжується з переповненого гірсько-
го озера водоспад. Але чи тільки національні джерела підживлювали це 
озеро? ”Син Манхаттана”- співець Америки – потужним струменем влився 
в глибини Антоничевої поезії : “…несмілий підходжу до традицій моєї зем-
лі. Це не значить, щоб я національний стиль розумів як щось скам’яніле й 
невідсіжувальне. Тут тобі хвала, сивобородий міністре республіки поетів, 
Воте Вітмене, що навчив ти мене молитись стеблинам трави <…> разом з 
тобою звеличую найтайніше і найдивніше явище: факт життя і факт існу-
вання…” [4.33].
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Що єднає потужного, бурхливого, як Ніагара, співця Америки й хворо-
бливого хлопця, який наполегливою працею від лемківського діалекту дій-
шов до досконалого володіння літературною українською мовою? Віра в 
“незнищенність матерії ” (Антонич), чи безмірна любов до трансформова-
ної в батьківщину малу Батьківщину велику? Життєлюбний оптимізм “Сте-
бел трави” Уїтмена спонукав Антонича, “прославляючи буйноту життя”, 
шукати вічну гармонію природи, космосу і людської свідомості 

В кожній речі я бачу Бога, але зовсім не розумію його (У. Уїтмен)1 [9.99] 
Цей рядок можна доповнити:

Все моє життя – одне змагання, 
За гармонію людини й бога… (Б.-І. Антонич) [1.299] 

Та перш за все – це гармонія людини й природи. За словами Д. Павлич-
ка, Антонича “можна уподібнити до християнина, що вернувся до релігії  
своїх пращурів – прийняв поганське ідолопоклонництво” [4.32]. “Я – зако-
ханий в життя поганин” – стверджує Антонич, покидає дійсний світ і ство-
рює свій, напівмістичний, де планети, рослини, постаті з міфології , тіні мо-
дерних машин – все сплелося в химерному танку. “Життя звеличник – вер-
ховинець” малює космічних розмірів полотна, на яких все перебуває в єд-
ності, де сам Антонич (художній образ автора в поезії ) сповідує релігію 
рослин, культ природи:

Ти поклоняйся лиш землі, 
Землі стобарвній, наче сон цей [1.121] 

“Я поважаю богів, я вклоняюся сонцю” – кредо Уїтмена.
Поезія Уїтмена вчила українського верховинця прославляти факт біо-

логічного існування, спрагло пити буйноту життя:
Уолт Уїтмен, космос, син Манхаттана2, 
Буйний, статний, чуттєвий, п’є, їсть, народжує.<…> 
Вірую в плоть і її  апетити, 
Слух, відчуття, зір – ось чудо – кожна дрібна моя волосина, 
Я божество і зовні, й всередині… (“Пісня про себе”, ч. 24) [9.67] 

Як кожен здібний учень, Антонич пішов далі “вчителя”. Уява поета що-
раз дивовижніше комбінує реальні предмети і явища. В збірці “Зелена 
Євангелія” (посмертне видання 1938 р.) сонце, місяць, вітер оживають, ді-
ють і самостійно, і разом з поетом. Природа й людина, як частина цієї при-
роди, розсміяні і розспівані, “ріка сміється дном співучим”, ”співучі двері”, 
“співає день, співають клени”, співає скриня, майдан, сміється сніг і навіть 
змія в руках хлопчини [7.93]. В цих образах вчувається оптимістичний го-
лос “Пісні радості” Уолта Уїтмена:
1 Цитати з творів У.Уїтмена подаються в підрядковому перекладі за виданням 
– Уолт Уитмен. Избранное /перевод с английского/. – М.: Гос.издат., 1954.
2 Манхаттан – стара індійська назва острова, на якому розміщений Нью-Йорк.
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О, скласти б мені радісну пісню!
Повну музики, повну мужності, жіночності, юності!
Повну щоденної праці, повну дерев і трав!
В ній звучати б голоси всіх звірів, 
була б моторність і плавність риб.
В ній – капали б краплини дощу!
В ній – світило б сонце і накочувався прибій <…> 
Мені мало цієї планети і віку її , 
Мені треба тисячі планет і тисячі віків! (“Пісня радості”) [9.136] 

Антонич не запозичує образи, він переймає безмежний оптимізм спів-
ця Америки і трансформує у власні метафоричні малюнки. Якщо Уїтмен 
“чотириногими <весь я> дощерту напханий, птахами весь <я> начинений“ 

(“Пісня радості”. Вірш 31) [9.74], то Антонич відчуває себе частинкою 
природи: “Я не людина, я рослина, а часом я мале листя”. Він визнає свої-
ми богами кущі, дерева, звірів, квіти, потоки. Щоб мати добрі взаємини з 
цими богами, він вивчає їхні мови, переймає їхню віру:

Зелений бог рослин і звірів 
учить мене п’янкої віри, 
релігії  ночей весінніх [1.344].
Я розумію вас, звірята і рослини, 
Я чую, як шумлять комети 
і зростають трави.
Антонич теж звіря сумне і кучеряве [1.194].

В Антоничевому світі Людина не є царем природи, володарем всьо-
го живого. Його Людина (в даному випадку  – сам Антонич)  – це “гор-
да рослина”, розумна тварина, яка здатна мислити, оцінювати, пізнавати. 
Це – “мудрий лис”, під папороті квітом, який молиться “землі зеленій, зе-
лений сам, немов трава” [1.118]. “Мудрий лис” говорить про себе: “І стиг-
ну, і холону й твердну в білий камінь” і в цьому вбачає свою первісність, 
свою первісну досконалість:

Мов папороть, перед очима 
стає прапервісність твоя.
Ти ще рослина, ти ще камінь, 
тебе обкручує змія [1.123] 

Отже, камінь, твердь, земля, – те, що є основою всьому, що було осно-
вою і початком всьому живому. Погляд Антонича спрямований не в мину-
ле, а в суть речі, в її  середину, джерело. Сестра Антонича – Лисиця, брат – 
Олень. І хоч всі вони – і Лисиця, і Олень, і сам Антонич – створені з глини, 
з тої первісної, з якої був створений старозаповітний Адам, проте, тварини 
мудріші:
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Мій брате, Оленю, обидва ми із глини, 
Та ти життя від мене краще розумієш [1.147] 

Людині ще треба рости, тягнутись, пізнавати, вчитись у тварин, у рос-
лин життєвої мудрості: 

Навчіть мене, рослини, зросту, 
                буяння і кипіння, й хмелю… [1.334].

Таке своєрідне поєднання біологізму і української національної стихії  
було витвором суто антоничівського світогляду [7.114], і в цьому, як і ба-
гато в чому іншому, виявляється і сила, і слабкість його таланту. Глибо-
ке коріння в рідному грунті давало гінкі парості такого своєрідного талан-
ту. Фольклорні образи і символи оживали в його поезії  по-новому, утвер-
джуючи безсмертя душі народу [8.8]. Власне, й Уїтмен опирався на бла-
городну традицію народної творчості, відмовившись від рими і надаю-
чи у своїх віршах простір паралелізмам. Мандруючи по Америці, спілку-
ючись з людьми різних рас і національностей, Уїтмен перейняв поетичну 
образність, оригінальну ритмомелодику народних обрядів. Повтори слів і 
ритмічно-синтаксична своєрідність побудови рядків характерна для аме-
риканської народної пісні, а також для негритянського й індійського фоль-
клору в США. Національно-фольклорне підгрунтя, поєднане з мистецьки-
ми традиціями інших народів, націленість на загальнолюдські естетичні 
цінності – ось що формує непересічний талант. Та повернімось до таких 
різних за стилістичними формами, але близьких за духом поетів. Обидва 
вони – сонцепоклонники, але кожен з них сприймає сонце по-своєму:

Велике, яскраве сонце, як швидко ти убило б мене, 
якби в мені самому не сходило таке ж сонце 

(Вірш 25) [9.69], або 
Мільйони сонць в запасі у нас… (У. Уїтмен) [9.47] 

Уїтмен зустрічає сонце з піснею в душі. Антонич звертається до сонця, 
як справжній слов’янин-язичник. Це Ярило – “прабог всіх релігій”, якому 
поет “за сто червінців божевілля” продав і власне життя. Сонце скрізь, але 
цей образ, пройшовши крізь призму фантазії , втратив своє пряме значен-
ня. Ярило-сонце – всюдисущий і вічний; він “ходить в крисані”. Антоничева 
любов до нього – по-дитячому довірлива, щира:

Драконе місяцю, загинь!
Ось білий бог ізходить – сонце [1.333].

Та Сонце – не тільки білий бог. Воно – “червоний віз”, “червоний птах”, 
“отруйна троянда”, “бубон ранку”, “вузол”. Воно – дракон, сніп, крапля рту-
ті, веретено, диня, котру може зсунути вітер, колесо. Сонце може неждано 
скочити, “немов сполохане лоша”, може “немов метелик полум’яний” сіс-
ти на кущ тернини, може розколоти надвоє обрій, може бути “свяченим 
сонцем з короваю”. Його запрягають до теліги, вкладають, “немов бруса за 
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пояс”. Дівчата “сонце миють” в ріці, босий хлопчина йде “з сонцем на пле-
чах”. Сонце – живий організм, який можна поранити (“сонце ранене кри-
вавить”), а захід сонця – це “кровотечі”, що “б’ють в царство снігу золоте”. В 
“країні благовіщення” – так поет побожно називає свою Лемківщину – не 
тільки природа молиться до сонця. Той, що “поклав (поетові) на плечі сон-
це” (Господь), показав “німим очам” жорстоку ціль – “пурпурове сонце в си-
ній скрині неба” [1.249]. І сонце “з хмар дивиться на світ, немов Христос в 
іконі” [1.332]. До його “стіп скривавлених вітри один по однім ляжуть”.

Сприймаю сонце, мов причастя, 
хмільним молінням і стрільчастим <…> 
Хай сонце – прабог всіх релігій – 
золотопере й життєсійне, 
благословить мій дім крислатий [1.335] 

Це Антоничева молитва, проста й велична. А ще він просить в рослин 
філософської мудрості:

Навчіть мене, рослини, щастя, 
Навчіть без скарги умирати! [1.335] 

В поезії  Антонича перехід свідомого в несвідоме, людського світу в зе-
лень рослинного космосу дається, як шлях пізнання, а не як шлях зникнен-
ня людини [4.37]. Сама смерть не сприймається як щось велично-жахливе 
чи трагічне. Це проста й невідхильна закономірність:

Живу, терплю й умру, як всі звірята [1.354] 
Просто й гармонійно, адже 

Закони “біосу” однакові для всіх:
Народження, страждання й смерть… [1.194] 

Все і всі (Лисиці, Леви, ластівки і Люди…) “матерії  законам піддані 
незмінним”. Власний погляд, чи перефразування? В Уїтмена зустрічаємо:

Довести, що моя душа непідвладна 
гордим законам повітря, води і землі, 
і ніщо зовнішнє не переможе мене…
Бо ж не тільки радощі життя я прославляю, – 
але й радість смерті! [9.141] 

Смерть – в розумінні Уїтмена – закономірний процес переходу з од-
ного стану в інший, радісне перетворення, переродження матерії . Непе-
реможний уїтменівський оптимізм навіть траву сприймає як “нестрижене 
волосся могил, бо “найменший паросток свідчить, що смерті насправді 
нема” [9.51]. Сполучення вічних перевтілень і метаморфоз, життєва образ-
ність “Стебел трави” Уїтмена були близькі Антоничеві в усіх аспектах. Поет 
трактує смерть, як ще один спосіб злиття з природою, спосіб потонути в 
ній, з’єднатися з її  стихійним рухом. Зняття межі між природним і надпри-
родним дає можливість поетові знайти ті духовні потенції  життя, які мають 
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“абсолютний” характер, об’єднують живе й неживе, вчорашнє і завтрашнє 
[7.125]. В питаннях смерті і всього, що їй передує й супроводжує її , Антони-
чеве язичництво змішується з християнською побожністю. “Мій дім не тут, 
мабуть аж за зорею…” – безумовно, це дім, куди відлітає душа. Але не тіль-
ки душа, жива й мертва природа не зникає безслідно, не падає в ріку за-
буття, а тільки трансформується в інші, можливо, більш досконалі форми:

Заллє мене потоп, розчавить білим сонцем, 
і тіло стане вуглем, з пісні буде попіл [1.168] 

Рух матерії  – вічний. Тому 
Зелений бог буяння й зросту 
Зітре на попіл мої кості.

і це для того 
Щоб виростало, щоб кипіло 
п’янких рослин зелене тіло [1.334] 

Порівняймо: “Я заповім себе брудній землі, хай виросту я моєю улю-
бленою травою” (У. Уїтмен) [9.101]. Як просто й лаконічно звучить “ідея 
неподільної єдності людини і природи, людини і космосу, прагнення піз-
нити і відтворити рух незнищенності матерії  у безконечній змінності її  
форм і виявів “ [6.6]. Ще одна з безумовних властивостей біологічної ма-
терії  – невпинний ріст. “Антонич росте” разом із травою, вчиться “в рос-
лин сп’яніння, зросту і буяння соків”, бо ж “написана єдина істина: рости!” 

Хвала усьому, що росте!
Хвала усьому, що існує! [1.354] 

Ці слова – возвеличення нездоланних сил життя, досліджених і уславле-
них “співцем Америки”. Перекладач і дослідник творчості У. Уїтмена Лесь 
Герасимчук визначав у “Стеблах трави” сюжет ”Людина і всесвіт”, ідею “Ві-
чне і неухильне торжество людини”. “Вся книжка – це єдиний цілісний епіч-
ний твір, що відрізняється від давніх епічних взірців своєю новочасною по-
будовою” [5.101]. Та, перш за все, поезія Уїтмена – це гімн Америці, її  рікам, 
полям, містам, штатам, людям праці, неграм, індійцям, бізонам…”Поет Тіла 
і поет Душі”, як він себе називав, прославляє хатини в лісі, поселення від-
кривачів Америки в Арканзасі й Колорадо, Оттаві й Вілламеті, кораблі, які 
борються з бурею, “прохолодний потік Міссурі” й “потужну Ніагару”, соки-
ри, рушниці, сміливих людей, лісорубів, “з їх простими суворими обличчя-
ми”, незалежність, рішучі дії , “американське презирство до уставів, обря-
дів”, складає гімн безмежному почуттю волі.

Америка! Я не хизуюсь любов’ю до тебе, 
Я володію тим, що маю. (“Пісня про сокиру”) [9.148].

“Поет і батьківщина” – ще одна спільна для поетів тема.
Лемківська “земля вівса і ялівцю” не може зрівнятись із величною, гор-

дою Америкою, та для “поета весняного похмілля” вона має таке ж зна-
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чення. Уїтменівське почуття – помпезне, Антонич кохає свою батьківщину 
по-Шевченківськи болісно й трагічно. В “Країні благовіщення” “сиве небо й 
сиві очі у затурбованих людей”, тут скорбота, сльота, тут “як символ злид-
нів виростає голодне зілля – лобода”.

Відвічне небо і безкрає, 
Відвічна лемківська нужда. – говорить поет про свою “зоряну, біблій-

ну й пишну” країну. Саме “біблійну”, бо люди тут “моління шлють Христу і 
Духу”, “поклоняються неба тайні”. Біблійну ще й тому, що:

Народився Бог На санях 
В лемківськім містечку Дуклі [1.120] 

Лагідна, лірична слов’янська душа не кличе до бунту, до зброї, не веде 
на барикади, вона поетичними рядками оплакує гірку долю талановито-
го прекрасного народу. В цьому Антоничеве життєве кредо розходиться 
з Уїтменівським, який в роки Громадянської війни в Америці відверто ви-
словлювався на захист негрів-рабів, проти рабовласників. Він воліє твори-
ти не лозунги й політичні маніфести, а поетичні твори, що – незрозумілі су-
часникам – будуть сприйняті майбутніми поколіннями. “Антонич, як поет 
дійсно “нелегкий” – писала Ірина Вільде з приводу вручення Антоничеві 
другої нагороди католицької акції  за збірку “Книга Лева” (1936). – Щоб його 
зрозуміти й відчути, треба вчитись в його поезії . І коли можна порівняти 
поезію до музики, то Антонич вам не Штраус, а Вагнер. А чи твори Вагнера 
втрачають що-небудь на тім, що вони не для всіх приступні? Хай буде бага-
то, але хай будуть вибрані. Поезії  Антонича теж потребують “вибраних” чи-
тачів. І він їх безперечно, має” [4.64].

Поезія Антонича випередила свій час, час в якому – за словами сло-
вацького літературознавця О. Зілинського – метафора була тільки музич-
ним акордом, що підсилює реальний образ. В “поета весняного похміл-
ля” метафора стала будівельним матеріалом для уявного світу, органічною 
частиною нової окремої дійсності [7.73]. Його поезія така багатогранна, що 
можна помітити в ній і міфосвіт древніх слов’ян, і чари давньоіндійських 
легенд, і персидські мелодії  Омара Хайяма. Можна шукати схожість “лем-
ківського поганства” Б.-І. Антонича й “андалузійського орієнталізму” Феде-
ріко Гарсіа Лорки. Та саме завдяки У. Уїтмену, Антонич навчився “сповід-
увати ідею неподільної, гармонійної єдності людини й природи, людини 
і космосу, пізнавати й відтворювати рух незнищенності матерії  у безко-
нечній змінності її  форм і виявів, жадібно всотувати усі барви, тони, зву-
ки довколишнього світу” [6.6], сприймати всесвіт, природу, біокосмос як 
єдиний живий організм, і людина в цій біологічній структурі – лише окре-
мий, можливо й не дуже важливий орган; бачити і розуміти “вічно плодю-
чий рух світу”, навчився відчувати все і всіх, як себе самого – щиро і з від-
критою душею.
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“Я товариш і брат людей, таких же безсмертних й бездонних, як я” 
[9.52] – читаєш Уітмена й розумієш: це про Антонича, такого ж безсмерт-
ного й бездонного. Духовне єднання двох генії в відбулось на рівні просто-
ру, на рівні часу. Зійшлися два материки і два століття. (“Ці люди – я, і їх по-
чуття – мої” (У. Уїтмен) [9.80]). Основоположник нової американської літе-
ратури не міг передбачити, що рівно через століття маленький лемко Ан-
тонич, саме завдяки його поезії , витворивши свою власну цілісну концеп-
цію світу, стане основоположником української поезії  ХХ століття. В “домі 
за зорею” вони обов’язково зустрілись.
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Мар’яна Савка 

ПРО ЛЕМКІВ І ЛЕВІВ З ЛЕМКІВСЬКОЇ 

Одного разу я потрапила на землю лемків. Було це давно, наприкін-
ці вісімдесятих, я ще вчилася у школі. До нашого містечка Копичинці, 
що на Тернопільщині, приїжджав фольклорний ансамбль пісні і танцю 
“Ослав’яни”, прекрасні молоді хлопці і дівчата, які неймовірно співали, тан-
цювали, а ще говорили особливою українською мовою. Я на той час грала 
в татовому народному театрі, співала у вокально-інструментальному ан-
самблі, отож мені ті молоді люди були дуже близькими по духу. Так ми за-
приятелювали з ослав’янами (а назву колектив дістав від річки Ослави) і 
за якийсь час поїхали до них у гості – в лемківське село Мокре. То таке ди-
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вовижне місце, де збираються густі тумани і так часто накрапає дощ, що 
вона таки частіше мокре, ніж сухе, і якось по-іншому назвати село не ви-
падало.

Приїхали ми надвечір, мене оселили в одній гарній родині. Я, втомле-
на дорогою, швидко заснула, а над ранок пробудилася від сильного шуму 
води. Певно, періщить злива! – подумала. Але ті, то була зовсім не зли-
ва. Просто будинок стояв біля гірського потоку, від постійного акомпане-
менту якого ніде було сховатися. Вийшовши вранці за двері хати, я про-
сто оніміла від краси. Там було так неймовірно зелено, а в долині клубо-
чився туман, і яблуневі сади струшували важкі яблука, і, здавалося, під 
кожним деревом має бути захований скарб краснолюдків. І все таке жи-
вописне – маленькі церковці, мальовничі села, цвинтарі, дрімучі ліси і за-
горнені сивими пасмами гори – хоч бери і малюй. А ввечері, коли молоді 
хлопці гонорового села Мокре запросили мене до місцевого клубу на тан-
ці, я пережила інший культурний шок. Ті хлопці і дівчата усі так гарно тан-
цювали, що я боялася поруч з ними осоромитися. Де ж було мені так умі-
ти! Отож вони мене вчили.

І потім ще кілька разів я бувала на Лемківщині – одного разу на Лем-
ківській ватрі. Еге ж, там, де лемки в коло сідають і переспівують усі свої 
пронизливо красиві пісні до самого ранку. Тоді також було доволі мокро. 
І що то за щедрий на воду край! Тоді я вибралася в подорож разом із 
львівськими музикантами, ночували ми десь у такій глушині, що потра-
пити туди можна було хіба автівкою або ж підводою. Добиралися до готе-
лю пізнього вечора, і теж пам’ятаю черговий ранковий шок від краси того 
краю. То вже було не село з яблуневими садами, а дрімучий ліс з товсте-
лезними дубами. І що ти скажеш про Лемківщину – заворожливо!

А тепер-от ми кілька років ходимо у Львові на вулицю Лемківську до 
праці, бо там оселився наш Старий Лев. І – ех! – де вона, та краса і лем-
ківська зелень! Хіба в наших душах і пам’яті. От ідеш попри кам’яні мури 
спекотного дня, вітер зірветься – піском очі засипле, а ти собі насвисту-
єш лемківську пісню і мрієш: поїду я в гори, де зелені горби, де села мокрі, 
бо так багато там живильної води, у краї такі гарні, аж до болю в серці, бо 
так вони виспівані у тих лемківських піснях, як ніхто інший ніде не виспі-
вав. І стає прохолодно і спокійно. А відтак піднімаєшся до себе на третій 
поверх, поринаєш в атмосферу видавництва і гадаєш собі: а щось ми таки 
робимо не зле. Може, не танцюємо так добре, як ті лемки з села Мокре, 
але і книжки видаємо добре, бо ми ж таки леви з Лемківської!
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Василь Коцкович 

ДЕЩО ПРО СЕБЕ І ПОЕЗІЮ 

Відколи себе пам’ятаю я виховувався в патріотичному дусі на народ-
них, повстанських патріотичних піснях, влучному слові, на поезіях Т. Шев-
ченка, І. Франка, С. Руданського та Л. Українки.

Поезією та піснями розвинув собі хорошу пам’ять, але записувати па-
тріотичні пісні, вислови та вірші, з огляду терору НКВД, не міг, тому й 
запам’ятовував. До 17 років мав близько 10 віршів, але за наполягання ро-
дини закопав їх і більше не писав, хоча й надалі збирав епос, побажання, 
поздоровлення, знав багато пісень і вмів вести забаву чи вечірку. На всіх 
застільних заходах завжди був старостою або як деколи казали “тамадою”.

Писати друзям поздоровлення та складати тости почав після 40 років, 
здебільшого з того, що відклалося в пам’яті, але я завжди переосмислюю 
та переробляю.

Друзям після закінчення середньої школи у с. Витвиця Болехівського 
р-ну (тепер Долинського р-ну) Івано-Франківської області.

ЖИТТЯ!!!
(Написано в 1954 р.) 

Життя! О, скільки в цьому слові 
Думок і мрій тих золотих, 
Не можна виразити в мові, 
В романах чи мільйонах книг.
А молодість – пора прекрасна!
Веселе все, куди не глянь.
Веде дорога світла, ясна 
В незнану і простору даль.
Ми в даль підемо як один 
Пора звикати нам в житті.
Дійдемо до ясних вершин 
І ще зміцнієм в боротьбі.
Підемо ж, друзі, у дорогу, 
До щастя, до вершин ходім.
І ми здобудем перемогу 

В житті прекраснім молодім.
Нехай нам сонце усміхнеться 
Своїм промінням золотим, 
Нехай у грудях серце б’ється, 
Життя вирує молодим.
Нехай нам зорі сяють з неба 
І шлях назустріч нам піде.
Нехай повік, тяжка чи легка, 
Життєва правда нас веде.
Свою шукатимем дорогу, 
Разом держатись ми будем 
І світлу, ясну та широку 
В житті дорогу прокладем.

травень 1954 р.

У юному віці я писав вірші про Україну, про партизанку, про дуба спале-
ного, зламаного війною, але вижившого, відновленого і біля нього підрос-
тають молоді дубки. “Корінням в землю міцно він вчепивсь, нехай лютує ві-
тер; дуб зелений стоїть тепер як і стояв колись”, а наприкінці таке:
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“Отак народ, нехай зламали силу, 
Та волі їм ніколи не зломить.
Цілий народ не заженеш в могилу, 
Міцніє він, як, гай, життям шумить.” 

А один із віршів закінчувався:
“І ще буде наша воля 
І ще буде слава 
Й Самостійна Українська 
Соборна Держава”.

За наполяганням батьків, я закопав вірші в 3-літровій банці під груш-
кою. У 1990 році пробував відкопати їх, але знайшов лише уламки скла.

РІЗДВЯНЕ ВІНШУВАННЯ 

Ісус Христос родився у Юдеї, 
Щоб визволити від гріхів людей.
Різдвом спасіння людства починається, 
З Різдвом Христос приходить на цей світ, 
Приходить більше двох тисячоліть.
Минає так за віком вік, 
Христос народжується кожен рік, 
І воскресає знов в нашій душі, 
Тому щороку християни всі 
На свята радо зустрічаються, 
Завжди при зустрічах вітаються 
“Христос Рождається!” 

ВИСЕЛЕННЯ 

Волають гори кровію политі 
Підбиті зорі падають униз 

В пахкі долини зранені і зриті 
Вдирається голодний шовінізм 

(Василь Симоненко 
“Курському братові”) 

Вже відмічаєм в Україні-неньці 
Страшні, трагічні і суворі дні – 
70 років виселення Лемків 
З своєї автохтонної землі.
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В Бескидах західних з часів князівських 
Селились вільні лемки-русини.
Це наші прадіди, прадавні українці 
З поляками тут жили до війни.
Земля пісна, гориста, дуже бідна, 
Оброблена і потом, і плугами.
І кожен клаптик у Бескидах рідних 
Цвів і родив під їхніми руками.
Тут худобину люди випасали, 
Лунала пісня лемківська весела.
Поля там житнім колосом буяли, 
Цвіли сади і багатіли села.
Там молодь наша лемківська гуляла, 
Обряди обходили прадідівські, 
Веселі в горах танці танцювали, 
Звучали щирі, задушевні пісні.
Прийшла війна, людей всіх розсварила.
Наклав німак контигент на свій лад, 
Худобу, збіжжя тонами звозили, 
Грабунки відправляли в фатерланд.
Нехай у небуття піде той лорд Керзон, 
Що на чужій, незнаній ним землі 
Провів на карті лінію-кордон, 
Позбавив нас пасовищ та ріллі.
Війна, розруха, “Східних кресів” втрата, 
Що відійшли радянським комуністам, 
Шляхетський гонор і “Лондонська влада” 
Відкрили шлях пихатим шовіністам.
Стогнали від наруги рідні села, 
Шаліли люті від крові аківці, 
Дощами плакали Бескиди невеселі, 
Горіли храми і церкви лемківські.
Шовіністичні банди лютували 
Та від сваволі, звірств, від банд АКА 
Нас українські хлопці рятували, 
Спасали нас лиш відділи УПА.
Цією гадостю, що “Віслою” назвали 
Як гарна назва польської ріки.
Позбутись вільних українців планували, 
На довгий час, навічно, на віки.
Московська влада “Віслу” спланувала, 
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Комуно-большевицькими руками 
Шовіністичний дух підігрівала, 
Давно вже звикла, – чинить так віками.
Росія все розбоєм промишляла, 
Хай Бог пошле державу цю в “тартар”, 
Століттями людей переселяла, 
Татар, чеченців, німців та болгар.
Всіх вільнодумців з України гнали 
В сибірський край, чи на “Зелений клин”, 
а рідні землі наші заселяли 
Своїм народом, диким і чужим.
Не принесла полякам “Вісла” слави 
Як боротьба народу проти німців, 
Військовою потугою держави 
Переселяли безборонних українців.
Проти народу нашого боролись 
АКАЛ та армія советська, 
НКВД московське, військо польське, 
Державна польська “Служба безпеченьства”.
Залучила ця “Вісла” всі стежки лемківські, 
Принесла море сліз і горя, і біди.
І не змогли їм помагати бандерівці 
І навіть курені чи “Рена”, чи “Байди”.
Ащо могли зробити наші сотні 
Громенка, Бродича із таборів у лісі, 
Як проти них вернулися до Польщі 
Шість повнокровних фронтових дивізій.
Брутально, під конвоєм, цілі Ґміни, 
З худобою, з дітьми, везли возами 
Одних відправили в совітську Україну 
Других – в німецькі землі “одзискане” 
Безсилі проти армії  і війська, 
Голодні, босі, без ніяких прав, 
Стогнали Ясло, Кросно, Сянік, Лісько, 
Перемишль, Устрики, Березів, Ярослав.
А храми, де ми Богові молились, 
Просили допомоги в нашім горі, 
Згоріли, занедбані розвалились, 
Чи були перетворені в костьоли.
Історія і час – усе по волі Божій, 
Колись же зникнуть всі антагонізми, 
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Настане час братерства і любові 
Пропадуть всі “комунізми й шовінізми”.
Прийде вік спокою і миру на планеті, 
Мине шовіністичний шал сусідів.
І буде час потомкам гордих лемків 
Вернутися до батьківських Бескидів.

Львів, 16.10.2016 

Коцкович Василь Васильович народився 22.02.1937 р. в с. Розточки, Бо-
лехівського (тепер Долинського) району Івано-Франківської області.

Після семи класів з 1951 р. навчався в СШ с. Витвиця за 8 км від Розто-
чок. Із 10-го класу мало не виключили зі школи за відмову вступати в ком-
сомол, але в зв’язку з перемогою на обласній Олімпіаді йому дозволили за-
кінчити школу.

У 1954–55 рр. навчався у Львівській торгівельній школі, а згодом пра-
цював продавцем. Після служби в армії  з 1960 по 1969 рр. займався про-
фесійною діяльністю, а потім зав. складом бази фірми “Взуття” та закін-
чив вечірній факультет Львівського торгово-економічного інституту. З 
1969 по 1980 рр. – директор магазину № 1 “Чобіток”. 1981–84 рр. Директор 
об’єднаної дирекції  “Взуття”, а 1984–88 рр. – головний товарознавець роз-
дрібного об’єднання “Промтовари”. 1989–99 рр. знову директор маг. № 1 
“Чобіток”, а з 1999 по 2001 р. – начальник торгового відділу бази фірми 
“Взуття”.

Із 2001 р. – пенсіонер.
У 2017  р. Василь Васильович буде святкувати свій ювілей. Бажаємо 

йому міцного здоров’я творчого натхнення і Божої ласки.
Родина, знайомі.

Ігор Дідович, Ольга Кровицька 

СВІТ ПОЕЗІЇ СЕМЕНА ВОЗНЯКА 

Семен Возняк народився 25 червня 1935 р. в лемківському с. Білцарева 
Новосанчівського повіту у селянській родині. У зв’язку із виселенням із рід-
ної землі у 1945 році, родина Возняків опинилася спочатку в Кіровоград-
ській області, а згодом – в Івано – Франківській області. Після закінчення 
школи у 1952 році вступив до Івано – Франківського медучилища, працю-
вав фельдшером. Здобув також вищу медичну освіту. Семен Возняк за фа-
хом – лікар – хірург. Ціле життя віддав медицині. Однак його творча нату-
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ра знайшла своє втілення у поетичних рядках, які постійно з’являлися в пе-
ріодичній пресі, у збірках віршів.

Любов Бойко (член Національної спілки журналістів України) зазначає: 
“Поезія С. Возняка увібрала в себе всі барви життя, та переважає в ній все 
ж оптимістичний мупогляд на речі. Семен Євгенович… завжди закоханий у 
людей, у рідну землю. Він вірить у перемогу добра над злом, і це особливо 
яскраво ілюструють поетичні рядки про природу, вірші присвячені Жінці, 
Матері, філософські роздуми про завдання поезії , суть мету життя”.

Семен Возняк – автор кількох збірок: “Туга і любов” (Галич, 2005) “На 
струнах серця і душі”… (Галич, 2010), “Весь я не помру” (Галич, 2012), “Свя-
та земля (Галич,2014). Варто згадати також про історико – краєзнавчий на-
рис про рідне лемківське село Білцареву- “Переселенці” (Галич, 2010). У 
цій книзі зібрані деякі відомості про історію с. Білцареву, про долю родини 
Возняків – у прозовій і віршованій формах, подано також цікаві фотогра-
фії . На її  сторінках поет, справжній лемко, справжній патріот рідної землі 
Семен Возняк виливає свою печаль і свою тугу за рідним краєм:

“Туга за краєм найгірша, навіть гіркіша од сліз. Та сторона наймиліша, 
Де народився і ріс. Лемківський краю зелений, Туга моя ти земна, Край не 
забутний пісенний, Лину до тебе щодня”.

Зеновій Терлак 

ПРОФЕСОР КОВАЛИК 

Іван Іванович Ковалик (1907–1989) – доктор філологічних наук, профе-
сор, довголітній завідувач кафедри української мови Львівського універ-
ситету ім. Івана Франка. Він належав до тієї когорти вчених, що жертовно 
відроджували й розвивали українську мовознав-
чу науку в повоєнному Львові. Його новаторські 
за своїм характером праці заклали міцний фун-
дамент для широкого спектру лінгвістичних сту-
дій і ще довго слугуватимуть надійним орієнти-
ром для нинішнього і прийдешнього покоління 
дослідників.

Народився Іван Ковалик 16  лютого 1907  р. у 
селі Млинах, що після воєнної завірюхи опинило-
ся на території  сучасної Польщі. Саме в цьому селі 
у 1852–1870  рр. був парохом місцевої церкви о. 
Михайло Вербицький, що написав музику до на-
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ціонального гімну “Ще не вмерла Україна”. Живі традиції  національного 
життя, безперечно, не могли не вплинути на формування світогляду май-
бутнього вченого. Спершу було навчання у Млинівській початковій школі, 
згодом – у Перемиській гімназії , а потім – у духовній семінарії . Але пере-
міг у юнака нестримний потяг до світських наук – Іван Ковалик вступає на 
гуманітарний факультет Львівського університету, який закінчує в 1933 р.

Упродовж 1933–34  рр. Іван Ковалик  – докторант на кафедрі україн-
ської мови Львівського університету. Проте в умовах довоєнної Поль-
щі не доводилося й мріяти про роботу за фахом, тому працював звичай-
ним робітником у пекарні, а згодом перейшов на працю до Національно-
го музею, директором якого був відомий український філолог, етнограф і 
громадсько-культурний діяч І. Свенціцький. У 1939 р., коли у Львівському 
університеті відкрили повноцінну кафедру української мови, став її  викла-
дачем. У 1940–41 рр. навчався в аспірантурі у професора Василя Сімови-
ча, але воєнні події  знову надовго відривають його від улюбленої справи. У 
1944 р. І. Ковалик повертається на кафедру української мови, працює ви-
кладачем, а з 1950 до 1973 року очолює її . Він формує талановитий колек-
тив однодумців, витворює на кафедрі атмосферу доброзичливості і само-
відданої праці.

На початку 70-х років минулого століття набрав нових обертів махо-
вик радянської репресивної системи. Професора Івана Ковалика звіль-
няють із Львівського університету, і він вимушений був переїхати до 
Івано-Франківська, де впродовж 1973–1983  років завідував кафедрою 
української мови. Після виходу на пенсію ще деякий час працював на 
посаді професора-консультанта Дрогобицького педінституту. Помер 
професор Іван Ковалик 12 квітня 1989 р., похований у Львові на Янів-
ському цвинтарі.

Найбільшою і незаперечною заслугою професора Івана Ковалика ста-
ло вивчення словотвірної системи української мови. Ще в 50-х роках мину-
лого століття він науково довів, що дериватологія є окремим самостійним 
розділом науки про мову і має власний понятійний апарат, власну мето-
дологію та методику дослідження. Своїми плідними ідеями вчений спри-
яв формуванню дериватологічної школи в Україні. “Праці Івана Ковалика з 
теорії  словотвору, – як згадує його вихованець професор В. Ґрещук, – зна-
чною мірою визначили основні напрямки розвитку сучасної дериватоло-
гії . Найбільш актуальні проблеми теорії  і практики опису словотвірної сис-
теми слов’янських мов витоками своїми сягають вчення про словотвір Іва-
на Ковалика”.

Проте мовознавча спадщина вченого далеко не вичерпується дерива-
тологічним доробком, бо спектр його наукових зацікавлень був надзви-
чайно широким. Важко знайти таку галузь мовознавчої науки, у якій про-
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фесор Іван Ковалик не зумів би сказати своє свіже і вагоме слово. Він до-
сліджував фонетичну, лексико-семантичну і граматичну системи україн-
ської мови, пильно студіював її  історію, діалектологію, працював у галузі 
лінгвостилістики і лексикографії . І сьогодні викликають інтерес його роз-
відки з теорії  загального мовознавства і методики лінгвістичного аналізу 
тексту, термінології  та ономастики. Чимало сил та енергії  віддав Іван Ко-
валик франкознавчій проблематиці. Його справедливо вважають осново-
положником лінгвістичного франкознавства. А організація численних діа-
лектологічних експедицій для збирання матеріалів до Атласу української 
мови стала, укладання якого зініціювала була Академія Наук, стала пе-
реконливим свідченням справді подвижницької праці професора в ім’я 
української науки.

У мовознавчому доробку Івана Ковалика привертають увагу його пра-
ці з антропоніміки – науки, що вивчає власні назви людей. Одну з них він 
присвятив вивченню системи творення прізвиськ свого рідного села, яке 
на той час уже перебувало у складі Жешівського воєводства ПНР. У цій 
статті проаналізовано дуже цікаву систему творення від прізвища батька 
прізвиськ членів сім’ї  (жінки, сина, дочки), а також подано список прізвищ 
тогочасних жителів села Млини, що на сьогодні зникло з топонімічної 
карти України (усього 153 назви). Допомагав Іванові Коваликові відтво-
рювати повну систему прізвиськ жителів рідного села працівник Львів-
ського політехнічного інституту Григорій Іванович Малишев. Глобальне 
і комплексне вивчення народного прізвиськотворення учений вважав 
невідкладним актуальним завданням української антропоніміки.

Ярослава Галик 

ГАЛИНА БАРАНКЕВИЧ: СПАЛАХНУЛА ЯСКРАВА ЛЕМКІВСЬКА ЗІРКА 

Відома співачка, талановита актриса, ведуча, громадська діячка. У 
28 років – Заслужена артистка України, лауреатка багатьох міжнародних 
і українських пісенних конкурсів і фестивалів. В її  творчому доробку по-
тужні театральні ролі, її  пісні звучать на радіо й телебаченні, вона дає ве-
ликі концерти і створює святкові феєрії … І це далеко не всі блискучі грані 
широкої діяльності молодої мисткині з Прикарпаття Галини Баранкевич, 
родові корені якої сягають лемківського краю.

А з’явилася майбутня зірка, тоді ще маленька Галинка, на світ Божий 
30  вересня 1986  року в місті Івано-Франківську в родині Євгена Рома-
новича і Мирослави Мирославівни Баранкевичів. Батько працював май-
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стром бурових робіт, а мати  – медичною сестрою. Мати Мирослава, з 
дому Бандура, походить з давнього лемківського роду Дзюбінських з Вер-
ховні Великої повіту Новий Санч Краківського воєводства (Польща). Її 
мати Анна Дзюбінська 11-річною дівчинкою разом з батьками Степаном і 
Антоніною та великою родиною (п’ятеро дітей) була виселена у 1945 році 
до Ворошиловградської (нині Луганської) області УРСР, звідки вони пе-
ребралися пізніше в Західну Україну. Любов до пісні передалася, мабуть, 
ще від бабусі Анни через лемківські співанки, бо вже мати Мирослава 
має досить вагому співочу біографію (ансамблі “Смерічка”, “Синьогора”, 
нині – лемківська хорова капела “Бескид”). Тому в родині завжди звучала 
пісня, і лемківська, і українська.

Галинка співати почала ледь не з колиски. Спершу потішала своїх бать-
ків веселими дитячими пісеньками та дзвінкими колядками на родинних 
святах. А вже у 8–9-річному віці почалися її  перші пісенні виступи на сце-
ні. Адже дівчинка з дитинства навчалася вокалу у відомих музикантів 
Івано-Франківська. Її музичними наставниками були Марія Судак, Окса-
на Вальнюк, Марія Мельник, Світлана Гричко, Михайло Стефанюк, Боже-
на Антоневич, Галина Стасько.

До того ж Галина закінчила Івано-Франківську музичну школу № 2 по 
класу бандури, змалку співала у ансамблі. Проте співачка перемогла ін-
струменталістку. Завдяки наполегливості, працелюбності дівчини, її  праг-
ненню до співу й справжньому таланту любов до пісні стала для неї не 
просто юнацьким захопленням. І от на сцені Галина Баранкевич дебюту-
вала саме як співачка: у 14-річному віці Галина записала свою першу піс-
ню – “Бог на світі один” (сл. В. Михайлищука, муз. С. Гричко).

Юна співачка виступала на численних сценах і привезла чимало на-
город та премій Гран-прі з різноманітних пісенних конкурсів і фестива-
лів: “На хвилях Світязя”, “Чарівна свіча”, “Золотий тік”, “Сузір’я”, “Червона 
рута”, “Водограй” “Пісня серця” та інших.

Після закінчення навчання в Івано-Франківській спеціалізованій шко-
лі №5 з поглибленим вивченням німецької мови у 2004 році Галина всту-
пила на театральне відділення Інституту мистецтв Прикарпатського наці-
онального університету ім. В. Стефаника на курс народного артиста Укра-
їни Ростислава Держипільського.

Через два роки обдаровану студентку запрошують на професійну сце-
ну зіграти головну роль у виставі Євгена Курмана “Маруся Чурай” за од-
нойменним історичним романом у віршах Ліни Костенко, за блискуче ви-
конання якої в 2011 році Галині Баранкевич присуджено обласну премію 
в галузі театрального мистецтва імені В. Смоляка. А ще через два роки, 
у 2008-му, молода актриса офіційно входить до творчого складу Івано-
Франківського академічного театру.
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Та справжня акторська слава завітала до Галини Баранкевич у 
2009 році, коли вона надзвичайно талановито виконала головну роль Да-
русі у виставі “Солодка Даруся” за однойменним романом Марії  Матіос 
(режисер Р. Держипільський). Вистава була номінована на Шевченківську 
премію. Її називають легендою, шедевром акторської майстерності. З те-
атральною трупою і виставою “Солодка Даруся” Галина Баранкевич побу-
вала на гастролях майже по всій території  України (Київ, Харків, Одеса, 
Тернопіль, Дніпро та ін.), а також у Польщі, Канаді (Торонто, Монреаль, 
Оттава), США (Нью-Йорк, Чикаго, Клівленд). А в травні 2016 року на сцені 
Київської Національної оперети пройшла з величезним успіхом 200-а ви-
става “Солодкої Дарусі”.

За роки творчої праці в театрі невтомна молода актриса зіграла по-
над 30 ролей у різних спектаклях. У її  широкому різноплановому репер-
туарі  – Килина у “Лісовій пісні” (реж. І. Матії в), Маша у “Трьох сестрах” 
(реж. Р. Держипільський), Оксана у “Ночі перед Різдвом”, Христина Пар-
менівна у “Шлюсі” (реж. Р. Держипільський), Венера у “Енеїді” (реж. Р. Дер-
жипільський), Ганя у “Слава Героям” (реж. С. Жирков), Жаклін у “Оце так 
Анна” (реж. О. Пастух), Теофіла у “Майже ніколи не навпаки” (реж. Р. Дер-
жипільський) та багато інших.

З виставою “Нація” Марії  Матіос (Юр’яна  – Галина Баранкевич, 
реж. Р. Держипільський) акторська трупа театру побувала в зоні АТО, де 
зіграла виставу не лише для бійців, а й для місцевих жителів.

Проте творчість Галини Баранкевич не обмежується акторською діяль-
ністю. Адже вона з дитинства мріяла стати співачкою. Недаремне май-
же кожна її  роль супроводжується піснею. А у виставі “Енеїда” звучать, зо-
крема, і лемківські пісні (“Гамерицький край”, “Кед мі пришла карта”, “Сві-
тит місяц”). Саме пісня допомагає її  творчій натурі якнайповніше розкрити 
себе, передати те, що любить і що відчуває.

18 травня 2012 року в приміщенні Івано-Франківського академічного 
обласного українського музично-драматичного театру імені Івана Франка 
відбувся перший сольний концерт відомої співачки і артистки Галини Ба-
ранкевич. До концертної програми увійшли як найперші пісні з репертуа-
ру виконавиці, з якими вона перемагала на численних музичних конкур-
сах та фестивалях, так і її  найновіші пісні, зокрема виконані акапельно, та 
романси. Їх молода співачка назвала новим кроком у своїй творчості. А 
ще – прекрасна лемківська співанка “Під облачком”.

У 2013 році був відзнятий дебютний відеокліп співачки Галини Баран-
кевич на величну духовну пісню “Гімн Крилоській Богородиці” (сл. Л. Со-
ломчак, муз. І. Батюк, реж. А. Снімщиков). Ця урочиста пісня-молитва за 
Україну нині стала символом Патріаршої прощі, яка щороку відбуваєть-
ся в стародавньому Крилосі. На думку Галини Баранкевич, у відео “проде-
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монстрована уся краса нашої країни та її  народу. У кліпі знімалися жителі 
села Крилоса та звичайні пересічні українці. А локації  використовувались 
у трьох храмах: в Успенському соборі в Крилосі, в храмі історії  – Музеї дав-
нього Галича та у храмі культури – драматичному театрі ім. Івана Франка”.

22 травня 2014 року Галина Баранкевич в рамках фестивалю “Час те-
атру” на камерній сцені Івано-Франківського обласного муздрамтеатру 
ім. І. Франка презентувала аудіоальбом лемківських пісень “Вигнані з раю”.

Це другий сольний аудіоальбом акторки, проте “особливий, адже лем-
ківський, і присвячений бабусі Анні по матері та моїй великій лемківській 
родині, яка пережила жахливі події  виселення з рідної землі, але в дорогу, 
крім найнеобхіднішого, взяла скрипку і акордеон, бо без них не мислила 
життя. Доля вигнанця –нескінченний шлях повернення. Все, що ми маємо, 
це пісня як частина райського дому, як дороговказ, як наша душа і віра… 
В моїй великій лемківській родині Дзюбинських, Репелів та Галиків я зна-
йшла джерело натхнення, яким хочу поділитися з Вами…”, – так коменту-
вала Галина Баранкевич лемківський вимір альбому “Галицькому Корес-
понденту”.

До альбому, крім популярних “Під облачком”, “Ішло дівча лучками”, 
“Кед ми пришла карта”, “Ой, верше мій верше”, увійшли й маловідомі пісні, 
які співачка записувала в автентичних носії в лемківської культури.

А в назві альбому – “Вигнані з раю” – весь біль вигнання лемків з рідно-
го краю-раю (за лемківською церковною піснею ““Як пішов пан Біг до раю і 
стрітив Адаму і Єву” про вигнання перших людей).

У 2014 році талановитій актрисі Івано-Франківського академічного об-
ласного українського музично-драматичного театру імені Івана Франка 
Галині Баранкевич було присвоєно почесне звання “Заслужена артистка 
України”.

А напередодні “старого” Нового 2015 року Галина Баранкевич втілила 
в життя свою давню мрію. Вона створила свій перший режисерський про-
ект – музичну феєрію “Легенда святого Різдва”, яка з великим успіхом була 
презентована на сцені Івано-Франківського драмтеатру як радісне різд-
вяне театралізоване музичне шоу, у якому переплелися веселощі різдвя-
ної Коляди та Вертепу, улюблені та нові пісні, жарти та несподіванки. Най-
відоміші виконавці Прикарпаття поєднали таланти, щоб здійснити різдвя-
ні мрії  своїх шанувальників, створити казкову атмосферу Різдва. А Галина 
Баранкевич дарувала їм рідні лемківські коляди і щедрівки.

Неможливо охопити всі сторони творчої праці цієї невгамовної осо-
бистості.

Галина продовжує виступати як співачка на різних сценах в Україні і за 
кордоном. Недавно брала участь як співачка в лемківській Криниці (Поль-
ща) на Європейському економічному Форумі.
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На запрошення Народної артистки України Оксани Пекун і телекана-
лу UA-перший Галина Баранкевич вже двічі брала участь у телепередачі 
“Фольк-music”, зокрема з лемківською піснею “На ґамбочки”.

Як чудову ведучу Галину Баранкевич запрошують до проведення різ-
них заходів, церемоній та імпрез, а також членом журі різних мистецьких 
конкурсів. Вона була ведучою урочистої церемонії  відкриття музею Небес-
ної Сотні в Івано-Франківську; церемонії  вшанування лідерів економічно-
го розвитку міста “Тріумф десятиріччя”; першого Всеукраїнського “Галиць-
кого балу” та інших заходів.

У складі творчого десанту Прикарпаття співачка виступала перед бій-
цями спецбатальйону “Івано-Франківськ”. Брала участь у І Міжнародному 
фестивалі військово-патріотичної пісні “Пісня без кордонів”, присвяченому 
25-ій річниці виведення військ з Афганістану.

І ще безліч творчих виступів, презентацій, концертів, інтерв’ю на радіо 
й телебаченні…

Нині Галина як співачка працює над підготовкою нового сольного кон-
церту, а як актриса готується до нових гастролей по Україні і по Європі. 
Сподівається незабаром спробувати себе ще й у кінематографі.

До того ж вона навчається на 3-му курсі фармацевтичного факультету 
(заочне відділення) Івано-Франківського національного медичного універ-
ситету, здобуваючи другу вищу освіту, і намагаючись ретельно відвідувати 
всі лекції  та практичні заняття.

А як звичайна людина Галина багато читає, займається вишиванням, 
цікавиться малюванням, любить море, кіно про щасливу любов і Різд-
во, гарний відпочинок, прикраси, шопінг, а також кулінарію. Добре почу-
ває себе за кермом, цікавиться автомобілями. Дбає про фізичну форму і 
контролює дієту.

Галина вражає як своєю простотою та щирістю, так і високою духовніс-
тю й елегантністю. Нею захоплюються, їй заздрять, її  люблять, з нею ра-
дяться і до її  думки дослухаються. В неї багато нових ідей і чудові організа-
торські здібності…

Яскравою зіркою спалахнула на творчому небі України і Карпатського 
краю ця неординарна артистична особистість, яка приносить людям ду-
шевну радість, шанує і прославляє свою країну, а ще – рідну Лемківщину, 
прекрасний край своїх предків. З нетерпінням та радістю очікуємо на пре-
зентацію нового лемківського проекту Галини Баранкевич, відомої актри-
си і співачки, заслуженої артистки України. І сердечно зичимо їй високо-
го духовного натхнення, нових творчих злетів та неймовірних успішних ав-
торських і акторських проектів.
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Любомир Білоус, Андрій Гавінський, Василь Оприск 

СТЕЖКА МИТРОПОЛИТА АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО У ВИННИКАХ 

Однією з могутніх постатей ХХ ст., що 
Мала надзвичайно великий авторитет і 

Зуміла, не згадуючи вже про його 
свідчення, терпіти заради Христа, був 

Митрополит Андрей Шептицький.
(Папа Іван Павло ІІ) 

У 1991 р. у м. Винники був відкритий історико-
краєзнавчий музей. Тут часто організовуються ціка-
ві виставки. У музейних залах експонувалися тво-
ри лемківських митців  – Д. Солинка, Л. Зарицької, 
М. Янко та ін.

Незабаром тут може, правильніше сказати пови-
нен, з’явитися ще один музей – музей під відкритим 
небом – стежка митрополита Андрея Шептицького.

Місцевість, де розташоване місто Винники вра-
жає особливою мозаїкою ландшафтів Розточчя і 
Пасмового Побужжя. Природну пластику лісисто-
го горбогір’я Розточчя в околицях Винник величаво 
довершують г.  Жупан (391,3  м н. р.м.), г.  Шипшина 

(336 м н. р.м.), г. Лисівка (321 м н. р.м.), які завжди приваблювали митців, на-
уковців і відпочивальників. Адже кожна з цих гір вирізняється своїм природ-
ним нарисом, унікальною археологією та не менш вражаючими легендами.

Нині розмова з читачем стосуватиметься лише гори Шипшини, що зна-
ходиться праворуч на в’ї зді до Винник зі сторони Львова. З її  вершини від-
кривається чудова панорама на місто, яке розкинулось в долині р. Ма-
руньки. Цікаво, що ця гора в різний час була місцем проживання дав-
ніх племен. Археологами тут неодноразово проводились розкопки (1994, 
2014, 2015 рр.), які підтвердили, що на Шипшині існували поселення з доби 
енеоліту (IV тис. до н. е.), бронзи (ІІІ тис. до н. е.) та ранньозалізного часу 
(І тис. до н. е.). Найбільш представленим є селище І тис. до н. е. Від ньо-
го залишились рештки заглиблених жител та господарські ями, а також 
зібрано значну кількість битого глиняного посуду. Усі ці доісторичні речі 
можна побачити в місцевому краєзнавчому музеї.

У 2015 р. на місці відтворення стежки Митрополита Андрея Шептиць-
кого науковими співробітниками Інституту українознавства ім. Івана 
Крип’якевича НАН України (Андрій Гавінський, Василь Оприск) були про-
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ведені рятівні археологічні дослідження відповідно до “Закону України про 
збереження культурної спадщини” та “Закону України про збереження ар-
хеологічної спадщини”.

За австрійських часів гора Шипшина стала об’єктом промислового ви-
добутку вапняку, який залягає в її  основі. В результаті східна частина па-
горба перетворилась на величезний кар’єр, який суттєво знищив пам’ятку 
природи та історії .

З південної сторони гори пролягає стара Бродська (цісарська) дорога 
збудована у 1787 році. Пізніше, із 1909 року, почала діяти ще й залізнична 
колія зі Львова (ст. Підзамче) – до Підгаєць і Бережан. В околицях Винник 
поїзд із чотирма вагонами двічі перетинав Бродську дорогу: спочатку за-
лізничним мостом, а згодом, огинаючи підніжжя г. Шипшини і рухаючись 
по колії , що набирала висоту – буквально перетинав гостинець біля підніж-
жя г. Жупан. Тут знаходилась залізнична станція “Марії вка”. Перепад висот 
на “підйом” і “спуск” сягав не менше 100 метрів. Тому поїзд долав справ-
жні винниківські серпантини. Йдеться про те, що гора Шипшина була бук-
вально оперезана цими двома дорогами. Тому в цей мальовничий куточок 
було легко і комфортно добиратися на рекреацію. Можливо саме ця обста-
вина, а також й те, що в 1930-х роках парохом у Свято-Воскресенському 
храмі був о. Григорій Гірняк – почесний крилошанин Митрополичої Капі-
тули, який добре знав місцевість і також міг запропонувати невисоку гору 
Шипшину з якої відкривався чудовий краєвид на Винники, долину р. Ма-
руньки та довкільні села Чишки, Підберізці, як місце для духовної праці 
та відпочинку Митрополита Андрея Шептицького, який на той час, через 
хворобу, пересувався лише у візку. На схилі цієї гори, що зорієнтований на 
південь-південний схід було прокладено широку лісову стежку протяжніс-
тю 500 метрів. Митрополит добирався до місця рекреації  окремою дре-
зиною по залізничній колії  (навпроти стежки дрезина робила короткочас-
ну зупинку) і під час мандрівки послуговувався допомогою монахів. Тут, на 
лоні природи, замислювався над кроками до здобуття української держав-
ності, осмислював свої пастирські послання, застановлювався над долею 
Української Церкви, обдумував духовні й освітні проекти для молоді, мит-
ців… Слід зауважити, що, незважаючи на чималий відрізок часу, ця стежка 
збереглась і по нинішній час використовується людьми.

І як добре, що відомості про цей історичний факт не було втрачено. Для 
прийдешніх поколінь їх зберегла донька священика Олексія П’ясецького, 
канцлера консисторії   – Олександра Олексії вна П’ясецька-Процишин. 
Вона була третьою, наймолодшою дитиною в родині. Родовим гніздом 
П’ясецьких є Вишенка Велика, що розташована у верхів’ях р. Верещиці на 
північ від містечка Городка. У 1913 році її  батька переводять на парафію 
в село Великополе і тут родину застає перша світова війна. Під час вій-
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ськових подій 1914 року загинула мати 5-річної Олександри. Отець Олексій 
тяжко переживав цю трагедію і консисторія в 1915 році переводить його 
на інше місце праці – тепер це вже собор Святого Юра у Львові. Прожива-
ли вони у приміщенні на Святоюрській горі. Малою дівчинкою Номі (так 
називали її  рідні й близькі) росла під опікою святоюрських їмостей, зігріта 
любов’ю Митрополита Шептицького. Згадувала, що двері до Митрополи-
та для неї були завжди відкриті. Навіть після одруження Олександри Ми-
трополит Андрей не переставав цікавитись умовами життя молодої сім’ї .

У совєтські часи Олександра П’ясецька організовувала прогулянки 
на стежку Митрополита Андрея Шептицького для близьких друзів та ро-
дичів. Серед відвідувачів були письменниця Ірина Вільде, художниця, 
науковець-етнограф Юліана Рудницька, професор НУ “Львівська політех-
ніка” Андрій Рудницький, доцент НУ “Львівська політехніка” Дарія Руд-
ницька, нинішній керівник краєзнавчого центру “Паломник” при Фонді 
Святого Володимира Андріяна Огорчак.

Із цього часу минуло п’ятдесят років. Тепер екскурсії  на стежку Митро-
полита Андрея Шептицького організовує просвітянка п. Андріяна Огорчак. 
Вона бідкається, що “стежина поволі зникає, а це – історична пам’ятка …
Необхідно передати пам’ять про неї сьогоднішнім роботящим умам і ру-
кам, які відреставрують стежину і зроблять все для її  збереження”.

Із нагоди відзначення 150-річчя від дня народження Митрополита Ан-
дрея Шептицького Винниківським міським товариством “Просвіта” (голо-
ва товариства  – Любомир Білоус) було розроблено Концепцію створен-
ня комплексного природно-антропогенного об’єкта екологічного та ре-
лігійного туризму екскурсійної спрямованості “Стежка Митрополита Ан-
дрея Шептицького”. У середині 2015 року на основі концепції  архітектора-
ми Сергієм Сохіним, Сергієм Фіалковським, архітектором-конструктором 
Сергієм Корнієнком і скульптором Юліаном Савком підготовлено вже ро-
бочий проект під цією ж назвою. У листопаді 2015 року, після отримання 
Архієрейського благословення Митрополита Львівського УГКЦ Ігоря Возь-
няка, розпочато реалізацію проекту “Будівництво комплексного природно-
антропогенного об’єкта екологічного та релігійного туризму екскурсійної 
спрямованості “Стежка Митрополита Андрея Шептицького”. Таким чином 
громадськість відгукнулася й на заклик Глави УГКЦ Блаженнішого Свя-
тослава, що прозвучав у Рік Митрополита Андрея: “Зробімо Митрополи-
та доступним для сучасного українця …Наново відкриймо для себе постать 
того, кого світ сьогодні знає як велетня Святоюрської гори”.

Проектом будівництва духовного туристичного об’єкта “Стежка Ми-
трополита Андрея Шептицького” передбачено три екскурсійні пункти під 
умовною назвою: “Молитовне поле”, “Урожай життєвої мудрости Митро-
полита Андрея”та “Криничка Митрополита Шептицького”.
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Об’єктом показу на екскурсійному пункті “Молитовне поле” буде три-
метрова стела “Велетень Святоюрської гори”. У скульптурну композицію 
включено Хрест (1842 р.), що височів на одному з трьох куполів храму Во-
скресіння Господнього у Винниках. Окрім праці “Наша державність”, тут та-
кож згадуватимуться Молитви Андрея Шептицького, а також мова йтиме 
й про візитації  Митрополита, зокрема й у Винники.

На другому екскурсійному пункті “Урожай життєвої мудрости Митро-
полита Андрея” буде монументальна скульптура “Пастир українського на-
роду” – горизонтальна стела шириною 4 м і висотою 1,2 м. У скульптурний 
комплекс включено також Хрест (1842 р.) зі ще одного куполу храму Во-
скресіння Господнього у Винниках, який має історичну, релігійну та мис-
тецьку цінність (народне ковальство). Скульптурне зображення Владики 
Андрея у візочку проектоване заввишки 1,7 м. Горельєф виступає над пи-
лоном на 0,5  м. Тут йтиметься, насамперед, про основні пастирські по-
слання, які написані Митрополитом Андреєм Шептицьким – теологом, фі-
лософом, доктором права, проголошеним 5 грудня 1958 року Вселенською 
Церквою слугою Божим.

Під час зупинки на третьому екскурсійному пункті “Криничка Митро-
полита Шептицького” об’єктом показу буде триметровий архітектурний 
комплекс (стела) “Великий благодійник і меценат українського народу” зі 
зображенням Митрополита Шептицького (горельєф) у поєднанні з Хрес-
том 1845 р., що вивищувався на третьому куполі храму Воскресіння Гос-
поднього у Винниках. Цей Хрест переносить нас у часи візитацій Владики 
Андрея. Висота фігури – 2,2 м. Тут також розповідатимуть легенду про Ці-
сарську криничку. Головна тема розмови на третьому екскурсійному пунк-
ті “Криничка Митрополита Шептицького” – благодійність і меценатство Ан-
дрея Шептицького. Зокрема, тут звертатиметься увага на важливість під-
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тримки Митрополитом діяльності українських культурно-просвітницьких 
товариств “Просвіта”, “Рідна школа”, “Сільський господар”.

Окремо подаватиметься інформація про діяльність Митрополита у цер-
ковній, гуманітарній, культурній сферах, про благодійну діяльність та ін. До 
слова, Митрополит фінансував археологічні розкопки Свято-Успенського 
собору в княжому Галичі, які проводив відомий український вчений Ярос-
лав Пастернак.

Необхідно зазначити, що будівництво духовного туристичного об’єкта 
ведеться за кошти Львівської обласної ради. Замовником будівництва ви-
ступає Управління 
капітального будів-
ництва Львівської 
обласної держав-
ної адміністрації . 
На етапі створення 
скульптурних ком-
позицій передбача-
ється залучення до 
проекту добродій-
ників. Нині треба 
подякувати усім де-
путатам Львівської 
обласної ради попе-
редньої каденції  за 
підтримку проекту. 
Особливо теплими 
словами хочеться 
згадати п. Валерія 
П’ятака (заступни-
ка голови), п. Ярос-
лава Качмарика 
(голову бюджетної 
комісії ), громадсько-
політичного діяча п. 
Івана Васюника, які 
доклали чимало зу-
силь, щоб цей про-
ект отримав “жит-
тя”. Окрема подяка 
за працю, громад-
ську позицію нау-
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ковцям – директорові Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН 
України доктору історичних наук, професору Миколі Литвину, який ще 
кілька років тому разом з Андріаною Огорчак надіслали листа міському 
голові Винник з ініціативою відновити стежку митрополита Андрея Шеп-
тицького. Також дякуємо декану геологічного факультету Львівського наці-
онального університету ім. Івана Франка, професору Миколі Павлуню і за-
відувачу кафедри екологічної та інженерної геології  і гідрогеології , канди-
дату геологічно-мінеральних наук, доценту Петру Волошину.

Надія Пастернак 

ВОЛОДИМИР ОДРЕХІВСЬКИЙ: 
“МОЇ УЛЮБЛЕНІ ТЕМИ – АНТОНИЧІВСЬКІ” 

Львівська національна академія мистецтв вибрала на конкурсі 29 бе-
резня 2016 р. свого ректора. Став ним Володимир Одрехівський – скуль-
птор і народний художник України, заслужений діяч мистецтв Украї-
ни, лауреат мистецьких премій і переможець багатьох мистецьких кон-
курсів. А ще він  – педагог та мистецтвознавець, завідувач кафедрою 
монументально-декоративної скульптури Львівської національної акаде-
мії  мистецтв, професор цієї академії , кандидат мистецтвознавства і син 
відомого скульптора, різьбаря, заслуженого діяча мистецтв України, уро-
дженця села Вілька Сяніцького повіту – Василя Одрехівська.

…У майстерні скульптора відразу привертають увагу портрети батька, 
Василя Одрехівського, і матері, Марії  Байко, народної артистки України, ві-
домої співачки із тріо “Сестри Байко” професора Львівської консерваторії , 
яка теж походить з Лемківщини.

“Від батька – до сина…” 
Володимир Одрехівський: – Я народився у Львові, а мої батьки похо-

дять з Лемківщини. Вони обоє з депортованих родин, які були виселені в 
1946 році. І що стосується джерел, то це в мене в серці… Батько походив 
із села Вілька, де майже всі займалися різьбою на дереві – це така аніміс-
тична скульптура: олені, орли, кабани, виконані, як правило, з липи, з та-
кого м’якого податливого дерева, традиційного для різьби в Західній Укра-
їні. Мій дідусь це робив, і батько з шести років почав різьбити, а дев’ять ро-
ків він уже на костюм собі заробив… Так люди працювали там, а потім доля 
закинула їх сюди. Мама теж з депортованих – із села Яблуниці. Це більш 
низинні місця. Так само розказувала, що за кілька годин мусили зібратися, 
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кинули на воза те, що там вмістилося, і виїхали, бо такі були обставини… Я 
бачив ті місця. Село мами збереглося. Є навіть та хата, де вони жили.

Надія Пастернак: Коли прийшло відчуття, що скульптура – Ваше 
справжнє покликання?

Усе вийшло якось природно, бо я виріс у Львові, де дуже багате мис-
тецьке середовище, у мистецькій сім’ї : мама – співачка, викладач консер-
ваторії , батько – скульптор. Їхні друзі – це митці: живописці, графіки Євген 
Безніско, Володимир Патик, Еммануїл Мисько. Це великі імена для нашого 
часу… Я музикою займався, закінчив музичну школу, але якось скульптура 
переважила. Це непроста професія, бо треба дуже багато працювати над 
чимось одним, але я люблю її , люблю руками щось творити. Часом вони 
такі потріскані… Батьки підтримували в мені потяг до мистецтва. Я і в ди-
тячій художній школі навчався. Ми там ліпили, малювали, там були дуже 
цікаві викладачі, згодом – відомі художники Роман Петрук, Марія Савка-
Курочка, Петро Маркович. Я мав добру школу.

Володимир Одрехівський: 
Мої улюблені теми – антоничівські.

Схоже, що це збурення всередині не покинуло Вас дотепер, бо Ваші 
роботи теж збурюють глядача. От взяти хоча б останню виставку…

– Ця виставка складається з двох частин: перша група – це роботи, ви-
конані за останні два роки. Це мистецькі інспірації  на події  нашого часу, 
коли загострилось і це відчуття часу, і людських цінностей, і кожного люд-
ського життя, навіть кожної прожитої миті. Перед українцем тепер гостро 
і категорично стоїть питання: хто ти, яке твоє відношення до твоєї Батьків-
щини, до людей, і це умовно викристалізовувалося в тему чорного і біло-
го, добра і зла, вічної теми боротьби. А друга частина виставки стосуєть-
ся моєї улюбленої антоничівської теми: гармонії  людини з природою, вза-
ємопорозуміння людей, кохання – це теми, над якими я роками працюю, і 
вони є висловлені в цілому ряді нових композиції .

Над чим зараз працюєте?
– З великих робіт завершую пам’ятник Антоничу. Це складна робота, де 

кожну деталь треба добре викінчити, бо відповідальність дуже велика. Це 
не просто щось собі в майстерні зробив: цей пам’ятник перед людьми за-
лишається на довгий час.

Багато часу в мене забирає академія мистецтв. Я дуже люблю її , адже 
тут вчився й одразу по закінченні був запрошений викладати. Для мене 
це все щось дуже органічне. Я дуже багато вчуся в молоді: це нова енер-
гія, нові ідеї, це дуже багато мені дає. Все моє життя пов’язане з академією.

(За матеріалами газети “Наше слово” № 29 (3075), 
17 липня 2016 р.) 
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Михайло Тиханський, Віктор Харик 

ОБЕРІГ ЛЕМКІВСЬКИХ СПОГАДІВ 

Першої суботи листопада 2016  року відбулися урочистості з нагоди 
святкування 20 –ліття “Музейного комплексу “Лемківське село” в місті Мо-
настириськах.

Здається ще зовсім не давно було 3 лиспопада 1996 року, як відчини-
лись двері першого в Україні “оберега – музею” лемківської культури.

Згадуючи ті давні часи наші поважні засновники розказують, що і тоді 
погода порадувала чудовим сонячним днем. Випромінювали тепло і сяя-
ли радістю очі стареньких лемків від однієї лиш думки, що нарешті кож-
ний зможе зберегти в музеї частинку своїх спогаді про неньку Лемківщину.

Пройшло зовсім не багато часу, а наш музей став відомим не лише в 
Тернопільській області, а й в далеких землях прадідівських лемківських 
Бескидів, в кожному куточку земної кулі, куди розкидала доля наших лем-
ків під час так званого “добровільного переселення в 1946 році “.

З швидкою плинністю часу, не зважаючи на всі перепони життя, наш 
музей зустрів величний ювілей з великим здобутком: в фондах музею на-
раховується до трьох тисяч експонатів, стільки ж чекають своєї черги на 
опис, дослідження та реставрацію, проводиться розбудова сканселу. В 
кожному із 7 дерев`яних будинків під відкритим небом “лемківське село” 
вже стилізована експонатами відповідна тематика лемківського побуту. 
Щороку завдячуючи завзяттям директора Михайла Тиханського експози-
ція поповнюється не одною сотнею експонатів. А 2016-й рік виявився, як 
напрочуд, плідним, підготовлено до реєстрації  аж пів тисячі експонатів.

Дякуючи лемкам, громаді Монастириського району та всім не байду-
жим подорожуючим наш музей збагачується не тільки матеріальними цін-
ностями, але і духовними бо в ньому вирує життя з ранньої весни аж до 
пізньої осені, не обминають наш музей під відкритим небом сімейні пари 
з дітьми, молоде покоління, приходять цілими родинами та численними 
компаніями, щоб насолодитись природою, подихати повітрям соснового 
лісу, помилуватись архітектурою лемківської садиби, ще і ще раз долучи-
тись до сокровенного побуту предків, зарядитись духовно  – дзвонячи в 
дзвони церковного комплексу.

Не обділили увагою гості і наш скромний ювілей, численно зібралися 
під стінами музею до двох сотень люду, які приїхали із різних закутків за-
хідної України.

Розпочалось святкування із засідання 7–го позачергового з’ї зду лемків 
України на якому, під керівництвом голови Олександром Венгриновичем 
та секретаря Ігоря Микитовича Дуди обговорювались питання організацій-
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ного плану щодо роботи Всеукраїнського товариства “Лемківщина”, та роз-
будови музею, а саме: реставрації  приміщення кімнати одягу, побудови ви-
ставкової зали та відтворення лемківського обістя із всіма господарськими 
спорудами для розширення музею під відкритим небом, та інше. Всі пропо-
зиції  підтримувались голосуванням за допомогою іменних мандатів.

На з`їзді були присутні більше 50 запрошених лемків в тому числі 30 де-
легатів 7–го позачергового з’їзду лемків України з районних та обласних 
лемківських товариств від Тернопільської організації  ВУТЛ, Івано – Фран-
ківської, Закарпатської, Львівського обласного товариства та Дрогобиць-
кого товариства, Гусятина та Копиченців.

В 5-тій виставковій залі одягу було заслухано доповідь Анни Кирпан: 
“Ритм в лемківському прикладному мистецтві”. Екскурсійний супровід 
проводила науковий співробітник музею Людмила Харик.

Гостям вручені подарунки: буклети-путівники “Лемківське село” 
та поштові листівки з всесвітньо відомим українським художником-
примітивістом Никифором (Епіфанієм) Дровняком, та програмками для 
доповідачів загально-української наукової конференції : “Депортація лем-
ків з рідних земель: Минуле та майбутне”, за сприянням організаційно-
го комітету, Михайла Тиханського, Наконечного Володимира. Завдячуючи 
їм так велично та на високому науковому рівні пройшла конференція, офі-
ційне відкриття якої відбулась в конференц залі готельного комплексу “Лі-
дія” м. Монастириська.

З вітальним словом виступили Степан Майкович, та Василь Мулеса, 
Ярослава Галик, Марія Бабійчук, Степан Криницький, Василь Штокало, 
мер м. Монастириська Андрій Старух, та представники лемківських гро-
мад, та інші. Своїми спогадами поділились засновники музею о. Анатолій 
Дуда, Марія Микитин-Старищак, Марія Собашко, та Михайло Громосяк. 
Присутні ділилися своїми спогадами про тяжкі роки створення музею та 
про невичерпний ентузіазм, з яким, по крихтах, збирали цю духовну цін-
ність, про тих, хто не дочекався до цієї урочистості, та про тих хто не скла-
даючи завзяття виховує молоде покоління національно свідомої молоді.

Представники лемківських громад, які прибули на свято, поділилися 
сокровенними цінностями, що в подальшому стануть експонатами музею.

Змістовними науковими доповідями просвітили 23 доповідачів: зокре-
ма наша лемкиня: Юлія Боєчко – кореспондент видавництва “Нова Зоря”, 
яка не одноразово висвітлює лемківські новини в газеті “Наше Слово”, з 
доповіддю “Церковні діячі Лемківщини”, Ігор Дуда – заслужений праців-
ник культури України з доповіддю “Митці – уродженці Лемківщини”, Оль-
га Бенч – кандидат мистецтвознавства, з доповіддю на тему “Традиційна 
пісенна культура лемків”, та багато інших поважних лемків-науковців, які 
несуть та примножують науковий світ України.
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Все це дійство величаво організував засновник та діючий директор му-
зею Михайло Тиханський, який розповів про минуле та сучасне музею в 
науковій доповіді “Життя і суспільна діяльність вихідців з Лемківщини в су-
часній Україні та світі”, та поділився планами на майбутнє, а також подару-
вав незабутні враження від святкового концерту у виконанні Лемківсько-
го хору “Яворина”, кер В. Баран, ансамблю “Гречні фраїрки”, кер Віра Кури-
ляк та солісток Люби Малярської з м. Монастирська, Лесі Грлицької м. Бу-
чач. В свою чергу, від працівників музею, директору було подаровано со-
рочку з лемківським орнаментом, вишиту науковим працівником музею 
Павлиною Феник.

Товариське спілкування продовжувалось завдячуючи голові товари-
ства Олександру Венгриновичу, який став меценатом нашого ювілею.

Ще довго лунали спогади, супроводжуючись лемківськими піснями в 
приємній, теплій обстановці гуртуючись в велику лемківську родину. Див-
лячись на все це пригадується лемківська поговірка “Вшитки лемки гев до 
купи”.

На святкуванні у музеї.
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“ЕКСПОЗИЦІЯ РІЗЬБИ В “ЛЕМКІВСЬКОМУ СЕЛІ” 

При в’їзді на Ватряне поле, гостей радо зустрічають так звані “газди” 
“Лемківського села” – 2-х метрові дерев’яні постаті “Лемка” і “Лемкині”, які 
були виготовлені на першому пленері різьбярів, що відбувався цього року 
з 01 по 30 березня на базі установи Тернопільської обласної ради “Музей-
ний комплекс “Лемківське село”. Виготовив їх із 100-літньої липи, яка рос-
ла біля музею, різьбяр з лемківським корінням Богдан Коваль з міста Ка-
луша (родом з). Відвідавши музейний комплекс, він був дуже вражений 
оновленими експозиціями, та доповнив свою колекцію, яка зберігається в 
нашому музеї (погруддя “Андрій Савка” та “Мати”), ще одною роботою з де-
рева під назвою “Депортація”.

Завдяки цьому пленеру, наш музей поповнився великою кількістю екс-
понатів з дерева. Своїми роботами нас порадували відомі лемківські май-
стри сьогодення: Михайло Завійський (м. Бережани) – скульптура “Марія 
Макара”, скульптура “Богдан-Ігор Антонич”, скульптура “Архангел Миха-
їл” та скульптура “Півень на писанці” та Ярослав Одрехівський (м. Труска-
вець) – стіл на ніжці з кореня дерева та ваза з пустотілого дерева.

На цьому наша експозиція різьби не закінчена, вона багата на роботи 
наших знаних скульпторів з дерева: Андрія Красівського, Василя Логази, 
Івана Максимовича, Андрія Орисика та шкатулки (касетки), топірці, тва-
рини і орли місцевих лемківських майстрів найрізноманітнішої форми та 
орнаменту.

Ми будемо раді доповнити експозицію музею вашими речами, які зве-
личать наш музей.

Щиро запрошуємо Вас відвідати музей, щоб оглянути експозицію і по-
ринути в нашу лемківську культуру.

Михайло Тиханський директор “Музейного 
комплексу “Лемківське село” м. Монастириська 

Марія Янко 

ПЛЕНЕР У ЗИНДРАНОВІ 

Пленер на рідній Лемковині – це завжди свято для душі моєї. Там  – 
справжній рай: спів пташок серед правічної недоторканої природи, дзюр-
котіння річки Панна, що веретеном звивається через усе село, неначе ви-
танцьовує “Карічку”! Рясний дощик і ясне сонечко, і туман яром, немов 
у пісні, – такими сюрпризами чарувало літечко мистців, що, милуючись 
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красою краєвидів, передавали на полотнах свій настрій, думка, малювали 
з великим натхненням, хотіли якнайбільше встигнути зробити…

Боже, скільки тут матеріалу для праці: малювала б і не виходила ні на 
хвилинку! Якби ще можна було не спати, а лише малювати, малювати, ма-
лювати!.. Лемківські хати з минулого століття, вітряний млин на колесах, 
церква, господарські прибудови, жорна, на яких мололи зерно на борош-
но, кузня з її  реманентом, інтер’єр помешкання всередині, речі домаш-
нього вжитку – все, як колись було вдома, у дитинстві батьків, та й, зре-
штою, у моєму дитинстві!.. Це не тільки речі минулого століття, це, навіть, 
з минулого тисячоліття – ось в який час ми живемо! А яка краса і багат-
ство колекції  лемківських строїв – чоловічих, жіночих! Тут і колиска для 
дитинки, і хатні ікони давнього друку, манекени з одягом священиків, ко-
лекція хрестів як церковних, так і знайдених на місці зруйнованих чи спа-
лених лемківських храмів!.. Фотографії  і речі військових часів Другої сві-
тової війни… Низький уклін і велика подяка Марії  і Федору Гочам, засно-
вникам і охоронцям багатої духовної і матеріальної спадщини батьків і 
прабатьків наших – ця родина свій вільний від роботи час присвятила зі-
бранню і збереженню цінностей, яких, без їх праці, могло вже і не існува-
ти! Для мене їхня діяльність – це справжній подвиг!.. Щодня приїздять до 
музею все нові відвідувачі не лише з сусідніх регіонів Польщі та України, 
його відвідують туристи з різних країн Європи, бувають навіть з амери-
канського континенту, з Австралії . Адже і туди нелегка доля занесла на-
ших земляків…

Час летить швидко… Щойно сонечко зі сходу через густе гілля зелених 
ялиць заглядало у моє віконечко, тішило теплом і світлом свого промін-
ня, а зараз – наче в піжмурки грає: заховалось за горою, мовляв, знайди 
мене… Ой сонечко ясне, невже ти втомилось, чи ти розгнівилось, іще не 
лягай… не слухає сонце – за гору сідає…

Наступного ранку, вдосвіта, десь о четвертій годині, коли найкращі 
сни сняться, тут живий будильник кукурікає, як у Святому письмі, та та-
кий голосистий, що хоч на сцену відправляй, і мікрофону не треба! Ку-ку-
рі-куууууууууууу! – співає. Потім затихає, а через годину знову: ку-ку-рі-
кууууууууууууу! Це, напевно, когут сонечко будить!

Вже й сонечко виглянуло з-за гори – всміхається, на траві – роса. Мов 
справжні перла, виблискує до сонця… Вмиваюся, як гусочка, справжньою 
джерельною водою і не натішуся: ото щастя!..

Чути голоси господарів, що з першим промінням сонця наводять лад 
у господарстві: доять корівок і виганяють їх на пасовисько, скликають 
птицю, щоб нагодувати… Аж виявляється, що вночі лис курку вкрав! От 
злодюга! Ліс – поруч, то він на добро людське ласий – і бігти йому неда-
лечко!..
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Сніданок – як для найповажніших гостей – все домашнього приготу-
вання, з власно -вирощених овочів і фруктів, молока, сиру, мяса (корови 
і птиця є в господарстві), чай, кава –вибирай, що хочеш! А на свіжому по-
вітрі все таке смачне!..

Залізні чотириколісні коні відвозили нас то до музею, то назад до готе-
лю. І так тричі на день! Вечорами та вдосвіта соловейко нас звеселяв своїм 
щебетанням! А як солодко спалося! Тишина: машини не гасають попід ві-
кна, як у місті, що заснути не можеш! І снилось мені… не пам’ятаю що саме, 
але щось гарне! Ганнуся Кирпан з Івано-Франківська так міцно спала після 
роботи, що навіть співу півня не почула! Вона була щаслива – адже пере-
бувала безпосередньо в мальовничій місцевості своїх рідних, що народи-
лися і зростали тут у сусідньому селі – Тилява, відвідала там свою родину. 
Не тільки малювала (ілюструвала легенду), а також готовила радіопереда-
чі спогадів про життя на Лемковині. Ми з Ганною мешкали під час плене-
ру в одній кімнаті – тому ділились враженнями та планами на наступний 
день, думками щодо нових творчих робіт, які будемо ще малювати…

Удома, у Львові, мені так не малюється, як на пленері – відволікають 
різні домашні чи по роботі справи. А тут – малюй, скільки хочеш, і скіль-
ки можеш! Все для цього постарався керівник проекту, директор музею п. 
Богдан Гоч: і полотна, і фарби! От тільки часу обмаль – лише тиждень! А 
так багато хочеться встигнути! Та й намалювати хочеться так, щоб за душу 
проймало кожного, хто прийде до музею і побачить мою працю. Малю-
вала, та чи вдалося так?!. Не знаю. Деякі художники роками опрацьову-
ють одну тему чи навіть полотно, вдосконалюючи їх. А тут час обмеже-
ний, а намалювати б не одну-дві, а більше. Про задум однієї з них хочу 
розповісти читачеві чи глядачам. Хоч коротко, для розуміння, що хотіла 
розповісти на такому невеличкому полотні. А там  – доля родини, доля 
землі… Зображені три жіночі фігури в етнографічному одягу, характер-
ному для західної, центральної і східної Лемковини. Жінка посередині, у 
хустині, мати двох дівчат, що стоять ліворуч і праворуч неї, є символом 
Лемковини-матері, що об’єднує схід і захід. Дві доні – то східна і західна 
Лемковина – що розкидана по світу – як доля моєї мами, Катерини – на 
схід, а її  рідної сестри, Марії  – далеко на захід… Жінка в хустині – мама, 
то моя бабуся Ганна. Я малювала цю картину в світлу пам’ять про них, 
моїх рідних, і про Лемковину… Люблю я цю прадідівську землю… Чи ціка-
во Тобі, любий Читачу, знати, про що думала я, коли малювала їх?.. Про 
їхню трагічну долю… Чи можливо в декількох рядочках її  описати?.. Ні! Як 
і пережити!.. Але спробую описати хоч деякі моменти з їхнього життя. Бо 
вони, як і вся лемківська родина, вирвані з корінням з лемківської землі і 
розкидані по світу! І багато хто з виселених родин ніколи більше не зустрі-
лися і навіть не знають одні про одних!..
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Під час Другої світової війни у моєї бабусі Ганни (по маминій лінії ) на 
той час було четверо діточок: Марія, Кася (моя мама), Василько і Іван-
ко. Коли, здавалось, війна закінчується, і можна буде після пережито-
го зітхнути з полегшенням, насправді ж надходив час ще важчих і тра-
гічніших випробовувань. Пятнадцятилітню донечку Марію – як найстар-
шу – хоч родина і переховувала її , та німці знайшли і відправили на робо-
ти в Німеччину. У вересні 1944 року сім’ю моїх діда Антона і бабусі Ганни 
(тоді вони були ще молодими) разом з іншими родинами односельчан 
було відправлено товарними вагонами в голодні степи повоєнної схід-
ної України – у Дніпропетровську область. Найменшому, Іванкові, було 
тоді лише два рочки… Там же, зразу по приїзді, народився ще один си-
нок – Миколка. Привезений з дому господарський реманент забрано до 
колгоспу. Поселили у хату землянку разом з іншими членами великої ро-
дини. З новозбудованої дідом Антоном великої хати серед зелених гір з 
цілющою водою у джерелах і потоках – переселили до пекучого степу, де 
лише гола стерня… Від голоду мама вся опухла, і з неї у Дніпропетров-
ській лікарні викачували воду. Залишився грубий шрам через усе тіло: на 
дівчинці вчилася робити операції  молода лікарка-жидівка (зі слів мами). 
Опухлі від голоду, вимінюючи останні речі на продукти, ночами поверта-
лись на захід. Зупинились на Тернопільщині, бо додому через кордон ні-
кого не пускали. Але і тут 1946–1947 повоєнні роки були голодними не 
лише для переселенців, а й для місцевих жителів: запровадження колгос-
пів та відбирання продуктових “залишків” у селян давалося взнаки усім. 
Мама розповідала, що “люди від голоду вмирали під плотами” …Але про 
це – іншим разом…

І знову – глиняна хата – пустка, без вікон і дверей, накрита соломою, 
через яку виднілось небо і зірки… Сяк-так її  поправили, якось перезиму-
вали… Їсти зовсім не було що: всі знову попухли. Дід, тоді ще молодий чо-
ловік, обезсилений, не міг підвестися з лави… Бабуся Ганна змушена була 
залишити дітей з немічним чоловіком і пішла жебрати – просити по селах 
хоч по картоплині… Застудилася, захворіла і незабаром померла. Поми-
раючи, бідкалася, плакала-ридала, питаючи у Бога, де моя Маруся, чи хоч 
жива на цім світі?.. Так і не дізналась. Односельці розповідали, що коли 
ховали матір, діти дуже плакали. А найменший, дворічний “ Микола так 
кликав маму, що, здавалось, тим плачем викличе маму з гробу”… Залиши-
лись малолітні сироти. Дітей жаліла та іноді підгодовувала сусідка з до-
брим серцем. Діда і малолітню маму змусили ходити робити до колгоспу 
за трудодні… Бабусі Ганни я ніколи не бачила. Лише на фотографії … Так і 
стоїть вона на картині, молода і гарна, з красунями – донечками, Марією 
і Катериною, в руці – свічечка – як символ світла Божого провидіння про 
минуле, теперішнє і майбутнє… Зараз вони, мабуть, дивляться з неба на 
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мене і радіють, що я про них пам’ятаю… Памятаймо всі про своїх рідних, 
замучених, гнаних і голодних, які дали нам життя…

У нашій дружній компанії  були ще три митці з Польщі  – різьбяр по 
дереву Стефан Мальчевський, художниці Інга Кінг і Марія Мостек. Мені 
було дуже цікаво бачити, як працюють польські коліжанки: адже у них зо-
всім інша школа, вони, мабуть, більше бувають на міжнародних плене-
рах. Пошуки свого стилю у Інги і класична манера живопису у Марисі за-
хоплювали! Працям п. Марії  даю високу оцінку. Може не маю права оці-
нювати, бо хто я така?!. Такий собі митець, що творить, коли може, залеж-
но від обставин… І все ж визнаю добрий професійний рівень п. Марисі. 
До того ж, ці дві миловидні панянки виявились такими гарними приятель-
ками, що ми дуже подружились! Вже потім з ними їздили разом не лише 
малювати до музею, а й на відкриття персональної виставки живопису їх-
ньої коліжанки, відвідали меморіальний музей Марії  Конопніцької, побу-
вали на горі св. Яна коло Дуклі…

Та не обійшлося в час пленеру і без сумної події : помер Владика Адам 
у Сяноці. Приїхали на парастас… Багато священиків правили, чимало па-
рафіян прийшли помолитися разом та попрощатися… Царство небесне 
Вам, дорогий Владико, вічна пам’ять і велика сердечна Вам дяка за лю-
бов до народу, яку Ви пронесли через усе своє життя… Не раз Ви вітали 
мене у своїй домівці… При житті Ви не дозволили поцілувати Вашу руку… 
Того вечора, прощаючись з Вами, я вперше поцілувала її … Божечку, чому 
вона така холодна сьогодні?.. Я більше не почую Вашого голосу, не поба-
чу Вашої щирої усмішки… Ви ніколи більше не спитаєте мене, як ми там, 
на Україні… І сльози жалю покотилися з моїх очей…

Залишалось ще кілька днів до закінчення пленеру. Творча атмосфера 
сприяла праці. Я на іншому полотні намалювала лемкиню, яка поверта-
ється з корівками додому. Моя мама навчила любити мене і корівок, бо “ 
вони як мама “, годують нас – молочком, сметаною, маслом… Та й сама я 
виросла в селі: ще до школи не ходила, а вже самостійно доїла нашу ко-
рівку, коли тато і мама були на роботі. Обходила, носила їй воду у відрі 
пити. А тут – у Зиндранові, стільки подібних красунь самі пасуться на за-
пашних травах! Ну, як їх не малювати!..

Мов освячена візитка, мов освячений оберіг, біля музею красується 
на постаменті невеличка фігура Божої матері з Ісусиком на руках. Гарна 
така! Ще при першому приїзді до музею багато років тому облюбувала її , 
фотографувала. А тепер також і намалювала. Зробила пару етюдів. Ці зга-
дані три роботи я залишила для експозиції  музею.

Щиро дякую родині Гочів за спілкування з ними і радість творення у їх 
музеї. Доброго здоров’я Вам, дорогі, та процвітання музею на многая літа!
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ЮВІЛЯР У ЛЕМКІВСЬКОМУ СЕЛІ

У “Музейному комплексі “Лемківське село” важлива подія: 60-років ди-
ректору Михайлу Тиханському, який народився 4 квітня 1956 року в с. До-
броводи Монастириського району в багатодітній депортованій сім’ї  з с. 

Мілик Новосанчівського повіту Краків-
ського воєводства (Лемківщина).

Засновник та перший директор му-
зею лемківської культури м. Монасти-
риська. Музей відкритий 3  листопа-
да 1996 року і створений з метою аси-
міляції  лемків, збереження їх культури, 
мови, побуту, обрядів.

Завдяки старанню Михайла Тихан-
ського відбулась реорганізація музею і 
з 2011 року музей носить назву “Музей-
ний комплекс “Лемківське село”. Кож-
ного року музей збагачується експона-

тами і на даний час тут міститься близько 3 тис. Великою заслугою є ро-
бота Михайла Миколайовича саме в збиранні експонатів, без нього не об-
ходиться не один виїзд. Не втрачає кваліфікації  будівельника, яку здобув 
ще 1988 році. За його ініціативи розбудовується наш музей під відкритим 
небом. В 2015 році завершилося будівництво нового будиночка стилізова-
ного під кузню.

Не варто забувати про те, що Михайло Миколайович є незмінним ста-
ростою фестивалю “Дзвони Лемківщини”, який проводиться щорічно в 
першу суботу серпня. Також є членом колегії  всеукраїнського товариства 
Лемківщини.

Фанатично любить свій край лемків-
ський, славить його красу і велич своєю 
діяльністю. А також не забуває виховува-
ти нове покоління молодих лемкі. Завзя-
то залучає до розбудови музею своїх вну-
ків Віктора та Сергії , не обходятить без їх 
допомоги і щорічний фестиваль Дзвони 
Лемківщини, на якому старанно працює 
вся його велика родина: дружина Оль-
га, дочка Людмила, син Роман, зять Во-
лодимир, невістка Інна, а також брати 
Василь з Доброводів та Ігор з Краснояр-
ська, племінники, та похресники..
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Ця робота приносить нашому директору натхнення для подальшої 
творчості на лемківській ниві.

Бажаємо нашому ювіляру радості, міцного – преміцного здоров’я, до-
брого настрою, великого натхнення до нових трудових і творчих здобут-
ків. На Многая літа!

З повагою працівники “Музейного комплексу “Лемківське село”, 
товариство “Лемківщина” та хор Яворина м. Монастириська.

“СТУДЕНЬЦІ” – 25 РОКІВ

Ось вже чверть століття у барвистий пісенний вінок України вплітає 
цвіт самобутньої лемківської пісні народний фольклорно-етнографічний 
ансамбль пісні і танцю “Студенька” палацу культури “Мінерал”. “Як сой за-
шпіват хор із Калуша, то шя озиват лемківска душа”- саме ці слова лемків-
ського поета В. Хомика найкраще характеризують колектив, який я на да-
ний час маю честь очолювати. Учасниками колективу є переселенці з Лем-
ківщини, їхні нащадки та члени родин. Основу репертуару складають ав-
тентичні лемківські народні пісні, які виконуються на горлицько-ясельській 
говірці, притаманній місцевості, звідки походить більшість учасників “Сту-
деньки”. Також своєрідною “візиткою” колективу є автентичний лемків-
ський стрій жіночого складу ансамблю  – винесений з опаленого дому і 
дбайливо збережений до наших днів. “Студенька” зачаровує своїх слухачів 
щирістю виконання, самобутнім колоритом лемківських пісень, які ввібра-
ли в себе шум прадавніх смерек і черкіт гірських потоків, радості і прикрос-
ті людського буття, безмежну любов лемка до рідного краю.

А починалось усе у далекому 1992 році. На той час у Калуші вже про-
живало чимало лемківських родин. Вирвані з корінням з рідних Бескидів 
і віднесені вітрами воєнного лихоліття на Україну, лемки не відцуралися 
рідної бесіди, рідної співанки. Пісня гуртувала людей на чужині, не дава-
ла впасти у відчай у найважчі хвилини, була тим єдиним місточком, який 
єднав їх з втраченою отчою домівкою. Спочатку співали у родинах, у колі 
друзів, а згодом, з ініціативи активістів Калуської міської організації  Всеу-
країнського товариства “Лемківщина” Василя Хамули, Василя Шкимби, Пе-
тра Ханаса, Емілії  Ятчишин, Петра і Антона Хомиків та інших було створе-
но лемківський хор, який згодом отримав назву “Студенька”. Перші репе-
тиції  – “проби” відбувалися на обійсті Емілії  Ятчишин – справжньої бере-
гині лемківської пісні, багаторічної старости колективу, а пізніше ансамбль 
поповнив творчу сім’ю колективів палацу культури “Мінерал”. За високий 
рівень виконавської майстерності і активну діяльність з розвитку україн-
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ського національного мистецтва 17 грудня 1996 р. “Студеньці” було при-
своєно звання “народний аматорський”, яке колектив з гідністю несе і ре-
гулярно підтверджує.

Ось вже впродовж 25-ти років НФЕАПіТ “Студенька” активно пропагує 
самобутню лемківську культуру. Ансамбль є активним учасником місь-
ких культурно- мистецьких заходів. Колектив також неодноразово висту-
пав перед делегатами Всеукраїнських конгресів лемків у Тернополі, Івано-
Франківську. Аматори “Студеньки” мали нагоду виступати на Майдані 
Незалежності в м. Києві та в Колонній залі ім. М. В. Лисенка Національ-
ної філармонії  України, в залі Національної опери м. Львова, зі сцени яких 
своїм співом гріли душу краян, змушували їхні серця прискорено битися, 
зі сльозами на очах згадувати отчий край.

“Студенька” є активним учасником лемківських культурно-мистецьких 
заходів: фестивалів “Дзвони Лемківщини (м.Монастириськ), “Гомін Лемків-
щини” (с.Зимна вода), “Родослав” (м.Івано-Франківськ), фестивалю- кон-
курсу “Пісні незабутого краю” (м.Городок), де тричі отримувала почесне 
звання лауреата – двічі 2-ї премії , а у 2016 р.- 1-ї премії .

Колектив щороку відвідує Лемківщину. У Польщі спів “Студеньки” 
неодноразово звучав на святах лемківської культури “Лемківска Ватра” 
(с.Ждиня), “Лемківска Ватра на чужині (с.Михалово), “Від Русаль до Яна” 
(с.Зиндранова), на “Лемківських кєрмешах” у с.Вільхівець і Святкова Вели-
ка, на Міжнародному фестивалі фольклору Карпат (м.Ясло).

Слід відзначити, що своїми успіхами “Студенька” завдячує насамперед 
людям, які долучилися до створення та становлення колективу. Свої перші 
кроки як мистецький колектив “Студенька” робила під орудою Василя Ха-
мули, Лесі Ланик, Василя Судика. Пізніше з колективом працювала Богда-
на Онисько. Її наполеглива праця, а також допомога відомого калуського 
хореографа Людмили Коваль сприяла присвоєнню колективу звання “на-
родний аматорський”. Потім керівниками “Студеньки” були Світлана Пе-
трущак, Лідія Олійник (Туз), Володимир Нагловський, який сьогодні є кон-
цертмейстером ансамблю, неперевершеним знавцем лемківських мело-
дій, душею колективу.

“Студенька” завжди була багата талановитими аматорами. Ветерани 
колективу – Гелем Емілія, Нагловська Ольга, Василь Сипляк, Ольга Троян 
співають в ансамблі з початку створення. Окрасою “Студеньки” були соліс-
ти – Антон Хомик, Іван Дзямба, а сьогодні “золотим голосом” ансамблю є 
Ольга Лагойда. Спів “Студеньки” вдало доповнюють авторські поезії  учас-
ників колективу Ольги Троян та Володимира Драня. Хочеться подякува-
ти кожному, хто був учасником ансамблю, хто віддав йому частинку сво-
єї душі, свого серця. На жаль, час невблаганний, і багатьох аматорів “Сту-
деньки” вже немає серед нас, але всі вони живуть у нашій пам’яті, у наших 
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спогадах. Ми віримо, що Господь покликав їх до небесного хору, щоб у ви-
щих світах, у райському саду звучала і лемківська пісня.

Слід відзначити, що успішна діяльність “Студеньки” була б неможли-
ва без підтримки небайдужих людей. Від імені всього колективу і особисто 
від себе хочу подякувати владі міста, управлінню культури, національнос-
тей та релігій Калуської міської ради, адміністрації  палацу культури “Міне-
рал”, Калуській міській організації  Всеукраїнського товариства “Лемківщи-
на”, меценатам і благодійникам та всім, хто впродовж 25-ти років підтри-
мував колектив, сприяв його розвитку та творчому зростанню.

25-ти літній ювілей – велика радість для”Студеньки”, але в цій даті є і 
нотка смутку, адже багато учасників колективу досягли поважного віку – 
70–80  років, тож дуже актуальним є питання омолодження ансамблю. 
Дуже хочеться, щоб в” Студеньку” постійно вливалися свіжі молоді сили, 
щоб середнє та молодше покоління лемків пам’ятало свій родовід і актив-
ніше долучалося до вивчення та збереження самобутньої культури пред-
ків. Відзначаючи поважний ювілей, “ Студенька” живе надією на краще і 
сповнена прагнення і надалі відроджувати і зберігати коштовні перлини 
лемківської народної пісні, збагачуючи фольклорну спадщину українсько-
го народу.

Керівник Народного фольклорно-етнографічного ансамблю пісні
 і танцю “Студенька” Наталія Гуменюк.

ВІДКРИТТЯ ОНОВЛЕНОГО МУЗЕЮ ВИШИВАНИХ ІКОН 
ОТЦЯ ДОКТОРА ДМИТРА БЛАЖЕЙОВСЬКОГО 

З нагоди ювілейного року,106-ї річниці з дня народження, відомо-
го церковного історика, митця та священника отця доктора Дмитра Бла-
жейовського відкрито оновлений Музей вишиваних ікон та образів ав-
тора. У зв’язку із переїздом у нове приміщення, музей продовжив свою 
культурно-просвітницьку роботу за адресою: м. Львів, вул. Театральна,26. 
Приміщення музею знаходиться в самому центрі Львова, біля Націо-
нального Академічного театру ім. Марії  Заньковецької. Нове приміщен-
ня складається з двох світлих просторих експозиційних залів, кабінету ад-
міністрації  та музейного сховища. Ідея з переїздом в краще приміщен-
ня стала гарним прикладом для увіковічення і пошанування пам’яті про 
о. Дмитра, який за своє життя доклав багато сил та енергії  для створення 
унікальної колекції  вишиваних ікон.

Його задум і втілення цієї праці припадають на 70 –ті роки минулого 
століття. На цей час отцеві Дмитру виповнилось 60 років, але це його не 
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спинило. Працелюбний отець вишивав щодня по 8–10 годин на день. Сам 
малював на міліметровому папері схеми і вишивав лише тоді, коли його 
задовольняв взірець. Мав свій українізований стиль у мистецтві вишив-
ки: комбінація різних технік шитва – гобеленний шов, хрестик, на півхрес-
тик, низинка та інші. Його ікони канонічні і слугують сакральним мисте-
цтвом для оздоблення храмів (хоругви, плащаниці, фелони, стихарі, об-
руси, ілитони). Вважав, що вишивана ікона підкреслює українську само-
бутність, вона унікальна у світі, тому так популяризував її . У своїх науко-
вих працях, а також у вишивці намагався об’єднати в одне ціле свій україн-
ський народ і створити єдину помісну українську Церкву з Київським Пре-
столом. У доробку автора понад 350 вишиваних ікон.

Отець Дмитро не шукав слави чи матеріальної винагороди. Своїм ко-
штом організовував виставки, прагнучи одного: утвердити вишивану іко-
ну у традиції  українського народу, зацікавити нею людей – адже її  ство-
рення доступне кожному. З моменту проголошення Незалежності почав 
приїжджати в Україну із своїми роботами (його ікони були представленні 
у 160 містах України). Поза тим, видавав 14 збірок “Українських релігійних 
вишивок” (300 різновидів взірців), за якими люди могли б вишивати вслід 
за ним. Сьогодні його ікони є у катедральних соборах Мюнхена, Люрду, 
Львова, у різних куточках світу. Його хоругви були на святкуванні тисячо-
ліття Хрещення України-Руси у Римі в 1988 р. Поза тим отець доктор Дми-
тро Блажейовський займався науковою працею, був доктором історії  та 
доктором теології . У його науковій спадщині 26 наукових праць та унікаль-
ні історичні шематизми УГКЦ.

У центрі історичного Львова на проспекті Чорновола, 2 А – ще у да-
лекому 1999 році розмістився Музей вишиваних ікон отця доктора Дми-
тра Блажейовського. Заснований він був автором для популяризації  укра-
їнського мистецтва – вишивки. І після 17 років існування у Львові музею 
автора, для подальшої праці по збереженню та популяризації  сакрального 
мистецтва вишивки, музей переїхав у нове приміщення.

У переддень свята Юрія Змієборця, 5 травня 2016 року, урочисто було 
освячене нове приміщення музею Владикою Володимиром Груцою єпис-
копом помічником Львівської архиєпархії  УГКЦ. Серед присутніх на від-
критті, відомих громадських діячів Львова, представників міської ради, 
краєзнавців та священників, серед яких були о. Володимир Сичак, о. Во-
лодимир Грицайко, о. Ярослав Чучвара та багато інших цікавих особис-
тостей слова подяки виголосив директор Музею о. Ігор Ковальчук. Учас-
никами урочистого відкриття стали: Степан Майкович -голова Львівсько-
го обласного товариства “Лемківщини”, Іван Челак – член Київського това-
риства “Лемківщина” ім. Ігора –Богдана Антонича; та Петро Гандяк – голо-
ва фундації  дослідження Лемківщини у м. Львові, який зазначив що це уні-
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кальний музей в Україні, який пов’язаний з видатним сином лемківського 
краю, продовжувачем лемківських традицій, дослідником української іс-
торії  – о. др. Д. Блажейовським. В першому залі музею представлені осо-
бисті речі автора, подарунки та нагороди, а також з рідного краю автора 
(с. Вислок Горішній, біля Сянока) лемківська писанка та капелюх. Цікаву 
концертну програму презентувала Народна капела бандуристок “Зоряни-
ця” під керівництвом імості Зеновії  Сичак. Із словами подяки про титаніч-
ну працю отця Дмитра на ниві сакрального мистецтва та історичної пам’яті 
виступив кандидат технічних наук, доцент КІПДМ ЛНАМ, заслужений пра-
цівник культури України Валерій Малиновський. Він зачитав кілька лис-
тів з особистої переписки з о. др. Дмитром Блажейовським, зауваживши, 
що він був прекрасним співрозмовником, патріотом, який гаряче вболі-
вав про майбуття України, і що його настанови стали пророчими. Останні 
роки життя о. Блажейовський прожив у Львові, опікувався музеєм та далі 
творив. Відійшов у вічність отець доктор Дмитро Блажейовський 23 квітня 
2011 року на 101 році життя. Похований у Львові на Янівському кладовищі.
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Впевнені, що сьогодні та в майбутньому українці будуть із вдячністю 
згадувати цю видатну людину, віддану служінню Богові, науці та мисте-
цтву. Його життя було наповнене жертовністю та посвятою для україн-
ського народу. Запрошуємо відвідати Музей вишиваних ікон отця док-
тора Дмитра Блажейовського, який працює щодня крім понеділка з 
10:00–18:00 без перерви.

Контактний телефон +3803222553691 
E-mail: blazejowskyj@gmail.com 
Web: blazejowskyj.com 

о.Ігор Ковальчук, Директор музею, 
Струк Наталія, 

Науковий працівник музею.

НАРОДНИЙ АНСАМБЛЬ ПІСНІ І ТАНЦЮ “ЛЕМКОВИНА” 
ВІТАЄ СВОЇХ ЮВІЛЯРІВ 

У 2016 році відзначили пам’ятні дати:
65-ліття від дня народження відсвяткувала Анна Іванівна Головчак, яка 

з перших днів створення хорового колективу є активною учасницею, спі-
вачкою партії  сопрано, патріоткою лемківської культури.

60-Гусак Анна Семенівна 
55 – Смалюх Андрій і Войцеховська Ольга 
У 2017 будемо вітати з:
80-річчям Ощіпка Миколу Михайловича, активного учасника не лише 

“Лемковини”, а й хору товариства Надсяння та інших творчих колективів.
75-літтям незмінного старосту “Лемковини” Сухого Івана Миколайовича.
55-річчям Кульчицьку Лесю і Богдана Пастуха.
Складаємо щирі вітання і побажання нашим ювілярам міцного здоро-

вя, Божої опіки і ще багато- багато років плідної праці в “Лемковині”!

Степан Кищак 

НАРОДНИЙ АНСАМБЛЬ ПІСНІ І ТАНЦЮ “ЛЕМКОВИНА” 
РЕПРЕЗЕНТУЄ ЛЕМКІВЩИНУ В УСЬОМУ СВІТІ

“Лемковина”  – унікальний хоровий колектив в Україні, витоки якого 
сягають своїм корінням у глибоку минувшину Лемківщини. Лемківський 
край західної частини України завжди славився неповторною пісенною 
культурою. Природна ізоляція Карпат сприяла збереженню пісенних пер-
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лин минулих віків. Пісні лемків – однієї з карпатських етнографічних груп 
українського народу – відзначалися особливим розмаїттям, романтичніс-
тю і мелодійністю. Окрема місцевість, село – і завжди щось оригінальне, 

гідне подиву. Пісен-
на творчість Лем-
ківщини, наче ве-
селковий килим, де 
сплітаються багато 
кольо рових ниток. 
Її створенню нема-
ло сприяла чудо-
ва природа карпат-
ських верховин, го-
мін прозорих пото-
ків, краса полонин. 
В піснях з поколін-
ня в покоління пе-

редавалася історія, сокровенні думки, почуття і прагнення людей. В них 
простежується життя і побут, вдача і погляди, глибина і краса лемка, його 
внутрішнього світу.

Лемківські співанки у своїй художній сутності близькі до загальноукра-
їнського фольклору, проте мають свої особливості. Плекання і популяриза-
ція народного мелосу лемків, як складової частини української культури – 
це головна мета хору. Унікальність хору в тому, що він служить збережен-
ню та подальшому розвитку самобутньої лемківської культури, яку було 
поставлено на грань знищення сумнозвісними подіями акції  1944–47 рр. 
“Вісла”, внаслідок якої був депортований з рідних земель лемківський на-
род та народи Надсяння, Любачівщини, Холмщини та Підляшшя.

Хор “Лемковина” був створений у вересні 1969 року ентузіастами з де-
портованої Лемківщини з метою популяризації  багатої музичної і пісенної 
спадщини лемків, донесення її  до всього українського народу в процесі на-
ціонального відродження. Лемки з Рудна, Зимної Води та Львова зоргані-
зували при будинку культури в Рудно хор, щоб не забути і зберегти бать-
ківські пісні.

Ядро репертуару “Лемковини” складають народні пісні. Належна ува-
га надається творам українських композиторів минулого та сучаснос-
ті: С. Людкевича, А. Кос-Анатольського, С. Козака, М. Колеси, В. Флиса, 
І.Майчика, О. Гижі, Михайла і Романа Соболевських, М. Дацка.

У творчій біографії  ансамблю понад 1600  концертів, серед яких і га-
строльні, практично в усіх історичних куточках України, де розсіяні лем-
ки – це по Івано-Франківській, Тернопільській, Закарпатській, Луганській, 
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Черкаській, Львівській областях, а ще були Крим та Київ. Музичні доро-
ги вели колектив в Естонію, Латвію, Литву, Словаччину, Німеччину, Поль-
щу – це Вроцлав, Лігниця, Шпротава, Ельблонг, Любін, Пшемків та на що-
річний фестиваль культури “Лемківська ватра” в Ждині. Найголовніше це 
те, що вперше у концертних залах поруч з хористами майорів наш держав-
ний прапор, могутньо лунав державний гімн. Потрібно особливо відзна-
чити, що у 1990–91 рр. хор провів велику агітаційно-концертну роботу на 
Черкащині в шевченківському краю, виконуючи твори нашого Кобзаря. З 
жалем відзначали хористи той факт, що партійні керівники примушували 
заховати від людей національний прапор.

До досягнень “Лемковини” можна додати випуск у світ двох платівок 
“Співає Лемковина” і “Заграй мі гудачку”, участь колективу у двох доку-
ментальних кінострічках, її  численні виступи по радіо, телебаченні, зокре-
ма у телетурнірі “Сонячні кларнети”, у масових мистецьких заходах з на-
годи державних та релігійних свят, участь у Літургіях в лемківській церкві 
св. Володимира і Ольги.

Розповідаючи про творчий шлях “Лемковини”, хочеться з вдячністю та 
сердечністю згадати тих уже небагатьох ентузіастів, які були з перших днів 
колективу і дотепер є його опорою – це Тереза Кищак, Анна Головчак та 
Іван Сушко. На сьогодні хор – згуртований колектив під керівництвом ди-
ригента Юрія Кондратенка, в якому панує високий дух, велика працьови-
тість та любов до пісні. У хорі співають не тільки лемки, але ті, які люблять 
хорове мистецтво. Вони є кістяком і окрасою хору: Сухий Іван – староста, 
Смалюх Андрій, Стародуб Павло, Слободян Роман, Шпунт Богдан, Ощіп-
ко Микола, Дзиндра Остап, Кульчицька Леся, Пасько Рома, Антіпова Анна, 
Сімчук Леся, Рубашна Іра, Тупісь Марія, Боровець Надя, Кісь Наталя, Буга 
Наталя, Велика Люба. І всім решта хористам велика подяка, які сумлінно 
працюють в “Лемковині” і репрезентують лемківські пісні по всьому світі: 
Лаб’яку Осипу, Назарку Роману, Дзюб Ярославові, Басюку Тарасові, Мізе-
раку Мирославу, Наваляному Андрію, Сенчині Олегу, Заболотному Ігорю, 
Сало Михайлу, Волошинській Анні, Стефанко Олі, Федоро Олі, Новицькій 
Марті, Беласик Олі, Баган Марії , Оприск Марії , Моті Любі, Кровицькій На-
талі, Войцеховській Олі, Стичинській Вікторії , Сім’як Дарії . Літературною 
окрасою хору є авторські твори обдарованого лемківського поета Богда-
на Пастуха, який супроводжує концерти ансамблю. А танцюристи “Лемко-
вини” під керівництвом Кіяха Андрія доповнюють, підсилюють хористів та 
звеселяють слухачів, які їх обдаровують щирими оплесками.

Вже 48 років лунає Україною та за її  межами спів народного ансамб-
лю пісні і танцю “Лемковина”, хористи різних поколінь та професій гордо 
несуть пісню Лемківщини, яка дзвінким потоком вливається в загальноу-
країнську музичну культуру.
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Софія Булик-Верхола 

ДО ІСТОРІЇ ХОРОВОЇ КАПЕЛИ “ЛЕМКОВИНА” 
Й ОРКЕСТРУ УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ІНСТРУМЕНТІВ 

“ЛЕМКІВСЬКІ ГУДАКИ” 

Восени 1969  року при Руднівському будинку культури було створе-
но хоровий колектив, який своїм завданням ставив утвердження хорової 
культури лемків, які в 1944–1947 роках були депортовані в результаті сум-
нозвісної операції  “Вісла” по всіх усюдах: і на землі “одзискані” в Польщі, і 
в Радянську Україну від Донбасу до Тернопільщини, Івано-Франківщини, 
Львівщини. Назвали капелу “Лемковина”.

Ініціаторами заснування хорової капели були такі шановані особис-
тості як Анатолій Кос-Анатольський, сестри Марія, Даниїла та Ніна Бай-
ко, Роман Соболевський, Іван Красовський, Ілля Чулик, Петро Когут, Ва-
силь Одрехівський, Іван Желем, Павло Юрківський, Дмитро Байса та ін. 
Керівниками були Роман Кокотайло (1969–1970), Михайло Мокрецький 
(1970–1972), Тарас Матвії в (1972–1973), Ігор Циклінський (1973–1975), які 
пропрацювали в капелі від року до двох і все ж зуміли закласти основи 
майбутнього уславленого колективу, знаного в Україні, Польщі, Словаччи-
ні, Німеччині, Естонії .

Від січня 1975 року до грудня 1997 року керував хором Іван Кушнір – ви-
пускник Львівської консерваторії  ім. М. Лисенка, виходець із Лемківської 
землі (с. Бондарівка), який був духовно пов’язаний з фольклорним мисте-
цтвом рідного краю.

1979 року до 10-річчя “Лемковини” при капелі було засновано оркестр 
українських народних інструментів  – з’явилися “Лемківські гудаки”. Пер-
шим керівником цього оркестру був Зиновій Булик – філолог, керівник ана-
логічного оркестру в університетському фольклорно-етнографічному ан-
самблі “Черемош” (1963–1969), учень і приятель відомого оркеструвальни-
ка, знавця народного (гуцульського, бойківського, лемківського) інструмен-
тарію Тараса Ремешила. 1970 року Зиновій Булик був усунений від керів-
ництва оркестром “Черемош”, а в 1973 році змушений був піти з універси-
тету через підозру в розповсюдженні дисидентської літератури. Протягом 
1973–1977 років учителював у російській школі № 43, а від 1977 до 1987 року 
викладав українську мову, літературу та естетику в ПТУ №17 і погодинно в 
Львівському державному музичному училищі імені С. Людкевича. Можна 
вважати, що йому пощастило, бо дехто з його товаришів не міг влаштува-
тися на робату за спеціальністю, зокрема, його однокурсник Богдан Горинь 
змушений був працювати кочегаром. Зиновій Булик поринув у педагогічну 
стихію і про музику почав поволі забувати. Але відбулося щось несамовите.
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22  травня 1972  року Львів, Україна та навіть увесь Радянський Союз 
прощався зі своїм улюбленцем, студентом консерваторії , молодим, над-
звичайно талановитим композитором Володимиром Івасюком, убієнним 
радянськими спецслужбами. Такого велелюддя (50 тисяч зафіксували то-
дішні мас-медіа) Львів не бачив від 5 листопада 1944 року, коли ховали 
митрополита Андрея Шептицького. Саме в часі прощання з Володею Івсю-
ком поблизу будинку № 106 на вулиці Маяковського (тепер Костя Левиць-
кого), в якому проживав покійний, Зиновій Булик зустрів Івана Кушніра, з 
яким був знайомий ще з часів, коли Іван Максимович керував ансамблем 
“Дністер” при Львівському будинку вчителя. Та й дружина диригента Ольга 
Дракус грала колись у оркестрі “Черемоша” на бандурі, і діти Буликів і Куш-
нірів вчилися в музичній школі імені С. Крушельницької.

Іван Кушнір неодноразово пропонував Зиновієві Булику організувати 
оркестр “Лемківських гудаків” при хорі “Лемковина”, а після цієї зустрічі 
про це було остаточно домовлено. У найближчу середу розпочалася ре-
петиція новоствореного оркестру в приміщенні школи № 55, що на вулиці 
Є. Коновальця. Зібралися колишні черемошанці: скрипаль Андрій Луцик, 
віолончелістка Людмила Войтюк, сопілкарі Аскольд Гнатів і Дмитро Дідо-
вський, бандуристки Ольга Кушнір-Дракус, Юля Слаба-Смертига, Люба 
Мороз-Козак, цимбаліст Степан Міщук, контрабасист Юрій Мазурак.

До репертуару новоствореного оркестру увійшли твори, які виконува-
ли черемошанці: “В’язанка українських (гуцульських) мелодій” Тараса Ре-
мешила, коломийка-хоровід “Гонивітер” Анатолія Кос-Анатольського, “Еле-
гія пам’яті Тараса Шевченка” Миколи Лисенка, а також нові лемківські ор-
кестрові твори: “Лемківський марш” Ярослава Трохановського, “В’язанка 
лемківських мелодій” Анатолія Кос-Анатольського та безліч супроводів до 
лемківських народних пісень для хору та солістів: “Гей, до нас, хлопці, до 
нас”, “Моя мила задремала”, “Горі шаришом”, “Зашуміли ліси” та ін.

У тодішній “Лемковині” панувала творча атмосфера – на репетицію ор-
кестру приходили старости капели: Петро Юрковський (1969–1982), Дми-
тро Байса (1983–1988), Іван Сенько (1991–1997), поповнювали склад ор-
кестру скрипалі Олександра Шніцар-Юрик, Леся Шуп’яна, Олена Копис-
тянська, Галина Папка, Микола Дмитерко, Назар Новосад, Тетяна Соб-
чук, Олег Микулович, Марія Живко, віолончелістка Аріадна Михайлович, 
бандуристки Лариса Курач, Наталія Скарвінко-Якимець, Марія Хом’як-
Наконечна та уся рідня керівників капели і оркестру: Кушніри  – Андрій 
(скрипаль), Олесь і Олена (хористи), Ольга (бандуристка), Булики – Маркі-
ян (скрипаль), Софія (хористка).

Поповненню репертуару хору і оркестру сприяли відомі львівські 
композитори-аранжувальники – знавці української народної лемківської 
пісні Іван Майчик, Мирон Дацко і Роман Цись.
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У 1980–1990-і роки, як слушно зауважують Іван Сенько та Ольга Фабри-
ка у книжці “Народна хорова капела “Лемковина”. Творча біографія колек-
тиву” [Львів: “Каменяр”, – 2004, с. 14], були роками “коли “Лемковина пере-
бувала у своєму творчому апогеї” і лемківські гудаки сприяли цьому успі-
хові колективу.

Ансамбль проводив активну громадську роботу, брав участь у концер-
ті на підтримку на посаду львівського мера Василя Шпіцера (1991–1994), 
який поряд з першим мером Львова Богданом Котиком (1989–1991) вия-
вився одним із найуспішніших керманичів міста Лева.

З 1979 року “Лемковина” веде активну концертну діяльність не лише у 
Львові, а й у містах і селах Львівщини, здійснює концертні поїздки до зем-
ляків, що проживали на Тернопільщині, Івано-Франківщині, Закарпатті.

1989 року впала “залізна комуністична завіса” і колектив здійснив пер-
шу поїздку до рідного краю, тобто до Польщі, де з великим успіхом ви-
ступали в Горлицях, Білянці, Лосю, а на зворотній дорозі у Перемишлі в 
Українському народному домі. А з 1990 року “Лемковина” регулярно брала 
участь у концертах на щорічному фестивалі лемківської культури “Лемків-
ська ватра” у селі Ждиня (Польща), вперше лемків’яни були на святі україн-
ської культури у Свиднику (Словаччина), а також у Західній Польщі (Вроц-
лав, Лігниця, Зелена Гора, Межиріччя, Пшемків, Любін), а на зворотньо-
му шляху на батьківщині знаменитого художника-аматора лемківського 
походження Никифора Дровняка – у Криниці. Показово, що на концерті 
“Лемковини” зал був переповнений, присутній був і мер міста. Коли на за-
вершення концерту хор з оркестром виконував гімн України “Ще не вмер-
ла Україна”, весь зал встав, а мер міста сидів як вкопаний.

Однією з найбільш багатих на враження була поїздка до Німеччини 
(Мюнхен і Штутгарт) і вдруге на західні землі Польщі (Любін, Пшемків, 
Шпротава, Лігниця) у 1992 році. Цікаво, що на завершення цієї поїздки в од-
ному зі згаданих містечок польський бізнесмен зробив лемкам прощаль-
ний бенкет. А лемки вміють бавитися: почали із дорогих кожному лем-
ківських пісень, а завершили польськими львівськими шлягерами (“Тиль-
ко ве Львові”), в потім варшавськими (“Ферайна”) та загальнопольськими 
(“Як прендко мія жицє”). Бізнесмен був задоволений, розчулився і протри-
мав лемків у своєму льокалі чи не до самого рана. Звідки така щедрість? 
Виявилося, що польський сейм прийняв ухвалу, що меценат-благодійник, 
який витрачає кошти на спонсорські видатки, не сплачує або платить зна-
чно менше за свої бізнесові справи.

Великим досягненням “Лемковини” тих часів був випуск на фірмі “Ме-
лодія” двох грамофонних платівок: “Співає “Лемковина” (1984) і “Заграй мі 
гудачку” (1988). Запис здійснювали у Києві опівночі (щоб не було чути шу-
мів) у концертному залі. Звукорежисер Юрій Винник дуже професійно ви-
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конав свою роботу. Дехто з хористів (були там і літні люди) не витримував 
навантаження, тяжко було дивитися на виснажених співаків, але роботу 
було вдало завершено. Крім лемківських хористів і гудаків якісний запис 
забезпечували і солісти Львівського оперного театру Галина Гавриш і Во-
лодимир Ігнатенко. Саме в часі нічного запису Юрій Винник сповістив нам 
сумну звістку – перейшов у засвіти колишній львів’янин, диригент світово-
го розголосу, учень Миколи Колесси Степан Турчак.

Незабутніми були поїздки “Лемковини” в Естонію на відкриття співо-
чого поля в місті Рапле, де лемками опікувалися батьки знаменитої естон-
ської естрадної співачки Анни Вескі, а також відвідини земляків на Терно-
пільщині на “Лемківській ватрі” у Борщеві (1992) і Монастириськах (2002) 
та “Лемківському кермеші” у місті Бориславі (організатор Михайло Дзін-
дзьо). Хвилюючою була весняна поїздка в Шевченківський край (Морин-
ці, Керелівка).

У березневі дні щорічно “Лемковина” (хор і гудаки) проводили Шевчен-
ківські концерти-пошанування у Львові, селищі Рудно та інших селах та 
містечках Львівщини. Часто брали участь у цих концертах львівські поети, 
артисти, літератори Богдан Стельмах, Михайло Косів, Богдан Козак, Юрій 
Брилинський, Святослав Максимчук та ін.

15 листопада 1989 року “Лемковина” відзначала двадцятиріччя від за-
снування шанованого народного колективу і десятиріччя існування при 
капелі оркестру українських народних інструментів (“Лемківських гуда-
ків”). Зал Львівської філармонії  імені Станіслава Людкевича був наповне-
ний вщерть. Визначний львівський скульптор лемківського походження 
Василь Одрехівський подарував керівникові капели Іванові Кушніру його 
погруддя, що засвідчило заслуги диригента перед лемківською громадою.

Отже, у 80–90-і роки хорова капела “Лемковина” та “Лемківські гудаки” 
перебували на великому творчому піднесенні, діяльність колективу мала 
величезний розголос і в Україні, і в Польщі (Перемишль, Гданськ, Вроцлав, 
Ждиня, Криниця, Лігниця), і в Словаччині (Свидник), і в Німеччині (Мюн-
хен, Штутгарт), і в Естонії  (Рапле). У часи утвердження української неза-
лежної держави частими були поїздки на терени Східної Україн – у Шев-
ченківський край на Черкащину (Канів, Керелівка, Моринці, Умань), на 
Харківщину, Луганщину, в Крим. Величезний успіх мали виступи колек-
тиву в місцях проживання лемків після їх депортації  з батьківщини, участь 
у різних фестивалях, кермешах, фестинах, ватрах лемківської пісні, світо-
вих з’ї здах лемків чи українців, виступи на львівському радіо і телебачен-
ні, щорічні Шевченківські святкування, відзначення ювілеїв письменників, 
художників і науковців лемківського походження: Богдана-Ігоря Антонича, 
Дмитра Бедзика, Никифора Дровняка, Лева Геца, Володимира Кубійови-
ча, Миколи Мушинки.



r 182

У всіх цих заходах активну участь брали і “Лемківські гудаки” – оркестр 
українських народних інструментів (керівник – Зиновій Булик). Досить пе-
реглянути світлини тих часів, щоб упевнитися у численності та розмаїтті ор-
керстрантів, які супроводжували виконання лемківських народних пісень, 
а також виступали на концертах самостійно, виконуючи “В’язанку лемків-
ських пісень” і коломийку-хоровід “Гонивітер” Анатолія Кос-Анатольського, 
“Лемківський марш” Ярослава Трохановського, “Елегію пам’яті Тараса Шев-
ченка” Миколи Лисенка.

Досвідчний знавець лемківської пісні, композитор і скрипаль Ярос-
лав Трохановський, керівник “Лемковини” з Білянки, що поблизу Горлиць 
у Польщі, ставив під сумнів потребу використовувати в лемківському ор-
кестрі бандуру, адже “лемки ніколи не грали на бандурах”, – стверджував 
авторитетний музикант. Зиновій Булик частково погоджувався з ним: “У 
Польщі дійсно цей український народний інструмент не прижився, але в 
Україні, депортовані з Польщі лемки освоїли гру на бандурі. Навіть відомі 
й шановані лемкині – сестри Байко (Марія, Даниїла та Ніна) свою успішну 
музичну кар’єру розпочинали як бандуристки”.

На сьогодні капела “Лемковина” поповнилася танцювальною групою 
(5 осіб, балетмейстер Олег Копильчак), оркестр зменшився також до 5 му-
зикантів (керівник Андрій Мельник). У складі оркестру з’явився баян, є дві 
скрипки, сопілка і бубон. Зникли бандури, цимбали, кларнет, басова група 
(віолончель, контрабас). Теперішній оркестр не виступає зі сольними тво-
рами, а лише створює супровід для хорової капели і танцювальної групи.
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Ярослава Галик

ПОКЛИКАННЯ – АРХІТЕКТОР
(До 75-ліття з дня народження 

Степана Миколайовича Дзюбінського)

Кожен, хто бував у чудовому місті Тернополі, на-
певне, милувався просторими вулицями, зелени-
ми скверами, комфортними будинками, величними 
храмами… Та мало хто замислювався над тим, хто 
ж створював цю неповторну красу та затишок. Нині 
маю добру нагоду познайомити Вас з одним з цих не-
втомних творців напередодні його чудового ювілею –
з відомим архітектором Тернополя, членом Націо-
нальної спілки архітекторів України п. Дзюбінським 
Степаном Миколайовичем, життя і доля якого тісно 
пов’язані з цим давнім західноукраїнським містом.

А народився Степан в лемківському гірському селі Верховня (нині Вер-
хомля) Велика повіту Новий Санч Краківського воєводства Польщі 16 
травня 1942 року у великій заможній родині Миколи та Антоніни (з дому 
Русиняк) Дзюбінських. Батько походив з роду українських дідичів Дзюбін-
ських, був поважаною людиною в селі і мав велику господарку: 28 га зем-
лі, 10 га лісу, великий сад, 408 кв. м житлових будинків, 612 кв. м стодол, 
294 кв. м стаєнь, весь необхідний господарський інвентар (молотарку, ке-
рат, млинок для очищення зерна, вози, необхідний реманент тощо), чи-
мало худоби (корови, воли, коні, вівці та ін.) та всякого добра. В родині 
на той час було дев’ятеро дітей: Марія, Катерина, Стефанія, Антон, Іванна, 
Ярослава, Юлія, Анна і найменший син Степан. Життя родини текло на 
Лемківщині, незважаючи на воєнні незгоди, досить спокійно, в щоденній 
праці, в різних клопотах, в родинних радощах і житейських смутках. Ві-
йна вже закінчувалася, і люди чекали мирного щасливого життя. Але на-
прикінці 1944 року розпочалася страшна сторінка для українців Польщі, 
які мешкали споконвіку на своїх історичних теренах: виселення їх з тери-
торії  Польщі до УРСР на підставі сумнозвісної угоди між ПКНВ і УРСР від 
09.09.1944 року.

…На Йордан 1945 року в село прийшла Радянська Армія. Тоді й був при-
значений уповноважений, який провадив наполегливу агітаційну роботу 
по переселенню лемків з рідних карпатських Бескидів до УРСР. Але ніхто 
не хотів виїжджати. Тоді “комісари” виразно попередили: якщо не хочете 
добровільно, то поїдете примусово. Та ще й польські банди не перестава-
ли тероризувати селян. Якось вночі напали на хату стрийка, побили його, 
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а дружину та дітей тримали під прицілом автоматів, допоки не повантажи-
ли весь товар з його крамниці та майно з хати на сани й фіри. Ще й при-
мусили господаря з сином самим відвезти награбоване до лісу, де банди-
ти мали свою базу. Такі напади повторювалися дуже часто, поки із села не 
виселили всіх людей.

Не обминула гірка переселенська доля і родину Дзюбінських: в травні 
1945 року їх примусили покинути все, до чого звикли, що любили, що було 
рідним і найдорожчим... Завантажили людей в товарні вагони по 20-25 
осіб, в сусідні вагони – худобу, яку вдалося забрати. Везли довго, вже ду-
мали, що в Сибір. Та десь через місяць прибули нарешті на кінцеву станцію 
Дебальцево Краснодонського району Ворошиловградської області. Люди 
жахнулися, вийшовши з вагонів: навколо були тільки якісь дивні гори і пус-
теля, без жодного сліду людської присутності. Почалася паніка, жінки пла-
кали, кричали. А коли приїхали якісь урядовці й наказали вивантажува-
тись, переселенці відмовилися це зробити й позачинялися у вагонах. Та 
згодом прибула озброєна міліція і КДБ, порозбивали вагони, силою забра-
ли всіх чоловіків і повезли машинами кудись, як виявилося потім, у район. 
А безборонних жінок з дітьми, яких було по восьмеро-десятеро, посадили 
у вантажівки й розвезли по селах.

Родину Дзюбінських та ще 17 родин привезли в село Дубовку і розван-
тажили в колгоспному дворі. Довкіл не видно було ніякого поселення. Єди-
ний вцілілий будинок виднівся поруч колгоспного двору. Опинившись під 
голим небом посеред двору, зо дві сотні розгублених, зляканих жінок і ді-
тей були геть ошелешені й не знали, що діяти… Та поволі із непомітних зем-
лянок почали з’являтися місцеві мешканці, почали заспокоювати, нагоду-
вали і запропонували оселитися всім переселенцям у тому єдиному бу-
динку. Згодом повернулися чоловіки, і почалося нужденне життя на ново-
му пустельному місці.

Прожили Дзюбінські в Дубовці цілий рік, працювали в колгоспі. Влітку 
1946 року почалася велика посуха, не було врожаю, і прибульцям, рятую-
чись від голодної смерті, довелося продавати рештки свого майна та худо-
би. Покидати поселення переселенцям було заборонено. І тоді вони поча-
ли тікати ночами товарняками на захід України в надії  повернутися додо-
му, до Польщі. Однієї осінньої ночі зважилися на втечу й Дзюбінські.

Та місцева влада сповістила про масові втечі переселенців на всі заліз-
ничні станції , і втікачів почали виловлювати. Так сталося і з родиноюДзю-
бінських. У Фастові під Києвом їх затримали і три доби допитували й пере-
віряли, але, зрештою, зглянувшись на занепалого тілом і духом батька, не-
щасну матір з однорічною Надійкою на руках та шість пар голодних дитя-
чих очей, посадили на пасажирський поїзд й дозволили їхати до Бережан 
на Тернопілля, де вже мешкала їхня рідня…
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Батько Микола самотужки довго шукав село, де б могла оселитися ро-
дина. І восени 1946 року сім’я опинилася в Рогатині на Станіславщині (нині 
Івано-Франківська область), де знайшли своїх односельців Русиняків. Не-
подалік відділку міліції  був зруйнований будинок, у якому Дзюбінські ра-
зом із сім’єю Бендиків підремонтували по одній кімнаті й так у жахливих 
умовах перезимували. Допомагали сусіди й добрі люди. Старші ходили за-
робляти продукти в одноосібників. Та в 1948 році, коли почали організову-
вати колгоспи, знову переселенці потрапили в дуже скрутне становище, бо 
вже заробляти не було в кого, а владі до них ніякого діла не було: ні щодо 
житла, ні якоїсь допомоги. Аж у 1949 році за все майно, залишене в Поль-
щі, а потім у колгоспі на Сході, їм виділили двокімнатну хатину.

На той час Степанові було сім рочків. Так минало його дитинство.Але, 
незважаючи на тяжкі часи, дітям в родині прищеплювали любов до науки, 
до праці, навчали рідних звичаїв, традицій та вірі в Бога. Адже батько Ми-
кола Дзюбінський на Лемківщині очолював церковне братство села Верхо-
вня Велика. І завдяки йому лемки при виселенні зуміли вивезти старовин-
ну ікону Пресвятої Богородиці, хрест, хоругви, чаші, дзвін та інші церков-
ні реліквії  з рідної греко-католицької церкви св. Архангела Михаїла. Всі ці 
речі були передані православній церкві села Ново-Олександрівка Антра-
цитівського району Ворошиловградської області, бо сюди ходили моли-
тися переселені лемки з Дубовки (3 км від Ново-Олександрівки), де церк-
ви не було.

Після переїзду до Рогатина церковні реліквії  залишилися в Ново-
Олександрівці. І тільки через деякий час Миколі Дзюбінському при спри-
янні церковного братства церкви Різдва Пресвятої Богородиці м. Рогатина 
вдалося перевезти їх (крім дзвонів) до Рогатина і передати цій церкві. Об-
раз Пресвятої Богородиці знаходиться тут донині у лівому вівтарі від іко-
ностасу. На зворотній стороні ікони тато залишив напис – Дзюбінський. Це 
дуже пригодилося, коли довелося доводити лемківське походження ікони 
перед представниками костелу м. Рогатина.

Кілька років тому ікона була реставрована і покрита срібними обладун-
ками. Багато вірян вважають цей лемківський образ чудотворним і благо-
словенним…

Вже тут, у Рогатині, Степан Дзюбінський успішно закінчив семирічну 
школу. Відчуваючи з дитинства природний потяг до малювання, до мисте-
цтва, юнак вирішив продовжити навчання у Яворівському училищі худож-
ніх промислів, яке закінчив у 1960 році.

Після служби в армії , в 1966 році, Степан вступив до Львівського політех-
нічного інституту (нині університет “Львівська політехніка”) на інженерно-
будівельний факультет по спеціальності “архітектура”.

Після закінчення інституту, з 1971 року, Степан Дзюбінський працював 
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в Тернопільському проектному інституті “Діпроцивільпромбуд”, сягнувши 
посади головного архітектора проектів. У 1976 році був обраний членом 
Національної спілки архітекторів України, а з 1985 по 1988 рік Степан Ми-
колайович був головою Тернопільської обласної організації  Національної 
спілки архітекторів України. Від 1988 року працював заступником директо-
ра Тернопільського проектного інституту “Діпроцивільпромбуд”.

Свою творчу діяльність у 1971 році молодий архітектор розпочав з роз-
робки проекту забудови північно-східного житлового району міста Терно-
поля, до якого входять мікрорайони №№7, 8, 9, 10, 11, 12 (Сонячний, Кана-
да, Аляска й ін.) та мікрорайону №6.

Серед планувальних робіт талановитого будівничого Дзюбінського та-
кож проект детального планування центральної частини міста Тернополя, 
проект забудови кварталу “Новий світ”, житловий квартал по вулиці Чер-
нівецькій та інші.

Основні збудовані об’єкти за проектами невтомного Степана Микола-
йовича: адміністративний будинок УМВС по вул. Валовій, корпус факуль-
тету підвищення кваліфікації  ТНЕУ, храм святого архістратига Михаїла по 
вул. 15 квітня, каплиця на чудотворному місці в селі Зарваниці, церква 

Успіння Святої Богородиці по вул. Бережан-
ській, церква Всіх Святих Українського на-
роду по вул. Морозенка, ресторан “Орфей” 
по вул. Київській, торгово-офісний центр 
по вул. С. Бандери, зручні мальовничі ко-
теджі по вул. Чумацькій та багатоповерхові 
житлові будинки й багато інших тернопіль-
ських новобудов.

Степан Дзюбінський є також автором 
“Правил забудови міста Тернополя”.

Мистецький дар пана Степана, можли-
во, також глибинно поєднаний з прекрас-
ною природою рідного лемківського краю, 

його своєрідними архітектурними традиціями. І він ніколи не забуває про 
своє лемківське коріння, любить відвідувати рідні Бескиди, село Верховню 
Велику на Лемківщині, а також місто Свєбодзін неподалік Зєльоної Ґури на 
півночі Польщі, куди виселили частину родини Дзюбінських під час зло-
чинної операції  “Вісла”. Цікавиться історією та культурою Лемковини, ви-
вчає і відтворює генеалогічне дерево свого давнього роду Дзюбінських.

Степан Миколайович – хороший чоловік, турботливий батько двох до-
чок та люблячий дідусь восьми онуків. А ще – чуйний і щедрий брат. Пер-
шим приходить на допомогу рідним, друзям, колегам по роботі. Його лю-
блять, його шанують, з ним радяться.
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На порозі славного ювілею вся велика родина Дзюбінських, вся лем-
ківська громада, друзі по праці і творчості сердечно вітають пана Степана 
Миколайовича Дзюбінського з 75-річчям з дня народження.

Щиро бажаємо Вам, пане Степане, творчої наснаги, плідної праці, ро-
динного щастя, здійснення всіх задумів, міцного здоров’я, Божого благо-
словення, многих та благих літ!

Церква  “Всіх Святих Українського  народу”  2003 рік.

Панорама забудови  мікрорайону “Новий Світ”.
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ПОЕТИЧНА ЛЕМКІВЩИНА 

Б. І. Антонич 

ВІТРАЖІ Й ПЕЙЗАЖІ 

1. Осінь 
Дозрівають довгі дні, як ярі яблука, 
лине листя з лип, 
плине воза скрип, 
коло лісу колом ллється вигук зяблика.
Палиться під захід сонця неба палуба, 
от отара в отаві, 
сизі мряки сиваві, 
в яслах яру ясний ястер ятрить яструба.
П’яне піано на піаніні трав 
вітер заграв.
Співають дні все менші, нерівні, 
піють по півночі півні 
і ості, осокори, 
рій ос 
і ось 
вже осінь 
і 
о 
сінь 
інь 
нь.

2. Перший сніг 
Осінь переїхала по полі возом золотим.
Понад кучугури кучерява мряка – срібний дим.
Сонце з батогом проміння вогняний погонич.
Навпростець по небі білі хмари в перегони.
На куделі верховіття сиве павутиння.
Підпирається гори рукою далеч синя.

rr
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Вітер жовтий лист з дерев змітає помелом, 
в гущині сухе гілля гуркоче мідяний псалом.
Білі квіти впали – заповідь майбутніх січнів;
перший раз тоді поцілувала землю вічність.

Ярослава Павличко 

* * *
Піду 
до каплиці Ігоря Богдана Антонича 
Діллю в каламар чорнила 
перо покладу на стіл 
Може 
з’явиться Дух Його 
напише 
книжку 
“Знак Лева” 

Григорій Кузневич

* * *
З-під тихого хреста 
вже не вернешся.
Вернеться трава 
не з води, 
не з крила пташиного, 
з лемківських оповідей…
Схилить “Скульптор” *
в пошані голову 
перед заходом сонця 
у рідному Брусні.

Григорій Кузневич – український скульптор. Народився на Лемківщині., звід-
кіля родина Кузневичів була депортована. Похований у с. Ганачівці Перемиш-
лянського району Львівської області 1948 року.

* “Скульптор” – дипломний твір випускника Краківської Академії  мистецтв Григорія 
Кузневича.
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Артур Сіренко 
(Івано-Франківськ) 

НАШ СУМНИЙ САД 

“Не втекти вже, дарма, 
від жорстоких цих днів…” 

(Богдан-Ігор Антонич) 

Наш цвіт обірвано. І пусткою наш сад стоїть.
Жорстокий садівник посеред марева століть 
Чужий і зайда – мріє порубати наш вишневий сад, 
На пустищі собі садити чорний виноград 
І готувати трунок із його гірких плодів, 
І ним втруїти світ – птахам забракло слів:
І не папугам – солов’ям наляканим для співу, 
Замовкли й зажурились сірі птахи посивілі, 
Коли з сокирою у наш чарівний край 
Прилізли нелюди. Палає небокрай, 
Дідівську шаблю й кріса дістає орач, 
Знов, як в старі часи над селами лунає плач 
Сиріт і вдів. На герць за волю встануть козаки 
Ми сад захистимо. Сьогодні. Й на віки.

ПОЛЮВАННЯ ЗА ХИЖАКАМИ 

“Ми молодість тверду і кучеряву 
Складаємо, мов прапор, на лафетах…” 

(Богдан-Ігор Антонич) 

Наче мисливець вистежую слід хижака.
У землю засіюю гільзи замість зерна.
Нащадок спокійних і добрих селян 
Я нині козак – у руках скоростріл-ятаган.
Я нині стріляю, собі обираю двоногу мішень, 
Я нині як вітер минаю дороги стооких ночей, 
Мій степ наче рана і спрагла пошерхла земля, 
І пестить обличчя, як ніжна коханка, трава-ковила, 
Тому, що інакше не можу – інакше пітьма, 
Тому, що свободу віддати не маю я прав, 
Тому, що мій край окупант чобітьми розтоптав.
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Микола Горбаль 
* * *

Ту орли літают 
През наші сни 
Лем гори знают 
Смуток весни 
Впаду на коліна 
Молити Бога 
Може навернеся 
Наша дорога.
О, Лемковино, 
Вітцівський краю, 
Барз серце болит 
Же тя не маю.

Там лемко не оре, 
Не сіє овес – 
Втратив і поле, 
І пісні голос.
То нашто тій весні 
Пишнії  квіти, 
Як лемко не співат, 
Не сміються діти?!
О, Лемковино, 
Вітцівський краю, 
Барз серце болит 
Же тя не маю.

Наталія Лісняк 

* * *
Зелені свята. Церква і родина.
Небесна птаха на долонях…
Вона несе благословення 
в таку святкову серцю днину.

Одягну вишиту сорочку, 
волосся заплету косою.
Дам вишиванку чоловіку, 
одягне син, вбереться дочка.

Моя домівка потопає в маю, 
все тішиться привітним сонцем.
Небо ж радіє весняним дощем, 
я усміхнусь Господньому розмаю.

* * * 
Утопився місяць у ріці гірській, 
заблудився якось бідолаха…
чи то прав сорочку золоту, 
чи скотився з скелі, як невдаха?

Засоромили зірки його, 
реготали тихо насвітанку, 
тільки він дивився у доли –
виглядав свою горянку.

А вона брела поміж дерев, 
все шукала зілля чарівного, 
щоб злетіти вище гір та скель, 
закохати місяця сумного.

Так вони блукають дотепер – 
він вистежує свою горянку, 
а вона гаптує сині сорочки 
дня боїться, що почнеться зранку.
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Горянці 
В Бескидах десь живе ота горянка, 
що носить люльку, річку перейде, 
що збудить в горах грім посеред літа 
і дощовії  хмари прижене.
 Вона залюблена у ліс, у гори, 
 у скрипку… І у того скрипаля, 
 що уночі від скрипки плаче горе 
 й втікає від горянки навмання.
Вона чарує піснею високе небо, 
усмішкою запалює зірки, 
з роси збирає купіль лиш для себе, 
щоб потім знов морочить парубків.
 Вона ховається від вітру і від сонця, 
 зелено вишиває сорочки.
 Вона – весна, що схлипує… Здалося…
 То знов співає … й шепче молитви…
Уже коня сідлає насвітанку, 
уже степами подалась туди, 
де точить люд біда, де море смерті, 
де брат востаннє: – Сестро, поможи!..
 Душа її  блукатиме у горах, 
 шукатиме розради у лісах, 
 здарує смика скрипалю сумному, 
 що той зламав і збожеволів у думках.
Поллється музика, нова і голослива, 
туга кричатиме і плисне через край.
Гори стогнатимуть од відчаю, печалі 
вона пішла… пішла у інший край…

Семен Возняк 
ЛЕМКОВИНА 

Гори мої, гори зелени, 
В прекраснім віночку сплетени, 
Шовковом травичком накрити, 

Роками-віками забити.
(Лемківська народна пісня) 

У горах, де Сян і Попрад 
Несуть свої буйнії  води, 
Жив здавна народ – рідний брат 
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Великих слов’янських народів.
Моя Лемковина, моя Верховина, 
І Сян, і маленький Попрад, 
Єдина в нас Мати – Бескиди-Карпати, 
І небо, де Київ – наш град.
Вставали Червенські міста 
За Русь, за братерство й свободу.
І ти своє серце простяг, 
Мій бідний карпатський народе!
Знущався й шалів Талергоф…
І Сталін ніс долю зловісну.
Але не закрити у льох 
Народну Лемківщини пісню.
Дзвенить наша пісня, дзвенить 
І кличе на Кермеш народи, 
Омріяна, наче блакить, 
В неволі за щастя й свободу.
Моя Лемковина, моя Верховина, 
І Сян, і маленький Попрад, 
Єдина в нас Мати – Бескиди-Карпати, 
І небо, де Київ – наш град.

АНТОНИЧУ 
…Усоте прославляю 

буйноту життя!
…Звеличую стократ весну!

Б.-І. Антонич 
Поет з Карпат із сонцем у кишені 
Зродивсь на лемківській моїй землі…
Спадало тихо жовте листя з кленів, 
Трубіли в роги сонця дні малі.
І виростав за ними співу геній, 
І мов ратай, молився на ріллі, 
Й засяяли його життя “Перстені” 
Від стебел трав аж до зірок в імлі!
Скрипалю днів нескореного світу, 
І буйних весен, і стобарвних слів!
Дзвенітиме повік твій гордий спів 
Про незнищенність папороті цвіту!..
Звеличнику краси, душе моя, 
Усоте славлю я твоє ім’я!
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Володимир Капець 

НА ЗГАДКУ ПРО БРАТІВ ЛЕМКІВ 

Лемківщино, мати моя, 
Што ти наробила, 
Вшитких лемків-українців, 
По світу пустила.

Єдни пішли в Гамерику 
На хліб заробляти, 
Інши пішли на край світу, 
Жеби там зостати.

Як вернулись з Гамерики, 
Землю скупували.
Інши в корчмі у жидівки 
Дуляр пропивали.

А ті браття, небораки, 
Што вдома зостали, 
Дочекались того часу, 
Покля їх вигнали.

Їх повезли в Україну, 
На землі багаті 
І по селах розшмарили – 
Треба там звикати.

Іщи тоти позосталі 
Тіж ся не втримали, 

Бо панове-урядовці 
“Віслу” придумали.

Але лемки – мудрі люде, 
Файну памят мают, 
Свої гори і потічки 
Тіж не забивают.

І зібрались наші люде 
Домю ся вертати, 
А як прийшли до границі – 
Не хцут їх пускати.

Але лемки – добри люде 
Барз не банували, 
Товариства Лемківщини 
Си зорганізували.

Тоти наши товариства 
Тіж не дармували, 
І по світу з того часу 
Ватри запалали.

Збирається коло вогню 
Лемківська родина, 
І радіют як ті діти:
Жиє Лемківщина.

Ганна Волошинська 

ШИТКО ДОБРЕ, ШТО СЯ ДОБРІ КІНЧАТ 
(Ватрянска пригода) 

На лемківськім фестивалю, 
Тому што є в Ждині, 
Просив руку таньцувати 
Паробок в дівчини.

Та єден танец, 
Другий… п’ятий тіж, 
Так скакали – таньцували 
Же не чули ніг.
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Ани слова не казали, 
Лем він втяж: “Дякую!” 
За них очи повідали –
Собов ся любуют.
         Нараз – лишив, а дівчина 
         Стала заскочена, 
         Бо мисліла, же юш тепер 
         Буде наречена.
І з том думков поспішила 
До своїх дівочок, 
Хтіла же ся їх спитати, 
Хто то бив тот парібочок.
         Ищи го не описала, 
         Як видит го зас:
         Иде собі гонорово, 
         Дівку тримат попід пас.
Не позерав ся він на ню, 
Так як би не познав.
В дівоньки ся серце било, 
Як би за ньом ся пес гнав.
         “Чого било ся на мене 
         Так щиро дивити, 
         Дати мі теплу надію, 
         Пак – несподівано саму залишити?” 
Задумана, похнюплена, 
В очах повно сиз, 
Юш никого не виділа, 
Пішла стежком вниз.
         А ту хтоси єй доганят, 
         В руках букет тримат, 
         Залюблено так ся дивит, 
         Віддихався і повідат:
“Я ся бояв же тя втрачу, 
Же не найду більше, 
Заміст слів хотів зробити 
Штоси розумніше”.
         “Ци ти думаш, же я дурна, 
         Фалечнику єден, 
         Хвильку тому ишов же сой 
         З любком ци зо женив.

Ани в мій бік не позерав, 
Ни жодного знаку, 
Ци ти думаш, же я буду 
“Любком” маминому єдинаку?” 
         “Постій тихо, не бесідуй, 
         Бо зли твої очи.
         Я тя з братом познайомлю 
         Ищи допівночи.
Бо, напевно, брата стріла.
Кажеш, як про єдинака…
В єден ден мати родила.
Значит – ми близнята!
         Стало дівча розмишляти, 
         Сизи повтерало, 
         Каже вести єй до брата, 
         Жеби шитко на своє стало.
Найти ся тепер не трудно 
Хто ма телефони.
Умовилися споткати 
Де ватряни дзвони.
         Што то било за спітканя, 
         Мила родинонька!
         У дівоньки іскри в очах, 
         Щестям повна голівонька…
А за хвилю миле дівча 
Зас засумувало:
“Як же тепер буду знати 
Де Петро, де Ваньо?” 
         Шитки разом ся сьміяли:
         “Для тебе задача…
         Як не знайдеш в них різниці – 
         Май підказувача.
Підказувач гріш коштує 
І набриднути може…
Скорше найти ту різницю 
Тобі Бог поможе!” 
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УКРАЇНЦІ ПІД ЧАС ВІЙНИ 

“… Я ЙШОВ ЗІ СМЕРТЮ В ОДНІЙ ШЕРЕНЗІ” 
“Кіборг” Роман Гребенюк відбув три ротації  у Донецькому аеропорту 

Він згадує: “Аеропорт перевіряв людей на міцність. Аеропорт був сим-
волом того, що українців не зламати. Навіть у Іловайську чи Дебальцево-
му можна було залягти, спробувати прорватися. Аеропорт – закритий про-
стір. Коли танки розстрілювали нас “прямою наводкою” підпалювали чи 
труїли газом, думали, все, кінець, але трималтсь. Навіть коли нас підірва-
ли, ніхто не здався!”.

Молодший сержант, 32-річний Роман Гребенюк, у Донецькому аеро-
порту був тричі. І три рази потрапляв у найважчі бої – під час двох ротацій 
воював проти російських спецпризначенців, під час третьої – покинув ае-
ропорт за добу до того моменту, як бойовики підірвали термінал.

Чотири рази Роман під час боїв видаляв усі номери з телефону та ла-
мав сім-карти – не сподівався, що залишиться живим, тому не мав допус-
тити, щоб бандити дзвонили та морально знущалися з його рідних. “При-
йшла “стара” з косою привітатися, але ми їй не відповіли, був у нас такий 
вислів, – згадує Роман. – В аеропорту ми відчули холод смерті за спиною. 
Там постійно холодно було, мене не покидало відчуття пустоти попереду. 
Я йшов зі смертю в одній шерензі”.

Нині території  Донеччини та Луганщини для Романа Гребенюка окупо-
вані. Це його рідна земля, адже він народився у Лисичанську. У 2014 році, 
коли його рідне місто, де тоді жила його мама, захопили бойовики – пра-
цював у Дніпрі. “Я все зрозумів, коли у Харкові, Донецьку, Луганську, Дні-
прі почали піднімати російський “триколор”. Як можна підняти прапор ін-
шої країни у себе вдома? – пригадує Роман. – Знайомі розповіли, що по 
моєму рідному Лисичанську вже ходять зі зброєю, а якщо так – то це вже 
війна”.

Улітку та на початку осені 2014 року у складі 74-го окремого розвіду-
вального батальйону Роман виконав завдання у зоні АТО. Вражали голод 
і розруха, які принесла війна. У бійця досі перед очима голодні підлітки, 
взуті у кеди з обрізаними носками, та дівчинка Настя, яка так і не пішла до 
школи. “Дівчинка повинна була піти в перший клас, але школу розбомби-
ли. От вона в різних капцях бавиться у пилюці поламаними іграшками. У 
мене була шоколадка, я їй віддав, то вона її  так вхопила, ніби взагалі не їла 

rr
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шоколаду, – пригадує Роман. – Часто згадую саме дітей. Вони на нас диви-
лися як у розбите дзеркало. Дивляться і намагаються щось зрозуміти… І ні-
чого не розуміють”.

В аеропорту Роман познайомився з письменником Сергієм Лойком, 
який згодом написав книгу-бестселер. Сергій Лойко сфотографував Рома-
на на позиції  серед двох банкоматів, однак це фото у книгу не потрапило. 
Та на інших, які увійшли у книгу, були фотографії  його побратимів. Лойко 
покинув аеропорт за кілька днів до штурму терміналу російськими спецп-
ризначеннями, і тоді в терміналі почалося пекло. “Ми відбили атаку, і хоч 
були в оточенні, таки відігнали їх від терміналу. “Викликали” артилерію, яка 
вже була пристріляна. Наступного дня ворог запросив перемир’я, щоб по-
забирати своїх двохсотих, – пригадує Роман. – У нас не було ні їжі, ні води, 
тож я пив краплі води зі стелі. Вони були із запахом духів, адже зверху був 
магазин парфумів. Дощова вода змішувалася і звідти капала на нас”.

Воїни концентрувалися на окремих постах і щомиті очікували нападу 
ворога, який міг вдарити з будь-якого вікна, дверей чи навіть крізь стінку. 
“Найстрашніше було дожити до ранку, адже часто штурми були вночі. Ми 
в теплові зорах тільки встигали батарейки міняти: дивилися лівим оком в 
тепловізор, а цілилися правим. Я посадив зір на лівому оці, адже година-
ми дивився”.

Роману під час другої ротації  в аеропорту довелося брати участь у тому 
бою під час, якого українці втратили старий термінал. “Нас кинули у термі-
нал на посилення, ми переночували на сходах у снігу просто неба, – прига-
дує Роман. – У тому бою я був у підвалі старого термінала. Було дуже тем-
но. Щоб побачити отвір, звідки штурмував ворог, я стріляв по вентиляції  
на стелі – аби з’явилася іскра і було видно вхід. Нас гранатами закидали, 
потім “димами” душили. Нас у підвалі було восьмеро людей. Залишилось 
двоє – інших убили та поранили. На позиції  я був від 9-ї ранки до 6-ї вечо-
ра, то ми з товаришем стояли посеред купи використаних ріжків та гільз”.

За словами Романа, саме тоді до штурму знову приєдналися російські 
спецпризначенці. Усі вони були в однаковій чорній або ж зеленій формі 
та балаклавах, і стріляли точно, не підіймаючи голови і навіть не цілячись.

Третя ротація в аеропорту для Романа найважчою. Без води та їжі, без 
палива, в повному оточенні у невеликій кімнаті на першому поверсі пліч-
о-пліч билися до останнього півсотні воїнів. “Двохсоті, трьохсоті лежать, а 
ти сидиш, на стіну сперся і відпочиваєш”, – розповідає Роман. Спершу те-
рористи із другого поверху залили бійців бензином і підпалили. У кімнаті 
почав вибухати боєкомплект, Роман голими руками вихоплював з вогню 
ракети до РПГ. Згодом воїнів труїли отруйним газом “Із 50 людей – шесте-
ро воювали: сльози текли, люди свідомість втрачали. Вони пропонували 
здатися, але ми збилися в кут і стояли до останнього”.



r 198

“Ми були, мабуть, єдині, хто покидав аеропорт не у бронемашині, а “на 
броні”. Жодна куля не влучила в нас тоді. Грішник-грішник, але ангел у 
мене сильний, – розмірковує Роман. – Я взяв зі собою 200-го, то з ним “на 
броні” в обнімку їхав”.

Зійшовши з бронемашини, Роман знепритомнів. Як виявилося, отри-
мав чотири контузії . Після лікування повернувся у підрозділ і згодом брав 
участь у боях біля шахти “Бутівка”. У травні 2016 року демобілізувався, од-
нак цивільним пробув лише кілька місяців: підписав контракт і, перебува-
ючи на підготовці у 184-му Навчальному центрі, що у Старичах на Львів-
щині, вирішив вчитися на офіцера – вступити до Національної академії  су-
хопутних військ ім. Гетьмана Петра Сагайдачного. “Мій дід був офіцером, 
бути офіцером – моя юнацька мрія”.

Молодший сержант Роман Гребенюк нагороджений двома державни-
ми нагородами – орденом “За мужність” та медаллю “Захиснику Вітчизни”.

Олег Стефчишин 

ЧОРНИЙ ВОРОН, НЕ КРЯЧ, НЕ КРУЖИ…

Ще шумить понад степом гроза, 
Та колись розпогодиться.
А коли на порозі війна, 
Вибирать не приходиться.
Хтось ховає вгодовані морди за свої мандати.
Ну а хтось продає москалям свою працю і піт.
Та лягають, лягають, лягають, лягають солдати, 
Бо ще вірні присязі, тому головою на схід.
Ще димляться у полі версти 
Москалями сплюндровані.
Замітає по степу хрести 
На чорно помальовані.
Вам напевно по ночах не сняться ні жахи, ні болі.
І питво дороге не пече вам утробу гнилу.
А солдати лягають, лягають в засніженім полі.
І ще будуть лягати і знають, напевно, чому.
Хтось десь там, на горі, не дає нам наказ наступати.
Хтось пішов в “аватари” 1, а хтось ризикнув СЕЗЕЧЕ2.

1 Аватари – закінчені пияки, покидьки. 
2 СЗЧ – самовільне залишення частини (дезертирство). 
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Та лягають, лягають, лягають, лягають солдати, 
Коли боса-безноса заглядає через плече.
Наді мною не кряч, не кружи, 
Чорний ворон, не час іще.
Ти для бою мене збережи, 
Пресвята Богородице.
Коли згарище заколосять, коли стихнуть гармати, 
Коли висохнуть сльози маленьких сиріток і вдів, 
Знадобляться пристріляні на москаля автомати, 
Щоб в прицілі тримати тепер вже нових ворогів.

1-6.ХІІ.2016.

* * *
Коли накриє вирви листопадом.
Коли розвіє дим над чорним полем.
Коли дощем промиє, а не “градом”.
Коли притрусить снігом, а не болем.
Коли від кіптяви очиститься земля.
Коли на сонце стане боляче дивиться.
Коли поросне згарище Кремля, 
Коли ковил на ньому сколоситься.
Коли остигне в ранах кров гаряча.
Коли “співати” втомиться свинець.
Коли не буде линуть “плине кача…”.
Коли настане цій війні кінець.
Коли убивці вклякнуть помолитись.
Коли сліпі прозріють москалі…
Сюди прийдемо мовчки поклонитись – 
Поранені, полеглі і живі…

17.08.2016.

* * *
Забігали медсестри лікарі 
І на ходу зав’язують халати.
Всі вийшли ми – кремезні і малі…
Важкопораненого привезли солдата.
Ще вертоліт не зупинив гвинти.
Тут не дадуть розслабитись нікому.
Святі їх руки, скальпелі, бинти…
Одне питання – в стрій, чи вже “додому”?
Я так молився… не дай Бог нікому 
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Ніколи це на собі не спізнати – 
Везти цей “чорний груз” комусь додому…
Його ж живого так чекала мати.
Чорна колона суне без упину…
Я мозгом чую, як з усіх сторін 
Німе питання поглядом у спину – 
“Чому не ти, “отамане”, а він”?

15.06.2016.

МІЙ АНГЕЛ ВТОМИВСЯ 

Мій ангел-хранитель, що даний напевно від Бога, 
Вже втомився мене рятувати із цього лайна.
Але я не шукаю легкої, прямої дороги.
Зараз кожну стежину мені наврочила війна.
Скільки раз відвертав Він від мене осколки і кулі.
Обпікало чоло, а мені все – як Божа роса.
Ну а я тій кістлявій показував факи і дулі, 
А вона хижо щирилась, поряд свистіла коса.
Щораз ближче до мене лягають снаряди і міни 
І частіше стікає по грудях липке й гаряче.
Він уже заморився, втомивсь працювати без зміни 
І не завжди встигає штовхнути мене у плече.
І коли на світанку “підняв” я російську розтяжку, 
То в останнє, мабуть, отре звила холодна роса.
Йому теж мабуть стало і страшно і лячно, і важко.
А по скроні шкрябнула безносої гостра коса.
Хтось у мозок шепоче: “Не вернеш з цієї війни.
На дразнив ти ЇЇ … треба, брате, і міру вже знати”.
Та я знаю напевно – немає моєї вини, 
Що не в рідную землю, у сепарську землю лягати.
Чуєш ангеле-брате, шепни побратимам в останнє, 
Хай помстяться за мене, хай кулі шлють точно і влучно.
Нехай косять ту погань вночі, вдень, у сутінь і зрання, 
Бо мені у цю землю лягати без се парів скучно.

13–14.08.2016.
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ПОДЯКА 

Я змалку знав, що мій народ багатий на гарних людей, що українська 
господиня завжди знайде шматок хліба для подорожнього, що не відвер-
неться мій земляк від немічного, знедоленого, убогого. Але більшою мірою 
це розуміння вклали в моє серце під час навчання в школі. Щось таке хрес-
томатійне, від Шевченка і Франка, було в цих словах.

Я ніколи не думав, що на власному досвіді переконаюся, яке безмежно 
велике серце має українська родина, як вона вміє співчувати, ділити горе, 
бути твоєю стіною під час нелюдських випробувань, подати руку допомо-
ги, повернути до життя, утішити, розвеселити, посумувати поруч із тобою.

Довгі місяці мого перебування на передовій подарували мені щирих 
друзів, побратимів. Нас об’єднала війна. З багатьма розлучила смерть. 
Там я полюбив свою землю так, як не здатен був любити “до війни”. Я ба-
чив, як стогне ранами наша українська земля і повторював слова пісні “Я 
твоя стіна”.

Волонтери! Добрі янголи нашої України. Завдячую вам тим, що вижив 
і тим, що одержував якісне лікування. Бо розумію, спільні зусилля лікарів і 
волонтерів стали єдиною командою, що повертає нині до життя поранених.

Коли приїхав додому, зізнаюся, хвилювався, бо не було поруч тих до-
брих янголів-українців – учительок, студенток, інженерів, що стали з до-
брої волі помічницями в шпиталях. І тут мені повідомили, що учасники 
Лемківського народного хору “Радоцина” принесли зібрані на благодійно-
му концерті кошти. Я був вражений. Якби сказати, що гроші передав по-
пулярний співак, гонорари якого вимірюються багатозначними цифрами, 
сприйняв би цю допомогу спокійно. Я ж знаю, що в нинішніх скрутних умо-
вах про фінансування народних колективів навряд чи йдеться.

А “Радоцина” співає! І дарує велику втіху своїм слухачам. Це природ-
но. Це правильно. А от те, що прагне й допомагати учасникам бойових дій, 
для мене є виявом нашої української душевної і духовної величі.

Дорогі співаки! Вельмишановні учасники хору “Радоцина”! Дозволь-
те уклінно подякувати за допомогу. Повірте, ваша щирість варта набага-
то більше вишуканих слів, але я не можу дібрати їх. Просто знайте: дякую 
вам усім від душі!

З повагою, Михайло Мариняк, 
учасник бойових дій, 

старшина 28-ої механізованої бригади ЗСУ.

(Інф. “ДЛ”) 
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Петро Шкраб’юк 

ГІЛКА СМЕРЕКИ В ПОЛИННІМ КРАЮ, 
АБО 

ТВОРЧИЙ ЗВІТ ПРО НЕЗАБУТНЮ ПОЇЗДКУ В БАХМУТ, 
ЯКУ ОРГАНІЗУВАВ ЛЬВІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

1 
Дзвінок був несподіваний. Телефонував Степан Гелей, професор, про-

ректор торговельного-економічного університету у Львові, натхненник 
численних патріотичних ініціатив та акцій: “Чи не бажаєш поїхати на До-
неччину? Наш університет формує групу з науковців, письменників, банду-
ристок… Поїдеш?” Ну звісно, поїду. Ще б пак! На сході війна, а ми, вже не 
зовсім молоді, можемо допомогти хіба що морально: живим словом, піс-
нею, любов’ю…

І ось вирушаємо. Година пізня – 23-я. Нас проводжають ректор Петро 
Олексійович Куцик і Степан Дмитрович Гелей. Мікроавтобус завантажує-
мо книгами і Великодніми пасками-паляницями. їдемо в Бахмут. Туди зі 
Львова – 1 254 км. Їдемо цілу ніч, цілий день – добу. Є час подумати, зга-
дати… І я згадую…

* * *
Середина червня 1985 року.
Львівська організація Спілки письменників України (на початку року я 

став її  членом) відрядила мене в цей східний край на Дні літератури.
І всюди приймали нас (поділених на групи) надзвичайно тепло, свят-

ково й гостинно. І жінки-швеї, і студенти та школярі, і суворі гірники. А та-
кож слухачі, які вщерть виповнювали Палаци культури у Стаханові й Доне-
цьку. Я читав спеціально написаний вірш “Гілка смереки в полиннім краю”:

………………………
У пущі днів ряхтять ясні галяви 
І сяйвом душу сповнюють мою.
Донеччино!
Твоє лице смагляве 
Я в голосі Сосюри впізнаю.
І в дикім скіфськім цокотінні коней, 
Яке справіку в пам’яті стоїть.
І в синюватих шатрах териконів, 
Що піднялися з надр мільйоноліть.
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І в стисках рук сердечних, 
ґречних друзів, 
І в маєві зарошених троянд…
Сплелись тужаво в триєдиний вузол 
І труд, і пісня, і хода твоя.

Нехай у степ несуть добро лелеки, 
А я прищеплю, як любов свою, 
До тополини гілочку смереки – 
Нехай цвіте 
в полинному краю.

Ця гілка цвіла в моєму серці, коли ми проїжджали, зокрема, через Ал-
чевськ – той Алчевськ на Луганщині, що його заснував український патрі-
от зі Слобожанщини, підприємець і банкір Олексій Алчевський, чия дружи-
на, Христина Алчевська, була знаним на всю імперію педагогом, їхній син 
Іван – славетним співаком, а дочка Христя – поеткою, перекладачкою, сту-
денткою Сорбонни, зналася з Анрі Барбюсом…

Потім ми проминали місто Дебальцеве, яке тепер нещадно руйнують 
російські бандити, – і на гадку мимоволі спадали співучі рядки геніального 
уродженця Дебальцевого, а у 1918–1919-х роках –вояка Армії  УНР Володи-
мира Сосюри, який писав:

І пішов я тоді до Петлюри, 
як громами в степах загуло.
Скільки нас отаких попід мури 
од червоної кулі лягло.

Їх і зараз чимало лягає від червоної московської кулі – і якби Володи-
мир Миколайович жив і був молодим, то, напевно, бився б у батальйоні 
“Донбас”…

Не був би байдужим і його краянин  – незрівнянний Анатолій 
Солов’яненко (яке промовисте прізвище!), котрий народився в Донецьку, 
став солістом у Київському театрі опери та балету, шліфував свій лірико-
драматичний тенор у благословенній Італії , в знаменитому театрі Ла Ска-
ла (Мілан), заворожував слухачів і в США – у Метрополітен-опера (Нью-
Йорк). Бо виконував партії  в операх найвідоміших і зарубіжних, і україн-
ських композиторів, зокрема в операх “Запорожець за Дунаєм” (Андрій) і 
“Наталка Полтавка” (Петро)…

Пізніше я довідався, що Донеччина подарувала нам чільного шістде-
сятника, знаного літературознавця, академіка, Героя України Івана Дзюбу, 
творця блискучого трактату “Інтернаціоналізм чи русифікація?” (1963 р.), 
автора цілої бібліотеки книг, зокрема ґрунтовних досліджень про Тараса 
Шевченка, Ліну Костенко, тритомника “З криниці літ” чи “Спогадів і розду-
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мів на фінішній прямій”. Бо народився Іван Михайлович у селі Миколаїв-
ка Волноваського району, хоча дитинство проминало в селищі Оленівські 
кар’єри (згодом переросло у місто Докучаєвськ), 

Інші шістдесятники – Олексій Тихий, Іван Світличний, його сестра На-
дія, Микола Руденко – теж із Донеччини. Всі четверо вже не живуть, але 
навічно вписали свої імена в історію українського Опору тоталітарній сис-
темі. Микола Руденко, Іван та Надія Світличні – безпосередньо з Луган-
щини; Олексій Тихий – із Донецької області (5 травня загинув у Пермській 
тюрмі).

І Василь Стус виходець із Донеччини. Він, щоправда, народився на Ві-
нниччині, у селі Рахнівці Гайсинського району, причому, як і Чорновіл, теж 
на Святвечір (6 січня 1938 р.). Та вже сорокового року батьки, щоб вижи-
ти, змушені були переїхати на Донбас – і саме тут Василь Стус сформував-
ся як мислитель, поет, патріот.

Отож Володимир Сосюра, Анатолій Солов’яненко, Іван Дзюба, Мико-
ла Руденко, Олексій Тихий, Іван Світличний, Надія Світлична… Видатні іме-
на! Знакові постаті! А ще святійший патріарх Київський і всієї Руси-України 
Філарет (Михайло Денисенко), який родом з Амвросії вського району До-
нецької області. Село Благодатне. Знову ж таки: яка символічна назва ма-
лої батьківщини для предстоятеля УПЦ КП! – визначного богослова, мис-
лителя, перекладача, патріота, політика, перед яким я, греко-католик, схи-
ляюсь у пошані, як і перед пам’яттю великого митрополита УГКЦ графа Ан-
дрея Шептицького.

А ще народжена в Донецьку модернова письменниця і художниця 
Емма Андієвська (живе в Мюнхені), чиї художні виставки експонувалися 
у восьми зарубіжних країнах, а її  сюрреалістична поезія й проза захоплю-
ють найвибагливіших читачів. Бо ще в дитинстві безкомпромісно вибра-
ла Україну, українську культуру, мову, хоча мати, як згадувала Емма, фана-
тично виховувала її  “на росіянку”.

А ще художник Архип Куїнджі, письменник Василь Гайворонський, 
композитор Іван Карабиць, співак Михайло Гришко, актор і кінорежисер 
Леонід Биков, теперішні героїчні просвітяни Володимир Семистяга, Марія 
Олійник, лауреат Шевченківської премії  поет Василь Голобородько і сотні, 
тисячі патріотів із цього полинного краю (не можна забувати й уроджен-
ця Слов’янська Михайла Петренка, автора пісні “Дивлюсь я на небо…”), а 
тому українське обличчя і в минулому, і в сучасності виразне, нам усім до-
роге – і –його не закриють ні дими пожеж, ні людиноподібні вбійники, а де-
які з подобою орангутанга… Тим часом 

Дівчинка малює квіти, 
Хлопчик – зорі голубі…
Наше юне військо – діти:
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їх картинки-самоцвіти 
із батьками йдуть у бій.
Разом в бій ідуть малюнки – 
Обереги воякам.
Ці первинні подарунки, 
Ці дитинні обладунки 
не пробити ворогам.
І молитва, і набої.
Хліб, що сестри і брати 
Вдаль везуть, де гуркіт зброї…
Навіть діти в нас герої, 
навіть діти – ну а ти?

2 
Київ. Майже половина дороги. Ніч зосталася позаду. За кермом  – 

незмінний Михайло Антоняк. Нарешті Донеччина. Око милують густі зе-
лені лісосмуги, що тягнуться обабіч; і чорні, акуратно оброблені планта-
ції  полів; і високовольтні лінії , які помальовані в національні, синьо-жовті, 
кольори… Ні, тут теж Україна, в селах і містах чимало вивісок українською 
мовою.

Згодом починаються блокпости. Підходять воїни у касках і бронежи-
летах, з автоматами; кишені на грудях набиті ріжками патронів. “Хто ви? 
Звідки?” Ми показуємо документи. Але й без документів усе ясно: на мі-
кроавтобусі львівські номери, а в салоні дівчата й жінки з народної капели 
бандуристок “Галичанка”. Усміхаються, жартують. Дарують святкові паски-
паляниці, загорнуті в целофан…

Чим ближче до Бахмута, тим явніші сліди війни: кістяки окремих бу-
дівель віддалік, обірваний міст стримить над водою, як трамплін, а збоку 
військові навели понтонний. І наші розмови стихають. Задума…

Та ось і Бахмут. Звідси до окупованого Донецька 89 км. Бахмут теж був 
у руках терористів, але через три місяці їх вдалося витіснити – і до більш 
як 77-тисячного міста знову повернулося мирне життя. Ми приїхали сюди 
пізно увечері. Дощило. Нас ледве знайшла в темряві опікунка Вікторія Бак. 
Дівчат поселили в гуртожитку коледжу транспортної інфраструктури, а ми, 
чоловіки, розмістились у будинку Вікторії . І на кілька днів вона стала на-
шим янголом-охоронцем.

Вікторія Федорівна, вчителька біології , відмінник освіти, кандидат пе-
дагогічних наук, віце-президент Всеукраїнської асоціації  гуманної педаго-
гіки (а в Бахмуті керівник Центру гуманної педагогіки) – жінка надзвичай-
но жвава, мисляча, поетична, непримиренна до будь-яких виявів недба-
лості в побуті чи в громадській діяльності.
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На поміч пані Вікторії  з Дніпра приїхала її  подруга Ніна Олександрівна 
Салієнко. Вона теж пов’язана з Центром гуманної педагогіки (його керів-
ник у Дніпрі), а ще лікар-методист Дніпровського міського центру здоров’я. 
Так що ми мали з ким спілкуватися і вдома, і поза домом…

* * * 
У нашвидкоруч спорудженій халабуді, оббитій дошками, обтягнутій по-

ліетиленовою плівкою, – затишно. Тут зібралися вояки, що служать у ба-
тареї радіорозвідки. Ми (голова Львівської організацї Національної спілки 
письменників Ігор Гургула і я) розповідаємо про мету приїзду, вручаємо їм 
книжки, зокрема й свої, читаємо вірші, знайомимося…

На долівці, на мішках, кішка, біля якої вовтузяться троє кошенят… Ними 
опікується сержант Сергій. Він розповідає про чорного кота, контуженого 
під Дебальцевим. Сергій підібрав його. Той півроку жив із бійцями, потім 
Сергій, їдучи у відпустку, залишив його вдома, в Бердичеві. Кота догляда-
ють діти; він і досі не чує…

“Під Дебальцевим із нами був собака, – продовжує Сергій. – Прибіг до 
нас. Ми його нагодували, і він чотири дні жив з нами. На п’ятий день підбіг 
до кожного (нас було шестеро), полащився – і зник. А через хвилин двад-
цять почався артобстріл…” 

Надворі мокро, болото пристає до мештів, і комбат видає нам гумовці. 
Заходимо на спостережний пункт. У бінокль видно схил, внизу якого пер-
ша лінія оборони (ми на другій), далі смуга розмежування, за нею зеле-
ні пагорби і два копри. Там – бойовики. Звідти стріляють… Часто стрільна 
перелітають над головами розвідників або тут же й падають. Розвідники 
приносять відламки і “дарують” на пам’ять. На пам’ять фотографуємося.

І старший лейтенант Олег Соколов везе нас потріпаним легковиком до 
Бахмута, до якого 20 км. І знову блокпости. Та Олега всі знають – і, приві-
тно кивнувши головою, пропускають…

* * * 
– Всі ви, напевне, чули повстанську пісню “Ех, лента за лентою набої по-

давай… Український повстанче, в бою не відступай!”…
Воїни згідно кивають головами.
– Так-от: цю пісню співали в бою повстанці-кулеметники “Цямрина” 

і “Зірка”. Облавники підкралися ближче, і один каже: “Ти смотрі, в бан-
дьоров патронов нєт”, а другий заперечує: “Наоборот – єсть, только по-
давай!..” 

Цю дивовижну і водночас правдиву історію мені розповів колись пол-
ковник УПА, командир військової округи “Львів” Василь Левкович, а я пе-
реповів її  воїнам 54-ї саперної бригади, перед якими ми виступали – але 
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вже всі разом – того самого дня, увечері, в просторому приміщенні, що пе-
ред тим було не то складом, не то спортивним залом…

Зустріч розпочав полум’яною промовою доцент і політолог Степан Ру-
тар. А доктор економічних наук, молода й енергійна Марія Флейчук, до-
хідливо й переконливо прочитала усну бліц-лекцію про великі перспекти-
ви української економіки. Свої думки у формі діаграм вона ілюструвала за 
допомогою комп’ютера на широкому екрані. Відтак слово дали мені. Були 
історичні аналогії , поезія.

Опісля концерт. Його супроводила наша елегантна ведуча Ольга Жа-
ровська. Бандуристки грали і співали злагоджено й натхненно. Під ору-
дою керівника капели Руслани Дробот, яка (подаю рядки з експромту) “по 
струнах пальчиком торкне,/погляне на дівчат уважно –/й пісень звучання 
неземне/вже лине ніжно і бентежно…” 

Наприкінці нас почастували смачною армійською вечерею…

* * * 
“Бахмут український”. Є в місті така громадська організація, до якої вхо-

дять кількасот містян – справжніх патріотів, активістів, з якими ми (кра-
йовий отаман Прикарпатської Січі Українського козацтва Всеволод Іськів, 
журналіст із Києва Сергій Лащенко, Степан Рутар і я), зустрілися наступно-
го дня. А це член Ради “Бахмута українського” невсипуща Світлана Крав-
ченко, керівник волонтерів Сергій Гончаров, засновник “Дому книги” в Бах-
муті Володимир Дериведмідь (воістину козацьке прізвище!), поет Віктор 
Горобець, волонтерка Надія Устинова…

На зустріч приїхали також педагоги із сусідньої Костянтинівки: дирек-
тор ЗОШ №1 Олександр Мережко, голова батьківського комітету Оксана 
Роменська, з ними небайдужа Емілія Фролова, яка кілька разів виступа-
ла в “Слові Просвіти” про колізії  навколо цієї української школи в Костян-
тинівці, яку силкуються закрити чи перетворити на російськомовну. Ми, 
львів’яни, постановили втрутитись. І підготували своє Звернення з цього 
приводу до міністра освіти і науки України, а також до голови Донецької 
військово-цивільної адміністрації .

По обіді ми навідалися до Олександри Стародубцевої. Це незвичайна 
жінка. Коли Бахмут захопили проросійські елементи, вона щодня по кілька 
годин стояла в центрі міста зі щитом-плакатом “ЗА ДЕБИЛОВ”. Нижче кри-
ва парсуна Путіна і промовистий підпис: “Без вас меня бы не было”. Олек-
сандру Михайлівну тяжко побили, та вона й далі виходила на свій пост. “Я 
була готова до найгіршого, – розповідала вона. – Лише переживала, щоб 
не покалічили, бо тоді я б стала тягарем для родини”.

Був і такий випадок. Бандити збили з міської ради тризуб й викинули 
на смітник. Та молодий Петро Зубар віднайшов його рештки, заховав – і 
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тепер цей герб зберігається у міському музеї, як і світлина Олександри Ста-
родубцевої зі своїм щитом-плакатом.

* * * 
Того самого дня ми знову зібралися на спільний виступ-концерт для во-

яків, але вже просто неба. Бандуристки захоплено ділилися враженнями 
про концерт у підрозділі спецназу з Хмельницького та незвичайно бурхли-
ву реакцію військовиків… Нам було шкода, що ми не бачили цього. Про-
те одночасно побувати в усіх частинах було годі. Тому ділилися на гру-
пи. І намагалися свою культурно-просвітницьку та виховну роботу серед 
воїнів АТО провадити якомога ширше. Причому ректорат торговельно-
економічного університету ухвалив рішення: воїнів АТО приймати на на-
вчання і проживання безкоштовно.

Увінчувала нашу поїздку недільна зустріч із мешканцями Бахмута в 
міському парку. Спершу були історико-пізнавальні виступи Всеволода 
Іськіва, Ігоря Гургули, автора цих рядків, опісля концерт. Наші віртуозні 
бундуристки чарували не лише грою та співом, а й святковим одягом: до-
вгими – майже княжими – сукнями, вишиваними сорочками, віночками – 
і, звісно, своєю вродою. Серед них були три жінки, які мали по троє дітей, 
і все ж зважились у далеку дорогу… Варто назвати їхні імена. Це кандидат 
технічних наук Оксана Яріш, Вікторія (Леся) Машталір, Марія Костюк. Ці-
каво, що чоловік Марії  щойно повернувся з АТО, натомість на схід поїхала 
вона. Бодай на кілька днів – і все ж…

3 
Ні, це ніякий не героїзм – поїздка на Донеччину. Це духовна потреба. 

Потреба хоч дрібкою долучитися до історичних подій на сході України. 
Вже потім у Львові, на конференції , присвяченій Катрі Гриневичевій, ви-
ступила волонтерка з Вінниччини Валентина Погребняк. Вона 41 (!) раз їз-
дила в зону АТО, з них 20 разів перебувала там по тижневі: готувала воя-
кам їжу. Не раз була на межі смерті… Оце справжня героїня!

Предстоятель УПЦ Київського Патріархату святійший патріарх Філарет 
зазначив: якби в Україні була Помісна Православна Церква, то й війни на 
сході не було б. З цим не можна не погодитися.

Так само не було б війни, якби райони (та й села) Західної і Цен-
тральної України ще раніше зав’язали дружньо-братерські контакти з 
відповідними районами і селами сходу (та й півдня) нашої держави; 
якби туди регулярно – скажімо, раз на місяць чи на квартал, – їздили з 
просвітницько-історичними лекціями й концертами професійні і народ-
ні колективи; якби…
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Та ба! В Україні досі не було української (національної) влади, яка б дба-
ла про соборність. А просто була влада в Україні, яка дбала про свої ки-
шенькові, а не державницькі інтереси.

Про це я думав, коли ми – у товаристві Вікторії  Бак і Ніни Салієнко – ми-
лувались спокійним плином Сіверського Дінця та красою Свято-Успенської 
лаври на Святих Горах (і обурювались велетенською, блюзнірською ста-
туєю Артьома, яка вивищувалась над монастирським комплексом); коли, 
повертаючись до Львова, на кожному блокпості зупинялись і співали во-
їнам стрілецьких пісень; коли стояли в Полтаві коло щойно відкритого 
пам’ятника Іванові Мазепі; коли ще раз пересвідчились, яка неозора і чу-
дова наша Україна – і які назагал чудові люди її  населяють…

Все це надихає, спонукає до творчості  – і тоді народжуються рядки 
“Вслід за Сосюрою”. Себто як сучасне продовження його вірша “Любіть 
Україну”, написаного кривавого 1944 року (до речі, найперший вірш Сосю-
ри “Чи вже не пора” було надруковано в літературно-просвітньому журна-
лі “Вільні думки”, що його в січні 1918 року випустив у Бахмуті гурток укра-
їнської шкільної молоді). Отож 

Любіть Україну! – Сосюра писав.
Любіть, як Тарас наш і Леся.
Це море, і гори, і степ… Це краса.
Це спів, що несе в піднебесся.
Любіть Україну, щоб знав супостат:
Це вияв Господнього дару.
Любіть, як несхитні повстанці з Карпат 
І хлопці з Холодного Яру.
Любіть Україну, коли на щоці 
Сльоза за полеглих дочасу.
Любіть Україну, як люблять бійці, 
Що стали на захист Донбасу.
Любіть Україну!
Плечем до плеча 
Єднаймось у спільній родині.
Любіть Україну, як любить дівча, 
Що носить стрічки жовто-сині.
І серце говорить моє самохіть, 
Кермуючись вищим наказом:
Любіть Україну. І Бога любіть – 
І вічні ми будемо разом.

“Слово Просвіти”. – 2016. – Чис. 23, 9–15 червня. – 
С. 14–15 (рубрика “Арт-десант”).
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ВОЇНИ АТО 

Сергій Ющенко 

Юра Омелюх і Саша Катрич 

Андрій Гук 
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ІСТОРІЯ. СУЧАСНІСТЬ 

Марко Заверач 

ІСТОРІЯ СЕЛА РОСТОКА (РОЗТОКА) МАЛА (ЛЕМКІВЩИНА)

Село Ростока (Розтока) Мала спіткала доля багатьох лемківських сіл, які 
зникли з карти внаслідок виселення лемків у 1944–46 роках. Село належа-
ло до гміни Новойова, повіт Новий Сонч, Краківське воєводство. В сучасних 
джерелах інформації  назву села подають Розтока Мала. Далі в тексті назву 
села Ростока чи Розтока збережено згідно з джерелом інформації .

Перше письмове джерело про існування високо в горах села Ростока 
датуються 1647 роком. Так можна інтерпретувати запис в актах криміналь-
ного суду (Akta Sądu kryminalnego kresu muszyńskiego) про опришків (збу-
їв) Малік і Ростоцкий з Ростоки біля Новайової. Підтвердженням того, що 
мова йде про село Ростока Мала, а не Ростока Велика є знаходження села 
близько до Новойової й вище на південь від Угриня. В географічному слов-
нику Польського Королівства та інших слов’янських країн населених пунк-
тів з назвою Ростока налічується більше ніж 10, тільки ці села розташова-
ні досить далеко від Новойової, найближчими є села Ростока Велика і Рос-
тока Мала. В книзі Ziemia Łabowska дається таке трактування назви села 
Розтока Мала: “Назва села Розтока Мала походить від слова розтока, яке 
позначає долину, гірський яр (ущелину). Слово розтока дуже часто розпо-
всюджено в гірських топографічних назвах. Доповнення мала чи здрібнен-
ня назви до Розтічки являло собою більш точне визначення і мало на меті 
розрізняти села Розтока Мала і Розтока Велика, які розташовані недалеко 
одне від одного на відстані трохи більшій ніж 10 км”.

У географічному словнику Польського Королівства та інших сло-
в’янських країн 1888 року записано два варіанти назви села: Ростока Мала 
(Rostoka Mala) і Ростічки (Rostoczka). На кадастровій мапі 1846 року на-
зва Ростічки записана як Rostocki. Словник описує Ростоку як невелике 
село, яке розташоване вздовж потоку Ростока (теперішня назва Складзі-
щенський), який впадає в річку Кам’яниця, яка є притокою річки Дунаєць. 
Село розташовувалося на висоті 523–593 м над рівнем моря і простяга-
лося з північного заходу на південний схід. Південно-східна околиця села 
мала назву Яворінка і була розташована на висоті трохи більшій за 600 м 
над рівнем моря. На південь від села простягались розлогі ліси й на висо-
ті 1083 м знаходився великий камінь, який називали “Верх над каменем” 

rr
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(zaś Nad Kamieniem) або “Чортів камінь”. Камінь зберігся до теперішнього 
часу і є єдиним місцем, з якого можна оглянути зарослі лісом землі села 
Ростока Мала.

Парафія римо-католицька знаходилася в Новайовій (близько 10 км), а 
греко-католицька – в Матієвій (5 км), пошта – в Лабовій (біля 8 км). У селі в 
1888 році було 22 доми, в яких проживали 142 мешканці греко-католицької 
віри. Загальна площа земель, які належали до села, складала 1122 морги, 
з яких 448 моргів (2 орної землі, 2 городи, 27 пасовиська і 417 лісу) у влас-
ності поміщика Едварда Стадніцького і 547 моргів (258 орної землі, 89 го-
роди, 173 пасовиська і 54 лісу) у власності жителів села.

В географічному словнику Польського Королівства та інших слов’ян-
ських країн записано, що Ростока Мала межувала з такими селами: на пів-
дні – Барновець, на заході – Чачів, на сході – Нова Весь Угринська. З када-
стрової мапи 1846 року видно що землі с. Ростока Мала межували: на за-
ході – Барновець і Чачів, на півдні – Верхомля Велика і Ломниця, на схо-
ді – Лабовець і Угринь, на півночі – Складзісте.

Численність мешканців села Ростока Мала в період з 1840  до 
1936  року становила: 1840  рік  – 152, 1859  рік  – 129, 1879  рік  – 138, 
1899 рік – 188, 1909 рік – 200, 1930 рік – 145, 1936 рік – 165, 1939 рік – 
160. Незважаючи на те, що в лемківських сім’ях народжувалося багато 
дітей, приросту населення в селі практично не було. Це викликано ви-
сокою смертністю серед дітей та жінок і епідеміями. З метричних книг 
можна дізнатися причини смерті й зробити приблизну оцінку кількості 
померлих – так в 1847–49 роках померло дуже багато людей. У метрич-
них книгах записана причина смерті: епідемія, дизентерія, дистрофія. 
1873 року від холери померла дещо менша кількість, а 1881 року при-
чиною багатьох смертей була скарлатина. Помітно зменшилася також 
кількість жителів села після Першої світової війни.

Село Ростока Мала входило до парафії  с. Матієва. Інколи жителі села 
ходили в церкву в село Лабову. Нова церква в с. Матієва побудована в 
1830 р. і освячена в 1831 р. В теперішній час церква є римо-католицьким 
костьолом. У 2006–2010 роках в церкві проводилася реставрація, на яку 
було витрачено близько 600 тис. злотих. На цвинтарі біля церкви могил 
лемків практично не збереглося. Є вільне від поховань місце, яке назива-
ють лемківський цвинтар.

Після Першої світової війни близько третини церков Лемківщини пере-
йшли на православ’я. Віряни парафії  Матієва в тому числі с. Ростока Мала 
залишилися греко-католиками.

У 20–30 рр. ХХ ст. значно активізувала свою діяльність “Просвіта” та 
інші організації  та партії  українського спрямування. Не оминули ці проце-
си й село Ростока Мала. В селі була бібліотека “Просвіти”, яку організував 
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Василь Яворський. Практично всі жителі села були патріотичного україн-
ського спрямування.

У початкову школу діти с. Ростока Мала ходили в с. Складзісте. Для тих 
дітей, які мали здібності та змогу продовжувати навчання, необхідно було 
відвідувати школу в селі Лабова. Її закінчили Заверач Михайло, Стецько 
Йосафат, Яворський Ярослав та інші.

1940 р. у Криниці була організована учительська семінарія, яка готува-
ла вчителів для лемківських (українських) шкіл. З села Ростока Мала у се-
мінарії  вчилися Яворський Стефан, Ростоцкий Петро та Бартусяк Петро.

В Польщі в 30–40 роках 20 століття складали реєстри мешканців сіл 
за номерами домів, з яких можна почерпнути велику кількість інформа-
ції : прізвище та ім’я голови та членів родини, ім’я та прізвища родичів (для 
мами подається дівоче прізвище), дата і місце народження, місце прожи-
вання, дати реєстрації  та зняття з реєстрації  в ґміні. Для с. Ростока Мала та-
кий реєстр вівся з 1932 до 1943 року. Реєстр зберігається в архіві м. Новий 
Сонч (Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Nowym Sączu). На жаль, 
в реєстрі мешканців с. Ростока Мала відсутні дані по домах від 1 до 6. В 
с. Ростока Мала в 1932–1943 роках мешканці були зареєстровані в 24 до-
мах, це якщо врахувати повністю перших 6 домів (в домах за номерами 
13 та 26–29 мешканців не було зареєстровано). Отже, незважаючи на те 
що, в с. Ростока Мала з кінця ХІХ ст. в документах фігурувало 30 номерів 
домів, мешканці фактично були зареєстровані в 22–24 номерах домів. У 
багатьох випадках на один номер дому було зареєстровано декілька ро-
дин. За спогадами різні родини могли проживати як в одній будівлі так і 
в декількох, які належали до одного номера дому. В зв’язку з тим виника-
ють певні розбіжності в документах про кількість домів. Наприклад, в гео-
графічному словнику Польського Королівства та інших слов’янських кра-
їн 1888 року вказується, що в с. Ростока Мала були 22 доми (тут мається 
на увазі кількість номерів домів, а не кількість хат, в яких мешкали люди).

На основі багатьох спогадів була складена схема с Ростока Мала (від 
Складзістого до Яворінки) станом на початок 1945 року: Бартусяк Тадей; 
Баб’як Федір; Бартусяк Павло; Ростоцький Іван; Хованець Іван; Бартусяк 
Тимофій (солтис); Ростоцький Антек; Стецько Дмитро; Стецько Йосиф; Ко-
пилькак Іван; Ростоцький Федір; Сулич Гарасим; Стецько Філіп; Стецько 
Матрона; Яворський Василь; Заверач Петро; Тарас Стефан; Бартусяк Фе-
дір; Ростоцький Роман; Підгірський Яків; Заверач Петро; Заверач Олена; 
Савчак Микола (дяк); Хованець Фецько; Полиняк Юрій; Заверач Михайло.

Площу та різноманіття плодових дерев в садах жителів села можна оці-
нити по описах залишеного в Польщі майна після виселення лемків (Дер-
жавний архів Львівської області). Згідно з цими описами, загальна площа 
садів в с. Ростока Мала складала 9,64 га. В цих садах росло і плодоносило 
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176 яблунь, 233 груші, 657 слив, 134 черешні, молодих дерев (щеп) було за-
лишено більше ніж 25. Загальна площа земель, якою володіли жителі села 
складала 247,6 га, із них орної було 198,3 га. При виселенні жителями села 
залишено посіви загальною площею 14,6 га, із них жита 8,9 га, пшениці 
5,5 га. В документах записано пшениця, але на землях села вона не росла, 
особливо озима пшениця. Скоріше всього це був оркіс (оркіш) гібрид пше-
ниці та жита (пшениця двозернянка). Інші відомості про залишені посіви 
та насадження відсутні. Найбільш імовірно, що лемки готовилися до виїз-
ду з Польщі в Україну, починаючи з березня чи квітня 1945 року і весною 
уже нічого не сіяли і не садили. В сприятливі для посівів та обробітку роки 
в селі сіяли овес, ячмінь, горох, льон, моркву, буряк столовий і кормовий, 
садили картоплю (грулі), капусту, огірки, брукву (карпелі, ріпу).

За спогадами жителів села, вони виїхали до Нового Сонча в проміжку 
від 2 до 6 червня 1945 року. З Нового Сонча шлях пролягав через станцію 
Хирів до станції  Гадяч Полтавської області. В дорозі потяг дуже часто ро-
бив зупинки. Із зупинок, які приходилося робити в дорозі, переселенці зга-
дують станцію Хирів. Подорож залізницею до станції  Гадяч тривала близь-
ко 2 місяців. Більшість лемків були направлені на проживання в село Сари 
Полтавської обл., Заверач Яків, Заверач Петро Леонтійович, Тарас Стефан 
та Заверач Олена в с. Лютенька.

Навесні 1946 року майже всі жителі колишнього с. Ростока Мала з тих 
чи інших причин переселилися в західні області України, в основному в 
Тернопільську область. Переїзд проходив по-різному: на товарних потягах, 
підводах, які тягнули корови, та пішки.

До адмінреформи 1973 року землі, на яких було розташоване с. Розтока 
Мала, належали до гміни Новойова, Новосандецького повіту, Малополь-
ського воєводства. В даний час терен належать до гміни Лабова. Всі жите-
лі села лемківського походження вимушені були виїхати в червні 1945 року 
в УРСР. Рішенням ради гміни Новойова від 1947 року землі села Розтока 
Мала підлягали цілковитому залісненню. Житлові будинки в 1945–46 ро-
ках були розібрані і перевезені в інші місця. Декілька будинків були вико-
ристані як школи в селах Поромба, Железнікова та Банча Куніна. Інших 
використовували для домів та сторожок лісників. Частина домів взяли на 
дрова. Територіально й адміністративно землі, які належали селу Розто-
ка Мала були приєднані до с. Складзісте. В даний час села просто не іс-
нує і практично у всіх місцях, в яких проживали лемки, росте ліс. Про жит-
тя лемків в с. Розтока Мала свідчать історичні документи та пам’ять лю-
дей, які ще залишилися живими. В пам’ять про лемків, які тут жили, свід-
чать власні назви деяких місць, наприклад Borysia Polana, Roztocka Hala, 
а також придорожні подячні хрести та каплички. Деякі із подячних хрестів 
та капличок були перенесені в інші місця. В долині потоку Розтока можна 
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наштовхнутися на здичавілі рештки садів, які залишилися після виселен-
ня лемків. Так в книзі “Ziemia Łabowska” описані останні сторінки з історії  
села Розтока Мала.

Ніна Байко (Сологуб) 

ПІКУЛИЧІ 

З 13 по 15 жовтня, перебуваючи у Перемишлі (Польща), поринаю у ми-
нуле, у спогади. Мої батьки з числа переселенців: тато з родиною виселе-
ний із села Беско, а мама з родиною із села Яблониця, ці села поблизу міс-
течка Риманів, тодішній Березівський повіт.

Останніми роками я часто буваю у Перемишлі. Стараюся побувати у 
церкві, а шлях обираю завжди один.

Ідучи до пл. Ринок, проходжу повз “Народний дім”. У цей раз пригада-
ла, що тут у Нар-домі в жовтні місяці 1992 року, відбувався концерт Стрі-
лецької пісні хору “Надсяння” із Львова, де мій старший син, маючи 8 років 
виконував стрілецьку пісню.

На самій пл. Ринок у 90-х роках неодноразово стояла сцена, де про-
ходили заходи увічнення пам’яті воякам, які загинули у боротьбі за Са-
мостійну Україну. Заходи проводили переселенці об’єднані у громадсько-
суспільне товариство “Надсяння” в основному із Західних теренів України.

Вояки захоронені в Перемишлі та довколишніх селах. У цих 90-х у черв-
ні, після ранішньої Служби Божої ми, великою процесією йшли до села Пи-
куличі, де є велика могила Січових Стрільців, та військовий цвинтар ОУН 
та УПА.

Сьогодні 14  жовтня піднімаючись сходами до катедрального со-
бору Св. Івана Хрестителя, на думку прийшла одна подія. Тут у греко-
католицькому Соборі у 1997 р., українська громада Перемишля на чолі з 
духовенством проводили свято Матері за участю учнів гімназії  ім. Мар’яна 
Шашкевича. Участь у цьому концерті брав мій молодший син, виконуючи 
пісню про маму, яку його навчила моя мама, пам’ятаючи її  із свого дитин-
ства, з Яблониці.

Сьогодні Службу Божу в день Покрови Святої Богородиці служить па-
рох Митр. Прот. Богдан Степан. “Ком” до горла підступив в кінці літургії , 
коли отець Богдан дякував нашим воякам на сході України, які боронять 
Україну, гинуть, дістають каліцтва, щоб ми з вами могли ніби мирно жити. 
Ми щодня повинні про це пам’ятати і долучитися до цієї боротьби; щодня 
ділом, молитвою, думками.
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В цей день Покро-
ви, отець закликав 
пам’ятати про всіх бор-
ців за Волю України і всіх 
епох. Чисельно, по за-
вершенню літургії  Укра-
їнська громада Пере-
мишля поїхали в с. Пику-
личі (4–5 км), де висока 
могила Січових стріль-
ців, та цвинтар вояків 
ОУН та УПА.

На цвинтарі духовен-
ство відправили панахи-
ду, та обійшли цвинтар 
свяченою водою.

Доречи  – надмо-
гильні пам’ятники во-
яків 15  травня цього 
року були понівечені 

вандалами. За рахунок української громади Перемишля, та духовенства, 
пам’ятники було відновлено.

Після с. Пикуличі, так само чисельно заїхали на так званий “березовий” 
цвинтар у Перемишлі, де захоронені вояки та цивільні українці. Тут духо-
венство відправили панахиду та обійшли цвинтар св.. водою. На завер-
шення жалобних заходів, всі заспівали “Ще не вмерла України ні слава, ні 
воля…

ДІВУВАННЯ 

Діўка г нас відмалечку носы́ла на шы́йі два́ шну́ркы білых пацу́рок. 
Їх не скыда́ло ся ныко́лы. А як выро́сва, то ї купы́лы кора́лі, а́ле г нас 
носы́лы спра́ўжны, ы́но спра́ўжны кора́лі, черво́ны і чо́рны. Діўка 
сы мусы́ла вышы́ты прыда́не. Шо бага́тша бы́ла невіста, то біўшу 
ладú чку ма́ла. Я бы́ла з бога́тої роды́ны, за пйатна́цят ро́кіў віда́ла ся, 
а́ле ма́ла усіл’якы ду́шкы, фарту́хі, фацелы́кі, сто́ншкі. А на́віт дакіль-
ко че́пціў пририхтува́ла сы. На́шы та́то ско́ро гме́рлы. До хы́жы тре́ба 
бы́ло господа́ря. Я мусы́ла ско́ро віда́ти ся. А са́ля бы́ла коло́ нас бе́з 
госты́нец. Не́ раз діўкі співа́ют, а я пла́чу на посте́лы, бо ма́йу чоловіка, 
юж не мо́гла гуля’ты.
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Записано із с. Шкляри від Скірчак Юстини, 1921 р. нар.
(Взято: Панцьо С. Матеріали до словника лемківських говірок (Дієслів-

на лексика). – Тернопіль, 2009, с. 96).

ДІВУВАННЯ 

За моло́ду я ся ба́рз наро́биў. Мо́ї н´яньо хотіли ме́не спровадú ти до 
Гамерú ки. О́ни там б´ыли. Я юж быў гото́виї. Ме́не заверну́ли, бо ка-
правіли мо́ї о́чи. Но и так. Г во́йну-м ся оже́ниў, так нас виве́зли до 
Дніпропетро́ўскої обла́сти. Там зме б´ыли недо́ўго. Пак ўте́кли ту, ж´ыли 
ў се́лі Зала́ўє. Но, яко́сы ся ўда́ло постро´їти ха́ту ў Трембо́ўли. Ма́ли 
дво́є сù ніў. Жиєме до́брі, лем ста́ріст надù шла. Кус ù ще го́ден хо́дити. 
Се́рце мі ся стù скат, запе́рат мі диха́ня. А так, лем би до вече́ра, а ра́но зак 
ся обату́рю. Добро́го не́є нич. Смот на мя, я неясу́чиї.

Записано із с. Тилява Короснянського повіту 
від Панця Івана 1919 р. нар.

(Взято: Панцьо С. Матеріали до словника лемківських говірок (Дієслів-
на лексика). – Тернопіль, 2009, с. 103).

ҐАЗДУВАННЯ ВАНІКА. КОГУТ 
З циклу “Вундер-Кінд од Сянока” 

Новеля 

Кєд Ваніко став твердо на ногы, то няньо, абы не дармував, дали му 
пасти гуси. Робота была не з тяжких, мав лем пильнувати жебы вода їх не 
забрала, жебы ся не потратили або астряб не забрав. Єднак з того нич до-
брого не вышло, бо Ваніко з гусаком не пришли до порозуміня: хто з ни 
х старший в тому гусячому царстві. Кінчыло-ся тым, же Ваніко з гусаком 
стали до биткы. Гусак шурнув до Ваніка, же тот ся превернув і мало не од-
орвав му ухо. Такого свиньства не очекував і, абы не было гірше, то ся од-
ступив і дав си спокій. Кривда, яку му завдав гусак, выкликали в Ваніка 
шалену зліст. Він мусив на комуси єй зогнати. І ту му ся на очы трафив ко-
гут. То быв собі такій красавец з розмаітим пірям, велькым черневим гре-
беньом, люксусовым фостиком і гардима острогами на ногах. Когут быв 
єден на цьіле село, такого більше нихто не мав. Його барз любила баба На-
цка. Тот когут нич не робив в курячым гаремі, лем сьпівав, гонорово хо-
див помедже кур а одганяв молодых когутів. Як лем му ся забагло, топтав 
куры – і то была вшытка його робота. І якраз, кєд Ваніко пришов на обо-
ру, покривджений гусаком, злий як пес, то когут на свою голову сой запі-
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яв. То было його остатнє сьпіваня на сему сьвіті, бо Ваніко запустив до ньо-
го дручком і потрафив до головы. Когут підскочыв догоры, голосно закод-
кодакав, бздикнув-ся і почав выробляти такы дивацтва по оборі, якбы по-
пав на розпечений блят. Він підскакував догоры і набік, то ся перевертав 
през голову, падав і зас почынав тоты выкрутаси наново. Наконец стріпав 
крылами, вытягнув ногы і штоси хрипле выдусив зо себе і ся вспокоів. Ва-
ніко подумав, же когут зомлів, то ся нагнув абы му дати воды. Баба Нацка 
вшытко виділа, ій ліпшой нагоды не треба было, жебы одвдячыти внуко-
ви за когута. Она так приложыла кривулю до Ванікового задку, аж му тріс-
ли порточкы. Опруч того, Ваніка няньо заперли до пацячого кутця. Когу-
тови, жебы было по-людски, одрубали голову. Ваніка выпустили з гарешту 
як ся змеркло. Рано в хыжи запахло росолом з ризанками, Ваніко отримав 
помилуваня, на сьніданя му дали когутячу розбиту голову. То было перше 
ґаздуваня Ваніка, якє му ся обышло не так юж і кєпско, кєд не рахувати си-
нього уха і синяків на гузицьі.

Миколай Фучыло 
з Волі Нижньой, п-т Сянік 

Ольга Кровицька 

ЩИРЕ СЛОВО ПРО ОТЦЯ 

У когорті лемківських священиків по-особливому виділяється отець 
Мирон Михайлишин. Кожна зустріч з ним на різних лемківських заходах 
приносить нову поживу для серця і душі, для розуму і розуміння справ-
жніх людських цінностей, які, на жаль, нівелюються у сучасному глобалі-
заційному світі. Отець Мирон із великою невсипущою енергією, інколи 
іронічно, інколи песимістично, інколи оптимістично говорить про різні ак-
туальні проблеми, які переживають і українці, і поляки; які стосуються ма-
буть кожного, хто небайдуже ставиться до долі рідного народу. Очевид-
но, все починається від родинного гнізда, від маминої пісні, від того дже-
рела, яке постійно живить душу людини.

Отець Мирон – Мирослав Михайлишин народився 1 вересня 1959 р. у 
м. Сяноці. Його батьки (Іван та Софія) внаслідок акції  “Вісла” були виселені 
у 1947 р. на північ Польщі, у 1958 р. повернулись на рідні землі.

Зрештою для кожної людини є дуже важливий життєвий вибір, усві-
домлений і спрямований на досягнення дрібних чи великих цілей. Отець 
Мирон вибрав душпастирську дорогу, непросту, почавши із глибоких бо-
гословських студій спочатку в Люблінському католицькому університеті, 
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згодом – в Екуменічному інституті ім. Кардинала Й. Міллера Католицько-
го університету в м. Падерборні (Німеччина), навчався також на спеціаль-
них студіях в Опольському університеті, захистив докторську дисертацію 
“Роль Блаженнішого Йосифа Сліпого в розвитку ідеї патріархату УГКЦ”. Із 
1996 р. – капелан для українців візантійсько-українського обряду в поль-
ському війську. Попри різні складнощі ніколи отець Мирон Михайли-
шин не покидав і не покидає дуже відповідальну працю у різних парафі-
ях. Адже власне тут поєднуються кіль-
ка функцій для душ пастиря: він пови-
нен бути і наставником, і психологом, 
і вчителем, і проповідником, і філосо-
фом… Власне у цьому колі гуманітар-
них наук викристалізовується діяльна 
позиція отця Мирона.

У своїх проповідях він звертається 
не лише до ключових богословських 
питань, але й до звичайних речей, до 
навколишнього світу людей з їхніми 
потребами і можливостями. Він – за-
вжди серед людей, цілком перекон-
ливо висловлює свої думки щодо го-
стрих актуальних питань, пов’язаних 
із політикою, культурою, історією та 
ін. У цьому ми переконалися. Під час 
першого Львівського обласного фес-
тивалю “Гомін Лемківщини” (2015  р.) 
розмовляли з отцем Мироном на різ-
ні теми, які тривожать наше суспіль-
ство. Він досить аргументовано гово-
рив про становище української церкви в Польщі, про існуючі проблеми 
(а де їх немає?), про великий вплив громадських організацій на розвиток 
суспільної думки, про роль релігії  у житті людини, про тіснішу співпрацю 
між лемківськими організаціями Польщі та України…

У цій бесіді відчувалася надзвичайна зацікавленість реаліями сучасно-
го життя народів. Отець Мирон також розповідав про свою родину, про 
цікаві випадки, пов’язані з душпастирською практикою.

Отець Михайлишин  – активна і творча особа, яка заряджає своєю 
невтомністю інших, а це великий дар Божий. У 2016 р. я бачила отця Ми-
рона майже на всіх фестивалях лемківської культури, на керметі у с. Бось-
ко і всюди він – в активному спілкуванні, а це також, повторюю, великий 
дар Божий.
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Марія Янко 

ІСТОРІЯ ПЕРЕСЕЛЕННЯ РОДИНИ ЗАВІЙСЬКИХ 

У теперішні дні, коли можна розповісти правду про пережите, відкри-
ваються все новіші факти злочинів, вчинених по війні, незважаючи на те, 
що сталося це понад 70 років тому… Сімдесят років! Це два-три поколін-
ня! А душа і досі болить, і страхіття повторюються, бо скоєне тоді зло – не 
покаране! Душа болить, бо не розкрита правда тих часів, тому ненависть 
знову запанувала через незнання та нерозкриту правду… А душа далі бо-
лить і болітиме від несправедливих обвинувачень, від жорстоких вчинків. 
І тому вони мають здатність повторюватись знову і знову… На превели-
кий жаль… Тут ви дізнаєтесь саме про один з таких випадків, коли гово-
рять, що людина – гірше звіра! Це важко читати, слухати, а ще важче зро-
зуміти… Чому?! За що?!

Історія родини Завійських що з діда-прадіда проживали у с. Красна 
коло м. Кросно. Чи можна таке пробачити, а, власне, кому?!

Зі спогадів Ольги та Віри Завійських, написаних їхньою рукою. Про це 
не можна було говорити. Про це страшно було згадувати…

Про красу краєвидів у селі яскраво промовляла сама назва села – КРАС-
НА. Настало тепле літечко, і люди раділи кожній погожій днині. Раділи, що, 
нарешті, закінчилась війна, заколосилось поле, вродила городина. Верта-
лись чоловіки з фронту, котрі визволяли рідну землю від загарбника – фа-
шистської Німеччини. Ще не всі повернулись з війни. А ті, що повернулись, 
раділи, що, нарешті, вже разом з родиною та у рідній хаті. Здавалося, що 
після пережитого вже ніщо не зможе нашкодити родинному щастю… Рос-
ли діти і росла радість, що все найгірше – позаду. Здавалося, мир знову за-
панував на наших землях, і ми знову заживемо щасливо…

У нас була багата господарка, добротна велика хата. Окрім семи до-
машніх осіб у нас квартирували дві жінки з м.Підгайці Тернопільської 
обл. – Ловицька Анна з дочкою Дарією. Наш тато Юліан, мама Анна, і ми – 
три доньки: Ольга, Віра, Надія… Того страшного вечора я ніколи не забу-
ду. І вам розповім, що сталося тоді. Ввечері я пригнала корови з пасовись-
ка. Наша родина погодилася на переїзд до України, бо не можна було не 
погодитись. Батьки чекали на документи для переїзду з іншими родина-
ми. До нас прийшли ще наші родичі, що проживали по сусідству – мами-
на сестра Єва Русенко, два хлопці – Михайло Возняк і С. Станчак. Мама 
готовила вечерю. Стало темніти. Загавкав пес. Із-за фіранки я заглянула 
у вікно і побачила, що від брами до хати біжать озброєні чоловіки. Двері 
зі середини були закриті. Але непрошені гості швидко з ними справились 
і ввірвались у наше помешкання. Наказали всім зібратись в одній кімна-
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ті, лягти обличчям до підлоги і підняти руки… Забрали батька і маму, ві-
дібрали у них ключі від стайні, стодоли, підвалу. Виносили всі наявні по-
вні мішки. Спочатку випорожнювали одну половину хати. Вивели коня зі 
стайні, запрягли його до воза, і пакували все, що хотіли взяти. Потім нас 
перевели до комори. Там були сходи на стрих. І знову нам наказали ляг-
ти лицем до землі, а самі виносили добро з цієї половини хати. Над нами 
стояв вартовий з наведеним на нас автоматом у руках, який весь час сте-
жив, щоб ніхто не піднімав голови. Після цього жінок зібрали до світлиці 
і, ґвалтуючи, страшно знущались над ними. Я тільки чула, як мама проси-
лася, що у неї малі діти. Але на це ніхто не звертав уваги. Чути було зойки і 
плач, і стогін жінок… Коли вже все винесли з хати, наказали п’ятьом пере-
йти до іншої кімнати і знову лягти лицем до землі, піднявши догори руки. 
Вийшла мама зі мною і маминою сестрою та наші дві квартирантки. Я ля-
гла ближче до ліжка. В дверях на порозі стояв на сторожі бандит з автома-
том і оглядався, бо з другої кімнати все ще виносили речі. Я скористалася 
з того, що він оглянувся і всунулась під ліжко, так що він мене не помітив. 
Мені було страшно, я заплакала, що вони нас уб’ють. “Сторож” дав чергу з 
автомата по нас і людях, пізніше ще стріляли до кожного зокрема. Решта, 
ті, що ще були в коморі, почувши стрілянину в хаті, втікали сходами, що 
вели на стрих. Возняк біг перший, відчинив дверцята, вистрибнув зі стри-
ху у двір і втік. Тим і врятувався. А решта наших поховалися в сіні, бо там 
було темно і заготовлено повно сіна. Я почула, що хтось спускається зі 
стриху. Це була татова сестра Олімпія. Вона вбігла до кімнати, побачила, 
що всі лежать мертві. Розбила лампу, що освічувала кімнату, і через вікно 
вискочила у двір, де її  зразу схопили… Я чула, як вона просилася в банди-
тів. Живій їй поламали ноги, розрізали живіт зверху донизу, і всі нутрощі 
з неї витягнули, в жіночу частину запхали кілок, і так вона стогнала, поми-
раючи… Цей стогін до сьогодні чую у своїй голові. Тато був сильно поби-
тий, втікати не зміг: його застрелили в коморі. Мамина сестра втікала на 
стрих останньою – їй вистрелили в голову. Вона впала, залита кровю. Бан-
дити думали, що вбита. Та вона вижила… Потім бандити дали чергу з ав-
томата по сіні на стриху. Там найстаршу з сестер Ольгу врятували перини, 
що звисали через літо на горищі: піря не пропустило куль. Найменша се-
стричка Надія була застелена в ліжку між подушками, і так врятувалась…

А ці, що стояли над нами, то цілий час повторяли: “Там, на схуд – там 
ваша ойчизна, ви тутай нє мацє права…” 

Возняк, що вискочив зі стриху, побіг до швагра, чоловіка своєї сестри, 
кілометрів два, а може і більше… збирав чоловіків і рано прийшли вони пе-
ред нашу хату. Почали кликати батька. Хто врятувався, вийшли з хати на 
подвіря… Прийшли люди з села, допомогли похоронити вбитих. Після цьо-
го всіх з села вивезли на станцію до Кросна. Довго прийшлось чекати там 
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на вагони. І відправили нас в товарняках по декілька родин в одному ва-
гоні. Привезли нас до Заліщик на Тернопільщину. Дали команду виходити 
з вагонів. Хто не міг підвестися сам, того військові просто викидали з ва-
гонів. Ідіть, куди очі дивляться. Ніхто більше не опікувався нами, не посе-
ляли, не допомагали знайти помешкання, не допомогли з харчами. Я і мо-
лодша сестра захворіли. Нас поклали в лікарню… Після пережитого сестра 
Віра назавжди захворіла на епілепсію…

У нашій родині збереглись деякі документи з часів переселення, що є 
підставою вірити мені… Серед них – евакуаційний лист на моє імя як го-
лови родини – Завійська Ольга Юліанівна, 1929 р. н. та виселені зі мною 
мої менші сестрички – Завійська Віра Юліанівна 1931 р. н. і Завійська На-
дія Юліанівна, 1937 р. н. Є довідка, у якій війт підтверджує, що в с. Красна 
знаходиться могила Завійського Юліана та його дружини Анни, що помер-
ли в с.Красна у 1945 році. Це наші мама і тато. Але вони не померли – були 
вбиті… Подаю також шкільне свідоцтво сестри Віри, де по всіх предметах 
стоїть оцінка “дуже добре”.Є довідка з архіву, де є перечислені залишені ве-
ликі житлова і господарські будівлі та чотири з половиною гектари землі…

Про мої почуття під час читання цих спогадів мені важко говорити. На-
правду, стигне в жилах кров… Ці страхіття не дають заснути… Найбільшим 
цинізмом до тих подій є документ, який звучить так: “У 1944–1946 роках 
на підставі Угоди між Урядом УРСР і польським комітетом національного 
визволення від 9 вересня 1949 року було проведено переселення грома-
дян із Польщі на територію УРСР…”. Тут лише бракує слова “добровільно”…

Минулого 2016 року Сейм Польщі прийняв закон про геноцид поляків, 
вчинений українцями. І знову ворожнеча!.. Кому це вигідно?! Для чого?! На-
справді ж геноцид був влаштований чужинцями на українській землі, але 
це не відображено у жодному законі… Маю думку, що правда і далі за сімо-
ма замками. І відкрити її  дуже важко, бо замаскована так, як вигідно тому, 
хто це робив. Усім відоме народне прислів’я “ Де двоє бються – третій корис-
тає”… Аналогічне бачу в описаних подіях. Особливо це стосується терито-
рій, де поляки і українці жили без конфліктів, і не було між ними ненависті…

Прийнятий злочинний закон між СРСР та Польщею посварив наші на-
роди, приніс страшне горе місцевим жителям, спадкоємцям споконвічних 
українських земель, які були під Польщею. Ледве оговтавшись після першої 
світової війни люди налагодили господарство, плили на заробітки за океан 
і повертались, щоб докупити кусок землі. Народжувались і росли діти. Зда-
валось: тільки живи і радій!.. Та два страшні звірі в людській подобі, які не 
хочуть жити мирно, дотримуватись жодного закону – Божого чи навіть лю-
дяності – все нищать і встановлюють свої ненависні порядки. Їх нічого не зу-
пиняє, ні сльози і горе інших, ні навіть смерть. І найстрашніше, з яким ци-
нізмом і підлістю, брехнею вони це чинять!.. Окривавлений їх меч, з яким 
вони приходять на землю сусідніх народів під прапором визволення: вони 
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не просто вбивають, вони злорадно насолоджуються найжорстокішими 
своїми вчинками, отримують від них задоволення. Кров у жилах холоне, 
волосся на голові дибом встає, коли дізнаєшся, на що здатні ці нелюди!..А 
вони заперечують, що ці дії  – справи їхніх рук! З підступністю і підлістю вчи-
нивши страшні злодіяння, вони ДЕМОНстративно відхрещуються від них, 
що немає там їхньої вини, і далі продовжують чинити тими ж методами. З 
яким цинізмом збили літак з елітою Польщі, що летіла у Смоленськ на пе-
репоховання своїх офіцерів?! Звинуватили самих поляків. А збитий ними 
літак “БОЇНГ” з іноземцями, шлях якого пролягав через Україну?! Звинува-
тили українців. Після розстрілів мирних демонстрантів у Києві, захоплення 
Криму, розстрілу в Іловайську та затяжної війни на сході України, де гинуть 
мирні люди в селах і містах, їхні міномети та гранатомети. розтяжки розри-
ваються на мирній українській зернородючій землі… Тепер я сумніваюсь, 
що тієї страшної ночі в с. Красна напали на родину Завійських польські бан-
дити. Хочеться вірити, що слов’яни не здатні на таку холоднокровну жор-
стокість. Можливо, це були переодягнені московські енкаведисти, які сіяли 
і далі сіють смерть і ненависть між нашими народами…

Михайло Смереканич 

НАШІЙ ЦЕРКВІ 25 РОКІВ 

У вересні 2017 року лемки будуть відзначати 25 років своєї церкви, що у 
Шевченківському Гаї. Будівництво храму розпочалося після освячення міс-
ця під забудову. 7 квітня 1991 року в присутності великої кількості віруючих 
чин освячення здійснив тодішній глава УГКЦ Мирослав Іван кардинал Лю-
бачівський і архієпископ Володимир Стернюк. Кошти на будівництво зби-
рали всім миром. Родина Іванусівих, Олег та Божена, передали 1800 при-
мірників книги “Церква в руїні”, від реалізації  якої було придбано лісома-
теріал. До побудови храму також долучилися лемківські об’єднання США, 
Канади, окремі громадяни. Влітку 1992 року величний храм у лемківсько-
му стилі (точна копія церкви з с. Котань Лемківщина) була збудована. Об-
ряд освячення проходив 13 вересня 1992 року. Була гарна погода. При ве-
ликій кількості віруючих, гостей з Польщі, Канади, США, Словаччини, Ні-
меччини, Англії , Австралії  владика Филимон Курчаба і отець мітрат Ана-
толій Дуда провели урочисте богослужіння і освячення нашої церкви. Но-
возбудований храм названо на честь святих князів Володимира і Ольги. З 
цього дня в церкві регулярно, два рази в місяць проводяться богослужіння.

22  листопада 1992  року було обрано церковний комітет в складі: 
О. А. Дуда, А. Петришак (голова), А. Сухорський (заступник), Я. Швяґла,  
П. Когут, Д. Солинко, Л. Лазарко, І. Красовський.
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Влітку 1994 року Филимон Курчаба освятив новий престол, а 14 серп-
ня 1996 року владика Юліан Гбур освятив новий іконостас. Урочисту лі-
тургію провели о. А. Дуда, о. Яків. Диякон Микола. Проповідь виголосив 
владика Юліан Гбур. 6 жовтня 1996 року в церковній службі взяв участь 
відомий церковний діяч, історик, лемко із с. Вислік Горішній отець доктор 
Дмитро Блажейовський.

14  вересня 1997  року в церкві відбулася святкова літургія присвяче-
на п’ятим роковинам церкви свв. Володимира і Ольги. З нагоди ювілею о. 
Дуді та церковному комітету надійшло привітання від архієпископа з Риму 
Мирослава Марусина, та вітальна грамота від владики Любомира Гузара.

До 10-ти ліття храму відомий лемківський художник Дмитро Солинко 
намалював два образи; “Святі Володимир і Ольга” та “Святі Кирило і Мефо-
дій”. На 15-ті роковини з Канади прибув автор і видавець “Церкви в Руїні”, 
жертводавець, великий прихильник лемків, Олег Іванусів.

21 серпня 2010 року лемки урочисто відзначили 100 ліття від дня наро-
дження великого лемка, історика, митця, отця доктора Дмитра Блажейов-
ського. 22 серпня столітній отець доктор у лемківській церкві провів святу 
літургію. З нагоди ювілею, доктор Блажейовський подарував храму образ 
Богоматері, вишитий власноручно.

До 20-ти ліття церкви було встановлено і освячено новий хрест, до ви-
готовлення якого долучилися і взяли активну участь члени товариства Лем-
ківщина, ФДЛ С. Майкович, Я. Козак, М. Дмитрах, П. Гандяк, М. Смереканич, 
прихожани В. Марко, Я. Кордись, І. Дідович. 12 жовтня 2014 року, з нагоди 
105-ої річниці від дня народження поета з Лемківщини, перекладача, літера-
турознавця Богдана-Ігоря Антонича, при сприянні товариства Лемківщина та 
ФДЛ, була відкрита і освячена Алея за мотивами його поезій. У виготовленні 
Алеї активно працювали В. Марко, І. Дідович, Я. Лукачик, Я. Кордись.

Влітку 2016 року, до престольного празника Володимир Марко рестав-
рував прицерковний хрест. Йдучи до свого 25-тиліття, церква живе своїм 
звичним життям. Активну участь в діяльності храму беруть прихожанки – 
сестриці Тетяна Махницька, Фенна Сорокопудова, Світлана Бодак, догля-
дач церкви – Анна Ворожбит, члени церковного комітету А. Тавпаш, П. Ган-
дяк, М. Смереканич (голова), прихожани В. Марко, Я. Кордись, Б. Бодак. 
Слід відзначити невтомну працю пароха церкви святих Володимира і Оль-
ги отця-мітрата Анатолія Дуди.

25 років, не знаючи втоми долає шлях з Монастириська (Тернопіль-
ська область) до Львова на зустріч із своєю паствою. За весь період слу-
жіння не було ні одного випадку зриву святої літургії . Тож з нагоди 25-літ-
тя церкви і 25-ліття пастирського служіння, зичимо вам отче, Господньої 
благодаті на многії  благії  та мирнії  літа.
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ВІСТІ з ОСЕРЕДКІВ 

ГОРОДОЦЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС 
“ПІСНІ НЕЗАБУТНЬОГО КРАЮ” СКЛИКАЄ ДРУЗІВ!

Коштовні перлини пісенної спадщини, залишені нащадкам українцям, 
яким судилася гірка доля вигнанців з отчої землі, завдяки фестивалю “Піс-
ні незабутого краю” яскравими зірками засяяли над Городоцькою землею. 
Уже вкотре Городок зустріне на пісенному святі гостей не тільки з Львів-
щини, а й із сусідніх областей. Відрадно, що започаткований у Городку 
фестиваль-конкурс набрав такого розвою, що слава про це пісенне дійство 
рознеслась аж ген за межі Львівщини. Щораз більше художніх колективів, 
окремих виконавців пісні, художнього слова, танцю виявляють бажання 
взяти участь у конкурсі. Ми, городківчани, безмежно горді, що наше місто 
стало пісенною столицею для українців Закерзоння, які зберегли як найдо-
рожчий скарб і любов до своєї культури та рідної пісні.

Цьогорічний фестиваль приурочений різдвяній тематиці пісенного 
мистецтва Підляшшя, Лемківщини, Надсяння, Холмщини та Любачівщини. 
Збережені традиції  цього свята, автентичні колядки і щедрівки подарують 
нам наші гості, колективи, що відвідають Городок. Тож з нагоди відкриття 
цього захопливого дійства – фестивалю-конкурсу “Пісні незабутого краю” 
від імені городоцької громади вітаємо Вас та щиро дякуємо за збережен-
ня і примноження культури депортованих українців, натхненну працю та 
згуртованість. Усім учасникам фестивалю зичимо нових творчих здобутків 
та незгасної віри у безсмертя духовних прагнень народу, котрий з повагою 
ставиться до свого минулого і бажає гарного майбутнього!

З повагою, співголови оргкомітету – голова 
Городоцької РДА Володимир Ременяк, 

голова Городоцької районної ради 
Володимир Більовський, 

голова Городоцької міської ради 
Роман Кущак 

rr
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ЛЕМКІВСЬКА ЦЕРКВА У ТЕРНОПОЛІ 

9  червня на свято Вознесіння Господнього відбулося освячення лем-
ківської церкви у Тернополі. На храмове свято зібралося більше двох ти-
сяч людей з Тернопільщини та сусідніх областей, переважно переселенців. 
У теплий сонячний день чин освячення провів Митрополит, Архиєпископ 
Тернопільський і Зборівський УГКЦ Василій (Семенюк).

Церква стоїть на західній горбистій околиці міста (вул. Львівська, 13), у 
лісопарку, справа при в’ї зді з боку Львова і Лемківщини. Її не можна не по-
мітити. Вона примножила багатогранність української духовної культури. 
“Вона проста гарна”, – сказав Богдан Гук у “Лемківський сторінці”.

Проект дерев’яної церкви у традиційних лемківських формах безко-
штовно розробив Олег Джула  – молодий архітектор лемківського похо-
дження. Будову від осені 2013  р. проводили майстри із м. Богородчани 
(Івано-Франківщина).

Фундамент храму виконаний завдяки коштам Івана Гути, власника аг-
рохолдингу “Мрія”, Героя України. Замовником стала лемківська грома-
да парафії  Вознесіння Господнього Тернопільсько-Зборівської архиєпар-
хії  УГКЦ. Будівництво велося на добровільні пожертви людей, переважно 
пенсійного віку. Наглядом за ходом будівництва і збором коштів займався 
Церковний комітет (голова Іван Фалатович із Великого Ходачкова). Насто-
ятелем нового храму є отець Василь Шафран, який також має лемківське 
коріння. Він веде Службу Божу українською мовою, а проповідь виголо-
шує лемківською. Церква має стати культурним і духовним центром лем-
ківської громади області.

На храмове свято приїхали: голова СФУЛО Софія Федина, делегація 
лемків Львова (голова С. Майкович) та Івано-Франківська (заступник го-
лови Л. Мельничук).

У святі також взяли участь керівники міста й області. “Для мене це дуже 
важлива подія, адже я – лемко за походженням. Незважаючи на всі випро-
бування, лемки не втратили своєї культури та духовності… Сьогодні ми від-
новлюємо лемківські святині на Тернопіллі. А разом із ними – лемківську 
культури і традиції ” – зазначив голова облдержадміністрації  Степан Барна. 
Він також вручив Церковному комітету подарунковий сертифікат.

“Переконаний – цей новий осередок духовності, допомагатиме не лише 
лемкам, але й всім християнам вистояти в непрості часи. Всі ми бачимо, як 
сьогодні намагаються потоптатися по наших цінностях. Нівелювати чисто-
ту традиційнної духовної української сім’ї . Забрати у нас право виховувати 
дітей у християнській традиції . Забрати право мати власну думку”, – ска-
зав міський голова Тернополя Сергій Надал.

Інф. “ДЛ”
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Юлія Боєчко 

ЛЕМКІВСЬКА ЦЕРКВА – ХРАМ ТА ПАМ’ЯТНИК 

22  травня в м. Івано-Франківську відбулось освячення храму святих 
слов’янських апостолів Кирила і Мефодія. Святиня, споруджена в пам’ять 
про депортацію українців з Польщі у 1944–46 та у 1951 роках, водночас є і 
пам’ятником, і храмом.

Урочистість розпочалась Святою Архієрейською Літургією, яку очо-
лив Преосв. Архієпископ и Митрополит Володимир Війтишин. У ній взяли 
участь близько тридцяти священиків, чимало греко-католиків та православ-
них із Львівщини, Тернопільщини, Прикарпаття, Словаччини та Польщі. За-
вершилося свято концертом лемківських хорів “Бескид” та “Студенька”.

У багатьох містах і селах України, де живуть українці, депортовані з 
Польщі, за роки незалежності встановлені пам’ятні знаки чи пам’ятники. 
Зокрема, в Івано-Франківській області є пам’ятний знак депортованим у 
м. Долина, споруджено пам’ятники у с. Лопушня Рогатинського району, м. 
Калуші та м. Галичі.

Ідея спорудження каплиця-пам’ятника  – ініціатива о. Анатолія Дуди-
Квасняка, священика, лемка з м. Монастириська Тернопільської області, 
який від початку дев’ятдесятих років щомісяця почергово відправляв Лі-
тургії  для лемківської громади у Львові, Тернополі та Івано-Франківську.

У Лемківській громаді Прикарпаття, у товаристві “Лемківщина” за-
галом схвально поставились до ідеї о. Анатолія Дуди-Квасняка. Сумніви 
з’явилися лише щодо фінансової спроможності переселенців з Надсяння, 
Західної Бойківщини, Холмщини, Підляшшя і Лемківщини своїм коштом 
спорудити нехай невеличку, але церкву.

І все ж їм це вдалося. Активістами, які найбільше допомагали о. Анато-
лію Дуді-Квасняку, в спорудженні, оздобленні храму, є підприємець Ярос-
лав Кобилів, родини Марії  Скиби, Анастасії  Адамчак, Люби Шпакович, Во-
лодимира Кальшицького, Мирона Максимціва, Юрія Качмарського, Лесі 
Марканич, Юрія та Володимира Хом’яків, Зіновія Лиска, Євгенії  Дземан, 
Марії  Дроздюк, Федора Васильківа та багатьох інших…

Проект розробила у 2009 році проектно-архітектурна фірма “Пилипів”, 
а безпосередньо керував будівництвом Юрій Качмарський. Пан Юрій роз-
повів, що дерев’яний храм має довжину 19 метрів, а ширину – 9 метрів. 
Щоб створити проект, архітектор використовував світлини з книги Івану-
сівих з Канади, в котрій є чимало зображень дерев’яних лемківських цер-
ков. Така ж церковця була і в родинному селі п. Юрія – у с. Бонарівка Стри-
жівського повіту Ряшівського воєводства.

30  вересня 2009  р. у сквері до 65-ліття депортації  українців з Поль-
щі було встановлено хрест і освячено місце під будову церкви, а в січні 
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2010 року офіційно зареєстровано релігійну громаду – парафію храму свя-
тих слов’янських апостолів Кирила і Методія. Два з половиною роки пред-
ставники депортованих на чолі з о. Анатолієм Дудою-Квасняком прихо-
дили до міської ради та відвідували різні інстанції , щоб нарешті у квітні 
2011 року отримати акт на землю. Відтоді й тривало будівництво – з вели-
кими перервами, зумовленими браком коштів.

Ярослав Кобилів, місцевий підприємець, батьки якого родом з с. Ти-
лява, радо відгукнувся допомогти лемківській громаді. Чоловік каже, що 
з Божою допомогою та завдяки людям, які приходили на толоки, вдалось 
і привезти потрібну деревину, встановити електроживлення і довершити 
спорудження святині.

Чоловік дав собі обітницю – опорядити нижню частину храму, де буде 
культурний осередок та музей. Тут відбуватимуться різні заходи, спрямовані 
на збереження культури українців, депортованих з Польщі, зокрема і лемків. 
Ця церква – для всіх українських скитальців. До речі, на хорах вже створено 
куток-музей пам’яті Ірини Криницької-Омельченко, де експонується чимала 
колекція ляльок в лемківських строях. Тільки-но було споруджено цоколь-
ний поверх церкви, як у ньому почали відправляти Святі Літургії .

Софія Федина  – голова Світової федерації  українських лемківських 
об’єднань, яка виступала на посвяченні церкви сказала, що поява нової 
лемківської церкви – це велика та радісна подія. Ще кілька років тому, коли 
п. Софія розповідала лемкам закордоном про початок будови, вони не ві-
рили, казали, що нові церкви не потрібні, бо все менше людей туди ходять.

Степан Криницький, голова Івано-Франківського товариства “Лемків-
щина”, поділився своїми враженнями від освячення лемківської церкви 
св. Кирила і Мефодія: “Сьогодні мої відчуття радісні та піднесені, бо ми не 
пропали! Польща все зробила для того, щоб позбутися русинів. 70 років 
тому ще йшла війна, а поляки вже думали, як “розв’язати українське пи-
тання”… Нашому Івано-франківському осередку цього року виповнюється 
25 років. Він об’єднався навколо церкви. З вірою в Бога, з надією в цей важ-
кий воєнний час, коли люди зубожіли, вони відкинули всі амбіції , згуртува-
лися і своїми силами, за власні кошти збудували свій храм. Він нагадувати-
ме всім українцям в Івано-Франківську та всій Україні про батьківські зем-
лі. Це велика радість, бо “лемки били, лемки сут, лемки будут”.

Почесним гостем урочистостей був проф. д-р Микола Мушинка – фоль-
клорист та українознавець зі Словаччини, авторитетний дослідник лемків-
ського фольклору в Югославії , Румунії , Польщі, Україні, Західній Чехії  та 
Моравії . На святі тривала виставка-продаж багатьох книг на лемківську 
тематику, котрі учасники свята жваво розкуповували для себе та своїх на-
щадків.

(За матеріалами газети “Нова зоря” (26 травня, число 20 (1120) 2016).
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Галина Щерба 

ЛЕМКІВСЬКА ВАТРА В ЖДИНІ 

Ту мене мати породила, 
солодким молоком кормила, 

ту хочу жити і вмирати, 
де жили мій отець і мати.

Щороку в липні с. Ждиня на Лемківщині перетворюється на лемківську 
столицю. Лемки зі всього світу, з”їжджаються до ватри на свою батьківщи-
ну, тобто “до дому, якого вже немає.” 34 Лемківська ватра в Ждині, яка про-
ходила 22–24 липня 2016 р., зібрала до кількох десятків тисяч відвідувачів.

Ватру урочисто розпалив староста “Ватри” Петро Кащак. Із привітан-
ням до присутніх звернулися запрошені гості: депутат Сейму РП Барбара 
Бартусь, сенатор РП Станіслав Когут, віце-міністр спорту і туризму Давід 
Лясек, заступник речника громадянських прав Кшиштоф Ольховіч, віце-
маршалок Малопольського воєводства Станіслав Сорис, секретар посоль-
ства України в Польщі Наталія Житарюк, Генеральний консул України в 
Кракові Олег Мандюк, голова Тернопільської обласної держадміністрації  
Степан Барна, Преосвященіший Владика кир Володимир єпископ Вроц-
лавська Гданський, Преосвященіший Владика кир Паїсій єпископ Горлиць-
кий, староста Горлицького повіту Кароль Гурські, представник Малополь-
ського воєводства Марта Ковальчик, голова Союзу русинів-українців Сер-
бії  Богдан Віславський, голова СФУЛО Софія Федина, голова Львівської 
обласної організації  “Лемківщина” Степан Майкович, голова Крайової 
управи Організації  Оборони Лемківщини Марко Гованський, голова Со-
юзу русинів-українців Словаччини Петро Сокол, господар-війт гмини Устя 
Горлицьке Митро Ридзанич, голова оргкомітету цього фестивалю Штефан 
Клапек та ін.

Під час Ватри були вручені нагороди “Вірний предкам” проф. Миколі 
Мушинці, Організації  Оборони Лемківщини (США) з нагоди 80-ліття її  ді-
яльності, гуртам “Ромен” і “Клуб-46”. До ведучих на сцені Вікторії  Гойсак 
(режисера, реалізатора програми), Григорія Трохановського і Наталії  Шути 
з Горлиці приєдналася відома з ТV журналістка Марія Степан.

Серед творчих колективів найбільш активними були дитячі та моло-
діжні ансамблі- “Лемко-товер-юніор” (Польща), “Лемківський перстеник” 
(Польща), “Лемчатко” (Україна), “Студенька” (Україна), “Калина” (Польща), 
“Роса” (Польща) та ін.

Глядачі тепло приймали також виступи таких колективів і вокалістів: 
“Яворина” (Україна), Наталію Смолу (Україна), “Братя Герекови” (Словаччи-
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на), Любу Гойсак Малярську (Україна), “Петро Кузмяк” (Сербія), “Розмай” 
(Словаччина), “Крайка” (Польща), “Дикі бджоли” (Польща),”Чисте джерело” 
(Дует сестер Надії  і Наталії  Павлишин) (США), “Черемош” (Україна), ”Яким 
Гарди” (Хорватія), Софію Федину (Україна), “Полуничка “ (Україна), ”Кали-
на” (Сербія), ”Ослав’яни” (Польща), Анничку (Україна, США), Юлію Дошну 
(Польща) та ін.

Виступи цих колективів і вокалістів захоплюють слухачів і дають нам 
зрозуміти те, що важливою віхою творчого експерименту сучасних поль-
ських, словацьких, українських, зокрема лемківських колективів є пере-
довсім репертуар. У ньому, поряд з традиційними жанрами та мистецьки-
ми здобутками, відбуваються важливі процеси, які свідчать про складність 
виразових засобів, розширення жанрової політики, а також професіонал-
зіацію музичної освіти.

У суботу зранку біля пам’ятного знаку відслужено панахиду за загибли-
ми та вшанувано жертви акції  “Вісла”.

Цікавим для молоді був міжнародний конкурс“Міс Лемковина”. Лауре-
атами стали: Міс Лемковина – Юля Онишкевич з Мокрого, Віце-Міс – Оля 
Хмуро з Зубриці Нижньої і Міс глядацьких симпатій – Марія Сокоч з Бо-
нарки. А веселила публіку Параска Дурбак.

Стали традиційними авторські зустрічі в палатці на Лемко-стріт, які ви-
світлили такі теми: Юрій Гаврилюк “Мій погляд на Лемківщину”, Богдан Гук 
“Еліти Лемківщини по 1 світовій війні”, “Республіка Команецька і Республі-
ка Флоринська 1918–1920”, Олександра Яворницька – Новосад “Розуміти 
лемків – розуміти себе”, професор Богдан Гальчак “Вигнання українського 
населення з Польщі до УРСР в 1944–1946 рр. в світлі чехословацьких дже-
рел за книжкою “Чуже пограниччя 1945–1946”.

Як завжди активні на “Ватрі” (майстерня на Лемко-стріт) художники 
різних жанрів: лемківська писанка (Марія Янко), вишивка (Наталя Свир-
дюк і Наталя Марево), вироби з дерева (Тетяна Скоромно), плетіння з лози 
(Агнешка Биліца).

А для молодих, які хотіли вивчати документальну історію Лемківщини, 
організували виставку фотодокументів і тематичних опрацювань з архіву 
Об”єднання лемків, виставку малярства Штефана Гелепа зі Ждині та ви-
ставку “Дерев’яні церкви в польських і українських Карпатах” з Національ-
ного інституту спадщини (відділ у м. Кракові, Польща) 

Подякувавши учасникам, гостям, господарям фестивалю, усім добро-
дійникам цього заходу, і, найперше, Господу Богу, що дав нам усім зустрі-
тися, завершилася 34 Лемківська ватра величним “Гори наші, гори наші 
Карпати…” та “Многая літа”.

З нетерпінням чекаємо на ювілейну 35 Лемківську ватру, яка знову по-
кличе нас на рідну Лемківщину.
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Ольга Федоро 

У неділю 24  липня 2016  р. у Львові в Шевченківському гаю в церкві 
св. Володимира і Ольги урочисто було проведено храмове свято – кермеш. 
Службу Божу відправляли о. Анатолій Дуда, о. Мирон Михайлишин з Пе-
ремишля і о. Юстин Бойко настоятель Свято-Іванівської Лаври. Потім було 
освячення води і обхід кругом церкви з хоругвами. Парафіяни церкви ра-
зом з хористами “Лемковини” під керівництвом Миросі Боднар, родом з 
с. Поляни, що у Польщі, у своїх піснях прославляли Ісуса Христа та Ма-
рію – царицю небесну, дякуючи Богові за здоров’я та незчисленні ласки, за 
можливість молитися у своїй церкві і прохаючи братньої єдності та миру 
для України. По відправі частувались, співали наші співаночки. Кермеш 
відвідали гості з Самбірщини, Тернопільщини, з Пустомит, Сокаля, Дрого-
бича та навколишніх сіл м. Львова. Всім було весело і погода сприяла про-
веденню свята.

Пригадуймо і вивчаймо кермешівські пісні.

1. Кермеш, кермеш, Бог тя створив, ей 
Давно я ся на тя строїв.
Ей! Ищи лем ня повивали, ей (2) 
Юж мі кермеш обіцяли 

2. Повідала рибка рибці, ей 
Же палюнка єст в барильці.
Ей! А ми одталь не підеме, ей (2) 
Покаль ми єй не вип’єме 

3. Пийме, пийме, попивайме, ей, 
Сами собі наливайме.
Ей! Од неділі до неділі, ей (2) 
Би нам люди завиділи 

4. Подме домів, подме кажда, ей, 
Бо пред нами фляжка пражна.
Ей! Кед би єй нам наповнили, ей (2) 
То бис ме ся забавили 

5. Напиламся, ледво стою, ей, 
Піду домів, бо ся бою.
Ей! Бо я злого мужа маю, ей (2) 
Буде бити добрі знаю 

6. Кермеш, кермеш, Бог тя створив, ей, 
Давно я ся на тя строїв 
Ей! Дали їсти, дали пити, ей (2) 
Тепер кажут домів ити 
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Петро Антонів 
Ксенія Мотрук 

ФЕСТИВАЛЬ ЛЕМКІВСЬКОЇ КУЛЬТУРИ НА ЛЬВІВЩИНІ 

В кінці спекотного літа, 27–28 серпня 2016 року, в селі Зимна Вода Пус-
томитівського району відбувся другий обласний фестиваль лемківської 
культури “Гомін Лемківщини”, який відкрив голова Львівської обласної ор-
ганізації  Всеукраїнського товариства “Лемківщина” п. Степан Майкович.

Під звучання державного гімну прапор України підняли Василь Гутник 
(сільський голова с. Зимна Вода) і Володимир Шуркало (голова Пустоми-
тівської районної організації  “Лемківщина”). Прапор Лемківщини підня-
ли старійшина лемківської громади – Андрій Сухорський та голова Львів-
ської обласної організації  “Молода Лемківщина” – Олесь Куйбіда. Прозву-
чав гімн Лемківщини “Гори наші”.

Ведучі Наталя Гудима і Ксенія Мотрук зі сцени ватряного поля приві-
тали усіх присутніх на фестивалі та розповіли про події  1994–1947 рр., які 
розпочали трагічну сторінку корінного етносу-лемків.

…Земля дідів, квітуча Лемківщина!
Чи я побачу всю твою красу?
Та думкою до тебе часто лину 
І в серці, там, на дні, любов несу. (Л. Сидорович) 

Всіх присутніх на фестивалі поблагословив владика Володимир. Ватру, 
як символ єднання усіх тих, хто пам’ятає своє коріння, своє походження, 
запалив староста фестивалю Олекса Головатий.

Палай, наша ватро, палай!
Нагадуй 
      про Лемківський край!

Концерт фестивалю по-
чався із виступу народно-
го ансамблю пісні і тан-
цю “Лемковина” (м. Львів), 
який вже півстоліття гордо 
несе лемківські пісні і танці 
по всіх куточках України та 
за її  межами. У його вико-

нанні прозвучали хорові твори: “Гори наші, гори…”, “Дунаю, Дунаю” та ін. На 
високому професійному рівні декілька танцювальних номерів глядачі поба-
чили у виконанні танцюристів колективу.

Оплесками глядачі зустрічали народний хор “Лемківська студенька” з 
м. Борислава, Галицький академічний камерний хор з м. Львова, фоль-
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клорний хоровий колектив “Яворина” з м. Дрогобича, які мають популяр-
ність і своїх палких шанувальників. Лемківські пісні прозвучали у виконан-
ні народного фольклорно-етнографічного ансамблю “Студенька” з м. Ка-
луш, які мали справжній лемківський стрій.

Надзвичайно тепло присутні на фестивалі приймали хор “Радоцина” з 
м. Пустомити, який носить однойменну назву лемківського села Горлиць-
кого повіту, народний ансамбль “Джерело” з м. Самбора, народний хор 
освітян “Таїна” та ансамбль “Передзвін” з м. Городка.

Прикрасою першого дня фестивалю став виступ нашої улюбленої спі-
вачки лемкині Софії  Федини. Своїм артистичним виконанням лемківських 
пісень вона переконала глядачів, що на даний час, чи не найпопулярніши-
ми піснями в Україні є лемківські. Завершив перший день фестивалю сво-
їми піснями заслужений артист України Андрій Заліско зі Львова. У вечір-
ній час на ватряному полі звучала жива музика, пісні і танці.

Другий день Львівського обласного фестивалю “Гомін Лемківщини” 
розпочався із ранкової Літургії , яку відслужили отець Анатолій з Монасти-
риська Тернопільської області і отець Мирон з Польщі. Надзвичайно зміс-
товною і повчальною була проповідь о. Мирона.

Продовжив лемківське свято на фестивалі хор “Воскресіння” церкви Пе-
тра і Павла з села Зимна Вода, засновником якого є Іван Кушнір. У виконан-
ні хору прозвучали лемківські пісні: “Полетів би м на край світу”, “Фурман”, 
“Зелена ліщина”. Впродовж виступів на ватряній сцені глядацькі симпатії  за-
служили львівські хорові колективи “Холмщина”, “Галицька фермата”, з Іва-
но – Франківська лемківська хорова капела “Бескид”, народний хор “Обрій” 
з с. Зимна Вода та народний сімейний ансамбль “Кожушки” з м. Жовква.

Надзвичайно тепло глядачі зустрічали танцювальні колективи “Лю-
бисток” з м. Івано-Фран-
ківськ, “Бавниця” з с. Зим-
на Вода, а також народ-
ний духовий оркестр 
“Оброшин-парк” з с. Об-
рошино Пустомитівсько-
го району.

Другий день фестива-
лю підходив до завершен-
ня, але довго ніхто із при-
сутніх не хотів розходити-
ся. Всі були в захопленні 
лемківською піснею, яка 
впродовж двох днів стала силою єднання на фестивалі “Гомін Лемківщини”.

А ми кажемо: “До нових зустрічей на лемківській “Ватрі”.
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Дідович Ольга 
(м. Пустомити) 

24-РІЧНИЦЯ КЕРМЕШУ В ПУСТОМИТАХ 

14 листопада 2016 року відбувся кермеш на святих Козми та Дем’яна, 
який традиційно був започаткований депортованими лемками з Польщі 
(з сіл Радоцина, Крива, Ясюнка, Граб і багато інших).

Зібрання відбулося традиційно в Будинку культури м. Пустомити. Свя-
то відкрив хор “Радоцина”. Читали вірші, частувалися, згадували своє ди-
тинство на теренах Лемківщини, співали пісні.

Сьогоднішній кермеш став осо-
бливим. Перед нашими очима  – 
воздвигнувся храм Божий на честь 
св. Козми та Дем’яна.

Будівлю храму виконано кар-
патськими майстрами із дерева у 
лемківському стилі. Так колись бу-
дували церкви на Лемківщині. Сто-
їть вона тепер в Пустомитах, вели-
чаво з трьома банями, які яскраво 
виблискуються до сонця, а навко-
ло церкви заліг перший сніг, який 
покрив білизною землю. Відкрива-
ються двері:

– Ось Я! Перед Вами. Дорогі мої 
парафіяни, заходьте, моліться, просіть Бога за мир поміж нами.

Церкву збудовано на честь 70  роковин депортованих з Лемківщини, 
Холмщини, Надсяння. Їм довелося пережити насильне вигнання із рідних 
домівок, поневіряння по “Советському Союзу”. Та люди мали велику силу 
волі до життя. Їх не зламала ні тяжка праця в колгоспах та заводахВони 
мали великий потяг до навчання, до науки і до Бога.

14 листопада 2016 року відбулося перше Богослужіння в новозбудова-
ній церкві в присутності п’ятьох священиків із благословінням на дальші 
Служби Божі у церкві св. Козми та Дем’яна. Отець Юрій мав прекрасне ка-
зання, закликав парафіян до обов’язкової присутності, щирої молитви та 
підтримки у добудові церкви. Він зауважив, що наше обласне товариство 
“Лемківщина” та парафіяни лемківської церкви св. Володимира та Ольги 
також фінансово допомогли у побудові церкви.

На Богослужінню в церкві були присутні представники пустомитівської 
влади, голова Львівського товариства “Лемківщина” Степан Майкович ра-
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зом зі воїм заступником Мирославом Дмитрах і багато лемків Пустоми-
тівщини.

У кінці Служби Божої слово привітань з нагоди благословення храму 
мали всі священики, а також голова лемківського товариства в Пустоми-
тах Володимир Шуркало. Хор “Радоцина” порадував також лемківськими 
піснями. Відбулася церемонія нагородження всіх активістів та вкладників 
праці у храм Божий – церковними грамотами.

Після Служби Божої було продовження кермешу по-лемківськи.

Мирон Теплий 

ДВА ДНІ НА БОЩАНСЬКІЙ ЗЕМЛІ 

Що може бути більш хвилюючим і приємним для людини, коли вона 
переступає поріг рідної хати, повертається на свою землю, у село, де наро-
дилася і виросла?.. І навіть через 71 рік після депортації  (липень -серпень 
1945-го) не лише в переселенців, а й їхніх нащадків прискорено б’ється сер-
це при відвідинах Лемківщини, села Босько, котре було й залишається на-
завжди вітцівським домом.

Так уже протягом одинадцяти років діється з вихідцями села на Сяніч-
чині, їхніми дітьми та внуками, котрі завжди напередодні Різдва Пресвя-
тої Богородиці приїжджають до родового гнізда, до незамулених джерел 
пам’яті, де відчувається дух предків, зустрічаються ще сліди їхньої праці, 
частково збережені могили рідних.

Саме Різдво Матері Божої  – покровительки українців Боська  – скли-
кає своїх дітей на кермаш з різних куточків Львівщини й України (цього-
річ навіть з Одеси), щоб засвідчити своє відношення до батьківщини, про-
гулятися вулицями, полюбуватися сучасними будівлями, на місці яких ко-
лись стояли наші “хопи”, заглянути в різні кутки села, знайти рідні місця чи 
оселі, де замешкали переселенці з України. І згадувати, згадувати розпові-
ді дідів, бабусь, батьків про їхнє Босько. Хоч час та обставини вже змінили 
його, і ці зміни відбулися без них, автохтонів. Два роки тому Беско було ви-
знано найкращим селом у Підкарпатському воєводстві.

Приїжджаючи у вересневий час на день чи два, а то й лише на кіль-
ка годин, прагнемо продовжити пам’ять Боська, пізнати його минуле, від-
дати шану, помолитись за рідних і односельчан, які спочивають у бощан-
ській землі.

Цього року, сімнадцятого вересня, у суботу, більше ста осіб виявити 
бажання приїхати на рідні терени. Доволі швидко пройшли паспортний 



r 236

контроль на кордоні, хоч були здивовані новими правилами митниці, і пе-
редобідньою порою ступили на бощанську землю. Війт п. Маріуш Балабан 
запропонував екскурсійну подорож до Риманова. Для бощан-українців 
передвоєнного часу це було торгове містечко, де продавали сільсько-
господарську продукцію. А тепер ми відвідали його курортну частину  – 
Риманів-Здруй, попили цілющої водиці, любувалися архітектурою, квітко-
вими скульптурами. Побували в Балутянці, де оглянули занесену в реєстр 
пам’яток культури старовинну церкву Успіння Пресвятої Богородиці, у якій 
зберігається старовинний іконостас.

Екскурсія тривала аж до смерку, після чого подорожуючі розмістилися 
в готелях Риманова та Беска. У неділю зранку дехто з родиною побував у 
костелі, інші відвідали цвинтар, знайомились зі селом, спілкувались з пе-
рехожими.

О 14 годині на Церковній горі біля місійного хреста відбулася святкова 
літургія. Місцева влада встановила невеликий намет, бо вночі падав дощ. 
Але вдень крізь хмари пробивалось сонечко й обійшлося без дощу. Як за-
вжди, на Службі Божій, крім прочан з України, були місцеві жителі, гості зі 
Сянока – п. М. Райтер і п. Холявка, священик української церкви. Уперше 
Літургію правив о. Тарас Бунь з Дублян/Самбірщина/та о. Мирон Михай-
лишин з Ряшева. Молився з нами ксьондз о. Анджей Гіль. Дяк Олесь Ро-
ман організував імпровізований хор з паломників, Апостола читав укотре 
Іван Бобак.

О. Тарас у своїй проповіді наголосив на історії  людських стосунків і 
взаємин між поляками й українцями. О. Мирон звернув увагу на ряд про-
блем, що болять йому в сучасному житті українських громад у Польщі.

Відправа закінчилася молебнем до Пресвятої Богородиці  – заступ-
ниці Боська і бощан. Після того війт запросив усіх в місцеву артгале-
рею, яка тільки розбудовується в одному зі збережених приміщень ко-
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лишнього панського 
двору. Там було орга-
нізовано фотовистав-
ку з довоєнного життя 
українців-бощан.

А потім  – смачний 
святковий обід, при-
готовлений жінками з 
“Кола сільських госпо-
динь” Беска. Застіль-
ні подячні промови го-
лови ТО “Бощани” Бог-
дана Бобака, заступ-
ника голови Львівського товариства “Лемківщина” Ярослава Козака та ві-
йта Маріуша Балабана доповнювались співом гурту “На драбині” із Ста-
росамбірщини, який у той час перебував у Сяніцкій окрузі. Час швидко 
проминув за співами та розмовами і надійшла пора традиційного “Мно-

гая літа”всім, хто був у Боську 
цього разу.

Приїжджих, котрі вже бу-
вали в Боську, вразив те-
перішній вигляд Церковної 
гори. А трапилось ось що. Мі-
сяць тому над Волею (так на-
зивається ця частина села) 
пройшов буревій, який захо-
пив гору й цвинтар. Вітер по-
валив із десяток столітніх де-
рев, що росли на пагорбі й 

обабіч сходів. Але диво  – падаючи, дерева не зачепили, не пошкодили 
ні хреста, ні фігурки Матері Божої, не зруйнували ні самих сходів, ні над-
гробних пам’ятників на цвинтарі. Ніби хтось це оберіг, якась сила, вища 
за силу природи. До приїзду паломників з України влада навела порядок 
і пагорб набрав незвичного вигляду, став якимось більш відкритим, світ-
лим. Відчувається прояснення на горі, котра запрошує піднятися схода-
ми й помолитись.

Смерч ніби поставив перед ГО “Бощани” завдання зробити пам’ятне 
для нас місце ще привабливішим, чимось доповнити його, зробити 
більш урочистим. З цього приводу відбулася розмова нашого керівни-
цтва з війтом. Що буде далі? Запрошуємо бощан до висловлення про-
позицій.



r 238

Мирон Теплий 

ЗНОВУ ПАЛАЛА НАГІРНЯНСЬКА ВАТРА 

Проведення лемківських фестивалів, на котрих запалюються ватри, 
є проявом збереження культурної спадщини предків, поширення нашої 
культури. Там звучать самобутні пісні лемків, лунає говірка, можна поба-
чити й автентику – одяг, побутові речі з їх незабутого краю. Ці свята орга-
нізовують і проводять діти й онуки насильно переселених з рідної Лемків-
щини більш ніж 70 років тому. Непощерблена душа лемків тягнеться до 
вогню своєї ватри в різних куточках України та світу.

Десять років поспіль запалювали лемки ватру в Нагірному, що на Сам-
бірщині. Але трагічні події  останніх років на cході України, які проходять 
крізь серце кожного українця, стали на перешкоді продовження цієї тра-
диції . До того додались і фінансові труднощі та й загальна ситуація в дер-
жаві не сприяла проведенню фестин.

Однак бажання зустрічей на ватряному полі в Нагірному нуртувало 
в лемківській громаді Самбірщини. Та не тільки лемки, а й місцеві жи-
телі постійно перепитували, чи буде Ватра, коли буде Ватра, чому нема 
Ватри?.. Знову закрутити колесо було непросто. Але знайшовся добро-
дій з лемківським корінням – Ростислав Кітик, який матеріально підтри-
мав проведення лемківського свята, виступивши генеральним спонсором 
одинадцятого фестивалю “До тебе лину, моя рідна земле”. Очікувана два 
роки зустріч лемків та прихильників їхньої культури розвіяла всі сумніви й 
хвилювання організаторів, зібравши велику аудиторію глядачів, пройшла 
на хорошому організаційному й виконавському рівні й залишила ще один 
пам’ятний слід в історії  фестивалів.

Концертну програму свята склали на основі місцевих художніх колек-
тивів та виконавців, була творча молодь, ще мало відома публіці, яка ста-
ла окрасою фестивалю.
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До 15-ої години численні глядачі та гості заповнили ватряне поле, при-
були лемки зі Львова, Старого Самбора, Городка, Стрия, Дрогобича, Бо-
рислава, Комарно, Пустомитів і, звичайно, з навколишніх сіл.

Незмінні ведучі Марія, Ванів і Люба Тепла відкривають свято у виконан-
ні духового оркестру “Ретро” (м. Самбір). Під звуки Гімну держави та лем-
ківського гімну “Гори наши” почергово піднімають прапори України та Все-
українського товариства “Лемківщина” Ольга Пиць та Мирон Теплий. Міс-
цевий парох о. Іван благословить присутніх. Традиційно покладаються кві-
ти до фігурки Матері Божої та пам’ятного знака з портретом Т. Шевченка, 
а над ватряним полем лине “Аве Марія” у прекрасному виконанні Світлани 
Скипакевич. Перед запаленням ватри хвилиною мовчання присутні вша-
нували новітніх героїв, які віддали життя за цілісність і суверенітет Укра-
їни, подумки згадали своїх рідних і близьких, хто не дожив до цього дня. 
Почесну місію запалити вогонь одинадцятої ватри надано представникам 
трьох поколінь з лемківських родин Нагірного – Йосипові Бобаку, Віталієві 
Зиньчаку та Віталієві Бобаку.

На сцену піднімаються організатори й почесні гості свята. З коротким 
вітальним словом до зібрання звернулися народний депутат Верховної 
Ради України Ярослав Дубневич, голова Львівського обласного товариства 
“Лемківщина” Степан Майкович, гість з Польщі Маріуш Балабан – війт гмі-
ни с. Беско, з яким Ралівська сільська рада налагоджує культурні зв’язки, 
які вже впродовж десяти років підтримує ГО “Бощани”, голова Самбірської 
районної ради Віталій Кімак.

А далі простір заполонила музика й лемківські і українські пісні у вико-
нанні духового оркестру “Ретро” (керівник Мирослав Гавран) та його со-
лістів – Ігоря Теплого, заслуженого працівника культури Ярослава Наду-
личного, Ніни Левицької. Програму продовжували: народний ансамбль 
народної музики “Жорна” (керівник Ігор Захарченко), відомий в Самборі 
родинний квартет Іваників, чиї корені бощанського роду. Гарно прийма-
ли присутні виступ жіночого ансамблю, створеного до свята з працівників 
відділу культури Самбірської райради у складі Галини Ковалів, Інни Куш-
нір, Ірини Кав’як та Люби Кисиличак. На вогонь ватри завітало вокальне 
тріо з Рудок – Михайло Стельмах, Роман та Степан Рибаки (концертмей-
стер Ігор Брев’як). Потішили публіку чудовими голосами солісти Люба Ки-
силичак (Самбір), Христинка Паращак (Кульчиці), Оля Жаровська (Львів). 
З новим репертуаром і з розширеним складом забавляв присутніх постій-
ний учасник нагірнянських зустрічей народний гурт “Юш мелем” (керів-
ник Люба Тепла).

Яскравими барвами своїх костюмів і танців прикрашали свято дитячі 
танцювальні колективи “Едельвейс” (Нагірне) та “Едельвейс-денс” (Ралів-
ка) під керівництвом Наталі Кузбит.
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У рамках цієї зустрічі було організовано конкурс “Надія Лемківщини” 
за головний приз спонсора Ростислава Кітика, у якому брали участь юні 
виконавці лемківських пісень: Наталя Нестерівська, нагірнянка, яка спі-
вала на Ватрі ще школяркою, а цьогоріч стала студенткою консерваторії ; 
Мар’яна Войтанович, Оксана Горожинська та Віталій Гамкало з Погірців. 
Перемогла в конкурсі Мар’яна Войтанович з піснею “Долом гори ходжу”.

Організатори посприяли в тому, щоб Самбірський координаційний 
центр допомоги армії  провів збір коштів на тепловізор для першого ба-
тальйону 36-ої окремої бригади морської піхоти, для воїнів якого напере-
додні в Нагірному в греко-католицькому храмі Св. Димитрія збирали про-
дукти, свіжі овочі, предмети першої необхідності. Серед присутніх на Ватрі 
за короткий час було зібрано понад 5 тисяч гривень та 50 доларів.

Новацією концертної програми став “вільний мікрофон”, до якого мо-
гли вийти всі бажаючі й заспівати лемківську пісню. Таке бажання вияви-
ли як сивочолі, так і зовсім юні: Ігор Брода з власними віршем та піснею, 
Світлана Скипакевич, Христина Мартинюк, Андріана Романяк, Ігор Теплий 
з “Піснею про Босько”.

А завершував свято заслужений артист, народний артист України, со-
ліст легендарного львівського ВІА “Ватра” Мар’ян Шуневич. Своїми пісня-
ми, доповненими влучними жартами, він з новою силою “завів” присут-
ніх. Співало з ним все ватряне поле, дорослі й діти завели навіть “Коло” 
чи “Кривий танець” і так вийшли на сцену – це було несподівано, видо-
вищно, забавно. Глядачі не хотіли розходитися, оплесками заохочували 
до продовження.

Але все має кінець. Під останні промені недільного сонечка та побажан-
ня від ведучих мирного неба, спокою в Україні та добра всім присутнім з 
надією на нові зустрічі високо полинуло Білозорове “Многая літа”.

Сутінки вкривали ватряне поле, однак люди не поспішали розходитись 
чи роз’ї жджатись. У темряві засвітились десятки вогнищ, навколо яких зі-
бралися докупи родини, знайомі, друзі, щоб пригоститися, у своєму колі 
поспівати пісень батьківських, поспілкуватися, згадати… А також подякува-
ти. Насамперед Господу Богові, що дав таку гарну погожу днину. Подяку-
вати Ростиславу Кітикові, на пожертву якого відбулося свято в пам’ять про 
наших батьків і дідів. Висловити вдячність апарату Самбірської райради, 
Ралівської сільської ради, керуючому справами райради Михайлові Пав-
лючику, який керував процесом підготовки й проведення свята. А ще тим, 
хто траву косив, дрова возив, лавки складав, сцену прибирав. Ну і звичай-
но ведучим, від яких великою мірою залежав успіх свята. Усім їм – Боже 
заплать!
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СТАРІ СВІТЛИНИ ЛЕМКІВСЬКИХ РОДИН 

ФОТО З ДОМАШНЬОГО АРХІВУ МАРІЇ ОПРИСК-КУШНІР 

Отець Микола Денько – 
доктор філософії , викла-
дач Перемишльської ду-
ховної семінарії  разом із 
своїми старшими сестра-
ми – Ганною (моєю ба-
бусею) і Наталією. Село 
Босько. Роки навчання в 
гімназії  – 1920 р.

Сім’я Василя і 
Ганни Теплі – 

Денько з 
дочками – 
Антоніною 

(моєю мамою), 
Марією і най-

меншою 
Розалією. 

1937–1938 рр.
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Учасники 
театраль-
ного гурт-
ка в Бось-
ку. В центрі   
отець-
катехит 
Микола 
Головач. 
1928- 
1929 рр.

Духовий ор-
кестр і по-

жежна охо-
рона пе-

ред Україн-
ським до-

мом в Боську. 
1928–1929 рр.

Серед активістів лемківської обласної організації , хору “Лемковина” є 
пані Марія Оприск.

Її ентузіазму можуть позаздристи багато теперішніх молодих лемків. 
Пані Марія зберігає у своєму родинному альбомі (що робили колись шля-
хетські родини і не тільки) старі фотографії , пов’язані з її  родиною. Адже 
стара світлина (і сучасна також) – видимий зв’язок між поколіннями для 
родини чи її  друзів, односельців. Пані Марія передала для календаря кіль-
ка фотографій. Вважаю, що ці світлини спонукатимуть наших читачів до 
такої ж справи. Переглядайте свої родинні архіви і ви знайдете також щось 
цікаве.

О. К.
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Ольга Кровицька 

РОДИННІ СВІТЛИНИ ПЕЛЕШИКІВ І МУЗИЧКІВ 

Лемківські родини були багатодітними та й ріднилися одні з іншими, 
щоб мати більше поля, вести більшу господарку… Інколи всю родину фото-
графували задля пам’яті майбутнім поколінням, або ж радше – для інших 
родичів, які перебували за межами Лемківщини, десь на заробітках. На 
жаль, не всі фотографії  мають підписи, а шкода. А тому зараз після 80 ро-
ків (а той більше!) важко відтворити імена всіх осіб на світлинах. Однак де-
які з них зберігаються і ми можемо вдивлятися в обличчя наших дорогих 
лемків.

Василь Коцкович передав редколегії  дві фотографії  з родинного ар-
хіву лемки ні Розалії  Музичко (Коцкович), яка нещодавно відсвяткувала 
75-річчя.
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ПОСМІЙМОСЯ

 М. Смереканич

Приходит Ваньо до дохторя з синяком під оком, дохтор ся звідує:
–  На што ся жалуєте?
–  На ноги, пане дохтор, жена мня догнала.

Ваню, яки більше любиш дівкы, блондинкы ци брюнеткы?
– Я быльше люблю жебы былы цыцкати!
– Ну а кольор волося?
– Я не люблю кед на цыцках волося.

Ваню, штото за свято было г вас вчера, так сте файно танцювали же 
вшыткы сусіди ся призерами на тото.

– Та яке там свято, то наш дідо перевернув пня з пчолами.

Сідит Ваньо з Марисьов під ліщынов и Марися гварит:
– Ваню, назвий ня даяк ласкаво!
– Курочко моя.
– А чого курочко?
– Преці сідиш на моїх яйцях.

Кум до кума:
– Вчера в мого діда так зме ся напили, же гнеска так ся чую як бым ся 

на світ народыв.
– Што так добрі было?
– Ніт, в капуті ня нашли.

Приходит кум до кума і гварит:
– Куме подте поможете мі теля зарізати, я го буду тримав, а ви буде-

те бити.
– Най буде.
– Вивели теля, кум раз втяв, теля стоїт, втяв другий раз, а теля стоїт…
– Куме, як ищы ня раз втнете, то я юж тото теля пущу.

– Діду, а ви што найбільше любите?
– Курити.

rr
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– А ищы што? 
– Ищы курити.
– Ну а крім курити?
– Жени любиты.
– А потим?
– А поти, курити.

Пришов молодий чоловік до дохторя:
– Випиште мі, пане дохтор, дашто од схудненя.
– Я вам выпишу вугля!!!
– В порошку ци в таблетках?
– Ніт в вагонах, будете розгружати то схуднете.

 Моїй жені ся гамба не заперат:
– Немам што носити, немам што носити.
– Дай ї міх бандур та най носит.

Касиєр в кінотеатрі :
– Прошу пана, ви юж осмий білет купуєте на тото кіно.
– А што мам робити? Там на вході стоїт якысый варят и рве мі їх.

Сідит циган в тюрмі, а його сусіда по нещастю ся го звідує:
– Пак за што сідиш?
– За мотузок.
– Преці за мотузок не сажают до буцегарні.
– Так, але до другого кінця была привязана корова.

Бесідуют дві молодиці:
– Віддалам ся за китайця.
– И як?
– Та добрі, покля зме не поїхали до Китаю, и тепер не знам котрий мій.
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КНИЖКОВІ НОВИНКИ, 
ПРЕЗЕНТАЦІЇ, РЕЦЕНЗІЇ rr

Ярослава ГАЛИК

ПРОЕКТ “КНИГА ПАМ’ЯТІ ЛЕМКІВЩИНИ 1944-1946” ЗАВЕРШЕНО

У вересні 2016 року побачив світ завершальний 
третій том “Книги пам’яті Лемківщини 1944-1946”, 
над яким я працювала майже чотири роки. Отже, 
створено Мартиролог (“перелік осіб, які зазнали 
переслідувань або страждань”) лемківських ро-
дин та осіб лемків, які стали жертвами злочинної 
переселенської акції , проведеної комуністични-
ми режимами Польщі та СРСР, початком і підґрун-
тям якої стала злочинна угода між УРСР і ПКНВ 
“Про евакуацію українського населення з терито-
рії  Польщі до УРСР і польських громадян з терито-
рії  УРСР до Польщі” від 9 вересня 1944 року. Вна-

слідок цієї акції  близько півмільйона українців-автохтонів були примусо-
во вивезені з прадідівських етнічних земель Лемківщини, Надсяння, Під-
ляшшя, Холмщини та Західної Бойківщини, які перебували тоді під вла-
дою Польщі, до УРСР.

Мартиролог, тобто поіменні списки депорто-
ваних лемків, був складений на основі досліджен-
ня архівних документів Управління при РНК УРСР 
в справах евакуації  і розселення українського і 
польського населення по тих повітах, які частково 
чи повністю входили до історико-етнографічного 
району Лемківщина. На цій підставі до мартиро-
лога включено 143601 особа, 33522 лемківські ро-
дини. Ще чимало лемків не були зареєстровані в 
архівних книгах з різних причин (повернення з 
примусових робіт з Німеччини, з таборів Сибіру, 
концтаборів, з військової служби тощо).

“Книга пам’яті Лемківщини 1944-1946” вийшла в трьох томах на протя-
зі 2015-2016 років. До Тому 1 (675 стор., 2015 р.) увійшло 40026 імен, 9807 
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родин лемків-українців з повітів Новий Санч, Новий Торг, Ясло і Коросно. 
У Томі 2 книги (960 стор., 2016 р.) опрацьовані Посімейні списки евакуйо-
ваних зі 158 населених пунктів двох великих повітів: Горлиці (50 сіл) Кра-
ківського воєводства і Сянік (108 сіл) Ряшівського воєводства – 13017 лем-
ківських родин, 56841 особа. До завершального Тому 3 книги (810 стор., 
2016 р.) включені поіменні списки виселених з повітів Лісько і Березів, 
а також додаткові списки евакуйованих із лемківських сіл різних повітів 
(Ряшів, Ясло, Коросно, Горлиці, Сянік та ін.) – 10698 лемківських родин, 
46734 особи виселених лемків.

Книга містить наступні розділи: 1) Передмову авторки зі стислим ви-
кладом історії  краю та роз’ясненнями до користування книгою; 2) Пере-
лік населених пунктів Лемківщини, з яких були виселені лемки; 3) Зведені 
таблиці кількісних даних по територіально-адміністративних одиницях та 
вказівник відповідних архівних першоджерел; 4) Поіменні списки депорто-
ваних лемків-українців за населеними пунктами Лемківщини.

Основною частиною праці є поіменні списки депортованих лемків-
ських родин, які були складені у вигляді таблиць за населеними пунктами 
Лемківщини на основі Посімейних списків евакуйованих, які зберігаються 
в фондах Державного архіву Львівської області. Таблиці містять такі відо-
мості про виселенців: прізвище, ім’я та по-батькові особи, її  рік народжен-
ня, родинний зв’язок (господар, дружина, діти, внуки тощо) та область ви-
селення в УРСР. Списки були укладені шляхом дослідження архівних доку-
ментів, їх фотокопіювання, комп’ютерного набору та впорядкування за ад-
міністративними одиницями краю.

“Книга пам’яті Лемківщини 1944-1946” приурочена 70-річчю депортації  
лемків з рідного краю і має за мету увічнити імена жертв примусового пе-
реселення лемків-українців заради збереження пам’яті для нащадків про 
страшну трагедію краю, яка призвела до розсіяння, асиміляції  та знищення 
найзахіднішої етнографічної групи українців – лемків, що трактується сві-
том як етноцид, як винародовлення.

Тому вже доконечною вимогою часу є визнання тотального насиль-
ницького переселення корінного населення краю русинів-лемків-українців 
із прадідівських земель депортацією, злочином проти людини. Адже по-
страждалими були польські громадяни “української, білоруської, росій-
ської і русинської національностей” (див. угоду), примусово евакуйовані з 
території  однієї держави – Речі Посполитої Польської, на територію іншої – 
УРСР, що за міжнародними стандартами однозначно трактується як де-
портація внаслідок сепарації  за етнічною (національною) ознакою.

Відповідно до ст. 3 Закону України “Про реабілітацію жертв політичних 
репресій на Україні” від 17.04.1991, постраждалі в результаті репресивних 
акцій радянського тоталітарного режиму в 1944-1946 роках повинні бути 
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реабілітовані: “Реабілітувати всіх громадян, висланих з постійного місця 
проживання за рішенням органів державної влади і управління з політич-
них, соціальних, національних, релігійних та інших мотивів”. В цьому ж За-
коні зазначено: “Верховна Рада України вважає, що реабілітація жертв по-
літичних репресій повинна охоплювати увесь період після 1917 року до мо-
менту набрання чинності цим Законом і поширюватись на осіб, необґрун-
товано засуджених за цей час судами України або репресованих іншими 
державними органами в будь-якій формі, включаючи переселення в приму-
совому порядку, вислання і заслання, позбавлення громадянства, позбав-
лення чи обмеження інших громадянських прав або свобод з мотивів по-
літичного, соціального, класового, національного і релігійного характеру. 
Верховна Рада України засуджує репресії  і відмежовується від терористич-
них методів керівництва суспільством, проголошує намір неухильно доби-
ватись відновлення справедливості, усунення наслідків свавілля і порушень 
громадянських прав, гарантує народу України, що подібне ніколи не повто-
риться, що права людини і законність будуть свято додержуватись”.

Угода від 9 вересня 1944 року “Про евакуацію українського населення 
з території  Польщі і польських громадян з території  УРСР”, була підписана 
між урядом УРСР і ПКНВ, які не були практично самостійними суб’єктами 
міжнародного права, а лише складовими тоталітарної системи, підписана, 
як міжнародна, але не ратифікована ні Верховною Радою УРСР, ні Сеймом 
Польщі, і повинна бути засуджена як злочинна та у зв’язку з цим денонсо-
вана. Також ця угода не була надрукована в “Dzienniku Ustaw” і таким чи-
ном не була, у світлі конституційних вимог, введена до джерел державного 
права Польщі, тому не мала юридичної сили, і дії , пов’язані з виконанням 
її  умов, є незаконними (Rada Europy, Europejski Trybunal Praw Czlowieka. 
Sprawa Broniwski przeciwko Polsce (Skarga nr 31443/96). Wyrok – 22 czerwca 
2004 r.), (Wyrok Trybunalu Konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
19 grudnia 2002 roku Sygn. akt K 33/02).

Прийняття Закону України “Про засудження угоди між Урядом Україн-
ської Радянської Соціалістичної Республіки і Польським Комітетом Наці-
онального Визволення “Про евакуацію українського населення з терито-
рії  Польщі до УРСР і польських громадян з території  УРСР до Польщі” від 
09.09.1944 року та реабілітацію примусово евакуйованих до УРСР з Речи 
Посполитої Польської громадян української, білоруської, російської і ру-
синської національностей як жертв політичних репресій, з визначенням 
статусу депортованих” послужило б важливим застереженням для недо-
пущення таких злочинів проти людей як у Європі, так і у всьому світі. Адже 
донині ця злочинна депортація не визнана жодним законом ні України, ні 
Польщі, ні міжнародних організацій. Проте тільки через визнання злочину, 
його засудження можна згодом прийти до прощення і примирення.
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І ця Книга має стати живим свідком і пам’яттю тих зловісних подій.
Маю сподівання, що в майбутньому може бути створений мартиролог 

жертв депортації  українців з інших регіонів Закерзоння, який доповнить 
страшну картину злочинного масового виселення українців з історичних 
етнічних земель з Польщі до УРСР у 1944-1946 роках.

Нагальність цього дослідження підтверджена також певними суспільно-
політичними актами. Зокрема, в п.8 Проекту Резолюції  підкомітетських слу-
хань у Верховній Раді України на тему “Трагедія українців Закерзоння – зло-
чин комуністичного режиму” (до 70-х роковин початку депортації  українців 
з території  Польщі) вказано на необхідність “скласти офіційні списки жертв 
депортації  по регіонах України…”. Також у Листі Міністерства соціальної по-
літики України від 02.09.14 р. №9908/0/14/081 “Про відзначення 70-річчя 
депортації  українського населення у 1944-1946, 1951 роках” чітко підкрес-
лено: “Питання визнання депортованими осіб, переселених у 1944-1946 та 
1951 роках з території  Польщі в Україну, пов’язане з оцінкою історичних по-
дій і потребує комплексного вивчення та дослідження архівних матеріалів”.

Отже, “Книга пам’яті Лемківщини 1944-1946” є документальним свідчен-
ням Лемківської трагедії  середини ХХ століття, живою пам’яттю тих зловіс-
них подій, застереженням усьому світові щодо подібних злочинів проти лю-
дей. Книга розкриває реальні масштаби злочинної депортації  в центрі Єв-
ропи в середині ХХ століття і необхідна для поширення цієї маловідомої ін-
формації  як в Україні, особливо серед молоді, так у Європі і в усьому світі.

Мартиролог може стати також своєрідним довідником для розпороше-
них лемків і їх нащадків по всій планеті для розшукування своїх родин, уточ-
нення їх особистих даних, встановлення місця їх проживання, дослідження 
історії  своїх родин, родинного походження, відновлення родинних зв’язків.

Книга вийшла в трьох об’ємних томах, у твердій обкладинці, й була ви-
друкувана у Львові (видавництво “Тріада Плюс”) невеликим накладом – 
по 300 примірників. Вона одразу ж розійшлася серед лемків усього світу: 
США, Канади, Польщі, Словаччини, Австралії , Великобританії  та, звичайно 
ж, України, адже є корисною в кожній лемківській організації , в бібліоте-
ках, для дослідників-лемкознавців, краєзнавців, істориків.

Велике лемківське “Боже заплат!” Фундації  Дослідження Лемківщини 
в США та особисто її  голові п. Андрію Хомику, Фундації  дослідження Лем-
ківщини у Львові та голові п. Петру Гандяку, Львівській обласній організа-
ції  “Лемківщина” та голові п. Степану Майковичу, п. отцю-доктору Роману 
Шафрану, моєму синові Андрію Хомину – за всебічне щире сприяння та до-
помогу в моїй праці, а також всім лемкам і не лемкам, хто добрим словом 
чи ділом підтримував мене під час роботи над проектом.

(В статті використано матеріали Оксани Останіної до Територія теро-
ру h} ps://www.facebook.com/TerritoryTerror/posts/877042509046824).
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Ганна Волошинська. Одягнімось в любов: повчальні баєчки, пое-
зії . – Львів, 2016. – 144 с.

У цьому виданні є кілька розділів. “Грайливе сонечко” (“Повчальні ба-
єчки”); “Усе пізнай”; “А правда – свята”; “Волю ніжності”.

У поетичнах рядках авторка передає найтепліші почуття до природи 
і дітей. Тут також представлено і патріотичну поезію, присвячену різним 
подіям, історичним діячам.

Ганна Волошинська, зізнається, що почала активно писати під час 
Майдану. Вона – творча й активна особистість.

Ілюстрації  Мар’яни Кушнір.
Поезію Г. Волошинської можна використовувати для написання шкіль-

них сценарії в та ін.

Мулеса Василь. Листова повінь: історичні поеми. П’єса. – Ужго-
род, 2016. – 104 с.

Історична карта Закарпаття має ще багато білих плям. Легендарні й іс-
торичні постаті тісно переплелися між собою. Князь Лаборець ніби про-
стягає меч Іванові Беці, а той, підхопивши його, січе голови псоглавців, що 
хочуть загарбати населення карпатських гір. Але життя – немовби калей-
доскоп… І вже знову за вікном – Різдво.

У книжці вміщено дві історичні поеми: “Князь Лаборець” і “Листова по-
вінь”, а також різдвяна п’єса на 3 картини “Зірка над Віфлеємом” (написа-
на на основі говірки села Зарічево).

Тереза Кищак. Традиційні лемківські страви. Видання друге, допо-
внене. – Львів, 2015. – 16 с.

У книжці на основі зібраного матеріалу від мешканців села Ростайне 
(Центральна Лемківщина) описано основні лемківські страви, переваж-
но традиційні. Авторка пропонує ці рецепти для господинь і кухарів; тут 
вміщено також корисні поради при підготуванні страв. У кількох розділах 
подані такі різновиди страв: страви з борошна; страви з капусти; молоч-
ні страви; страви з картоплі; м’ясні страви; страви з грибів; страви з сиру і 
яєць; до великоднього столу; до Святвечора; страви з фруктів.

Депортовані: матеріали науково-практичної конференції . – Львів, 
2016. – 144 с.

У книжці зібрано матеріали конференції , яку провело Об’єднання то-
вариств депортованих українців “Закерзоння” 12 грудня 2015 р. у Львів-
ському палаці мистецтв. У збірнику подані тексти таких виступів: Воло-
димир Середа “Депортація етнічних українців із Закерзоння, а не добро-
вільна евакуація українського населення з території  Польщі до УРСР”, 
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Юлія Павлів “Образ “Малої Батьківщини” в історичній пам’яті депортова-
них українців”, Юрій Судин “Виселення українців з Любачівщини”, Леонід 
Квітковський “Доля українців Холмщини і південного Підляшшя в першій 
половині ХХ століття”, Володимир Бадяк “Депортація із Сяніччини у спо-
гадах і документальних матеріалах”, Леся Хомчак “Особливості функціо-
нування сучасних надсянських говірок”, Ольга Кровицька “Особливості 
ментальності лемків у сучасній мемуаристиці”, Лідія Воробйова “Пам’ять 
дитинства виселення сіл Томашівського повіту”.

До складу редколегії  увійшли: Володимир Середа (“Надсяння”), Сте-
пан Майкович (“Лемківщина”), Ірина Гринь (“Холмщина”), Богдан Пара-
довський (“Любачівщина”); упорядник – Володимир Бадяк.

Марія Горбаль

Вийшла в світ книга-альбом “АНДРІЙ СУ-
ХОРСЬКИЙ. CКУЛЬПТУРА В ДЕРЕВІ”. Це пер-
ше в Україні видання, яке представляє твори 
митця, створені, починаючи з 1947 р., на істо-
ричну тематику, побутову, анімалістичну, шев-
ченкіану, франкіану, роботи на теми творів 
Лесі Українки тощо.

Видання засвідчує непересічний талант на-
родного майстра, вихідця з лемківського краю, 
який своєю творчістю прославив Україну в ці-
лому світі. Адже ці мистецькі шедеври експону-
валися на обласних, республіканських та зару-
біжних виставках, зокрема в Болгарії , США, Ка-
наді, Франції , Індії , Румунії , Німеччині, Польщі, 

інших країнах, представляючи мистецтво нашої держави. Понад сто най-
кращих творів скульптора знаходяться в експозиціях музеїв Москви, Санкт-
Петербурга, Києва, Львова та інших міст. Тільки 52 експонати знаходиться 
в фондах Музею українського народного декоративного мистецтва в Києві, 
багатьох інших музеях України. У свій час Міністерство культури УРСР заку-
повувало багато творів А.П. Сухорського для музеїв східних областей Укра-
їни: Кривого Рога, Дніпропетровська, Луганська, Запоріжжя тощо.

Перша вступна стаття в альбомі – це біографічна оповідь Марії  Горбаль 
про народного митця. Друга – характеристика його творчості – була на-
писана у 1984 р. кандидатом мистецтвознавства О.О. Чарновським, коли 
вперше, за спонукою професора Я.П. Запаска, виник задум видати книгу 
про творчість А.П. Сухорського.
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Упорядник видання Наталія Сухорська; редактор, автор передмови 
Марія Горбаль. 

Видання призначене для мистецтвознавців, художників, народних май-
стрів, усіх, хто цікавиться українським мистецтвом.

Михайло Вербицький: Серія “Духовні діячі України” / Упоряд. 
О. Киричук, М. Омельчук, І. Орлевич. – Львів, 2015. – 78с.

У збірнику подані статті, які висвітлюють жит-
тєвий і творчий шлях священика, композитора, 
творця Державного гімну України Михайла Вер-
бицького. Вміщено такі статті: “Скупі відомості бі-
ографії  композитора” (Зоряна Білик, Василь Ба-
нах), “До історії  родоводу Михайла Вербицького” 
(Марія Вавричин), “Перші парафії  отця Михай-
ла Вербицького”(Світлана Кочергіна), “Михай-
ло Вербицький на тлі української “Весни наро-
дів” (Феодосій Стеблій), “Громадсько – культурне 
життя Галичини в епоху Михайла Вербицького” 
(Олександра Киричук), “Михайло Вербицький 
і сучасна музична українська культура” (Любов 
Кияновська), а також дві статті о. Михайла Вер-
бицького – “Про багатоголосний спів (О пінію му-

зикальнім)” (1863 р.), “Про твори музичні і світські на нашій Русі” (1870 р.).
Це видання знадобиться усім, хто цікавиться історією музичної культу-

ри та видатними постатями України.
О.К.

Марія ГОРБАЛЬ 
(Львів)

РІДНА МОЯ УКРАЇНО. БОЛЯТЬ МЕНЕ  БОЛІ ТВОЇ

Горбаль МИКОЛА. Повернення. — Харків : Права людини, 2015. — 
360 с.

Господь послав на землю Свого Сина, і Той узяв на Себе тягар гріхів 
людства і був розп’ятий на Голгофі на хресті. Сини України, вибрані, Божі 
обранці, взяли на себе тягар долі Ураїни, її  болі, щоб та Україна жила. 16 
років автор роману “Повернення” провів у радянських таборах.  Це та офі-
ра, яку склав лемківський юнак Микола Горбаль, виселений з рідної до-
мівки, приречений на злидні, приниження, поневіряння, — за те, що напи-
сав поему “Дума”, в якій висловив тугу за незалежністю і свободою Украї-
ни, поніс свій хрест. 
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Роман “Повернення” − це глибоке осмислен-

ня історичної долі української народу в ХХ — на 
початку ХХІ століття. Автор аналізує трагедію 
українців, вбачаючи її  причини в перебуванні 
народу в епіцентрі боротьби Добра і Зла. Опе-
руючи глибинним знанням Біблії , він виводить 
ідею самого роману — повернення людства до 
себе, власної сутності, до національної гідності, 
до національної гордості, до своєї історії , до сво-
їх витоків — до Божої Істини. Ця ідея передана і в 
художньому оформленні книжки: над великою 
панорамою Києва — образ Сина Божого, Благо-
дать Божа. Але залежить ця Благодать Божа від 
кожного з нас, українця, — чи заслужимо ми Її. 

Герої роману — українська інтелігенція: вчителі, митці, науковці, свяще-
ники. Разом із ними проходимо непростий шлях очищення від “скверни” 
чужих ідеологій, стереотипів і культурних нашарувань. 

Прекрасними, чистими, ніжними, ангельськими, і, разом з тим, трагіч-
ними почуттями любові двох сердець: художника Василя та актриси Ляни 
переповнені сторінки роману. То є та ниточка, яка тягнеться упродовж усі-
єї сюжетної лінії . Та, попри цю любовну палітру, як основні складові роману 
постають проблеми історичного, культурно-просвітницького, суспільно-
політичного та релігійно-духовного характеру.  Автора болить доля укра-
їнців. Із перших сторінках роману перед читачем постає цинік художник 
Петро Забарило, для якого немає нічого святого. Його способом життя був 
обман. В останні роки радянської влади він, видаючи себе за інструкто-
ра райкому компартії , змушував сільські ради купувати його “голови” (по-
груддя Леніна), за що, таким чином, отримував великі гроші. Та під впли-
вом іншого середовища цей чоловік стає зовсім іншим — усвідомлює, що 
Господь дає людині талант для того, щоб служити нації . І це не тільки мрія 
автора. Життя показує, що спосіб буття людини залежить від середовища, 
в якому вона перебуває.

Роман “Повернення” — це гімн українській мові. Автора болить її  доля, 
доля української мови, а це значить — виховання майбутнього поколін-
ня України, доля самої України. Його героїня, вчителька української мови 
на Харківщині, зробила все, щоб виховати в учнів зневагу, ба навіть нена-
висть до української мови, показуючи їм її  “другосортність”, “штучність” і 
“непотрібність” у житті. Та її  наступниця Ксенія Миколаївна — дочка хар-
ківського вченого, який змушений був тікати від репресій до Ленінграда, 
кардинально змінює ситуацію. І ті, хто найбільше глузував з мови, стають 
найбільшими її  захисниками. Автор говорить, що “…наша мова є однією 
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з найдавніших слов’янських мов, зі своїми мовними правилами і зако-
нами мовотворення, і коли ми внутрішньо відчуємо цю оригінальну окре-
мішність і це стане предметом нашої гордості, тільки тоді в нас виникне 
справжня зацікавленість й іншими мовами” (с.~73). І, як і Христова віра в 
часи радянської влади була знищена, тобто знищена людина як творіння 
Боже, так і українська нація перетерпіла і свої смертні вироки в плані ру-
сифікації  (с.~85—87). А тому, як і Христова віра, українська мова є незни-
щенною, вічною.

У романі висвітлені містичні передбачення долі України. Найперше 
йдеться про пророцтво одного з головних героїв роману — отця Валерія 
Лукашевича, що прийде час, і на майданах України лунатиме молитва, 
і силою цієї молитви злочинці у владі втечуть до безбожної Росії . Усі ми 
були свідками, як під час Революції  Гідності на майданах лунали молит-
ви, особливо у його найдраматичніші миті, і як Янукович і його поплічни-
ки втікали до Росії . 

Це пророцтво, як говорить сам автор, було виписане з його життєвої іс-
торії . На третьому терміні, тобто на 13-му році ув’язнення Миколу Горбаля 
запроторили в табір особливо суворого режиму. На той час у тому табо-
рі смерті перебували Василь Овсієнко, Левко Лук’яненко, Михайло Горинь, 
Іван Сокульський та ін.; Василь Стус уже на той час відійшов у вічність. Ми-
колу Горбаля кидають у камеру, де сидить покутник Семен Скалич. Цей 
“Божий чоловік”, який у романі “Повернення” говорить вустами священика 
Валерія Лукашевича, каже, що будуть такі “організми”, які ловитимуть лю-
дей, знущатимуться з них, мордуватимуть, вбиватимуть. Під час Революції  
Гідності 2014 року, через рік після написання роману “Повернення”, ці “ор-
ганізми” називалися “тітушками”.

У романі є й інші містичні передбачення долі України та Української 
Церкви. Ляні, одній з головних героїнь роману, наснився вбитий росій-
ськими шовіністами її  наречений Денис. Він сказав, що українцям проро-
чено три дощі. Перший — важкий дощ спокути вже закінчився. Скоро буде 
другий — дощ очищення від скверни. А третій — буде дощем радості і бла-
годаті Божої. 

Ляна нагадує всім про третій дощ. Спочатку цей загадковий термін був 
незрозумілим і самій героїні. Однак в останньому розділі роману показа-
ний образ України в час третього дощу. “Автор ще не до кінця збагнув Бо-
жий задум щодо роксолянії  (українства), але ставить собі за мету через 
цей образ показати повернення до своїх першооснов і народження уже 
Ляною тих, хто возвеличить у світі нарід, який розселився від Карпат до 
Кавказу” (с.~351).

Розуміння сенсу третього дощу і слова зі сну підводять учасників Ляни-
ного товариства до думки, що у способі життя та відданості Україні треба 
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рівнятися на великі постаті, такі як митрополит Андрей Шептицький, який 
все своє життя присвятив жертовному служінню Україні. У романі — велич 
поступу не тільки самого Андрея Шептицького, а й усієї родини Шептиць-
ких, велич поступу того стану Церкви, яка пішла в підпілля. 

 “Пророцтва Божого Провидіння дають підставу авторові закінчити ро-
ман оптимістично”, — зазначено в анонсі — на звороті обкладинки книжки. 
Це тішить, вселяє віру і надію. 

Свого часу Євген Сверстюк говорив про Миколу Горбаля як про дивно-
го чоловіка: “Він був тричі репресований, витерпів пекло політичних і по-
бутових таборів, а повернувся звідти просвітленим.  Повернувся людиною, 
яка сповнена любови й довіри до світу і бажання говорити з тим світом”. 

Роман заслуговує на багатотисячний тираж, щоби божественна енер-
гія слова дійшла до якомога більшої читацької авдиторії , зокрема молоді. 

Андрій Тавпаш

РОЗГОЛОС ПРО НОВИЙ РОМАН “ПОВЕРНЕННЯ”

Микола Горбаль – український дисидент, учасник руху шістдесятників, 
багаторічний політв’язень, політик, громадський діяч, правозахисник, де-
путат Київради, народний депутат України, Президент благодійного фон-
ду “Галарея Богдана”, член українського ПЕН-клубу, лауреат премії  ім.,В.
Стуса, поет і письменник. Народився 10 вересня 1940 року в селі Воло-
вець Горлицького повіту (Лемківщина, Польща). Людина, що відбула три 
ув’язнення (близько 20 років неволі). Це ж як треба любити Україну, яку ж 
треба мати титанічну силу волі і нездоланну мужність аби, пройшовши че-
рез кадебістські тортури, сибірські табори, знущання, залишитися добро-
зичливою, творчою особистістю, яка сповнена любові й довіри до людей і 
до світу, до людей і це приклад жертовності в ім’я України. 

Перед революцією гідності 2013 року М.Горбаль в непростій суспільній 
атмосфері надрукував роман “Повернення”. На обкладинці зображено Ісу-
са Христа і символічний храм: “прийди і вселися в нас і очисти нас від уся-
кої скверни…”. Пророкства Божого Провидіння дають підставу авторові за-
кінчити роман оптимістично: над нашим справді очищеним Краєм про-
лився дощ Божої благодаті.

Найбільший розголос про новий роман у Львові відбувся 6-7 верес-
ня 2016 року, коли у актовому залі інституту народознавства НАН Украї-
ни відбулась презентація. Вела її  Софія Федина, кандидат політологічних 
наук, викладач Львівського університету ім. І.Франка, Голова світової фе-
дерації  українських лемківських об’єднань, лауреат премії  ім. В.Стуса. Ви-
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ступили Ігор Калинець- поет, письменник, український дисидент, учасник 
руху шістдесятників, політв’язень, громадський діяч, лауреат премії  ім. 
Т.Шевченка; Микола Литвин – доктор історичних наук, директор інститу-
ту українознавства НАН України; Марія Горбаль – редактор інституту на-
родознавства НАН України та редактор газети “Успенська вежа”; Володи-
мир Шуркало – голова Пустомитівської районної організації  “Лемківщи-
на”; Юрій Зайцев – науковець з інституту Українознавства НАН України та 
інші. Автор відповів на запитання і щиро висловив задоволення та подя-
кував виступаючим та всі учасникам презентації . 

Найбільш цікавим був виступ Миколи Горбаля в прямому ефірі на 
Львівському телебаченні – вела Софія Федина та радіо “Незалежність” 
- вела ефір Марія Лугова. Був також цікавий радіорепортаж з презен-
тації  книги, підготовлений кореспондентом радіо “Незалежність” Дарі-
єю Татарчук. 

Оригінально висловила своє пошанування Миколі Горбалю та учас-
никам презентації  молодь з товариства “Молода Лемківщина” Тарас 
Радь, Наталя Кухар, Андрій Стадник, Микола Крупей та Максим Рав-
люк, заспівавши кілька лемківських пісень, знаючи, що Микола Горбаль 
маючи музичну освіту, працював вчителем музики і співів, сам творив 
пісні та музику.

Читайте мудрі книжки – часто кажуть батьки дітям. “Повернення” - му-
дра книжка, ще і тому, що автор володіє неабиякими енциклопедичними 
знаннями, що її  написав талановитий, мудрий українець. Його твори до-
помагають, додають ще більше оптимізму, віри, надії  і любові до України.

Найбільше зацікавились цією книгою у Львові, Дрогобичі, Пустоми-
тах, Самборі, Калуші. Той, хто прочитав – встановлює черговість її  читан-
ня в родині, серед колег і друзів. Ця книжка найкращий подарунок. Все це 
буде сприяти, щоб роман “Повернення” набув Всеукраїнського визнання.

Тарас Радь

“ПОВЕРНЕННЯ” МИКОЛИ ГОРБАЛЯ

Вперше про книгу “Повернення” Миколи Горбаля мені довелося почу-
ти під час спілкування з Андрієм Тавпашем. Він розповідав про неї із захо-
пленням та переконував, що цю книгу має прочитати кожен. Якось під час 
зустрічі молодих лемків з Андрієм Івановичем він запропонував “Молодій 
Лемківщині” долучитись до організації  презентації  книги “Повернення” у 
Львові. Тоді ж виникла ідея, щоб виконати кілька лемківських пісень для 
Миколи Горбаля, щоб висловити йому наше пошанування.
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Про Автора книги я вперше почув ще під час навчання у школі, коли 
ми на предметі історії  України проходили період новітньої історії . Там по-
ряд з іншими українськими шістдесятниками і дисидентами згадувало-
ся прізвище Миколи Горбаля. Яке ж було моє здивування та захоплення, 
коли в якийсь момент я дізнався, що він родом з Лемківщини.

Перед презентацією книги у Львові я приступив до прочитання “По-
вернення”. Перш ніж розпочати задумався над тим, чому Автор дав саме 
таку назву своєму роману і що за нею криється. Що це за повернення? По-
верення до чого: до минулого чи додому? Повернення блудного сина? Чи 
вічне повернення до самого себе? Із власними міркуваннями приступив 
про прочитання. Книга читалася легко. З перших сторінок одразу привер-
нула увагу прекрасна та витончена мова роману.

Оскільки книга була написана у 2013 році, то “Повернення” певною мі-
рою претендує на пророцтво, оскільки частина описаних епізодів роману 
мала місце у подальшому, що слідували подіям після Революції  Гідності. 
Ця обставина невільно підштовхує до оптимістичної думки про здійснен-
ня прогнозів описаних у кінці книги – розпаду Росії , відродження України, 
футуристичного проекту “Power-нення” та інших. Залишаючи провіденціа-
лістські відчуття самому автору, як переживання особистого внутрішньо-
го досвіду, поміж тим “Повернення” є своєрідним щоденником, сповіддю 
Автора, його діалог з вдумливим читачем, у якому він устами героїв ро-
ману доносить частково втрачені знання про українську історію, культу-
ру, мову, церкву.

Під час прочитання епізодично виникало питання про те, наскільки ав-
тобіографічним є “Повернення”. Періодично підкрадалася думка, що пев-
ні фрагменти можуть бути описом власного досвіду Автора, який за свої 
переконання, які найкраще передає герой роману отець Валерій, йому 
довелося провести десятиліття в ув’язненні та на засланні.

Попри складе та гнітюче минуле нашого народу Микола Горбаль за-
вершує роман на оптимістичній ноті. Для цього Автор посилається до ми-
трополита Андрея Шептицького, постать якого уособлює у собі Повернен-
ня українського народу до Бога. … “Рівняйте дорогу Йому!”

Презентація роману “Повернення” у Львові стала своєрідним повер-
ненням самого Миколи Горбаля до широкої публіки. Не знаю чи це був 
результат суспільного забуття чи внутрішньо міграції , можливо дві обста-
вини одразу, проте напевне без цієї перерви “Повернення” могло б не від-
бутися. А те наскільки пророчі слова Автора покаже час. Нам залишаєть-
ся пам’ятати свою історію та культуру і гордитися тим, що посеред нас є 
Лемко, устами якого промовляють сподівання Українського народу.
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к.е.н. Христина Щерба, к.с.н. Олеся Щерба, 
Професор, д.-ф. м. н. Іван Щерба

МИКОЛА ГОРБАЛЬ ПРО ВИТОКИ ХРИСТИЯНСТВА 
ТА ПРО НЕЗБАГНЕННУ ДУШУ ЛЕМКА

Впродовж життя, ми так звикли до книги, що не завжди замислюємо-
ся, про процес її  творення. З однієї сторони виглядає все дуже просто: олі-
вець і папір, а далі давай волю своїм думкам потаємним і не зовсім, і пус-
кай їх у світ. Але так можна писати щоденник, котрий може хтось прочи-
тає, і то лишень тоді, коли станеш знаменитістю. 

З другої сторони, аби твоя книга набула популярності і була затребу-
вана різними верствами людей, необхідно мати Богом даний талант і не-
абияку сміливість.

Микола Горбаль, народжений у зачарованому куточку нашої планети 
Земля, а саме на Лемківщині, всотуючи з материнським молоком любов до 
творчості, чесності і служіння своїй нації , по вінця відповідає цим вимогам.

Микола Горбаль, це людина, з котрою напрочуд легко спілкуватися, а 
по завершенні зустрічі з ним, відчуєш таке душевне збагачення і піднесен-
ня, що хочеться і самому сісти за перо. Автор своєї нової книги “Повер-
нення” володіє неабиякими енциклопедичними знаннями з історії  заро-
дження християнства, котрі вкрай необхідні у наш час, коли Україну роз-
риває на шматки ворожий нам московський патріархат, і не дає об’єднати 
віруючих нашої Вітчизни у єдину Соборну церкву. Микола Горбаль, один з 
тих шістдесятників, героїчних борців за волю України, котрого не скорила 
московсько-кадебівська машина, з коліс якої Він вийшов живим, аби сво-
їм досвідом, патріотизмом і надалі служити Вітчизні.

Презентація книги “Повернення” Миколи Горбаля, котра пройшла при 
переповненій залі Львівського інституту народознавства НАН України 6 
вересня 2016 року, стала одним з етапів поширення його літературної 
творчості серед інтелігенції  Львова. Безумовно, нам усім слід докласти ще 
чимало зусиль, аби твір нашого Краянина набув Всеукраїнського визна-
ння, і був відзначений найвищими державними нагородами.

Ми щиро вдячні Тобі, дорогий Миколо, за твою подвижницьку працю і 
бажаємо наснаги у творчості і радості від життя.

Красу слова поціновуючи… Упоряд. Н.Свистун, н. Лісняк, І. Бабій, 
Т. Вільчинська. – Тернопіль: Вектор, 2016. – 60 с.

Це видання підготовлено до 70-річчя від дня народження професора 
Панцьо Стефанії  Єлисеївни. Крім короткого біографічного нарису “Стежи-
ни життя”,переліку наукових та навчально методичних праць професора 
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Панцьо С.Є. (170 позицій), відображено також участь Ювілярки у наукових 
конгресах, симпозіумах, конференціях, читаннях спеціалістів філологів.

У розділі “Зі словом добрим йдемо до Вас!” вміщені вітання І. Бабій, 
Т. Вільчинської, Н. Парасін, Н. Лісняк, Н. Свистун, М. Наливайко, Т. Мико-
ленко, І. Кость, О. Вільхової.

У наступному розділі “ шляхи зійшли у науці” – короткі нариси колег на-
уковців ( А. Поповського, Л. Вакарнок, П. Сороки, Г. Гримашевич, М. Ко-
вальчука, Ю.Осінчука), які з великою теплотою і щирістю описують свої зу-
стрічі зі Стефанією Єлисеївною. У цьому виданні є також багато світлин.

Вважаємо, що книжкою “Красу слова поціновуючи…” зацікавляться не 
лише науковці, викладачі, філологи, але й шанувальники української мови 
та її  діалектів.

Іськів В. За духовну свободу. – Львів; Простір-М, 2016. – 130 с.
Дослідження відомого українського громадського діяча, історика Все-

волода Іськіва правдиво і фахово розкриває історію виходу з підпілля та 
самолегалізації  УГКЦ. Він був свідком і безпосереднім активним учасни-
ком цих доленосних процесів, добре знає, розуміє та усвідомлює весь цей 
складний історичний процес, тому його книга є справжнім правдивим до-
кументом епохи, першоджерелом для пізнання історії  УГКЦ. Вона адре-
сується історикам, вчителям, учням і студентам, а передусім всім вірянам 
УГКЦ для поглиблення їхніх знань про свою Церкву.

Проф. Микола Мушинка,
д-р філол.наук, академік НАН України

(Пряшів, Словаччина)

Степан Кищак. Лемківські різьбярі у Львові після депортації  1945–
1947 років. – Львів: СПОЛОМ, 2013. – 136 с.

У першій частині книжки “Лемківські різьбярі у Львові після депорта-
ції  1945–1947 років” Степан Кищак детально подає свій життєпис. Він наро-
дився у селі Балутянка, початкову освіту здобув у рідному селі, а згодом – у 
Риманові. Навчався у Криницькій учительській семінарії . У січні 1945 року 
разом з родиною в Одеської області. 1946 р. вступив на факультет інозем-
них мов (англійська філологія) Львівського державного університету. По-
ряд з викладацькою діяльністю займався також різьбярством.

Степан Кищак – член Спілки художників України, має звання “Заслуже-
ний майстер народної творчості України”.

Окремі розділи в книзі присвячено історії  села Балутянка, яка дала 
українській культурі цілу генерацію різьбярів (с. 34–38) та історії  Україн-
ської учительської семінарії  в Криниці (с. 39–46).
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Другий розділ монографії  С.  Кищака озаглавлено “Лемківська різьба 
та писанкарство”, відкривається нарисами Терези Кищак “Лемківські пи-
санки” та “Музей лемківської різьби і писанок ім. Б. І. Антонича”. Останній 
було засновано 2009 року в родинному будинку Кищаків. Нині в ньому зо-
середжено 239 експонатів, між ними твори 39 різьбярів (всі вони у книзі 
перераховані).

Та найвизначнішим є третій розділ книги “Словник різьбярів” (с. 59–
109), в якому подано біографічні довідки про 233 різьбярів з переліком та 
оцінкою їх творів, участі на виступах, а у найвизначніших – і списком лі-
тератури про їх творчість. Це справжня енциклопедія лемківського різь-
бярства лише в одному місті Львові, яка переконливо свідчить про те, що 
в Україні різьбярським мистецтвом займалися цілі роди лемків: 20 чле-
нів роду Орисиків, 17 – Одрехівських, 15 – Іляшів, 11 – Стецяків, 10 – Долин-
ських, по 9 – з родини Бенчів, Потоцьких та Красівських, по 8 – Шалайдів 
та Сухорських, по 7 – Михайлишин та Бердалів, 6 – Бояків, по 5 – Кищаків 
та Хропців.

До найвизначніших належать також професійні майстри різьби: Григо-
рій Бенч (1905–1988), Іван Кищак (1901–1967), Осип Величко (1922–1998), 
Степан Кищак (1928), Іван Красівський (1921–1999), Василь Одрехівський 
(1921–1998), Михайло Орисик (1885–1946), Григорій Пецух (1923–2008), Ан-
дрій Сухорський (1929), Василь Шалайда (1922–1977), Василь Шпак (1929).

Книжка закінчується сімома статтями С. Кищака про лемківське різь-
бярство, трьома ювілейними статями про С. Кищака, вибірковим перелі-
ком його друкованих праць про лемківське різьбярство (60 позицій) та фо-
тододатком (183 світлини!), головним чином, із сімейного альбому автора, 
портретів різьбярів та репродукціями їх творів.

Книга є пам’ятником лемківським різьбярам, які, будучи проти своєї 
волі переселеними з рідних земель, в Україні відновили традиційне лем-
ківське різьбярство і прославили його на весь світ. Немалу заслугу на цьо-
му має автор цієї книги.

(Із особистого архіву С. Кищака)

Рихтує ся до друку нова редакция трьйох книжок Миколая Ситала 
(вшыткы написаны по Лемківскы). 

І. “Лемківска Мова зо Села Солотвины. Тексты. Фонетика”. – Львів, 2011, 
205с. (ІІ ред. – 2016).

ІІ. “Выбраны Лемківскы Пісьні зо Села Солотвины од Мариі Гырь’і”. – 
Львів, 2012. 54с. (ІІ ред. – 2016). Ту сут пісьні и сьпіванкы, котры сьпівалы 
Дома в Горах Лемовищы! сьпіванок.

ІІІ. “Присясто Бесіді! Присігаме Ріидній Мові”. – Львів, 2012. 52 с. (Дру-
га ред. – 2016).
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НАША КУХНЯ 

Рубрику веде Тереза Кищак 

Картопляні галушки 
Почистити картоплю, потерти на терці, легко відтиснути зайву рідину 

у посудину, хай трохи постоїть, щоб всівся крохмаль. Рідину злити, а крох-
маль дати до картоплі. Додати 1–2  яйця, 
2–3  ложки муки, сіль, добре переміша-
ти. Зробити галушки величиною з волось-
кий горіх. Варити у підсоленому окропі до 
20  хвилин при повільному кипінні. Їсти з 
підсмаженою цибулею на маслі, олії , а ще 
краще із шкварками або посипати сиром чи 
бринзою.

Гриби до Святвечора
Сушені гриби промити, залити холодною водою на 5–6 годин. Вимо-

чені гриби процідити через друшляк, добре витиснути, дрібно посікти або 
перемолоти на м’ясорубці через грубу сітку. Викласти в посудину, залити 
водою, добавити воду, в якій мочились і поставити варити. Цибулю, морк-
ву легко стушити на олії  і додати до грибів. Підсмажити 2–3 ложки муки, 
розвести водою, влити до варива. Наприкінці дати сіль, перець, лавровий 
лист, дрібненько порізаний часник, олію лляну.

rr
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ВІДІЙШЛИ У ВІЧНІСТЬ 

Ірена Омельченко-Криницька 

Колегія Всеукраїнського товариства “Лемківщина”, правління облас-
них організацій ВУТЛ Івано-Франківська, Львова і Тернополя, редакція ча-
сопису “Дзвони Лемківщини” висловлюють щире співчуття доц. Степано-
ві КРИНИЦЬКОМУ з приводу тяжкої втрати – смерті сестри, майстра на-
родної творчості Ірени ОМЕЛЬЧЕНКО-КРИНИЦЬКОЇ, яка народилася 1 січ-
ня 1926 р. в м. Криниця, п-т Новий Санч, а померла 3 лютого 2016 р. в 
м. Івано-Франківську на 91-му році життя.

Нехай Господь прийме Її до Царства Небесного – там, де святі і правед-
ники спочивають. Вічна Її пам’ять!

Мирон Амбіцький 

Мирон Амбіцький (18 листопада1928 року-24 червня 2016 року). Гос-
подь не обійшов, а навпаки вподобав та обдарував його талантом особли-
вим, збагачувати духовний світ кожного з нас, вселяючи душу в образи, 
створені власними руками.

Час невблаганний і ось його душа покинула зморене нелегким жит-
тям тіло справжнього лемка, талановитого скульптура, люблячого хрис-
тиянина.

Зупини свій погляд, Христу вклонись, за його душу-Богу помолись.
Всі будемо з Христом колись!

Богдан Пастух
АННА ШВЯГЛА ГУБИК 

11 жовтня 2016 року відійшла у вічність на 83 році життя лемкиня Анна 
Швягла (Губик) Родина її  походила із с. Завадки Риманівської. Внаслідок 
виселення із рідної землі у 1946 році родина опинилася у м. Галичі Іва-
но- Франківської області.

Анна Швягла усе життя пропрацювала кравчинею; шила для родичів, 
знайомих, сусідів.

Висловлюємо щире співчуття сім’ї Анни Швягли. (Губик).
Родини Надії  Швягли- Волошин і Ярослава Швягли.

rr
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Михайло Смереканич 

ПАМ’ЯТІ ЗБИРАЧА РОДУ ЛИМИЧІВ, АНДРІЯ ЛИМИЧА…
23 липня 2016 року в м. Рівне трагічно загинув відомий цілитель, лікар 

нетрадиційної медицини, дослідник свого роду, голова рівненської міської 
організації  ВУТ “Лемківщина” Андрій Іванович Лимич. Вбивцею виявився 
його пацієнт, громадянин Росії , Микола Люшин, який декілька разів у його 
клініці проходив курс лікування від алкоголізму. У цей трагічний день він, 
ще перед обідом прийшов в офіс, дочекався поки піде останній клієнт, і 
коли лікар пішов у ванну кімнату мити руки, здійснив вбивство. Прихопив-
ши з собою денну виручку лікаря, вбивця втік з місця злочину.

За свідченням слідчих органів вбивця затриманий і постане перед судом.
Андрій Іванович Лимич народився 18 листопада 1951 року в селі До-

вгий Міст Абанського району Красноярського краю (Росія), в родині ре-
пресованих українців. У селі проживали переважно українці, і там, відпо-
відно, панувала атмосфера українських традицій, побуту і звичаїв. Місце 
свого проживання люди вважали тимчасовим і прагнули повернутися до 
своїх країв. Після закінчення середньої школи вступив у Красноярський 
медичний інститут. З вибором професії  у Андрія проблем не було, тому що 
його батько був лікарем, а мати – медсестрою. Після закінчення інститу-
ту працював у Бурятії , де відкрив для себе нетрадиційну медицину. Пізні-
ше доля привела його в Іркутську лікарню нетрадиційної медицини; фіто-
терапія, голкотерапія, мануальна терапія. Там Андрій Іванович працював 
там п’ять років під керівництвом китайського лікаря, і зрозумів, що нетра-
диційна медицина має значні переваги, бо сповідує системний підхід до 
людини як до цілісного організму.

У 1982 році разом із родиною переїхав і Україну, влаштувався у район-
ну поліклініку міста Дубно. Через два роки був переведений в обкомівську 
лікарню у Рівне, приватно лікував хворих, а в 2000 році відкрив власний 
кабінет рефлексотерапії , де лікував хворих до свого останнього дня.

Крім своєї безпосередньої роботи, Андрій Іванович вивчав свій родо-
від. За 25 років досліджень він знайшов майже чотири тисячі родичів із по-
над 30-ти країн світу. У жовтні 2000 року у Рівному пан Андрій зібрав по-
над 300 родичів. Було створено громадську організацію – “Фонд роду Ли-
мич”. Щороку в жовтні вони збираються у Рівному, вшановують пам’ять по-
мерлих і здають донорську кров, мають свій гімн, молитву і герб. У резуль-
таті досліджень виявлено, що рід бере початок від уже неіснуючого села Лі-
коть, Турківського району Львівської області та села Горячківка на Віннич-
чині. У 2000 році пан Андрій на місці села Лікоть встановив Знак роду Ли-
мич – “Корінь роду Лимич”.У 2003 році в селі Горячківка було встановле-
но другий знак – “Доля роду Лимич” і третій у Рівному – “Знак роду Лимич”.
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Протягом декількох років він писав книгу свого роду, який описав до 
12  поколінь, де переплелася історія України, Хорватії , Лемківщини. На 
жаль, ця книга залишилася недописана…

Досліджуючи древо свого роду, пан Андрій виявив, що його далекі 
предки відносяться до древнього княжого роду Елемів (Хорватія).

26 липня рідні та близькі попрощалися з покійним, 27 липня його по-
везли в Київ на кремацію. Потім прах Великого князя Андромира буде 
захоронений сином Максимом і членами Товариства полічан “Святого 
Юра” – Пріко біля саркофага першопредка Елема в місті Поліца, Респу-
бліка Хорватія.

Михайло Смереканич 

ГРИГОРІЙ СИДОРИК 
Сидорик Григорій Дмитрович народився першого жовтня 1937 року в 

селі Гирова біля Дуклі, повіт Ясло на Лемківщині. Як і більшість сільських 
дітей того часу, ходив у сільську початкову школу, де в 1944 році закінчив 
перший клас. В грудні цього ж року село Гирова було повністю виселено, 
бо через село проходила лінія фронту. Родина Сидориків була виселена в 
Дніпропетровську область. Там прожили два роки, але туга за рідним кра-
єм була така велика, що в 1946 році було прийнято рішення про повернен-
ня в Гирову. Зупинилися в Самборі, бо границя вже була закрита. Цілий 
рік прожили по чужих стодолах, бо житла бракувало. В наступному році 
перебралися в село Бісковичі. Там було підсобне господарство і на дві ро-
дини дали одну кімнату для проживання.

В 1950 році на базі підсобного господарства був організований кол-
госп і родина позбулася цього житла і була відправлена в Одеську об-
ласть. Тут родина Сидорків прожила десять років. В 1955 році Григорій за-
кінчив 10-й клас, рік пропрацював у місцевому радгоспі, а потім мобілі-
зували в армію. Військову службу проходив в морфлоті, прослужив чоти-
ри з половиною роки і повернувся в село Сокільники біля Львова, куди у 
1959 році переселилася родина. У Григорія була велика жага до навчан-
ня, і він вступив до Львівського торгово-економічного інституту і після за-
кінчення якого, як кращого випускника, направили на роботу в місто Ост-
рог Рівненської області, на посаду головного інженера консервного заво-
ду. Там пан Григорій пропрацював до 1970 року, повернувся в Сокільни-
ки до родини, влаштувався на роботу в комбінат громадського харчуван-
ня, де працював на різних керівних посадах. На пенсію вийшов директо-
ром цього підприємства.
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Після виходу на пенсію, Григорій Дмитрович не склав руки, почав ак-
тивно займатися сільським господарством, пам’ятаючи, що походить з хлі-
боробського роду. Мав чудову дружину, трьох дочок, зятів, внуків.

Пан Сидорик був активним членом ВУТ “Лемківщина” Львівської облас-
ної організації , а з 1992 року, одним із організаторів Фундації  дослідження 
Лемківщини і її  постійним головою ревізійної комісії . Брав активну участь 
у культурному житті товариства і ФДЛ, часто відвідував “Лемківські Ватри” 
в Ждині, Михалові, Монастириську, Нагірному, Зимній Воді. Був практику-
ючим прихожанином Лемківської церкви, що у Музеї народної архітекту-
ри та побуту, при будівництві якої брав активну участь. В лемківських пи-
таннях йому активно допомагали дружина і дочки.

30 листопада 2016 року відійшов у вічність, похований на Сокільниць-
кому цвинтарі 

Всеукраїнське товариство Лемківщина Львівська організація, Фундація 
дослідження Лемківщини та церковний комітет висловлюють щире спів-
чуття старшій сестриці церкви святих Володимира і Ольги, Тетяні Мах-
ницькій з приводу передчасної смерті чоловіка Мирона.

УПОКОЇВСЯ АРХІЄПИСКОП ПЕРЕМИСЬКИЙ І 
НОВОСАНЧІВСЬКИЙ КИР АДАМ (ДУБЕЦЬ)

24 липня близько 18.00 год. за українським 
часом, на  90-му році життя, перестало битися 
серце символа українців у Польщі - кир Адама, 
Архієпископа Перемиського і Новосанчівського 
Православної Автокефальної Церкви у Польщі

Високопреосвященніший Архієпископ Пере-
миський і Новосанчівський Адам – лемко з діда-
прадіда. Народився Олександер Дубець у селі 
Фльоринка на Західній Лемківщині 14 серпня 
1926 р., у день свята винесення св. Древа Хрес-
та Господнього та св. мучеників Маковеїв. Сим-
волічно, що це також день, коли, за традицією, 
відбулося хрещення Київської Русі у святу пра-
вославну віру. 

Мирне життя сім’ї  майбутнього ієрарха пе-
рервала Друга світова війна, що забрала його 
батька Василя, життя якого обірвалося в нацист-
ському концтаборі Аушвіц. Складним було жит-

тя напівсироти у роки війни. Та перед ним – навчання в українській гімназії  
у Криниці. Закінчення війни не принесло стабілізації , адже з 1945 р., – де-

Архієпископ Перемись-
кий і Новосанчівський 

кир Адам (Дубець).
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портаційна акція, згодом – акція “Вісла”, яка очистила Лемківщину від її  си-
нів і дочок. Досвіду вигнання з рідної землі та життя на чужині пережив і 
майбутній пастир. 

Майбутній ієрарх належав до покоління лемків, яке формувалося в умо-
вах відродження Православ’я на Лемківщині, започаткованого в половині 
20-х років ХХ ст. Відновлення структур Православної Церкви після майже 
300 років неіснування було, безперечно, духовним наслідком мучеництва 
св. Максима Горлицького, на крові якого відродилося Православ’я на тій 
землі. Саме повернення до прадідівської православної традиції , ліквідова-
ної внаслідок насадження Берестейської унії , стало визначальним факто-
ром, який формував церковну історію Лемківщини впродовж ХХ і ХХІ сто-
літь. Молодий Олександер Дубець був також одним із тих синів Лемківщи-
ни, які знайшли свою національну ідентичність, які усвідомили, що куль-
тура, мова і традиція їхньої Малої Батьківщини є частиною великого куль-
турного простору з центром у Києві. Належав до тих, хто цілком свідомо 
відчув себе членом нації , народу, який у минулому називали руським, а в 
новітні часи – українським. Це все вплинуло на життєві рішення О. Дуб-
ця присвятити своє життя службі Богові та народові. Був це складний час, 
коли в реаліях комуністичної польської держави ставлення до Церкви було 
ворожим і цинічним, а люди іншої, ніж державна, національності вважали-
ся підозрілими. Вибір стати православним священиком був вибором тер-
нистого шляху... 

У 1956 р. О. Дубець вступає до Православної Духовної Семінарії  у Вар-
шаві, а згодом – після закінчення її  в 1960 р. – до варшавської Християн-
ської Богословської Академії , яку закінчив зі ступенем магістра богослов’я. 
В листопаді 1964 р. О. Дубець був висвячений у диякона, а 30 січня 1965 р. –
у день преп. Антонія Великого – прийняв ієрейську хіротонію з рук митро-
полита Варшавського і всієї Польщі Стефана. Першою парафією нововис-
вяченого ієрея стала Висова на рідній Лемківщині, згодом він окормляв ві-
рних у Кальникові біля Перемишля. Проте незабаром молодого, 30-річно-
го священика, призначають до древнього княжого Сянока. Саме з 1966 р. 
до сьогодення, тобто протягом вже майже 60 років, за дорученням Церкви 
зв’язав Він своє життя з цим містом. У Сяноці став парохом місцевої пра-
вославної парафії  Святої Трійці, але також Ряшівським деканом, якому до-
ручено керувати цер-ковним життям на великих просторах Підкарпаття.

Нова епоха в житті отця Олександра, але і в історії  Православ’я на 
Підкар-патті, відкрилася в 1983 р.  Напередодні свята Хрещення Господ-
нього, 18 січня, митрополит Варшавський і всієї Польщі Василій постриг 
протоієрея Олександра у монашество з ім’ям Адам. Наступного дня, у свя-
то Йордану, ієромонах Адам був возведений у архімандрити. 30 січня 
1983 р. у митрополичому соборі св. Марії  Магдалини у Варшаві відбула-
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ся архієрейська хіротонія архімандрита Адама на єпископа Люблінсько-
го. Кількома місяцями пізніше, 30 жовтня 1983 р., після формального рі-
шення про відновлення православної єпархії  на Підкарпатті під назвою 
Перемисько-Новосанчівської, відбувся у Сяноці інгрес єпископа Адама на 
кафедру.

Роки архіпастирського служіння владики Адама стали часом відро-
дження церковного життя на території  єпархії , чому сприяли політично-
суспільні зміни, які відбулися в польській державі у 80-90-ті роки і дали 
нові можливості. Вагомим фактором стало врегулювання майнових справ 
Православної Церкви на території  єпархії . Стараннями єпископа Адама 
відновлено видання “Церковного Календаря” українською мовою, запо-
чатковано також інші видавничі ініціативи, зокрема видання квартальни-
ка “Антифон”. Однією з найважливіших подій стало причислення до лику 
святих сина Лемківщини – св. священномученика Максима Горлицько-
го. Була це перша канонізація в історії  автокефалії  Православної Церкви в 
Польщі. Щоденна, кропітка праця на ниві Христовій приносила результат, 
адже чергові покоління вірних запов-нювали православні храми, зберіга-
ючи Святу Православну Віру та продовжуючи церковну й культурну тради-
цію своїх предків. Це служіння знайшло визнання повнотою Церкви, коли в 
1996 р. владика Адам був возведений у сан архієпископа. Варто підкресли-
ти, що значення діяльності архієпископа Адама виходило і виходить поза 
межі Перемисько-Новосанчівської єпархії , а навіть поза межі Православ-
ної Церкви в Польщі. Послідовне збереження українських церковних тра-
дицій, вживання рідної мови у проповідуванні та контактах з вірними, на-
голошення значення історичної спадщини та необхідності зберігати пра-
дідівську українську культуру й традицію стало вагомим внеском владики 
Адама у свідчення Православ’я в сучасному світі. 

Друкується за: “Успенська вежа”, 
2016, серпень.
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ОГОЛОШЕННЯ 

24-27 серпня 2017 року у Львові відбудеться 
Конгрес Світової Федерації  Українських Лемківських 
Об’єднань.  В рамках Конгресу також відбудуться 
круглий стіл на тему: “Місце і роль лемківської гро-
мади у сучасному світі” та відкрита зустріч з пресою 
і громадськістю. Планується, що делегати Конгресу 
СФУЛО візьмуть участь в офіційних заходах з наго-
ди святкування 26-ї річниці Незалежності України та 
у Третьому обласному фестивалі лемківської культу-
ри “Гомін Лемківщини” у с. Зимна Вода.   

ЛЕМКІВСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

СВІТОВА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ 
ЛЕМКІВСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ (СФУЛО) 

Керівний склад:
Голова СФУЛО – Софія Федина, Україна (12 травня 2012 р. на V Кон-

гресі СФУЛО в м. Горлиці, Польща): площа Ринок, 17, Львів, 79008, Україна, 
ukrainesinger@yahoo.com; www.sfulo.com 
Члени Президії ;
Канада: Роман Колос – skolos@trebnet.com, Максим Маслей;
Польща: Стефан Гладик  – заступник голови на європейський конти-

нент, Еміль Гойсак – lemkounion@poczta.onet.pl;
Словацька республіка: Петро Сокол – realit.sokol@stonline.sk, Іван Лаба;
США: Марко Гованський, Іван Філь, Андрій Хомик – akhomyk@optonline.net;
Україна: Степан Криницький  – секретар: lemtak@ukr.net, Олександр 

Венгринович  – lemko_ter@ukr.net, Степан Майкович  – reped@mail.ua; 
lemky.lviv@gmail.com;

rr

rr
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Республіка Сербії : Богдан Віславський  – vislavskibogdan@gmail.com, 
Йоаким Гребеня.

Хорватія: Дубровка Рашлянін.

ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО “ЛЕМКІВЩИНИ” (ВУТЛ):
Василь Мулеса – голова (обраний 08.11.2014 на VI з’ї зді ВУТЛ у м. Льво-

ві), Закарпатська область, м. Перечин, 89200, вул. Братів Кедюличів, 18, 
моб.: 050.955.7617, vasmulesa@gmail.com; www.lemky.org.ua 

Ігор Дуда – відповідальний секретар, м.Тернопіль, вул.Карпенка,15/46, 
тел.: 0352/52.80.72, моб.: 067.351.4362, e-mail: toxm@ukr.net 
Лариса Сорока  – голова контрольної комісії , вул.15  квітня, 21/89, 

м. Тернопіль, моб. тел. 050.978.7117, 0352/262.837, lsoroka@ukr.net 
ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ:

Назва організації 
(електронний адрес та 

ВЕБ-сторінка)

Прізвище, ім’я 
та по батькові 

керівника 

Поштова адреса Телефони

Вінницька міська 
організація ВУТЛ 

Антонів 
Степан 
Федорович

вул.Свердлова, 172/41, 
м.Вінниця, 21018, 

067.118.9380 
0432/532.566

Вінницька область, 
Крижопільська районна 
організація ВУТЛ 

Лимич 
Григорій 
Михайлович

вул.Черняхівського, 18/13, 
смт. Крижопіль, 24600, 
Вінницька область

04340/225.70

Волинська область,  
Горохівська районна 
організація ВУТЛ 

Євусяк Ігор 
Михайлович 

вул.Хмельницького 
23, м.Горохів, 45700, 
Волинська область, 

03379/229.42

Донецька обласна 
організація ВУТЛ 

Серняк Петро 
Степанович 

вул.Дубровна, 104, 
м.Донецьк, 83087 

0622/53.69.24 
062/334.10.70

Житомирська обласна 
організація ВУТЛ 
lemky@ukr.net

Теплий Ярослав 
Васильович 

вул.Велика Бердичівська 
60/6, м. Житомир, 10002

067.944.9156
0412/341.237

Житомирська міська 
організація ВУТЛ

Попівчак 
Максим 
Петрович 

вул.Крошенська 38/6, м. 
Житомир, 
10001

0412/374.237

Закарпатська область, 
Перечинська районна 
організація ВУТЛ

Мулеса Василь 
Васильович 

вул.Братів Кедюличів, 18, 
м.Перечин, Закарпатська 
область, 89200

050.955.7617 

Полтавська область,  
Зіньківська районна 
організація ВУТЛ

Ткачик Микола 
Степанович 

вул.Комунарська, 
38, м.Зіньків, 38100, 
Полтавська область, 

095.564.1119
05353/32.509 

Івано-Франківська 
обласна організація ВУТЛ

Криницький 
Степан 
Семенович 

вул.М.Підгірянки, 1, кв.4, м. 
Івано-Франківськ, 76001

099.947.8131, 
097.333.8106
0342/223.857 
0342/585.574 

Кіровоградська міська 
організація ВУТЛ

Фіскалова 
Надія Віталії вна 

вул.Красіна, 11, 
м.Кіровоград, 
25001

066.795.3335
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Кіровоградська область, 
Компанії вська районна 
організація ВУТЛ

Ругало Йосип 
Порфілович 

с.Червоновишка, 
Компанії вський район, 
28414 Кіровоградська обл.

05240/93.391  
067.520.0432

Товариство “Лемківщина” 
ім. Б.-І. Антонича в Києві

Мацієвський 
Михайло 
Йосипович

вул. Щорса, 32А/87, м. 
Київ, 01133 

044/569.5840 
067.235.4777

Львівська обласна 
організація ВУТЛ
lemky.lviv@gmail.com 
www.lemky.lviv.ua

Майкович 
Степан 
Григорович

площа Ринок, 17, 
м.Львів, 79008

032/235.49.31
050.317.3149 
067.106.9208

Луганське обласне това-
риство українців, депор-
тованих з Польщі “Ватра”

Ясинчак Петро 
Михайлович 

вул.Гастело, 17, 
м.Луганськ, 91047 066.787.2649 

Рівненська міська 
організація ВУТЛ 
anna.limich@gmail.com 

Лимич Анна 
Андрії вна 

вул.Набережна, 14/66, 
м.Рівне, 33013 

0362/261.001, 
096.755.8452 

Сімферопольська міська 
організація ВУТЛ

Цибуляк Віра 
Михайлівна 

вул.Севастопольська, 
70а/кор. 2, кв. 88, м. 
Сімферополь, 95001

0691/518.238 

Тернопільська обласна 
організація ВУТЛ 
lemko_ter@ukr.net

Венгринович 
Олександр 
Іванович 

бульвар Т.Шевченка, 21, 
м.Тернопіль, 46001

0352/522.993 
0352/523.304 
067.350.3436 

Чернівецька обласна 
організація ВУТЛ 

Бурка Йосип 
Андрійович 

вул.Стрийська, 60Б, 
м.Чернівці, 58000 

0372/570.795 
050.658.7705 

Херсонська міська 
організація ВУТЛ

Зяя Петро 
Михайлович 

вул. Івана Вазова, 4, кв. 
3, м. Херсон, 73020 

0552/231.769 

Хмельницька міська 
організація ВУТЛ

Букацький 
Микола 
Іванович 

вул.Проскурівського 
підпілля, 25/95, 
м.Хмельницький,  29013

0382/764.137 
097.186.8627 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ – молодіжна, районні і міські організації :
Львівська обласна молодіжна громадська організація “Молода 

Лемківщина”: площа Ринок, 17, м. Львів, 79008, molodlem@hotmail.com 
www.molodlem.org.ua; голова – Олесь Куйбіда, моб.: 063.941.3424.

Львівська міська громадська організація “Фундація Дослідження 
Лемківщини”: вул. Винниченка, 3, м. Львів, 79008; голова – Петро Гандяк, 
моб.: 097.382.2082.

Львівська міська організація: площа Ринок, 17, м. Львів, 79008, голо-
ва – Михайло Секела, тел./факс: 032/235.49.31, моб.: 098.131.6659.

Бориславська міська організація: вул.Лемківська, 24, м. Борислав, 
82300, Львівська область, голова – Яніна Начас, моб.: 097.804.5882, тел. 
дом.: 03248/53.944.

Городoцька районна організація: вул. Івана Франка, 1, м. Горо-
док, 81500, Львівська область, голова  – Надія Сапеляк (Зятик), моб.: 
067.798.6837, тел. дом.: 03231/30.272.

Дрогобицька районна організація: вул. Стрийська, 162, м. Дрогобич, 
82100, Львівська область, голова – Володимир Байса, моб.: 067.665.4601, 
тел. дом.: 03244/30.315.
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Золочівська районна організація “Родинне дерево”: вул. Шашкеви-
ча, 37/19, м. Золочів, 80700, Львівська область, голова – Світлана Наливай-
ко, моб.: 067.981.1986, тел.: 0265/46.635, 03265/43.339.

Краснянська районна організація: вул. Стефаника, 16, смт. Красне, 
80560, Львівська область, голова – Ольга Цап, моб.: 097.010.4632.

Пустомитівська районна організація: вул.Радоцинська, 39, м. Пус-
томити, 81100, Львівська область, голова  – Володимир Шуркало, моб.: 
067.750.2754.

Самбірська районна організація: вул.Степана Бандери, 39/1, м. Сам-
бір, 81400, Львівська область,  голова – Михайло Шпак, моб.: 098.416.6765, 
тел. дом.: 03236/33.519.

Самбірська громадська організація “Бощани”: вул. Грушевського, 
63 В/1, м. Самбір, 81400, Львівська область, голова – Богдан Бобак, тел.: 
03236/35.711.

Старосамбірська районна організація: вул. Дрогобицька, 12  А, 
м. Старий Самбір, 82000, Львівська область, голова – Володимир Капець, 
моб.: 097.379.9153, тел. дом.: 03238/21.696.

Стрийська районна організація: с. Добрівляни, 82426, Стрийський 
район, Львівська область, голова  – Степан Панейко, моб.: 097.522.1052, 
тел. дом.: 03245/49.084.

Трускавецька міська організація: вул. В. Стуса 12/52, м. Труска-
вець, 82200, Львівська область, голова  – Ярослав Одрехівський, моб.: 
067.771.0950, тел.дом.: 03247/54.624.

Свіржанська міська організація: вул. Грушевського, 6/2, м. Бібрка, 
81200, Перемишлянський район, Львівська область, голова  – Оксана 
Окарма, моб.: 096.297.0368.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ – міські, районні організації  
та осередки:

Регіональне міжрайонне лемківське товариство “БЕСКИДСЬКЕ 
ЗЕМЛЯЦТВО”: вул. Шептицького, 20, смт. Брошнів-Осада, 77611, Івано-
Франківська область; голова – Леся Марканич, моб.: 095.758.2699.

Галицька районна організація: вул. Північний Бульвар, 7  А/42, 
м.Івано-Франківськ, 76018, голова – Олег Бродович, моб.: 067.286.6259.

Долинська районна організація: вул. Обліски,23, м. Долина, Івано-
Франківська область, голова  – Оксана Данилів, тел.дом.: 03477/26.770, 
моб.: 050.622.3155.

Калушська міська організація: вул. Чорновола, 20, м. Калуш, 77301, 
Івано-Франківська область, голова – Федір Лабик, тел.дом.: 03472/64.249, 
моб.: 066.304.5926.

Коломийська районна організація: вул. Пекарська, 6, м. Коломия, 
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78200, Івано-Франківська область, голова  – Назар Коротушак, моб.: 
050.924.2124.

Надвірнянська районна організація №1: вул. Комунальників, 2, 
м.Надвірна, 78400, Івано-Франківська область, голова  – Євген Кантор, 
моб.: 066.383.7074.

Надвірнянська районна організація №2: вул. Руднєва, 14, м. Надвір-
на, 78400, Івано-Франківська область, голова – Роман Короляк, тел. дом.: 
03475/26.396, моб.: 050.132.6821.

Рожнятівська районна організація: площа Єдності, 11, м. Рожнятів, 
77600, Івано-Франківська область, голова – Мирослава Шелест, тел. дом.: 
03474/20.106, моб.: 095.120.6190.

Снятинська районна організація: вул.Надпрутна, 18  А, м. Снятин, 
78300, Івано-Франківська область, голова  – Роман Столиця, тел. моб.: 
050.242.2827.

Тисменицька районна організація: вул. Галицька, 3, м. Тисмени-
ця, 77400, Івано-Франківська область, голова  – Марія Гурей, тел. дом.: 
03436/21.605, моб.: 050.030.4619 

Осередок:
• вул. Шевченка, 12 А, с.Терновиця, 77473, Тисменицький район, Івано-

Франківська область, голова – Любов Ільків, с.Терновиця, моб.: 067.344.5428.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ – міські, районні організації  
та осередки:

Бережанська районна організація: вул. Валова, 8  В, м. Бережани, 
47501, Тернопільська область, голова – Галина Проців, моб.: 097.533.2029.

Борщівська районна організація: с. Ланівці, 48716, Борщівський ра-
йон, Тернопільська область, голова – Петро Степан, моб.: 097.462.7456.

Бучацька районна організація: вул. Агнона, 5/6, м. Бучач, 48400, Тер-
нопільська область, голова – Ніна Яскілка-Оленяк, тел. дом.: 03544/22.247, 
моб.: 097.504.8511.

Гусятинська районна організація: вул. Ясна, 53, м. Копичинці, 48260, 
Гусятинський район, Тернопільська область, голова – Іван Пласконь, тел.
дом.: 03557/41.785, моб.: 098.795.8534.

Осередок:
• вул. Івасюка, 41, м. Хоростків, 48260, голова осередку – Степан Щер-

бяк, моб.: 066.782.2541.
Збаразька районна організація: вул. Низька,14, м. Збараж, 47300, 

Тернопільська область, голова – Надія Данилевич, тел. дом.: 03350/21.505.
Зборівська районна організація: вул. Лесі Українки, 10/25, м. Збо-

рів, 47201, Тернопільська область, голова  – Михайло Лукачат, тел. дом.: 
03540/21.100 моб.: 067.391.0095.
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Осередок:
• вул. Мала Безкупчина, 58, с. Озерна, голова – Володимир Мелех, моб.: 

067.352.9682.
Козівська районна організація: вул. Думки, 14, смт. Козова, 47600, 

Тернопільська область, голова – Володимир Бек, тел. моб.: 096.426.8670.
Осередки:
• вул. Колосантівка, 19, с. В. Ходачків, 47600, голова осередку – Іван Фа-

латович, тел. дом.: 03547/24.104, моб.:067.840.0658;
• с. Теофіпілка, 47600, голова осередку  – Володимир Первак, моб.: 

068.514.1779;
• с. Таурів, 47600, голова осередку – Іван Корбак, тел.дом.: 03547/24.466, 

моб.:098.857.6198:
• с. Вікторівка, 47600, голова осередку  – Сергій Маховський, моб.: 

096.734.1432.
Монастириська районна організація: вул. Р. Шухевича, 37, м. Мо-

настириська, 48300, Тернопільська область, голова  – Ігор Дуда, моб.: 
066.346.7484.

Підволочиська районна організація: вул. Марусі Чурай, 7, м. Підво-
лочиськ, 47801, Тернопільська область, голова – Ярослав Сиривко, моб.: 
097.578.8247.

Осередки:
• м. Підволочиськ, 47801, голова осередку  – Ярослав Воротилко, тел.

дом.: 03543/21.527;
• с. Остап’є, 47801, голова осередку  – Микола Гудак, тел. дом.: 

03543/34.156;
• с. Качанівка, 47801, голова осередку – Ганна Козловська, тел. дом.: 

03543/25.224.
Підгаєцька районна організація: вул. Галицька, 31, м. Підгайці, 48600, 

Тернопільська область, голова – Ганна Штай, тел. дом.: 03542/22.451, моб.: 
097.881.4973.

Теребовлянська міська організація: вул. 22  січня, 6/2, м. Теребов-
ля, 48101, Тернопільська область, голова  – Галина Людвіковська, моб.: 
096.609.9909.

Осередки:
• с. Підгайчики, 48101, голова осередку – Петро Гачик;
• с. Маловоди, 48101, голова осередку – Марія Гулик;
• с. Боричівка, 48101, голова осередку – Люба Данилюк;
• вул. Набережна, 13, смт. Микулинці, 48120, голова осередку – Ольга 

Пакіж, тел. дом.: 03551/51.310, моб.: 097.195.2099.
Тернопільська міська організація: вул.Манастирського, 42/24, м. Тер-

нопіль, голова – Андрій Татарин, моб.: 097.159.3957.
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Тернопільська районна організація: вул. Кобзаря, 7, с. Великі Гаї, 
Тернопільського району, Тернопільська область, голова – Галина Околіта, 
моб.: 067.397.0348.

Осередки:
• вул. Нова, 22, с. Великі Бірки, голова осередку – Богдан Михальчук, 

тел.дом.: 0352/49.23.27, моб.: 096.885.6139;
• с. Жовтневе, голова осередку – Людмила Гронська, моб.: 098.987.8200.
Чортківська районна організація: вул. В. Великого, 6/43, м. Чорт-

ків, 48500, Тернопільська область, голова  – Марія Бабічук, тел.дом.: 
0352/33.496, моб.: 098.926.0955. marted1946@rambler.ru 

Осередки:
• с. Ягільниця, 48500, голова осередку  – Степан Бубернак, моб.: 

099.192.4912;
• с. Нагірянка, 48500, голова осередку  – Ганна Піскова, моб.: 

067.328.7908;
• с. Пастуше, 48500, голова осередку – Ганна Галайда, моб.: 095.609.2948;
• м. Чортків, 48500, голова осередку – Віра Криворук, моб.: 098.720.1254.
Тернопільська обласна рада “МУЗЕЙНИЙ КОМПЛЕКС “ЛЕМКІВ-

СЬКЕ СЕЛО”: м. Монастириська, вул. Шевченка, 59 а, тел. 2–11–99. Е-mail: 
monmuzej@ukr.net 
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