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Сдоао Н4 порозі R.нижяи
Передмова Від упорядників
Коли ми розгорнемо мапу і поглянемо на Західні Карпати, що

височіють і в Польщі, і в Словаччині, обов'язково помітимо відразу
й нитки гірських доріг, які зшивають докупи ці дві європейські

країни. Гляньте на мапу

-

і відразу зауважите одну з тих

найважливіших міжнародних магістралей: дорога з польського

Ряшева веде через Дуклю

-

до словацького Свидника й далі на

південь, а якщо розглядати Ті ширше

Балтійського моря на Балкани,

-

-

то це частина шляху від

і аж до моря Чорного, моря

Середземного ... Це один із найдавніших шляхів Східної Європи. Він
прямує через серединну Лемківщину, проходить через саме осердя

слов'янського світу (бо ж на захід і північ звідси оселились західні
слов'яни, на південь

-

південні, на схід

-

східні).

Дорогу, яка з'єднує Дуклю і Свидник, колись називали
Угорським трактом. Він перетинає Карпатські гори в їх найнижчому
місці

-

на Дуклянському перевалі.

Власне, його і перевалом

називати дивно, настільки він низький і пологий.

Біля прикордонного переходу на польському боці розміщене
село Барвінок, на словацькому- Вишний Комарник, а однак і це, й
те

-

давні лемківські поселення. Як, зрештою, і всі довколишні села,

і села на захід, аж до Поп раду, і на схід, до Сяну чи до самого Ужа ...
Біля прикордонного Барвінка на Угорському тракті лежить село

Тилява, про яке й написана ця книжка. Отож запрошуємо вас,
розгорнувши цю книжку, перенестися у Низькі Бескиди, на

Центральну або ж Середню Лемківщину, а конкретно -

на

Дуклянщину, у зелену гірську долину, в якій і розкинулось село
Тилява .

... На обкладинці книги ви бачите два заголовки: <<Порвані коралі>>
і <<Роздуми про село Тилява>>. І це не випадковість, боу книжці Петра

Кирпана є ніби два рівні. Перший рівень - це конкретна розповідь
з

про село Тилява на Середній Лемківщині у першій половині ХХ ст.
Другий рівень

-

це розповідь про Тиляву в ширшому контексті

-

як

про одне з типових лемківських сіл. Петро Кирпан, пишучи про
історію, мову, культуру, ментальність, виходить за вузькі рамки

розповіді про це окреме лемківське село і розглядає ці теми глибше

1ширше.
Тут автор вже дивиться на Тиляву як на одну з намистинок
великого

лемківського

намиста

намиста

-

розірваного,

розсипаного, розгубленого. Звідти і назва книжки -

<< Порвані

коралі>>. Сподіваємось, завдяки цьому поєднанню конкретного і

загального книга буде цікавою як тим читачам, рід яких походить з
Тиляви, так і тим, які не пов'язані безпосередньо з цим селом.
Петро Кирпан писав цю книгу передусім для своїх односельців,
для їх дітей і внуків. Тому автор викладає матеріал просто і
доступно. <<Порвані коралі>>

- це не наукова монографія, а книга

пам'яті про рідне село. Книга написана свобідним стилем, автор
вільно переходить від спогадів односельців до цитування

документів, від історичних екскурсів до власних рефлексій. Хоч

автор максимально прагнув до достовірності, точності, об'єк
тивності, але водночас ставив собі дещо інше завдання, ніж фахові
історики:

хотів

відтворити

цільну,

широку

картину життя

лемківського села. Тому й пише не так сухо й документально, як

науковець, а більше як публіцист, а то і як письменник .

... Книга <<Порвані коралі>> цілком могла би з'явитися десять або
принаймні п'ять років тому. Однак, на жаль, вона приходить до

читачів аж тепер, коли автора вже немає з нами. Чому ж Петро
Кирпан довго зволікав із виданням книги?
Історія Тиляви непроста, є у ній різні драматичні, трагічні, а також

суперечливі епізоди. Для автора справою честі було подати їх чесно,

правдиво, об'єктивно, він не сприймав ретушування історії. Але
водночас автор побоювався, що така чесна розповідь про минуле

села Тилява не усіма буде сприйнята з розумінням. Особливо
контроверсійним епізодом була так звана << Тилявська схизма>> перехід громади села на православ'я у

.

.

1926

.

році. Тому рукопис

дек1лька рок1в, як то кажуть, лежав у шухляд~.

Рішення таки видати цю книгу Петро Кирпан прийняв тоді, коли,

як виявилось, жити залишилось зовсім небагато. Він, уже хворий,
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переглянув уважно рукопис, зробив необхідні виправлення і
уточнення. Але остаточно підготувати рукопис до публікації
довелось вже дружині і донькам автора.

Петро Кирпан декілька разів побував у Тиляві, знайомився з
будь-якою доступною інформацією про рідне село, переглядав
архівні документи, шукав згадки про Тиляву в різній літературі, у

пресі, на інтернет-сторінках, записував спогади односельців. Не

відразу автор визначив для себе, якою саме має бути ця книга.
Обриси майбутньої книги вимальовували поступово, щось

відкидалося, щось додавалося ... Зрештою, з усього зібраного
матеріалу згодом до книжки увійшла лише певна частина. Бо автор

вирішив відобразити не усі періоди історії села, а тільки першу
половину ХХ ст., хоч початково планувалося охопити і давніші часи.

Також вирішив обмежити коло можливих тем, щоб зробити
розповідь більш цільною.
У результаті роботи над книгою було зібрано не лише різні
матеріали про Тиляву, але з'явились і різні редакції тексту. При

підготовці до друку упорядники дещо додали з попередніх версій
тексту, якщо там містилась важлива, на їх думку, інформація.

Додали на свій розсуд також деякі ілюстрації із зібраних автором.
Також внесли необхідні пояснення і коментарі, які мали би
спростити і полегшити сприйняття тексту, особливо для молодих
читачів.

Мабуть, варто коротко розповісти і про життя самого автора.
Петро Кирпан народився

3 квітня 1936 року у Тиляві в родині Івана

і Катерини Кирпанів. Його мама Катерина походила з родини
Шафранів із сусіднього села Терстяна. Сталося так, що в Івана і
Катерини двійко старших дітей, хлопчик і дівчинка, у

1935 р. померли,

і Петро, що народився згодом, став найстаршим. Після нього

прийшли на світ ще два брати і сестра.
Сім'я Кирпанів була виселена наприкінці 1944 року у Радянську
Україну. У січні

1945

року декілька тилівських родин привезли у

село Ахтова Кіровоградського району Кіровоградської області.

Від важкого колгоспного життя Кирпани, як і більшість виселених
лемків, втікають у Галичину, де на той час ще не було організовано
колгоспів. Пішки добрались до Шафранів, родини мами, у село

Плебанівка коло Теребовлі (Тернопільська область). Жили там від
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весни 1946 року до весни 1953 року. Для Петруся це були щасливі
шкільні роки серед прекрасної природи, а для його батьків - роки
важкі і напівголодні. Зрештою сім'я переїхала у Миколаївську

область, де обіцяли дещо кращі умови. Оселилися у селі Пересадівка
Жовтневого району. Іван і Катерина Кирпани прожили у Пересадівці
решту свого життя і там поховані.

У Пересадівці Петро, вже переросток, знову пішов у школу.
Служив три роки в армії. Потім у Миколаєві навчався на столяра у

фабрично-заводському

училищі,

працював

столярем

на

кораблебудівному заводі.
Петро Кирпан завжди любив малювати, мріяв вступити в художнє
училище або інститут, але не пощастило. Тому згодом вибрав фах,
дещо пов'язаний з мистецтвом,

-

архітектуру. У

1963

році вступив

до Львівского політехнічного інституту. Одружився із студенткою
зі своєї групи

дочок

-

львів'янкою Глікерією Лошній. З нею виховали двох

- Анну і Софію.

Після закінчення інституту молоді архітектори були скеровані
до Івано-Франківська, де і працювали ціле життя в проектних
організаціях.

Петро Кирпан дуже серйозно ставився до своєї роботи, -

незалежно, чи проектувалися цілі мікрорайони, чи треба було
намалювати ескіз ліхтаря або лавки. Але завжди знаходив і час для
сім'ї. Петро Кирпан мав дуже широкі зацікавлення: його

приваблювала не лише архітектура, мистецтво, але і природа,
філософія, історія, мовознавство, етнографія, література Сходу і

Заходу. Зібрали з дружиною досить велику бібліотеку.
У вісімдесятих роках Петро починає більше цікавитися своїм
походженням, але мав на це більше часу аж після 1996 року, коли
вийшов на пенсію. Тоді ж йому приходить ідея написати книжку про

село Тилява; записує спогади мешканців села, шукає документи. В

останні роки, щоб згадати лемківську мову, пише щоденник по
лемківськи, який теж має літературну цінність.

Відійшов у вічність

21

травня

2015

року.

Цікаво, що Петро Кирпан, хоч народився на Лемківщині та від

батьків-лемків, але не мав себе за лемка, а лише за особу
лемківського походження. Вважав, що наче не має права, не сміє
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зватися лемком. Йому не подобалося, що тепер багато людей
називають себе лемками, хоч втратили все лемківське.
Автор мав своєрідне уявлення, що лемко

-

це сукупність

прикмет, яка включає також і певний моральний кодекс. Коли Петро

Кирпан довідувався, що хтось із його земляків зробив ганебний
вчинок або загалом вів неморальний спосіб життя, чинив
несправедливо, дбав тільки про власне збагачення, то з сумом
константував: <<Це вже не лемко>>. Він вважав, що втрата високих

моральних якостей для лемка така ж ганебна, як і втрата усіх
етнічних ознак. Така ж або ще ганебніша

- бо в обставинах тиску

ззовні, асиміляції можна було би зберегти принаймні християнську
і звичаєву мораль, яка для лемків завжди була надзвичайно
важливою.

Петро Кирпан ще до завершення і урочистого освячення був
парафіянином лемківської церкви в Івано-Франківську, тобто храму
святих слов'янських апостолів Кирила і Методія; багато років брав
участь у Богослуженнях для лемків, які відправляв о. Анатолій Дуда

Квасняк. Цей священик любив напівжартома повторювати, що
переселенці з Лемківщини - то часто ще більші патріоти України,
як місцеві українці. П. Кирпан якось з цього приводу сказав: <<Жарти
жартами, але отець Анатолій таки має рацію. Лемки, яких я знаю,

щиро вболівають за Україну, переймаються тими подіями, які тепер
відбуваються,

прагнуть,

щоб

Україна

була

правовою,

демократичною, економічно розвинутою, шанованою у світі

державою. Вони просто не можуть залишатися байдужими,

відчувають відповідальність за країну, в якій живуть. А в багатьох
місцевих галичан бачу таку байдужість ... Звичайно, лемко є

патріотом України, бо лемко старається працювати чесно,
відповідально, виконувати свою роботу якнайкраще, не красти, не
обманювати. Він не звик уривати для себе. Лемко не допустить
несправедливості. Завжди, де б не працював, де б не жив,

поводиться як добрий, дбалий господар. Якщо розглядати все під
таким кутом зору, то і справді, як каже отець Дуда, лемки

-

найкращі

громадяни України, найбільші їі патріоти>>.
Варто зауважити, що саме таким патріотом України був і сам

Петро Кирпан. Він був добрим архітектором, відповідальним,
уважним працівником, добрим начальником для працівників своєї
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групи. Близько до серця приймав будь-яку несправедливість,

корупцію, брехню й інші негативні явища в українській владі і
загалом у державі. Особливо важко сприйняв російсько-українську

війну, розв'язану на сході держави. Коли у нас в гостях побувала
лемкиня із окупованої території і розповіла, як насправді, без
прикрас виглядає ця війна з обох боків барикад, Петро Кирпан
глибоко засмутився. Війну пам'ятав з дитинства -

/

і був великим

противником будь-яких військових конфліктів, у яких гинуть люди.
Також він, шануючи своє, мав водночас глибоке почуття пошани до
інших народів, інших культур, не мав ворожості чи упередженості
до жодного народу.

Петра Кирпана боліло те, що лемки щораз частіше забувають,
хто вони, а їхні діти і онуки цілком не цікавляться Лемківщиною.
Відчував і свою провину в тому, що так пізно, вже після виходу на

пенсію, почав глибше цікавитися лемківською проблематикою.
Надіємося, що книжкою <<Порвані коралі>> він спокутував вину

перед своєю вже неіснуючою батьківщиною і розпорошеним по світі
народом. І не тільки спокутував, але те, що знайшов, що відкрив

для себе, передав і нам ... Книжка ця містить у собі щось таке, що,
мабуть, кожен вдумливий читач, який, гортаючи їі, порине у зниклий

лемківський світ, вже ніколи не зможе бути байдужим до свого роду,

до рідного краю і при потребі зробить усе, залежне від нього, щоб
подібна трагічна історія більше ніколи не повторилася. Цього дуже
хотів автор, який з любов'ю дарує нам, читачам, свої роздуми,

..

.

працю СВОЄІ душ1.
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Сл.ооо віА автора
У Радянській Україні тема Лемківщини замовчувалася, як і багато
інших. Аж у дев'яностих роках минулого століття лемківська тема

стала більш відкритою. Почали створюватись осередки Товариства
<<Лемківщина>>, з'явилися книжки на цю тему.
Якось мені потрапила до рук книжечка про лемківське село

Ганчову, яка була видана у

1960

році за океаном*. Тоді ж прийшла

ідея: а чому б не написати книжку про моє рідне село Т ильову?**
Я поділився цими думками з деякими односельцями, які жили в

Івано-Франківську, просив їх збирати відомості про своє село,
записувати спомини старших людей, які могли багато цікавого
розповісти. Я думав, що ці відомості зможуть послужити комусь
матеріалом для написання книжки про Т ильову. Земляки підтримали

мою ідею, але далі цього справа не пішла, ніхто нічого не робив у
цьому напрямі. Час минав, старші люди відходили

.

.

-

і мені не

залишалося н1чого ~ншого, як самому взятися за цю справу.

У

1996

році я вийшов на пенсію і тоді почав читати всі книжки на

лемківську тему, ЯКІ пльки міг дістати, ознайомився з матеріалами

архіву у Львові,*** взявся записувати спогади старших людей. (До
речі, розповіді моїх краян, фрагменти яких увійшли до книжки,
звучали переважно по-лемківськи, а тут вони подані в перекладі).

Як не дивно, найбільшим джерелом для написання цієї книжки
послужили мої дитячі спогади. Я покинув село восьмирічним

хлопчиком, але пам'ятаю краєвиди села, селянську роботу, звичаї,
*Село ГАНЧОВА
Комитета в

1528-1960. Памятна книжка. Издание Ганчовского
Соед.Шт. и Канаді. 1960. ТИПОГРАФІЯ ЛЕМКО-СОЮЗ. Yon-

kers, N.Y.
**Тут і далі подаємо назву села Тилява в авторському написанні Тильова.

***Тут йдеться про Центральний державний історичний архів України,
що міститься у Львові на пл. Соборній.
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характери односельців і їх відносини між собою. Без цих спогадів я

б ніколи не взявся за перо.
Після переселення в Україну наша сім'я майже увесь час жила
окремо від

односельців, тому я майже не чув розмов про своє

село. Жили спочатку на Кіровоградщині, потім на Тернопільщині і,
нарешті, на Миколаївщині. До нас зрідка приїздив хтось із тилівців

з інших сіл, де вони жили по кілька родин. Коли я, вже будучи
дорослим, переїхав до Івано-Франківська, то трохи частіше
зустрічався з тилівцями, що тут жили. Але при тих зустрічах дуже

.

.

р1дко згадувалося про щось лемювське.

Батьки нечасто згадували Лемківщину, частіше говорили про

облави, податки, позики. Зрештою, тоді йшлося про те, щоб
елементарно вижити з чотирма дітьми після війни в чужому

середовищі. У мене було своє життя: школа, де було патріотичне
радянське виховання, випасання корови, футбол і т. і. Після закінчення
школи я служив в армії, потім вчився у професійно-технічному
училищі, працював на заводі в Миколаєві. Після закінчення

політехнічного інституту у Львові майже тридцять років працював

архітектором в Івано-Франківську. Робота і сім'я забирали майже

увесь мій час. Я став свобіднішим, аж коли вийшов на пенсію.
Я не думав, що так трудно буде писати книжку про своє село.
По-перше, я не письменник, не філолог і не історик. По-друге, в

.

.

.

.

мене залишились пльки дитяч1 спогади, я мало знав про пол~тичн1

події, які відбувались на Лемківщині. По-третє, література, яку
прочитав на цю тему, була неоднозначною, автори підходили до
подій з різних ідеологічних позицій. До сьогодні існують різні теорії
щодо походження лемків, їх назви, території, релігії і всього іншого.

На ці питання не можливо знайти однозначну відповідь. Я старався
уникати власних оцінок різних подій, намагався ставитися до них
неупереджено.

Ця книжка

- не історія села, це просто розповідь про життя моїх

односельців, про їх побут і про події, які привели до виселення
мешканців села і всієї Лемківщини. Чим більше я дізнавався про свій

народ, тим більше розумів і відчував його трагедію. Це було
страшно. В мене опускалися руки, не міг писати

-

і не міг не писати.

Історик чи літератор зробили би це краще за мене, але я намагався

зробити все, що міг і як міг.
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Я багато думав, як і для кого мені писати. Мав перед очима
вихідців з Тильови, які живуть в Україні. Можливо, хтось із них

прочитає цю книжку і знайде в ній щось цікаве для себе.
Якось я записував на диктофон розповідь мого старшого
односельця і почув, як хтось з присутніх запитав: <<Навіщо він це

робить?>> <<Бо не має чим зайнятися!>> - відповіли йому. На жаль,
таке ставлення до свого села, до свого роду можна зустріти досить

часто серед моїх земляків. Деякі краяни віддають мені книжки про
Лемківщину, кажучи, що їхніх дітей і внуків це не цікавить. <<Чи маєте

якісь фотографії своїх батьків, дідів?>> залишилося, молоді все викинули!>>

питаю. <<Нічого не

чую у відповідь.

-

Але я все-таки маю надію на те, що комусь з наших онуків чи

правнуків цікаво буде дізнатися, звідки вони походять, з якої землі
виросло їхнє родинне дерево. Бо хто не знає свого минулого, той

не вартий свого майбутнього.

словник

У книзі вжиті певні умовні терміни. Щоб їх правильно розуміти,
тут подається коротке пояснення деяких слів.

Лемківщина

це загальна назва території, на якій проживав

-

лемківський етнос. Це слово має два значення. В ширшому значенні

Лемківщина охоплює Північну (Польща), Південну Лемківщину або
Пряшівщину (Словаччина) і частину Закарпаття (Україна), у
вужчому, частіше вживаному значенні

Лемки

-

лише Північну Лемківщину.

- загальна назва мешканців всієї Лемківщини. У вужчому

значенні

- це назва мешканців Північної Лемківщини.
Русини - назва мешканців Південної Лемківщини (Пряшівщини) і
Закарпаття. До 1928 року цю назву офіційно використовували
мешканці всієї Лемківщини і Галичини.
Лемки-українці

-

цю

подвійну назву вживають в Україні для

підкреслення і ствердження того, що лемки є українцями. Щодо

бойків і гуцулів супутнього слова <<українці>> ніколи не вживають.
Москвофіли

-

політичне спрямування, яке виникло у ХІХ столітті

і не визнавало окремості українського народу. Також москвофілами
у пресі міжвоєнного двадцятиліття називали тих, що піддалися
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москофільській агітац11

1 всіх

загалом селян у тих селах, де

знаходилися бібліотеки (читальні) <<Общества імені Михаїла
Качковського>>.
Галичани

-

тут ця назва вживається умовно в книзі у вузькому

значенні, тільки на позначення українців Східної Галичини (сучасні

Львівська, Івано-Франківська і Тернопільська області).
Галичина

- в книзі умовна назва Східної Галичини.
Рускі - лемки до початку ХХ ст. були <<руським народом>>. Їх у
документах записували <<русинами>>, що означало <<руські>>, як вони
говорили <<РУСКІ>>.

Коментар до словника Від упорядника

1.

Самосвідомість наших предків значно різнилася від нашої.

Важливішою часто була відмінність між релігіями, конфесіями, а не
між етносами. І, відповідно, східних слов'ян об'єднував передусім
спільний для всіх східний, візантійський обряд, <<руська віра>>. (На

жаль, якраз це було використано московськими ідеологами у своїх
цілях і використовується для маніпуляцій і сьогодні).

2. Слова <<Русь>>, <<руський>> були природними, традиційними,
нормативними, вживались на всіх рівнях з часів Київської Русі і аж
до двадцятого століття. Лемки як самоназву здавна вживали слова
<<русин>>, <<руснаю>, і не вживали у цьому контексті слів <<лемко>> і

<<українець>>. Слово <<лемко>> фактично було принизливою
характеристикою сусідів. Буквально воно означало <<людина, яка

<<лемкає>>, тобто вживає слово <<лем>>. Подібно українців сусіди
називають <<хохлами>>.

З. Замість слова <<Москвофіли>> у більшості випадків правильніше
вживати слово <<русофіли>> (зрештою, прибічники цього масового
громадського руху так себе і називали), а для зачинателів цього
руху краще вживати слово <<старорусини>>.

Цей громадський рух у Східній і Західній Галичині, на

Пряшівщині, Закарпатті ніс із собою як деякі позитивні, так і
негативні тенденції. З позитивного можна назвати хоча б те, що

.

.

.

дIяльнIсть старорусин1в прямо чи непрямо вперше викликала у

багатьох пробудження інтересу до рідного краю, його природи,
географії, історії, культури, хтось взявся записувати фольклор

та народні обряди.
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Водночас однозначно негативним явищем було вживання і
поширення штучної літературної мови, яку противники русофілів

назвали <<язичієм>>. Вона затримала природний розвиток культури
і літератури.

Ірраціональна симпатія до незнаного і далекого <<білого царя>>
виникала не так з надії й довіри до єдиного монарха східних слов'ян,
як із незадоволення австрійським, угорським та польським

пануванням, політикою полонізації, мадяризації. Московські

агітатори вміло використали неосвіченість селян, їх бажання мати
<<СВОГО>> правителя, заступника, покровителя. Так діяли царські
ідеологи, пізніше це ж продовжували і радянські.
Спочатку русофіли мали лише легку проросійську симпатію з

огляду на культурну і релігійну близькість. Причому, як було
сказано, русофіли не розрізняли східнослов'янські народи,

сприймали їх як єдину цілість. Лише окремі з них бачили цю різницю
і свідомо орієнтувалися на Росію. І тільки у час Першої світової

війни русофільство переростає у виразно політичний рух, особливо
після Талергофської трагедії. На ній ідеологи москвофільства

цинічно побудували свою піар-кампанію.

Дехто з авторів пише, що значна частина лемків були
москвофілами. Ми вважаємо, що це неправильно, бо справжніх,
ідейних москвофілів серед лемків було лише декілька осіб. Сказати,
що багато лемків належало до москвофілів (а правильніше

-

русофілів) можна лише при умові, якщо назвати москвофілами всіх

мешканців тих сіл, де були читальні ім. М. Качковського.
До речі, цікаво, що у деяких селах поряд з ними цілком мирно,

без непорозумінь чи сварок, діяли і читальні <<Просвіти>>. Це
свідчить, що ідеологічне, політичне протистояння русофілів і
народовців ніколи не йшло знизу, з лемківського села: конфлікти,

ворожнечу сіяли їх лідери згори. Мова ненависті й образ
культивувалася у партійній пресі, Ті використовували приїжджі
агітатори, місцеві послідовники протилежних ідеологічних напрямів.

4.

Варто сказати, що уявлення лемків про росіян і Росію навіть

напочатку ХХ століття були дуже туманними. Мабуть, про Росію
вони знали значно менше, ніж про Канаду і США, куди їздили на

заробітки. Багато з лемків вперше потрапили у Російську імперію

тільки у час Першої світової війни, причому більшість опинилася на
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українських етнічних землях, на території сучасної України і на

Кубані. Саме вони потім розповідали односельцям, <<ЯК в Росії
добре>>: яка родюча земля, який достаток, які прихильні до них
<<рускі люди>> тощо, бо не відрізняли росіян, білорусів і українців.
У

1939-40 роках окремі переселенці з лемківських сіл,

піддавшись агітації, а також, пригадавши своє перебування під час
Першої світової війни в Україні, переїжджають у окуповану

Радянським Союзом Східну Галичину. Побачивши значно гірші
умови, ніж сподівались, вимагають привезти їх у <<справжню►> Росію.
Однак і самі не знають, де вона знаходиться.
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ПОРВАНІ 1{0РАЛІ
РОЗДWМИ ПРО СЕЛО ТИАЬОВА

Народився Бог на санях
в лемківськім містечку Дуклі. ..
Богдан-Ігор Антонич

Народився Бог в містечку Дуклі,

бо де ж Він ще міг народитись,
як не серед лемківського народу.
І цей народ також був Вигнаний
зі своєї святої землі.

Розта.ш1ваннs,
Територія Лемківщини розкинулася в Західних Карпатах.

Головний Карпатський хребет тягнеться зі сходу на захід,

його

перетинають ряди поперечних невисоких хребтів у напрямку з
північного заходу на південний схід, між ними в долинах течуть річки
і потоки, а попри них проходять дороги, на які нанизані невеликі

лемківські села. З півночі гори обмежені польською територією, з
півдня словацькою. Лемки, які жили на північних схилах гір, до кінця

XVIII століття були підлеглими Польщі, а лемки на південних схилах
- до початку XVI століття були підлеглими Угорщини. Пізніше обидві
частини аж до Першої світової війни належали Австро-Угорщині.

Село Тильова* знаходиться в середній частині Північної
Лемківщини на південь від міста Коросна і містечка Дуклі, в групі
гір, що називаються Дуклянським Бескидом. В цьому місці пасмо
північних схилів гір є найвужчим, а південних

* Село Тильова -

-

найширшим. Село

офіційна назва села - Тилява, Tylawa. Тильова - так

вимовляли назву села його мешканці, тому в тексті книги ми залишаємо
саме таке, неофіційне написання. Терщана-офіційна назвасела-Терстяна,

Trzciana. Терщана, а радше Тирщяна - так звучала назва села в устах його
мешканців. Також село Дзиндранова офіційно називається Зиндранова.
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розміщене

при

давньому

торговому шляху,

що

йде з

Польщі в Угорщину. Містечко
Дукля знаходиться на тому шляху
перед самими горами і в тому

місці ніби є воротами -

входом

на територію Лемківщини. Дорога
на південь з Дуклі спочатку іде
вгору долиною річки Яселки,
проходить

через

невеличкі

польські села Липовицю і Нове

Село, далі через лемківське село

https://www.google.eom.ua/maps Терщану.

Долину

обмежують

гори

зі

сходу

Цергова

і

Пітроса, із заходу гора Джурдж. Далі, вже перед Тильовою, де в
Яселку впадає річка Панна, Яселка відходить на схід. А дорога
прямує на південь через село Тильову вже долиною річки Панни і
потім через село Барвінок веде до перевалу.
З Дуклі до Тильови

- 10

Польщі зі Словаччиною,

км, а з Тильови до перевалу

-

кордону

7 км. Цей перевал називається
Дуклянським, він є найнижчим перевалом в Карпатах - 500 м над
-

рівнем моря. Село Тильова знаходиться в широкій долині, в якій
сходиться кілька річок і потоків, і тільки Нижній кінець* знаходиться
у вузькій долині між горами Джурдж і Діл. Тут річка Панна впадає в

Яселку. В середині села сходяться річки Мшанка і Панна. Мшанка
тече зі Мшани, а Панна із Дзиндранови. До Мшанки, в свою чергу,

впадає потік Вадерник, що тече з села Смеречне, а в Панну впадає
потік Остраж, що тече з села Барвінок. Тильова пов'язана з сусідніми
селами долинами тих річок і потоків та дорогами, що проходять попри
них. Дорога, що виходить з Тильови на схід, йде долиною Яселки

між горами Пітросою і Ділом. Вона веде до Дальови, Яслиськ і далі
прямує аж до села Команча. У Тильові перехрещуються два важливі
шляхи: дорога, що йде з Барвінка до Дуклі, з дорогою, що проходить
через Дальову і веде до Команчі. Через Яслиська на південь
проходить дорога з Риманова до кордону.
*Нижній кінець
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- «Нижний конец» - назва північної частини села.

Польські науковці вважають, що у княжі часи кордон між Руссю

і Польщею проходив саме тут, попри шлях по річці Яселці, а на
початку Тильови переходив на гору Діл і йшов по ній далі на південь.
Згідно з цією теорією, села Терщана, Тильова, Дзиндранова і

Барвінок вже не належали до Русі. Але деякі інші науковці вважають,
що вся територія Лемківщини належала до Русі.
Місцевість нижньої і верхньої частин села Тильова відрізняються

між собою за своїм характером.

80

Мапа Військового Географічного Інституту ( Варшава,

1938рік).

Аркуш «Яслиська ». Фраrмент
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Мшаною і Гировою відгалужуються дороги до неіснуючого вже села

Роп'янка і до села Вільхівець, також до сіл Поляни і Крампна. На

захід від Тильови були села Смеречне, Вильшня, Роп'янка,
Вільхівець і Поляни, на південь

- Дзиндранова і Барвінок, на схід -

Дальова, Яслиська і Посада Яслиська.

Віддаль з Тильови до сусіднього села Терщана

- 4 км, до
Завадки - 5, Дзиндранови - 4, Барвінка - 4, Смеречного - 2,5,
Вільхівця - 7, Полян - 11, до Мшани - 3,5, Гирови - 10,5,
Дальови - 7. З мешканцями названих сіл тилівці мали тісніші зв'язки,
як з іншими селами. В Тильові було біля 150 хат, це було найбільше
серед навколишніх сіл. Тут була rміна, до якої належали сусідні села.

До повітового міста Коросна з Тильови було ЗО км.

JASL

Мапа Військового Географічного Інституту (Варшава,

Аркуш «Яслиська,>. Фраrмент
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1938рік).

Мапа Військового Географічного Інституту ( Варшава,

1938рік).

Аркуш <<Яслиська >>. Фраrмент

Колись дорогами часто служили мілкі річки і потоки. Очевидно,
шлях з Польщі в Угорщину також проходив руслами річок і попри

них. Під час Другої світової війни, ще перед фронтом, німецькі
обози рухалися не по дорозі через Тильову, а по річці з нижнього

кінця села до верхнього, між вербами і лозами, щоб бути менше
ПОМІТНИМИ.

Гори навколо села Тильова невисокі, до
тільки Пітроса піднімалася до

200 м над рівнем долин,

300 м. Вони здебільшого мали пологі

схили в нижній частині і їх використовували для рільництва. Рельєф
місцевості і розміщення угідь в різних місцях зумовлювали те, що
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Ескіз генплану центральної частини ТиляВи (незакінчений).

Розробив Петро Кирпан

1. Православна церква. 2. Штахурова хата. З. Мізьова. 4. Вашинкова.
5. Терещіна. б. Тимкова. 7. Крульова. 8. Антоньова. 9. Кирпанова.
10. Кукуляка Микули. 11. Бочарьова. 12. Кощіна. 1З. Самчікова.
14.Яцканина. 15.Грицанина. 16.Ябчанкова. 17.Кукулякова.

18. Нянцьова. 19. Фучілова. 20. Панни. 21. Димочкова.
22.Семанова.23.Фричова.24.Старанкова.25.rубичкова.

26. Яфимина. 27. Ксенина. 28. Войцьова? Даньцишина? 29. Гусарчіна.
30.Панькова.31.Колотилова.32.Няньцьова.33.Петришиного.

34. Плебанія. 35. Греко-католицька церква. Зб. Школа. 37. Кувко
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нав1ть зовс1м невеличю д1лянки м1сцевост1 для розр1знення мали

свої назви. Так, ми мали поле За Вадерником, Під Вапном, на
Мшанках, Чвертях, Жджарах, на Долині, Під Верхом, Під Скалою,

на Черешні, на Стесяні і в інших місцях. Ще були назви: Лази,
Астрябец, Воротця, Кулатниска, Гряди, Гірки, Гонішівка, Кічурка,

Гренцерівка, Горб, Під Углиска, Широка Лука, Грабники, Біла Глина,
Лаз, Лазик, Свинне, Звадлівка. Деякі назви місцевостей і гір часто
повторюються

в

різних

міцевостях

Лемківщини,

а деякі

зустрічаю ься майже в кожному селі. Земля була найціннішим
скарбом для селянина, тому назви полів завжди викликали певні

емоції, пов'язані з працею на цих них. Кожна частинка поля була
для лемка його радістю і мукою.
Село складалося з кількох окремих груп хат - гуштаків, які також

мали свої назви: Нижній Кінець, Канцерівка, Губівка, Моцківка,
Ледівка, Вишній Кінець. Ще нижче села був присілок Дримак. Він
знаходився в долині між горами Джурджем і Пітросою, між річками
Панною і Яселкою.
Кожна хата мала свою назву. Вона

походила, очевидно, від

прізвиська, імені чи роду занять першого господаря. Ми жили на
Канцерівці, наша хата називалася Терещина, очевидно, від імені

прабаби; як ішли до нас, то казали <<до Терески>>. Тут ще були хати:
Крульова,

Антоньова,

Кирпанова,

Вашинькова,

Тимкова,

Штахурова і Міжьова. Тільки назва Кирпанової хати збігалася з

.

пр1звищем

11

.

мешканц1в.

Ці назви не були офіційними. Оскільки селі було багато людей з
однаковими прізвищами та іменами, а форму по батькові лемки
ніколи не вживали (ні усно, ні на письмі), тому для точної ідентифікації

людини потрібні були якісь додаткові ознаки. Цю роль якраз і
виконували назви хат. Тільки одна хата в селі могла мати таку саму

назву, як прізвище господаря, наприклад, Білиця. То інші хати, у
яких також жили Білиці, мусили мати кожна якусь іншу, відмінну

назву. Дітей в сім'ях було багато і могло статися так, що Василів
Білиць в селі було декілька, а коли сказали, чий кожен з них, тобто
з якої хати, то зразу ставало зрозумілим, про кого йдеться. Люди в
селі всіх знали, чиї вони є, але не всіх знали за прізвищем. В текстах

*Патент цісаря Франца І, який зобов'язував кожну людину мати
прізвище, вийшов тільки в

1805 році.
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цієї книги часто називаємо людей і за іменами, і за прізвищами, і за

назвами хат. Спочатку подаємо ім'я, потім прізвище, а потім, у
дужках

-

назву хати.

Назва хати вживалася тільки у формах <<ЧИЯ>> (Терещина) і <<до
кого>> (до Т ерески).
Тепер лемки часто згадують: <<До нас часто по-вуличному казали

так-то ... >>. Це неправильно.То не були <<вуличні>> назви, як на Східній
Україні. По-вуличному

це з відтінком неповаги, а в лемків назва

-

хати була такою ж важливою, як і прізвище. Але прізвище вживалося

.

на письм1, так

.

I

казали

-

<<писатися>>, а назва хати вживалася в

розмові, повсякденно. Я був Т ерещин Петро, а писався Кирпан.
Мали свої назви також ліси. А гори часто не мали своїх загальних

назв, а тільки місцеві. Так, гірське пасмо, що тягнеться від Тильови
до Дуклі, в різних частинах мало різні назви. Біля Тильови
Джурдж, навпроти Мшани

-

Мшана, далі

-

-

Камінна; Гирова

навпроти Гирови, Кіланівська і інші. Гора, яка тягнеться від Тильови
на південь до кордону, мала також різні назви в різних частинах:

Діл, Високий Діл, Остра, Камінна Гара, Токарня, Кічера та інші.
Невеличкі мілкі річки довжиною в

10-20

км під час дощів і злив

піднімалися, ставали бурхливими і небезпечними, часто змінювали
русла. Можливо, із-за цього лемки на річки казали <<рікю>. Русла
цих річок вистеляла галька. Більші річки північно·і частини

Лемківщини

-

Сян, Солинка, Гошівка, Ослава, Вислік, Яселка,

Вислока, Ропа і Біла -

належать до басейну ріки Вісли, річки

південної частини - Уж, Ціроха, Удава, Лаборець, Ондава і Т опля

- належать до басейну Дунаю.
На території Північної Лемківщини були тільки міста Сянік, Лісько
і Мушина, на південній частині Лемківщини

-

Великий Березний,

Межилабірці, Свидник. Всі інші довколишні міста і містечка, хоч були
тісно пов'язані з Лемківщиною, знаходилися на підгір'ї поза

лемківською територією. На північній частині це були польські міста

Риманів, Дукля, Коросно, Жмигород, Ясла, Біч, Грибів, Горлиці,
Новий Санч, а на південній словацькі міста- Снина, Гуменне, Бардїів,

Пряшів, Сабинів, Стара Любовня. На територію Лемківщини
припадала

майже половина польсько-словацького кордону.

Лемки селилися в долинах між гірськими хребтами, що відходили

від головного карпатського хребта. Поселення тягнулися
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ланцюжками

вздовж

річок і доріг. Села в
кожній окремій гірсь-

"'·

кій долині нагадували
разки корал1в, наниза

них на нитки. Найко

ротшим з них був той
разок, на який нани
зано село Тильова.
По підгірській міс
цевості

проходили

дороги, які з'єднували
всі ті разки сіл-намис

ти нок. Щоб з однієї
долини

перейти

до

сусідньої, не завжди

треба було обходити
гірський хребет. Бо
там, де хребти де-неде переривалися, ці
разки часом з' єднува

Канцерівка і (убівка на кадастровій мапі
Тиляви 1878р. Фрагментмапи,яка

зберігається у Центральному державному
історичному архіві України, м. Львів.

л и ся між собою або
посередині, або в різних місцях. Так скорочувалися віддалі між
селами з різних долин.

В цій книжці будемо згадувати, як жили мешканці села Тильова однієї намистинки з лемківських коралів .

... Гуштак

Канцерівка знаходився перед самим поворотом

головної дороги на південь, між дорогою і річкою Мшанкою (перед їі

злиттям з річкою Панною). Тут було вісім хат. Поле тієї частини
мешканців села було вище дороги, тягнулося вгору до самого лісу; в
цьому місці схил був досить крутий. Більша частина поля лежала на
двох берегах річки Мшанки, починаючи від повороту дороги і аж до

межі з мшанським полем. Тут коло річки було найкраще поле в селі.
Решта поля Канцерівки була розкидана частинами в різних місцях по
схилах гір Джурдж і Діл. За поворотом дороги на південь навпроти

Канцерівки на другому березі Мшанки був гуштак Губівка. Губівка
була центральною частиною села. Тут було найбільше скупчення хат.
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У цій частині знаходилася церква з цвинтарем, школа і <<кувко>>. Кувко

(кулко) - це був ніби сільський клуб з магазином. Поле мешканців
цієї частини села, як і всіх інших гуштаків, окрім Канцерівки, відходило

від хат в одну або у дві сторони. Присілок Дримак знаходився на
рівній долині між горами з крутими схилами, але тут вистачало рівного

поля. Тут було біля десяти хат і млин з тартаком (пилорамою). Гуштаки
Моцківка, Ледівка і Вишній Кінець розташовані на рівній долині, хати

розміщені переважно при дорозі з обох сторін, поле було коло хат.
Південний схил гори Джурдж, що піднімався над Мшанкою, був
дуже стрімким і закінчувався урвищем. Той крутосхил називали

Скалою. Насправді тут не було видно каміння, тільки по всій висоті

обриву зсипався дрібний щебінь, неначе та гора була висипана зі
щебеню. По боках Скали росла ліщина, а зверху- ялівець. Звідтіля
було добре видно все село і долину аж до кордону. Гори в околиці
Тильови вгорі поросли буковими лісами. Тут росли також ялиці і

смереки. Де-не-де росли сосни, дуби, модрини, клени та інші дерева.
Нижче схили гір були вкриті різнокольоровими килимами полів.
Жито, овес, конюшина, коноплі, льон, картопля

-

все це

хвилювалося під вітром і змінювало свій колір залежно від пір року,

погоди, часу доби.
І в самому селі, і навколо нього були студенки (джерельця). В селі
також були біля хат студні (криниці). Де було близько до річки - то

там для прання, напування худоби брали воду також і з річки.
Місцевість, де лежить село Тильова, перебуває більшу частину
року під впливом північних вітрів. А зимою і весною сюди долинами

і через перевали доходять сухі і теплі вітри з Адріатичного моря.

Середньорічна температура тут біля +6°С, літом температура
доходить до +ЗО С, а зимою до -ЗО С. Найбільше опадів випадає в
0

0

липні, сніг тут лежить біля 90 днів. (Звичайно, тепер у зв'язку із
змінами клімату стало дещо тепліше.)
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Дукля для тилівців і мешканців лемківських сіл, що знаходилися

вздовж дороги на Словаччину або поблизу неї, була ніби <<своїм>>
містечком. В

XVI

ст. Дукля почала розвиватися як торгове місто.

Тут торгували передусім угорським вином. Декілька разів місто

перепродували одні магнати іншим. В кінці

XVII ст. містечко від

Менцінських купили Мнішки і побудували тут розкішну резиденцію.
Це ті самі Мнішки, з родини яких походила Марина Мнішек, жінка

Лжедмитрія, який у

1605

році став московським царем, а в

1606

році був вбитий боярами.* Очевидно, в поході Лжедмитрія на
Москву Мнішки і сама Марина відігравали не останню роль.

У

1414

році у передмісті Дуклі народився польський святий,

згодом відомий як Святий Ян з Дуклі. Частину життя він прожив як
пустельник в лісі недалеко від Терщани, останні
Львові

в

монастирі

Отців

Бернардинів.

проповідником. Беатифікований
же у

1739

1733
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роки провів у

Був талановитим

р. папою Климентом ХІІ. Він

році проголосив Яна з Дуклі патроном Польщі, Литви і

Русі. Вже в наш час святого Яна було зараховано до лику святих.
червня у

1997

році папа Іван-Павло

...

.

10

11 у Коросні урочисто здійснив

акт канон1зац11.

В

XVII ст. до Дуклі прийшли євреї, придбали будинки і почали тут

торгувати. З того часу більшу частину мешканців містечка становили
євреї. У

1942 році німці всі

родини євреїв, які на той час знаходилися

в Дуклі, вивезли в долину потічка Блудна між селами Тильовою і
Барвінком

-

і розстріляли.

*Мнішек Марина

( 1588-1 б 15) -

московська цариця, дружина

московського царя Дмитра Іоановича, четверта донька старости самбірського
і львівського Юрія Мнішека і Ядвиги Тарле. Походила з родини Мнішків,

яка виводиться з Чеського Королівства, їі дід Миколай Мнішек прибув у

XVI ст. з Моравії. Його сини, Миколай та Юрій, стали дворянами останнього
з династії Ягеллонів, Зигмунта 11 Августа. (З Вікіпедії)
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Краєвид Дуклі. Хромолітографія Рудольфа Альта з альбому

«Мальовнича Австрія»~ 1842р.
http: / / w·ww. а rtin f о. рІ / аиk с je / rudolf-alt / widok-duk Іі-1842

І Дукля, і села, що знаходились поблизу дороги, яка вела в
Угорщину, не раз потерпали від військ, що переходили по тій дорозі
або тут зупинялись. У

XVIII -

від саксонців,

XVII столітті - від військ Ракоці, на початку
росіян і шведів, пізніше - від конфедератів

барських. Але найбільше вони зазнали горя у двох останніх світових
війнах. Тильова дуже важко постраждала у Першу світову. Під час
Другої світової тут розгорнулася Карпато-Дуклянська операція,

головний удар якої був спрямований в напрямку <<Дукля - Тильова

- Пряшів>>. Ця незапланована операція, яка виникла несподівано і
була розрахована на декілька днів, розтягнулася на місяці і змінила
хід дій усіх Українських фронтів. У Першу світову війну Тильова

була майже повністю спалена, після Другої світової війни хат

залишилось лише третина, а сусіднє село Смеречне було спалене
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повністю. Дукля і навколишні села були вщент зруйновані. Між Івлею
і Гировою відбувся великий танковий бій. Це місце назвали
<<долиною смерті>>.

У грудні 1944 року, коли ще було чути з заходу глухі вибухи

бомб і снарядів, більшість мешканців села Тильови виїжджали. Вони
востаннє їхали на возах по славній давній дорозі до Дуклі, а потім

повернули на залізничну станцію Вороблик. Восени 1945 року по
тій же дорозі востаннє вирушила друга частина тилівців. Ті, хто

залишився, внаслідок операції <<Вісла>>, були вивезені на захід.
Зараз Тильова є невеличким польським селом. У ньому, крім
польських родин, живе кілька лемківських. У сусідньому селі
Дзиндранова, недалеко від перевалу, є і Музей-скансен лемківської

культури, в якому окрема експозиція розповідає про події Другої

світової війни, бої за Дуклянський перевал.

В Тильові на схилі гори Діл збудована база відпочинку. Дорога,
що йде через Тильову, сьогодні важлива транспортна магістраль.

По ній одна за одною їдуть вантажні машини.

Краєвид Тиляви. Вдалині гора Джурдж
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Історія
Ми не знаємо достеменно минуле народу, який назвали лемками.

Різні науковці пишуть по-різному, а один з них навіть назвав лемків

<<народом нізвідки>>. У кінці першого тисячоліття відбувається
формування держав в Східній Європі

Русь, Польща, Угорщина.

-

УХ столітті об'єднуються руські племена в одну велику державу

993 році до
Лемківщини. У 1239-1241 роках
-

Київську Русь. У

Русі приєднано також територію
Русь розорена монголо-татарами.

Галицько-Волинське князівство під монголо-татарами продовжує

існувати і обороняти свої землі від зазіхань Угорщини і Польщі. У

1340-1349 роках польський король Казимир ІІІ захоплює територію
Галичини і Лемківщини. Територія Південної Лемківщини була
захоплена Угорщиною ще раніше. В двадцятих-шістдесятих роках

XIV століття Литва захоплює інші українські землі. У 1385 році Литва
із захопленими українськими землями була приєднана до
Польського королівства. З середини

XV

століття почались постійні

напади кримських татар, а згодом і турків на українські землі.

Польський король не в змозі захистити від них підлеглі йому
українські

території.

На початку

XVI

століття

створюватись козацькі військові організації. У

починають

1648-1654

роках

-

війна під проводом Богдана Хмельницького з Польщею і підписання
союзного договору з Москвою. Після цього частина території
України потрапляє в залежність від Москви, частина далі

залишається під Польщею, а прибережна територія Чорного моря

-

.

пrд татарами

.

, турками.

Південна Лемківщина знаходиться під владою Угорщини, яка
наприкінці ХІІІ і на початку

самостійні володіння. У

XIV

століття вже розпалася на окремі

1526

році південну частину Угорщини

захопили турки, а північну і західну частини

- австрійці (династія

Габсбургів). З того часу південна частина Лемківщини знаходилася
під Австрією. У кінці XVIII століття всі колишні угорські землі були
зо

приєднані до Австрії. Тоді ж (у

17 72-1796 роках) територія Польщі

(Речі Посполитої), до складу якої входили литовські, білоруські і
українські землі, в тому числі і Північна Лемківщина, була розділена
між Росією, Австрією і Прусією. Лемківщина і вся Галичина, Східна
і Західна. опинилися під Австрією.

Поляки з таким становищем не могли змиритися. Колись їх
держава сягала <<Од мажа до мажа)>

- і враз Ті не стало. Поляки

почали боротьбу за звільнення проти своїх поневолювачів. Ця
боротьба була складною і продовжувалася аж до Першої світової
війни. Поляки хотіли не тільки звільнитися з-під чужого панування,

але й зберегти за собою ті українські, білоруські і литовські землі,
які до того належали до Речі Посполитої. Самі, будучи підлеглими.
знову прагнули на тих землях домінувати, далі керувати раніше

підлеглими їм народами. Тож і ці народи також боролися проти
ПОЛЯКІВ.

З часом союзники стають ворогами

-

починається війна між

Австро-Угорщиною і Росією. У війну вступають найсильніші

держави світу, вона стає світовою. Ніхто в тій війні для себе нічого

Багато документів, пов 'язаних з минулим Тиляви, зберігаються у
Центральному державному історичному архіві Укра Тни у Львові.
Ось один з них, з підписом власника села Яна Менцінського,

датований 26 березня

1633 р.
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не виграв. Але декілька раніше залежних народів створили свої

власні держави. Відновилися Польща, Угорщина, виникли об'єднана
Югославія, Чехословаччина, в склад якої ввійшла і південна
Лемківщина. А українська держава (ЗУНР, УНР) проіснувала

недовго, з заходу на неї напала Польща, якій допомагала Франція,

зі сходу

більшовицька

-

Росія. Після Першої світової війни на

Західній Україні іде постійна боротьба українців проти польської
влади за незалежність, на Східній Україні радянська влада винищує

мільйони українців голодом і репресіями. В

1939

році починається

Друга світова війна. Якщо для інших слов'ян ХХ століття принесло
визнання цих народів і творення їх держав, то для лемківського
народу воно стало часом його зникнення.
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ХРОНОЛОГІЯ ПОДІЙ,
які відбувалися в селі Т ильова в першій половині ХХ століття
Пишучи про Тильову, про події, які тут відбувалися в першій половині
ХХ ст., можемо цей відтинок часу поділити на такі окремі частини:

1. 1900-1914 р. за океан.

Виїзди багатох мешканців села на заробітки

Пропаганда двох політичних спрямувань, народовців і

русофілів, діяльність агітаторів зі Східної Галичини в лемківських
селах, зокрема і в Тильові.

2. 1914-1918

р.

Війна між Росією і Австро-Угорщиною.

-

Мобілізація селян на війну. Арешти русофільських активістів і

відправлення їх у концентраційний табір Талергоф. Спалення села,
вигнання з нього мешканців і вивезення їх в австрійські табори.
Частина мешканців села втекла з російськими військами на схід

-

на Волинь, а також у місцевість біля Астрахані.

3. 1918 р. - Відновлення Польської держави (11 Річ Посполита).
4. 1917-1925 р. - Повернення тилівців до свого спаленого села.
Початок відбудови села і його господарства.

5. 1926-1927 р. -

Перехід громади села на православ'я. Боротьба

за церкву і майно, що їй належало.

6. 1925-1939 р. -

Час мирного ведення і розвитку господарства.

Продовження виїзду селян на заробітки за океан. Будівництво
православної церкви.

7. 1939-1941

р.

-

Окупація Польщі німецькими нацистами.

Вивезення молоді на роботи до Німеччини. Виїзд декількох родин
з села в Радянську Україну.

8. 1941-1944

р.

- Війна Німеччини з Радянським Союзом. По

вернення мешканців села з України. Обкладання селян великими
податками. Розстріл євреїв. Подальше відправлення молоді до Німеч

чини. Фронт. Переселення мешканців села в східні області України.

9. 1945 - Переселення другої черги мешканців села в Україну.
10. 1946 - Повернення тилівців зі східних областей України в
зах1дн1.

11. 1947 -

Акція <<Вісла>>: переселення останніх лемків з Тильови

на західні землі Польщі.

12. 1956 -

Повернення декількох сімей з західних земель Польщі

до свого села.

33

Po&'om4
Передусім лемки були селянами. Складно уявити, як жили лемки

за панщини, коли потрібно було обробити і своє, і панське поле. В
горах тяжко було справитися з роботами на своєму полі, а ще
потрібно було обробляти панське. Напевне, якщо пан не рахувався

з тим, що людям потрібно було і свою землю обробити, то, мабуть,
з їхньої роботи і йому мало було користі.
В міжвоєнний час, про який тут піде мова, кожен господар

працював тільки на своїй землі. Для того, щоб нормально вести

господарство, потрібно було мати в загальній кількості не менше
семи-десяти гектарів землі, інакше воно би було, як зараз кажуть,
нерентабельним. Цього вимагав спосіб ведення гірського
рільництва в тій місцевості. Гірські кам'янисті rрунти менш родючі,

як на рівнинній місцевості; крім того, на схилах гір, що оброблялися,

органічні речовини легко вимивалися, тому землю потрібно було
часто удобрювати. Удобрювали переважно гноєм, а для цього треба
було тримати достатньо худоби. Також потрібно було мати хоч би
одного коня, якого мусили годувати сіном і зерном. Необхідно було
більш строго дотримуватись сівозмін, залишати поперемінно якісь
ділянки перелогами. Потрібно було сіяти траву на сіно і мати луки
для сінокосів, пасовиська для худоби.
Ведення сільського господарства в гірській

місцевості

ускладнювалось і іншими особливостями. В горах холодніше,
коротший вегетаційний період, пізніше сходить і раніше заходить
сонце, схили гір в залежності від орієнтації освітлюються

неоднаково, частіше змінюється погода, більший перепад денних і
нічних температур, кам'янисті rрунти, суворіші зими, велика різниця

в родючості rрунтів у різних місцях, важче виконувати роботи на
схилах гір, трудніший доступ до них. Найкращі rрунти в долинах

біля річок, але гірські річки часто змінюють свої русла,

розливаються і завдають шкоди полям на берегах. Тож, щоб
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прокормити родину, при меншій

врожайності ріллі потрібно

більше поля і більших затрат
прац1.

Тому вирощування добрих
врожаїв в гірській місцевості і

було набагато складнішим, як
на рівнинній; воно потребувало
не лише більшої праці, але і
більшого досвіду і більшої
КМІТЛИВОСТІ ВІД господаря.

Всі польові роботи вико
нувалися кіньми і вручну, ніяких

машин не було. У селі був млин
і пилорама (<<тартаю>), також в

декого був ке рат*. Вже перед
самою війною чи на початку
війни, памятаю, Гулик з Тер
щани молотив в наших сусідів

молотаркою з бензиновим
мотором.

Для віяння зерна

кожен господар мав ручний

Параска Свягла (дів. Кудла),
на коні Степан Геренчак.

1943-44рр.

млинок, також в кожній хаті були січкарня і жорна (<<млинец ►>). Хоч
жорна пов'язують нас, мабуть, ще з дохристиянськими часами, але
і в двадцятому столітті вони ще були дуже актуальними. Під час
війни в нашій хаті з'явилася прядка. Звичайно, не було в селах ні
газу, н1 електрики, палили дровами.

Тилівці займалися рільництвом і не мали часу на ремесла, навіть

не ткали, пряжу носили до ткачів в інші села (де було менше орної
землі, а люди більше займалися ремеслами). Олію давали робити
до Завадки. В нашому селі були теслі, ковалі і кравець. Поза тим
кожен господар і господиня вміли робити все самі. Оздоблення

побутових речей було просте, вишивка скромна. Скромними, але
дуже мистецькими були і писанки, які писала кожна жінка. Деякі
*Керат

- механічний пристрій, яким приводиться в дію з допомогою

коня сільськогосподарські машини (молотарку, січкарню).
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потрібні в господарстві речі робили мандрівні майстри, часом цигани. Музикантами також були цигани.

Селяни дуже дбали про те, щоб у господарстві не зменшувалася
певна оптимальна кількість землі, інакше господарювати було

невигідно. Та щоб обробити таке поле, яке мав господар, потрібно,
щоб в хаті було декілька дорослих осіб. На Лемківщині
господарство переходило від батька до найстаршого сина. Якщо
не було синів, то - до найстаршої дочки. Це давало можливість
утримувати господарство в нормальному стані, на ньому після

одруження старшого сина далі працювали батьки разом з сином,
невісткою і з молодшими синами і дочками. Керувати господарством

продовжували батьки. Наймолодші діти в батьків часто родилися
одночасно з першими дітьми старшого сина. Батьки разом з
молодими

господарями

женили

молодших

віддавали заміж дочок. Ті відходили з дому, менші
росли також діти старшого сина і невістки,

-

.

син1в,

-

.

в1нували

.

1

підростали,

то працювати в таких

корінних сім'ях було кому. З часом господарством починали
керувати вже молоді господарі; старший син змушений був
турбуватися про придане (<<віно>>) для молодших, ще не одружених
сестер, тож йому випадала нелегка місія. Крім того, іноді йому ще й
доводилося допомагати своїм сестрам, які раніше вийшли заміж.
Якщо хтось з родини не одружився, то не йшов просити в чужих

людей кусень хліба, а залишався при домі, при господарстві. За
традицією переходу господарства і майна від батька до старшого

сина вирішувалася також проблема взаємовідносин в лемківських
сім'ях. Не було поділу батьківського майна, яке могло б приводити
до виникнення недоброзичливих стосунків між братами і сестрами.

А ще цей перехід батьківського майна до старшого сина надавав
вагомості, постійності і значення родові, його прізвищу і родовому

гнізду - садибі, яка переходила з покоління в покоління.
Важче було тим братам і сестрам, які починали господарювати
окремо. Коли відкрилася для заробітчан Америка, то молоді їхали,
щоб заробити грошей, купити поле, побудувати хату і скоріше
загосподаритися.

Колись, при феодалізації території Лемківщини, долини, якими

проходили дороги, забудовувались одним рядом хат, а від них в
дві сторони відходило поле, що належало господарям тих хат. З
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.

.

роками, столптями поле кожного господаря д1лилося, зм1шувалося,

роздрібнювалося і потім вже знаходилось в різних місцях, які мали
свої назви. Як вже згадувалося вище, ми мали поле, розділене на
частини, які називали згідно з розташуванням: Під Вапном, За

Вадерником, На Жджарах, На Мшанках, Під Скалою, На Долині, Під

Верхом, На Ділі, На Черешні, На Стесяні, Під Углисками, а ще в якихсь

місцях, яких вже не пам'ятаю добре. Таке розосереджене
розміщення поля дуже заважало господарюванню, особливо тим,
що утруднювало доступ до нього. У міжвоєнному двадцятилітті

проводились комасації*, тобто перерозподіл земель мешканців

села таким чином, щоб поле в кожного господаря було не в багатьох
місцях, а в одному чи принаймні у двох-трьох.

У Тильові на найкращих землях сіяли пшеницю, на трохи гірших
rрунтах

-

жито, на ще гірших

ячменю), а на найгірших

-

-

ячмінь і оркіш (сорт голонасінного

овес. Сіяли тут також гречку і просо. А

садили картоплю, кормові і столові буряки, брукву, моркву,
капусту, огірки, гарбузи, часник, цибулю. Картоплі садили багато, і

вона була дуже смачна. Садили також квасолю, горох, біб.
Вирощували і кукурудзу, але дуже мало. Зате багато садили
капусти. Пам'ятаю, що у нас капуста росла на полі За Вадерником,

недалеко від річки Мшанки, там була добра земля. Кожен господар
також сіяв льон і коноплі. Селянин жив з того, що вирощував.

Сіяли і садили все тільки для себе, а не на продаж. А коли тилівці
йшли на ярмарок, то продавали сяги (заготовки на дрова), овець,

телят, ялівок, м'ясо, птицю, масло, яйця. Продаж був епізодичний,
дрібний, продавали для того, щоб за виручені гроші відразу ж купити
сірники, мило, сіль, гас, цукор. Більший продаж був для того, щоб
*Комасація - один із засобів землевпорядкування, яке проводить, як
правило, держава з метою ліквідації розпорошення земельних ділянок, що

належать одному власникові, і створення більших і краще придатних для
використання. У 20-30-х роках комасація - складова аграрної реформи,
що проводилася урядом Польщі згідно з законом від

1925 р. Одне з положень
закону - обов'язок поміщиків, які володіли землею в розмірі понад 60 га в
районах великих міст і 160 га в інших місцевостях, продавати - при
посередництві держави -селянам і осадникам ділянки землі по 15 га в самій
Польщі і по 26 га в Західній Україні та Західній Білорусі. Таку землю в
основному могло придбати заможне населення. (з Вікіпедії).
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заплатити податок, купити фабричну матерію, взуття, також мати
кошти на будівництво житла, дорогу за кордон, віно для дочок чи
на лікування. Деякі rазди ходили на Бойківщину, купували там
молодих овець, вирощували їх, а потім перепродували.

Роботи у селі можна поділити на польові, домашні і лісові, також
на чоловічі і жіночі. Польові роботи починалися з удобрення. Гній
на поле завозили восени, розкидали і приорювали, а весною поле

засівали чи засаджували. Там, де не можна було завезти гній

восени, завозили його зимою на санях, особливо на ті ділянки на

схилах гір, куди не було заїзду. Везли гній на санях, піднімаючись
догори серпантином по замерзлій землі, по своїх і чужих ділянках.

Зсипали його на купки, а весною розкидали і приорювали. Пооране
поле волочили. Господар сіяв, розкидаючи рівномірно зерно

рукою, набираючи його з торби, повішеної через плече. Після
цього засіяне поле боронували, щоб закрити зерно землею. Жито,
пшеницю сіяли восени; ячмінь, овес і інші культури

-

навесні.

Картоплю, буряки, брукву, моркву і інші культури садили в зорану
і розпушену боронами землю. Картоплю садили в ямки, а також
садили <<За плугом>>, коли плугом проорювали рядок і у нього зразу

розкладали картоплю, а наступною скибою Ті прикривали. Інші

культури садили в розпушений rрунт рядками. Там, де трудно було
орати вздовж схилу, орали впоперек, підтримуючи скибу, коли
кінь ішов так, що нижча сторона схилу була зліва. Пізніше на плуг

чіпляли спеціальний пристрій, який притискав скибу і не давав їй
падати вниз. Земля на схилах була кам'яниста. Пам'ятаю, коли ми

з батьком орали і батько тримав плуг, а я поганяв, то увесь час із

землі виорювалися камені, і після орання по краях поля збиралися
купки кам1ння.

Після сіяння і садження було проривання, прополювання,

просапування, підгортання. Ці роботи робили жінки. Бур'яни після
прополювання і просапування жінка складала у плахту на спину

несла додому коровам, а якщо була з дитиною, то хтось інший

приходив за тою травою. Грудну дитину лемкиня брала з собою
на поле. На одній руці несла дитину, другою рукою притримувала

на плечі колиску, сапу, граблі, вила до сіна чи серп. На полі
розкладала польову колиску, ніжки втикала в землю, дитя клала в

колиску, заколисувала, щоб заснуло - і робила свою роботу, поки

38

дитя спало. Коли дитина прокинулася, мама годувала її,
переповивала, клала знову в колиску, заколисувала

-

і працювала

далі.

Досить важкою роботою було косіння. Косили траву на луках і
траву, сіяну на полі. Косив один чоловік чи й декілька людей, якщо

була така можливість. Після того, як трава у валках підсохла, Ті
перекидали на другу сторону. Підсохле сіно складали в копиці. З

копиць накладали на вози. Хтось подавав сіно двопалими вилами з

довгим держаком на віз з високими драбинами, а інший укладав
його на возі. Накладали сіна набагато вище від драбин. Потім
притискали сіно згори довгим дерев'яним дрючком-<<рублем>>,
накладаючи його вздовж воза посередині і прив'язуючи міцно до

воза обидва кінці рубля мотузами. Такий віз міг легко перекинутись
навіть і на рівній дорозі, а тим більше, коли сіно везли згори. Тому
віз гальмували

-

товстий ланцюг просували через заднє колесо

між спицями і прив'язували до задньої теліги, щоб колесо не
крутилося. Господар притримував коней за віжки або за дишель,
ідучи попереду них. Іноді віз гальмували дерев'яним кілком, також

просуваючи його між спицями колеса і нижнім кінцем впираючи в
землю, а верхній міцно тримали руками. Коли з'їжджали з гори,

сидіти на возі на сіні не можна було, бо віз міг перекинутися. Віз

згори потрібно було проводити принаймні двом чоловікам. Так само
як сіно, накладали на віз снопи зерна і звозили згори. Вдома возом

заїжджали просто на тік {до <<боїска>>), коней випрягали і виводили,
а сіно чи снопи з воза
подавали

вилами

на

горище (<<Під>>). Коли не
було сонячної погоди і

сіно не могло добре
висохнути

у

його клали на

валках,

porapi -

соснові або ялицеві
деревця, очищені від
хвої, які встромляли в
землю

СІНО

копицями досихало на

роrарях.

Віз з драбинами. Музей-скансен
лемківської культури вс. Зиндронова
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Хоч косіння було досить тяжкою роботою, але ця робота була
приємною і романтичною. Косіння, перекидання сіна, складання у

копиці, накладання на віз, обережне везення з поля додому і нарешті
викладання сіна на горище - всі ці роботи вимагали значних зусиль,

але приносили й багато задоволення. Найкраще було косити зранку
по росі. Ячмінь і овес часом косили в місячну ніч, коли випадала роса.

Це була і робота, і поезія. Час від часу з-під коси вискакував заєць чи
випурхувала пташка. З несподіванки косар лякався: ніч же!

В жнива, коли зерно поспіло і стояла добра погода, кожен

господар намагався якнайскоріше зібрати врожай. Жито і пшеницю
жінки жали серпами. Ячмінь іноді жали, а іноді косили косами з

грабками - пристроями, які прикріплювали до кісся коси. Жнучи,
жінки клали пучки збіжжя на купки, які чоловіки в'язали перевеслами
в снопи. Перевесла скручували з житньої соломи, скропленої

водою, щоб не ламалася. Перевесла заготовляли заздалегідь.
Пучок

соломи розділяли наполовину, верхніми частинами

накладали одну на одну досередини і скручували. Снопи складали
в стіжки. Перший сніп згинали вдвоє і клали на середину стіжка, на
нього клали другий сніп, колоссям всередину, потім третій з другої
сторони, перекриваючи другий на третину, також колоссям

всередину. Четвертий і п'ятий снопи клали на них зверху навхрест.

Останнім снопом замикали стіжок. Його клали на копицю колоссям
вниз, розділяючи їх на чотири частини і опускаючи в проміжки між
снопами стіжка. В стіжки переважно клали по тридцять снопів, по

півкопи. Коли зерно було сухе, снопи привозили додому і викладали

на горище (<<під>>), де вони знаходились аж до обмолоту.
Хоч в міжвоєнний час чоловіки в Тильові вже ходили до церкви в

європейських костюмах, а жінки в кабатах, запасках, rорсетах,

хустинах з купованої фабричної тканини, все-таки люди ще багато
одягу шили з власного домотканого полотна. Всі сіяли льон і коноплі,

збирали їх, обробляли, пряли нитки і давали ткати полотно. Це
вимагало великої праці і забирало багато часу. Усяке насіння для
сівби старалися очистити якнайкраще, іноді навіть насіння висипали
на стіл або на стільницю і перебирали його руками, відсуваючи

пальцями вниз чисте, а вбік - усякі домішки.
Льон кілька разів пололи, щоб в ньому не було жодної травинки,
бо вона могла зіпсувати цілу жменьку. Вибирали льон за два рази:
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влітку, коли він ще не доспів, і в кінці літа або на початку осені.
Вибраний льон тонко розстеляли на маленьку травку або на стерню,
де він сохнув біля двох тижнів. Льон, який вибирали в другу чергу,
також сушили в невеличких снопиках, зв'язаних вгорі і розділених

на три частини. Снопик стояв на них, як на ніжках. Сухий льон,

вибраний в другу чергу, оббивали праником, щоб висипалося
насіння. Потім його мочили у воді. Ми мочили в річці навпроти нашого

саду, прикладаючи снопики камінням. Через два тижні вибирали,

сушили і терли на терлиці, щоб осипалась з нього тверда костриця

і залишилось прядиво. Його ще вичісували на щітці з металевими
довгими зубцями.

Коноплі не потрібно було полоти, як льон, бо вони були високі і
їм трава не шкодила; їх вибирали, тримаючи руками при верху, а
трава була менша і залишалася. Коноплі також сушили, мочили,
знову сушили. Потім їх ламали на ламаниці, терли на терлиці і чесали.
Те прядиво, що залишалося після чесання, називали клоччям, з

нього також пряли нитки і робили полотно. З цього грубшого
полотна шили мішки. З конопляного полотна, витканого з вичесаного
прядива, шили штани, куртки, простирадла, плахти.

Картоплю, буряки, брукву, моркву восени копали сапами. Сапи
на Лемківщині називали мотиками. Вони були вузькими, біля десяти

сантиметрів шириною, мабуть, із-за кам'янистих rрунтів. Картоплю
люди тримали в підвалах (<<склепах>>). Ми свого склепу не мали, бо

наша хата була біля річки, де rрунтова вода підходила досить високо,
тому склепу під хатою робити не можна було. Свою картоплю ми
тримали в сусідів Звіринських (в Мізя), хата яких стояла по сусідству

на горбку. Останньою з поля забирали капусту, яку зразу ж сікли і
квасили. Деякі сім'ї квасили навіть по дві бочки. Також привозили
бадилля картоплі та робили з нього загати при стінах. Після жнив
сіяли озимі і готували землю для весняних польових робіт.

Із закінченням польових робіт спадало напруження в роботі
селянина, хоч роботи, звичайно, не закінчувалися. Для чоловіків

головною великою роботою було молочення, а для жінок прядіння. Молотили ціпами. Ціп складався з держака і бича

(<<бівня>>), які були між собою зв'язані капицею і шкіряними
ремінцями, тому бівень міг вільно крутитись навколо держака.
Скидали з горища снопи в боїско, розкладали їх на дерев'яну
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підлогу, кладучи в два ряди колоссям досередини і молотили,

вдаряючи бівнем ціпа по колоссю. Молотили і поодинці, і по двоє
або й більше людей. Тоді поперемінно вдаряли в певному ритмі, бо
інакше один в одного вибивав би ціп з рук. Після обмолочення снопи
викидали знову на горище, але вже на другу сторону, обмолочене
зерно згортали в кут, а на підлозі розкладали нові ряди снопів для

молочення. Коли намолотили певну кількість зерна, його віяли в

млинку. В лоток млинка насипали зерно і крутили корбою, там
створювався струмінь повітря, яким полова відкидалася в одну
сторону,

а зерно

по ситах,

що тряслися,

Обмолочене чисте зерно сипали до сусіків -

сповзало

в другу.

великих дощаних

ящиків, які також знаходились на горищі або в шпіхлірі - окремому

будиночку. Там, де в хаті було мало чоловіків, допомагали молотити
і жінки. Молочення зерна тягнулося тижнями, а то й місяцями.

Ще однією суто чоловічою роботою була робота в лісі. Господар
зрізав в лісі дерево - бука, ялицю чи ще якесь інше - і привозив
додому. Брали дерево зі свого лісу або з громадського. Дерево

потрібне було на паливо, будівництво або на продаж. Його треба
було вміти зрізати так, щоб впало в потрібному напрямку і не
пошкодило інші дерева, а потім, дерево, очищене від гілля,
вантажили на розведені теліги, прив'язували до них, вивезли з лісу

і привезти додому. Ця робота була небезпечною і важкою, їі мусили

робити декілька чоловіків, принаймні не менше двох. Пиляли дерево
дворучною пилою. Зрізане

намічали

дерево не завжди падало так, як

- і часом траплялися нещасні випадки. У нас на подвір'ї зі

сторони саду завжди лежала купа колод, які батько час від часу по
одній з кимсь пиляв, а потім колов на дрова. Наколоті дрова часто
складали вздовж стін попід дашок стріхи. Мій дідо Петро Шафран з

Терщани робив інакше: він завжди заготовляв дрова з осені відразу
на всю зиму. На продаж до міста везли сяги*, тобто колоди,
розпиляні на куски трохи довші метра і розколоті на декілька частин.

Їх міщани використовували для палива, розпилюючи на менші куски
1 розколюючи на дрова.

Чоловіки годували і напували коней і корів, різали січку, сікли

буряки сікачами для худоби, згортали і викидали гній зі стайні.

* Сяг 42

кусок деревини довжиною в

1 метр і товщиною 15-25 см.

Мололи зерно на жорнах і чоловіки, і жінки. Мололи на всякі мучні

страви, на крупу і на хліб. Чим дрібніше треба було змолоти, тим це
було важче. Мололи також для птиці і для поросят. Майже кожного
дня мололося на жорнах

-

і вдень, і вечорами. У нас жорна стояли

в сінях; для мелення світла не потрібно було. На наших жорнах

порівняно легко було молоти. Верхній камінь опирався на веретено
з кулькою на вершку, він легко крутився, піднімали і опускали його
з допомогою клинка в ніжці жорен. Камені жорен виготовляли
майстри в якомусь селі зі спеціальної породи каменю. Ці камені

жорен через якийсь час потрібно було заново насікати, бо вони
згладжувалися. Це робив вже сам господар.
Зимою було більше часу для ремонту різного господарського
інвентаря: возів, коліс,

саней, плугів, борін, ціпів, упряжі, для

виготовлення грабель, держаків, для плетення кошиків на картоплю

(<<опавок>>), кошів на вози, для ремонту взуття. В селі були теслярі,
які могли будувати хати, майстри, які робили колеса до возів, ковалі,
а також кравці, але багато різних робіт мусив вміти робити кожен

господар. У кожного були молотки, кліщі, ключі, долота, стамески,
рубанки, фуганок, свердла, різні пилки, поперечна пила, обіручний
ніж з двома ручками для стругання, рашпілі, напилки, сокири,

колодки для ремонту взуття, різні шила, бруски, точила і всякі інші
інструменти.

Для жінок, а особливо дівчат, як вже було сказано, великою
роботою було прядіння. Пряли впродовж різдвяного посту.
Прядіння на Лемківщині водночас було найбільшою розвагою

для молоді, бо на вечорниці (<<вечірки>>) збиралися щовечора
гуртами по хатах дівчата разом з парубками. Заміжні жінки
пряли вдома або також гуртувалися, щоб прясти разом.
Перед цим потрібно було приготувати прядиво. Дівчата
приходили на вечірки з кужелями*, веретенами**, а іноді і з
І

*Кужіль

-

це слово має два значення: перше

приготована для прядіння (також

-

-

-

одна порція пряжі,

куделя, кудиля, куділка, куділь), друге

кілок, на який кріпиться ця пряжа (також
**Веретено

-

-

кужівка, кужілка, фурка).

невелика точена деревяна паличка, загострена з обох

сторін, причому верхній кінець тонший, нижній

-

потовщений. Це не лише

котушка: веретено, звисаючи, забезпечує постійний і однаковий натяг
нитки при прядінні.

43

<<присідками>>*. Сідали на лавки, встромивши куделі в дірки у

лавках або в присідках, і пряли. Лівою рукою висмикували прядиво
з кужелі, а правою крутили веретено, скручуючи нитку. Новий
відрізок скрученої нитки щоразу намотували на веретено. Вдома
напрядені нитки з веретен перемотували на мотовила. На мотовилах

нитки перев'язували в пасма, потім знімали з мотовилі зв'язували в

моток. Мотки пряжі зв'язували в оберемки і везли до ткачів. Перед

Другою світовою війною почали прясти також і на прядках**.

Пам'ятаю, як мама привезла із села Святкова прядку. Вона була
легка, їі можна було брати в одну руку, а кужіль в другу і йти прясти

до сусідів або на вечірки. Прясти на прядці було набагато легше і
швидше, як на веретені, але при прядінні з допомогою веретена
нитка виходила тоншою.

Поза прядінням у жінок було безліч різних домашніх робіт.
Заміжній жінці, в якої була грудна дитина, потрібно було нагодувати
її, помити, покупати,сповити, покластиспати,заколисати, випрати

дитячий одяг і пелюшки, посушити їх і попрасувати. Потрібно було
також обійти старшеньких дітей: посадити на горщик, помити,
одягнути, нагодувати. Старших дітей потрібно було відправити до
школи.

Зранку жінка вставала і готувала щось для корів, щоб молоко
пустили, і йшла доїти. Помити вим'я і видоїти три-чотири корови

то була також робота.

-

Після цього господи ня бралася за

приготування сніданку. Приносила дрова і запалювала в кухні. Поки
грілася вода, місила тісто і готувала його для якоїсь страви

-

на

сніданок страви готували переважно з муки. Приготування їжі для

господині було найголовнішою роботою і займало багато часу.
Потрібно було три рази на день нагодувати сім'ю. Готового нічого
І

*Присідка, присідачка або присядка

- невелика дощечка з круглим

наскрізним отвором з одного краю. Другий край присядки стесували,

робили якомога пласкішим, щоб на ньому зручно було сидіти. Присідка
давала можливість жінці з куделею розміститися будь-де, а не тільки на
лавці з отворами. Жінка сідала на плаский край присідки, притискаючи її,
а в другий, у отвір, встромляла кілок-куделю.

**Пр~дка -тут мається на увазі так звана самопрядка, тобто механічна

прядка з колесом, що обертається за допомогою ніжної педалі, їі називали
також ніжною куделею.
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не було, треба було з муки все приготувати самій. Зваривши страву,
господиня подавала на стіл. Коли всі поїли, мила посуд у нагрітій

воді. Воду переважно приносили чоловіки. Ми брали воду зі
студенки під гіркою за Вашиньковою хатою, там була смачна

джерельна вода. Раз на тиждень пекли хліб. Він міг <<вдатися>>, а міг
<<Не вдатися>>. Це залежало і від муки, від того, що додавали до

тіста, як воно кисло, як було вимішене, як була напалена піч і ще з
якихось інших причин. Мама пекла смачний хліб кожної суботи.
Михайло Тимків, наш сусід, завжди хвалив маму за смачний хліб.

Не знаю, чи навчилася вона пекти хліб від своєї мами, чи від
свекрухи, з якою разом жила. Знаю, що мою бабу, мамину свекруху,
запрошували в селі готувати на весілля, то, напевне, вміла і хліб

добрий спекти.

Оскільки загальна кімната була і кухнею, а часто й майстернею,
і до хати часто заходили сусіди, то господиня мусила увесь час

прибирати і багато разів на день підмітати хату. Окремих кухонь не
було. Тут і поросятам, і птиці варилося, і готувались помиї для

худоби. Зимою в хаті робилися всякі ремонтні роботи, наприклад,
направляли упряж. Вечорами до хати приходили сусіди, а де були
дівчата, туди приходили хлопці. Жінка мала в хаті багато робіт, вона

робила їх при людях. Більші роботи робилося вдень, як-от прання,
купання; дрібніші - також і увечері. По суботах робилися більші
прибирання, а перед важливішими святами -

ще більші. Лавки,

підлоги, стільці, стіл, полиці мочили гарячою водою і терли
солом'яними жмутками з піском. Перед Різдвом і Великоднем жінки

білили кімнати.

Часто робили менше або більше прання. Прали не тільки через
те, що одяг бруднився, але також через воші і блохи, яких на той
час було тяжко позбутись. Тому одяг іноді виварювали. Для прання

потрібно було наносити води, замочити одяг в холодній воді в
шафлику *, нагріти води на кухні або в печі. Також нагрівали в печі
камені, кидали їх до зварки

-

діжки на ніжках з діркою в дні, яку

закривали знизу дерев'яним кілочком. В зварку клали білизну, одяг,
простирадла і пересипали їх попелом. Тоді у зварку наливали нагріту
І

* Шафель -

І

цебер, шафлик - цебрик, рід низького й широкого відра

або округлої невеликої ванночки.
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воду і кидали нагріті камені, які довше утримували тепло,

-

і попіл

роз'їдав бруд. Через певний час воду зливали через дірку в дні і
прали те все на дошці для прання (<<райбачці>>) в шафлику, тручи

білизну об цю дошку. З милом білизну прали на райбачці в шафлику
також і без зварки.
Випраний одяг викручували і несли на річку, там на стільці
праником допирали і полоскали у воді. Зимою полоскали в ополонці.

Тоншу білизну прали з милом на річці. Те прання і полоскання білизни
з лляного і конопляного полотна було важким, бо потрібно було
грубший одяг і простирадла багато разів полоскати і викручувати.
Мама зимою на річці в руки не замерзала, а ті жінки, що замерзали,

брали з собою теплу воду і в ній час від часу гріли руки. Сушили
випрану білизну на подвір'ї на натягнутих дротах. Зимою
досушували в кімнаті. Тонший білий одяг - сорочки, блузи, хустини

-

крохмалили і підсинювали. Висушений одяг прасували праскою

(<<залізком>>), з насипаним недопаленим деревним вугіллям. Щоб
вугілля не гасло, потрібно було часто махати залізком, роздмухуючи
вуглинки. Простирадла прасували іншим способом: їх складали по
довжині декілька разів, накручували на дерев'яний валок і качали

маrлівницею* на лавці.

Варіння, випікання хліба, прибирання, прання, доїння, збивання
масла, приготування сиру, годування свиней і птиці, скубання курки

чи качки і приготування їі для обіду- це були постійні жіночі роботи.
Моя мама також сама кроїла і шила вручну жіночий і дитячий одяг,

чоловічі сорочки для роботи. Штани, піджаки, куртки давали шити
до кравця. Добрим кравцем в Тильові був Андрій Губик (Яфимин).
Пізніше їхня сім'я була переселена в Харківську область. Він
приїжджав у гості до нас на Миколаївщину, і під час свого візиту

пошив мені костюм, який я носив, коли вже вчився в інституті. Коли

буденний одяг нищився, наприклад, штани попротирались на колінах
і в інших місцях, то його латали і продовжували носити. Чоловікам

літні штани на щодень і штани до роботи шили з полотна, вони були
подібні до сучасних джинсів. Жінка шила голкою дуже швидко. Мені
запам'яталося, як мама кожного дня щось шила.
*Маrлівниця або рубель

- вузька дерев'яна дошка з ручкою і

поперечними зарубками для качання білизни.
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Лемки накривалися перинами, тому потрібно було для пір'я на

перини і подушки тримати гусей. Їх потрібно було годувати, пасти
літом десь біля річки і стежити, щоб комусь не наробили шкоди, а
ще потрібно було їх обскубати. Скубли в хаті або на подвір'ї в теплу
погоду. Обскубати п'ятнадцять-двадцять гусок - це також вимагало
досить багато часу і зусиль господині. Пір'я використовували тільки
з гусей. У кожному господарстві, крім гусей, тримали ще качок і
курей. Качок тримали задля м'яса.

Виткане полотно вибілювали літом коло річки. Його мочили у
воді, виносили на берег і розстеляли, через якийсь час його знову
мочили і розстеляли,

-

і так декілька разів на день, щоб

вибілювалось на сонці. Намочене полотно було тяжко витягати з
води і виносити на берег, - а його було п'ять-сім кусків. Переважно
доручали його поливали водою дітям або поливав хтось старший,

- а діти вже потім доглядали, щоб по ньому гуси і качки не ходили і
не бруднили. Якщо було далеко до річки або не було кому мочити в
річці полотно, то поливали його водою з криниці. Через декілька

тижнів полотно було вибілене і його складали в скрині. Як бачимо,
виготовлення полотна вимагало від родини великої праці, навіть

якщо самі його не ткали. Полотно використовували для пошиття

одягу, але також тримали на посаг, воно було як майно, як частина
заощаджень.

Багато роботи було з дітьми; з хлопцями трошки менше, як з
дівчатками. Дівчаткам потрібно було порозчісувати довге волосся
і позаплітати косички, бо їм волосся не підстригали. Ні старші
дівчата, ні жінки теж короткого волосся не носили. У дівчини завжди

була заплетена коса, а заміжні жінки волосся розчісували,
закручували і ховали під чепець. Волосся мусили часто мити як від

бруду, так і від гнид і вошей.

В передсвяткові дні прибирали, прали, прасували, купалися,
більше варили і пекли. На Святий Вечір потрібно було приготувати
дванадцять страв, і ще й на Різдво наготувати. На Великдень

потрібно було багато пасок напекти, наготувати різних святкових
страв. Кожна жінка чи дівчина писала багато писанок, п'ятдесят

шістдесят, а то й більше.
До весілля мою маму часто просили виготовити вінки для молодої

і дружок, букети для молодого і дружбів. Букети робили з
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морщеного

кольорового

паперу,

а

вінки

з

-

тонкого

напівпрозорого кольорового паперу. Вінок набирався з квіток,

кожна квітка була махровою. З паперу вирізались кружки
діаметром приблизно п'ять сантиметрів, кожен кружечок складався
вчетверо і по радіусу з допомогою ножа робились складочки.
Кружечки розкладали і нанизували на мідний дротик, на якому з

однієї сторони була причеплена маленька голівка з кольорового
паперу. З семи-восьми кружалець одного або двох кольорів
виходила гарна, пишна квітка. Квітки

кріпили до кільця з дроту в

два ряди. До вінка молодої прив'язували ще й волоть вівса, ці кетяги

звисали з боків і ззаду. Для квітів з морщеного паперу вирізали
заготовки певної форми, потім ножем в певних місцях розрівнюючи

їх, розтягували, надаючи форми пелюсток, а листки вирізали з
зеленого гладкого паперу і змочували в розтопленому воску. І
квітки, і листки скріплювали

мідним дротиком

-

і виходили

букетики, які чіпляли дружбам до костюмів.
Батько зимою вдень, а літом вечорами ремонтував черевики,

підбивав шкіряні підметки, каблуки. Для цього мав заготовлені
дерев'яні кілки або сухі березові кружальця, з яких 'іх можна було
виготовити. Кружки діаметром

5-6 см і товщиною 1,5 см нарізалися

з гілок берези, висушувалися, потім з допомогою ножа і молотка
розщеплювалися на тонкі пластинки, пластинки загострювались

ножем і розколювалися на кілки. Кілки потім з двох сторін
загострювалися. У черевик вкладалася дерев'яна колодка і до нього

прибивалося підметку. Прямим шилом вибивалася дірка в підметці

і шкіряній підошві черевика, і у неї вбивався кілок. І так в один або у
два ряди попри край підметки набивалися густо дерев'яні кілки, які
добре тримали підметку. Трудніше було зашити черевик чи пришити

латку (<<прищепою>) до носака черевика. Важко було зсередини
черевика потрапити голкою в дірку, зроблену ззовні шилом.
Потрібно було кінчик голки притиснути до кінчика шила і до пальця,
і помаленьку просунути голку в дірку, витягаючи шило. Прошивали

шов за два рази, щоб виглядав як фабричний. Дуже тяжко лемкам
діставалися і хліб, і одяг, який також потрібно було виростити. Тому ·
вони були дуже економними. Одежа зашивалася, латалася, поки
зовсім не розпадалася, а тоді

використовувалася як ганчірки.

Солома, полова, лушпиння, поми'і, зіпсуті продукти
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-

ніщо не

викидалося, все давалося худо

бі і птиці. Не було проблеми
також із сміттям: щось викида
лося на гній і перегнивало, щось
прикопувалося, а щось спалю

валося. Коли лемко побачив на
дорозі

підкову або якийсь

кусочок

зал Iза,

то

завжди

піднімав, приносив додому,

Нижня частина надмогильного

надіючись, що коваль зможе з

пам 'ятника на цвинтарі в Тиляві.

цього зробити потрібну річ.
Як

такому

рідкісне для таких монументів

господарств~

рельєфне зображення символа

бачимо,

натуральному

в

було безліч робіт. Багато з них

потрібно

Під іменем покійної особи є

було

зробити

якнайшвидше, деякі тільки в
певний час. Так, наприклад,

селянської праці

-

серпа і

зрізаного ним колосся. Водночас
цей символ праці - символ жнив

,: .. завершення життя

картоплю потрібно було посадити, коли rрунт не був мокрий і мав
ще досить вологи; вижати чи покосити зерно, покосити сіно треба
було встигнути, поки добра погода, вчасно потрібно було також

прополоти, прорвати городину, бо потім на цю роботу затрачалося
в кілька разів більше часу. Тож польові роботи завжди робилися
швидко, щоб їх вчасно закінчити і взагалі встигнути зробити. Але,
крім польових, було дуже багато робіт, які теж часто робилися

швидко, особливо роботи для жінок. Жінка працювала разом з
чоловіком, щоб забезпечити сім'ю продуктами і одягом, а ще робила
багато робіт, які вважалися жіночими - годувала сім'ю, піклувалася
дітьми, допомагала чоловікові у чоловічих роботах, прикрашала
життя свого чоловіка. Чоловік ввечері відпочивав, жінка ніколи не

відпочивала, вона від сну до сну була зайнята. Вона майже не жила
для себе, працювала і жила для свого чоловіка, дітей, своїх родичів.
Але усвідомлення того, що була господинею, усвідомлення своєї
t

•• V

+

значимосп у своrи сIм

,.,

1,

І

t+V

t

у своєму господарств~ надавало 1и сили

1

охоти до життя. Головним в сім'ї був чоловік, йому всі підкорялися.
Господарі - чоловік і жінка - були дуже вагомі, значимі, важливі
особи і в сім'ї, і серед родичів і односельців. Вони визначали,
організовували, керували господарством і разом з іншими членами
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сім'ї виконували спільні роботи, завжди були зайняті. Вони разом

виховували дітей, були їм прикладом. Смерть господаря чи
господині була трагедією. Без них господарство зупинялося, для
родини це була справжня біда.
Ще до Першої світової війни багато людей з Лемківщини їхало

на заробітки до Америки. Вони могли там залишитись - так, як і
зараз переважно це роблять, - але не хотіли залишатись. <<Чому?>>

- запитав я в Михайла Панця, в якого батько і мама були в Америці
разом і повернулися додому. <<Вдома вони були господарями, а

там -

наймитами, які в будь-який час могли втратити роботу, в

Америці

вони

були

підневільними,

а

тут

самі

собою

розпоряджались, керували, організовували, вирішували, робили
для себе і тішилися своєю працею,>> - відповів Панцьо. В Україні на
прекрасних родючих чорноземах у радянські часи люди, працю

ючи в колгоспах, втратили відчуття господаря, втратили ту гордість

і насолоду, яку вони отримували, працюючи на своєму полі. Люди в

колгоспі працювали на полі, але не на своєму, робота їм не приносила

радості, їхня праця не цінувалася, була малооплачуваною. Люди
втрачали свою значимість, меншими ставали сім'ї, люди прагнули

якнайскоріше покинути своє село і перебратися у місто. Тепер, коли
людям дали землю, вони могли б так господарювати, як колись, але вже не звикли бути господарями, не годні, не вміють, не цінують
цієї праці, психологічно до неї не готові. Господаря не стало.
Порожніють українські села зі своїми родючими землями. А
лемківські опустіли тоді, коли їх покинули лемки. Крім лемків їх

ніхто більше не хотів обробляти ні колись, ні тепер, маючи притім

..

.

вдосталь всяко~ техн1ки.

Думаю собі: як встигали ті люди переробити стільки роботи,
особливо жінки? Де в них бралося стільки сили і охоти до життя?
Очевидно, допомагали їм гори, в горах сила і витривалість людини

збільшується в декілька разів, а також важливо, що батьки привчали
дітей до роботи з дитинства. Люди з дитинства звикали до сільських

робіт і вміли їх робити швидко. Селяни працювали на своєму полі,
сіяли, садили, вирощували все, тішилися плодами своєї праці, були
їі творцями, робота приносила їм радість. Стосунки між лемками
були приємними, і це також приносило їм радість. Лемко тішився

..

лемком, сво1м господарством
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..

сво1ми горами.

ЛЇRJО4НН$1
Мешканці Тильови, як і інших сіл, що знаходились навколо Дуклі,
у тридцяті і на початку сорокових років зверталися за медичною

допомогою до лікаря Стрихарського*, який працював у тому

містечку. Цей поляк був добрим спеціалістом з великим практичним
досвідом. Ніякої різниці між пацієнтами

-

поляками чи русинами

-

не робив. Найчастіше в селах хворіли діти. Коли жінка привозила
хвору

дитину

і

починала

йому

розказувати, що з дитиною, в1н маму
зупиняв, дитину оглядав, прослухав,

.

простукав пальцями по тілі і сам казав,
що дитині є і навіть при яких умовах

дорослих від усіх хворіб. Якщо було
необхідно, то скеровував пацієнтів у
Переважно люди по селах ліку
ватися

сам і.

lt·~ - -,
,-,.~.:-;

.,

вона захворіла. Він лікував і дітей, і

лікарню до Коросна або до Горлиць.

~
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П росту ду лікували
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вигріванням. Для цього використо

вували перину, піч, купання дітей в

теплій воді з травами чи без них.
Парили ноги в нагрітій сироватці. Пили

різні лікувальні чаї, ставили банки.
*Ян Стрихарський

(1873-1956) -

Ян Стрихарський.

Фото з сайту

http: І І

www. cieklin-ski.pl
відомий дуклянський лікар,

надзвичайно здібний і працьовитий; лікував практично всі недуги, і навіть

при потребі оперував; скеровував пацієнтів до лікарні у Коросні лише у
складних випадках, і тоді, коли не мав у своєму кабінеті відповідного
медичного обладнання. Вирізнявся і своїми людськими якостями, зокрема
ніколи не робив різниці між багатими і бідними пацієнтами. Від 1934 року
до початку Другої світової війни Як Стрихарський був бургомістром Дуклі.
На честь цього лікаря названа одна з вулиць Дуклі.
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Банки були в кожній хаті і при сильних простудах їх ставили всім,
крім маленьких дітей. Люди знали, які хвороби яким зіллям лікувати,

особливо ті, що пов'язані з органами травлення. Також робили різні
мазі, використовували жири, смальці, прикладали листки рослин
на нариви.

В Тильові про якісь заклинання, ворожіння я не чув. Це

вважалося гріхом. Люди тут, навпаки, більше надії покладали на
Бога. Пригадую такий випадок: у маминого брата в Терщані
народився перший синочок. З якогось часу в дитини почалися
приступи епілепсії. Лікарі не могли нічим допомогти. Тоді родичі

пішли до священика. Той порадив постити, молитись, робити добрі
справи. Вся родина строго постила, молилася, виходили на

роздоріжжя, там молилися і бідним подорожнім роздавали гроші,
хліб, одяг. З часом приступи в дитини припинилися і ніколи більше
не повторювалися.

Пологи приймали ті сільські жінки, які вміли це робити. Їх кликали
до породіль і вони виконували свою роботу. В Терщані перед війною
жила жінка, що мала освіту медсестри, і вона приймала роди. Був в

Тильові чоловік, що рвав зуби. Коли боліли зуби чи вуха, то їх
переважно вигрівали. Я, коли мене боліло вухо, вилізав на піч,

.

.

.

в1дкривав дверцята димоходу в1д плити, прикладав те м1сце, що

мене боліло, до отвору і вигрівав. У людей змалку вироблявся
імунітет до різних хворіб. Діти завжди, крім зими, ходили босі. Тому
збивали і проколювали ноги, часто на ногах з'являлися нариви. Мені
мама прикладала листки якихсь рослин на нарив, потім біленький
вершок

нариву

пропалювала

загостреним

куском

дроту,

розпеченим до червоного. Це не давало отвору затягнутись і
продовжувати наривати. Нога досить швидко загоювалася.

Часто можна чути, що колись діти вмирали, бо були кволі, і це
був природний відбір. Ні, діти вмирали від того, що батьки не мали
можливості їх доглянути. А квола сільська дитина, особливо на

Лемківщині, бавилася цілі дні надворі, загартовувалася, і ставала
здоровою і відпорною до різних хвороб. Грудних дітей зимою надвір
не виносили. Сільські діти часто хворіли рахітом, та на повітрі
весною і літом у дітей кісточки міцніли і ніжки випрямлялись.

Звичайно, діти часто хворіли різними хворобами, але найчастіше це
ставалося через недогляд. Моя мама народила восьмеро дітей, а
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живих нас залишилося четверо. Найстарший мій брат у п'ять років в

гарячий день набігався з дітьми, спітнів, заховався в холодок під
мостом і заснув на протязі. Отримав запалення мозку, і дитину
врятувати не вдалося. Майже в той же час померла старша від мене

сестричка. Їй було три роки, вона впала з печі на плиту, де стояв
гарнець з киплячою водою. Дитина так обпеклася, що до лікарні не
довезли. А одну дитину мама вродилася неживою, бо вантажила
мішки з картоплею незадовго до пологів. Ще одна дитина померла,

тому що плід неправильно лежав у животі. Сільські акушерки таких
пологів прийняти не вміли, а поки возом в такому стані маму довезли

до Горлиць, то дитину лікарям не вдалося спасти. Ледве врятували
маму.

Люди в Тильові, захворівши, найчастіше звертались до

Стрихарського, але бували такі випадки, що і він не міг точно
визначити діагнозу. Мене в п'ять чи шість років час від часу досить

сильно болів живіт. Лікар Стрихарський виписував ліки, але вони не
допомагали. Тоді мої батьки домовились ще з кількома людьми,
яким цей лікар також не міг допомогти, щоб їхати в Іскриню *ще до
однієї лікарки. Пам'ятаю, що їі будинок стояв серед поля. Коли ми

під'їхали до будинку, пані вийшла і сказала, що вона нас не прийме,
бо їй німці строго заборонили займатись лікуванням. У неї не було
диплома про медичну освіту, бо вона вчилася у свого дядька-лікаря,
але за Польщі їй дозволяли займатись лікуванням, а в час німецької

окупації - ні. Змушені були повертатись ні з чим, та в той час на небі
з'явилася темна хмарка, пані їі побачила і налякалася:- за домом
на їі полі лежали не поскладані в копиці снопи. Чоловіки, не питаючи

дозволу, кинулися на поле і швидко склали снопи в копиці. Пані вже
не могла нам відмовити. Ліки, які вона мені виписала, ми купили в

Дуклі, повертаючись назад. Після лікування тими ліками болі в
животі швидко минули. Як виявилося, у мене був застуджений
кишківник.

Мій молодший брат Михайло в півтора року простудився і
захворів запаленням легенів. Запалення підлікували

- і зразу він
захворів якоюсь іншою хворобою, ту підлікували - і зразу

*

Іскриня

-

село в rміні Корчина Коросненського повіту, лежить на

схід від Коросна.
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вчепилася його жовтуха. Після жовтухи була ще якась хвороба і ще
якась. Навіть скарлатиною перехворів. Казали лікарі, що скарлатину

вбила якась інша хвороба, що була після неї. З однієї хвороби
виходив, інша чіплялася, і так він перехворів одинадцятьма

хворобами за півтора року. Михайло схуд - самі кісточки, кричав і

вдень, і вночі. Його постійно носили на руках і колисали в колисці.
Потім його лікували у лікарні в Коросні. Хтось їхав до Коросна, і

мама попросила зайти в лікарню, дізнатися, в якому стані дитина. З

лікарні передали, щоб хлопчика негайно забрали, бо не хочуть, щоб
помер в лікарні. Коли на другий день приїхали за дитиною, то мама

побачила, що ззаду в хлопчика вилізла кишка. Мама сказала, що в

такому стані дитини не візьме. Лікарі щось довго робили і кишку
якось вклали на м1сце.

Коли поверталися і наближалися до Тиляви, то вже цілком
стемніло. Проминули Тирщану і під'їжджали до Джурджа,

-

а тут

раптом з-за повороту вилетіла німецька військова машина з

солдатами - і сильно вдарила у віз. Коні рвонули вперед, батько
вилетів з воза, вдарився об бруківку головою і знепритомнів, мама
з дитиною також вилетіли з воза, але вилетіли разом з периною, яку

мали з собою, і тому не вдарилися сильно. Віз розсипався. Солдати
зупинили машину і почали збирати віз докупи. Пішли до останньої
хати в Терщані, взяли колесо і замінили поламане. Батько помалу
опритомнів. Запрягли коней, посідали на віз і поволі поїхали додому.

До Тильови було вже недалеко. На другий день в батька одне око
все було червоне, неначе кров'ю залите. А Михайло з того дня почав
швидко одужувати і потім дуже рідко хворів.
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ХАТА
У нашому селі господарські і житлові приміщення знаходились

під одним дахом.* Житлові приміщення від господарсько·і частини
відділяли сіни. Житлова частина складалася переважно з двох

кімнат - загальної і спальні. За сіньми були комора, тік (<<боїско>>),
стайня, возарня, приміщення для гусей, курей, качок. Горища в

лемківських

хатах

були

високі

і

служили

додатковими

приміщеннями. На горищі зберігались сіно, солома, необмолочені
снопи зерна, сусіки (великі ящики) з зерном. Воно ж служило
додатковим місцем для ночівлі в теплішу погоду.
У загальній кімнаті, в куті між внутрішніми стінами, знаходилася
піч з кухнею (плитою), а в протилежному куті між зовнішніми стінами

стояв стіл, під стінами

- широкі лави. На лавах сиділи, відпочивали,

пряли, використовували їх для різних робіт і для спання. Перед

столом стояв стілець. Ще один стілець міг стояти біля печі. У кімнаті

Типова забудова ЦентральноїЛемкіВщини.
Музей-скансен лемківської культури, с. Зиндранова
*На Лемківщині відомі декілька тип і в забудови селянських дворі в: вільний,

коли житло і господарські будівлі стояли окремо, зімкнутий і замкнутий. Але
переважав описаний тут зімкнутий однорядовий двір (<<довга хижа>>).

55

було ще двоспальне ліжко, колиска, шафка з полицею. Входилося
в цю кімнату з сіней через поріг. На протилежній від вхідних дверей

стіні висів ряд ікон (<<образів>>). У другій кімнаті була грубка, стояли
ліжка, скрині (<<лади>>), шафи для одягу. Входилось до ціє'і кімнати

із загальної. На білих дверях між кімнатами батько <<хімічним>>
олівцем записував важливі дати: хто коли народився чи помер, кого

і коли забрали до Німеччини і т. і. Це був літопис нашо'і родини, який
пропав разом з хатою.

У сінях стояли жорна і була драбина або сходи на горище. У коморі

стояла велика бочка з капустою, діжка з сиром, дерев'яний посуд, тут
зберігались овочі. Тут же ж були інструменти, хомути, верхній одяг
для роботи, всякі інші речі. Входилося до комори з сіней. У стайні
стояли коні, корови, телята, поросята. У возарні тримали вози, сани,

плуги. У боkку молотили, різали січку, віяли зерно. З горища ( <<З поду>>)

скидали на тік (<<до бо"іска>>) солому і сіно для годівлі худоби. Стеля в
бо"іску була піднята вище, як в інших приміщеннях, відповідно і дах
спереду в тому місці піднімався вище. У нас стеля над бо'іском була
зроблена з товстих довгих яворових дощок, вздовж бо'іска - впоперек

хати - дошки не були прибиті, декілька дощок з одніє'і або з друго'і
сторони при потребі знімали і відсували. Утворений таким чином довгий
отвір давав можливість подавати снопи на горище по всій довжині

бо'іска. У стайні худоба стояла в два ряди, повернута до стін. До стін
були прикріплені жолоби і причеплені драбини. У жолоби насипали
корм, за драбини накладали сіно і солому. Для поросят
відгороджували в куті місце, яке називалося кутець. Підлога в стайні

була з дерев'яних брусів. Посередині стайні між рядами був лоток,
в який стікала гноївка і текла до ями, призначено'і для цього.

Оскільки село після Першо'і світово'і війни майже повністю

згоріло і були побудовані нові хати, то в селі залишилась тільки
одна курна хата. Чомусь Ті не хотіли перебудовувати на нову.
Дерев'яні лемківські хати під соломою, пофарбовані ззовні залізним
суриком*, з білими горизонтальними смугами між балками, з
різними за розмірами дверними і віконними отворами, за

сьогоднішніми естетичними смаками

були б, може, не дуже

привабливими, але були досить теплими, сухими і вигідними. Тільки
*Так пише автор. Нам відомо, що стіни хат в цьому регіоні покривалися

сирою нафтою, до якої додавали трохи коричневої фарби. Ми не впевнені,
чи це був саме залізний сурик.
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один недолік мали ті хати: вони абсолютно не були захищені від

вогню . Вдарила блискавка в хату - і село горіло. Тому старалися
через якусь кількість хат робити певні розриви між ними. Ці групи
хат називали гуштаками. Всередині стіни кімнат були обмазані
глиною і побілені, дошки стелі також були пофарбовані залізним
суриком. Такі були вподобання у людей і такий смак.
Дерев'яні хати, покриті соломою, з горищами, наповненими сіном,

соломою, снопами, могли дуже легко загорітись і їх не можливо було

погасити. Вони легко займались одна від одної. Потрібне було
надзвичайно обережне поводження з вогнем. До стайні, до боїска і на
під йшли тільки з ліхтарем. У кімнаті біля плити і наді залишали частину
земляної долівки, тут не покривали підлоги дошками, щоб не загорілася.
Найбільш небезпечно було, коли малих дітей залишали вдома самих
на довший час. У суху погоду навіть від однієї хати могло загорітись і

згоріти все село. Скільки лісу потрібно зрізати, щоб збудувати одну

хату! А десять хат або ціле село? Це коштувало дуже дорого. Зі

сказаного зрозуміло, якими небезпечними були бої в лемківських
селах. А часто найзапекліші бої велися саме на території Лемківщини.
Хати будували теслярі зі свого села або з якогось іншого, це
були майстри, які добре вміли це робити. А от бочки тилівці купували,
або замовляли бондарям з інших сіл. Шафлики, діжки, мірки,
коновки, маснички, дійнички в Тильові і навколишніх селах робив в
міжвоєнний час майстер Куба - поляк. Це був високий, худий
чоловік з якогось польського села, він завжди ходив у розстебнутій

Типова хата, боковий і задній фасади.
Музей-скансен лемківської культури, с. Зиндранова
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сорочці. Носив з собою в сумці потрібні похідні інструменти для
роботи. Приходив у село і робив, кому що було потрібно. Роботу
виконував в загальній кімнаті, і для нас, дітей, то була велика радість
- спостерігати за його роботою. Він був прекрасним майстром своєї
справи, робив усе швидко і дуже якісно. За кілька днів в одній хаті
понароблював багато різних виробів. Потім його запрошували в
другу хату. І так ішов від хати до хати через усе село і робив, що хто
просив. Робив ці речі із завчасно приготованих для цього дощечок
із хвойних порід дерева. Спав і їв у тій хаті, де працював. Куба мав
деякі психічні вади. Говорили, що це сталося з ним на rрунті кохання.

Він часто казав до лемків: <<Ви тут не будете>>. На цю дивну фразу
не звертали уваги, аж поки так не сталося, як він пророкував,

-

а

тоді його пророчі слова не раз згадували.

Крім роботи на своєму господарстві, були і спільні роботи.
Селяни разом ремонтували дороги, укріплювали русла річок,
працювали в громадському лісі, охороняли поля від диких свиней
(<<диків>>). Час від часу влада посилала господарів зі своїми возами

на форшпан*. Коли до rміни приходило якесь розпорядження, яке

стосувалося всіх мешканців села, або з певної причини потрібно

було зібрати на збори всю громаду, то про це людей сповіщали так:
зміст оголошення і час збору писали на аркуші паперу, складали
його вдвоє або вчетверо і вкладали у розщеплену з одного кінця
паличку. Той <<метелию> з rміни пускали по селу, його в кожній хаті

прочитували і передавали до наступної. В Тильові люди самі себе
охороняли. Вночі ходили вартові і при небезпеці трубили в ріг.

Характерним для лемків було те, що вони займалися сільським
господарством саме в горах і рільництво було їх основним заняттям,
з якого вони жили. Села на Лемківщині були невеликі, середнє село
нараховувало біля ста п'ятдесяти хат.
В Тильові церква, школа і <<кувко>> були збудовані з цегли і стояли

під бляхою. Селянські хати були дерев'яні, під соломою.
Православна церква, побудована перед Другою світовою війною,
була дерев'яною, під бляхою. У кінці тридцятих років дахи кількох
нових хат також покрили бляхою. Біля кожної хати було подвір'я і
садок, переважно невеликий, з кількома деревами.
І

*Форшпан (тут) - обов'язкова (по черзі) селянська служба возом з конем;
цю державну роботу виконували, коли потрібно було надати транспорт для
перевезення чогось (<<Їхати форшпаном>>, <<Йти на форшпан>>).
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ЛНТЯЧНR світ
З весни і до осені люди в погожі дні працювали на полі. Зимою

головні роботи - молочення і прядіння. Та було досить і всяких
інших робіт.

У довгі зимові вечори люди відпочивали. Літом,

коли тільки починало світати, господиня вставала і йшла доїти
корів, розпалювала вогонь і готувала сніданок. Пастух гнав

пасти свою худобу. Господар годував коней і готував все
потрібне для роботи. В нашій сім'ї до роботи були тільки батько

і мама, молодших батькових сестру і брата взяли на роботу в
Німеччину. Я був ще малим, молодшим від мене був брат
Михайло, то батько сам зранку виганяв пасти худобу на
короткий час, потім заганяв до стайні, кидав в жолоби чи за

драбини трави, бур'яну, і тоді ми всі сідали снідати. Після

Берег Мшанки, колишня КанцеріВка, Вдалині каплиця,

споруджена на місцірозібрано ї православно їцеркВи.
Раніше тут стояло декілька хат1 зокрема і хата Петра Кирпа на
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сніданку батьки ішли в поле. Нас, дітей, також брали з собою. В
кого були старші діти, то менших часто залишали зі старшими

вдома. На обід, коли було недалеко, ішли їсти до хати. Коли
працювали дальше від дому, то виносили обід на поле. Мама
звечора або зранку щось готувала на обід, а потім прибігала
додому, підігрівала і виносила обід на поле.
Після обіду я гнав пасти худобу. У нас були три корови, одна
або дві ялівки, одне або двоє телят. Не пригадую, щоб ми
тримали овець, а інші люди тримали. Я пас худобу з пастухами,
старшими від мене, найчастіше з Кирпановою Олею. Пасли ми

Під Верхом, вище дерев'яної церкви, але там корови слабо
напасались і потрібно було докормлювати вдома. Тому всяку
траву після просапування, прополювання несли з поля в плахтах

додому. Мені в гарячу погоду тяжко було пасти худобу, корів
кусали оводи, ті зривалися і <<галопом>> летіли в ліс, де їх годі

було знайти. Не раз з плачем продирався поміж кущами, шукаючи
корів. Коли пройшли сильні зливи і вода в річках піднімалася, то

тим пастухам, що пасли худобу за річкою, потрібно було
обганяти її далеко через міст. Старші пастухи іноді ризикували і
переганяли через бурхливу річку, але часом вода забирала
овечку або тонуло телятко.

Після жнив тяжко було бігати за

коровами босому по стерні, ноги були подряпані до крові,
проколоті,

позбивані

об

каміння,

пальці

знизу

були

<<попідрізувані>>, шкіра на ступнях була потріскана. Увечері, коли
опускав ноги у воду, щоб помити, то вони дуже пекли. Холодно

було ходити і по забіленій інеєм траві осінніми ранками. Та, не
дивлячись на це все, діти, які були пастухами, мали справжнє

дитинство, особливо, коли пастух був трошки старший і легше
давав раду з худобою. Бувало, бавишся з пастухами в різні ігри,
бігаєш, сидиш, лежиш на зеленій траві і мрієш. І так усе літо на
свіжому повітрі, серед природи; внизу село, дорога, річка, за

ними поля на схилах гір. Корови, яких ми пасли, молока давали

мало. Та головне було не молоко, а гній. Я пас худобу і пізніше,
коли жили в Плебанівці, на Тернопільщині. Там такої гарної

природи вже не було, але були свої приємності: брав з собою
читати цікаві книжки з бібліотеки, також пастухи грали в різні
ігри, багато бігали. По-лемківськи - не бігали (слова бігати не
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було), а літали. В слові <<летіти>> все моє дитинство, життя, мій
характер, мій настій. Лемківські діти летіли з гори, літали за

худобою

- часом по холодній росі, часом по колючій стерні,

летіли до школи і зі школи. Потім в армії в бігу на довших
дистанціях я був першим або другим у взводі. До старості
залишилась звичка вибігати по сходах на четвертий поверх,
підбігати до автобуса чи тролейбуса.
У гірських річках пологий берег був вкритий різноманітною за
кольором, формою і величиною галькою. Тут дітям можна було
шукати різні камінчики, будувати озерця і канали, кидати камінці у
воду, або пускати <<качки>>

- кидати тонкі і пласкі камінчики так,

щоб вони декілька разів відбивалися від поверхні води, а також

спостерігати за рибками в чистій воді. Дівчатка любили голосно
співати, їх голос відбивався від гір, покритих лісом. Діти пасли

худобу, гусей, доглядали менших від себе братиків і сестричок. Вони
були більш самостійними і дорослими, як їх теперішні ровесники.
Батьки їм забагато довіряли. Але діти є діти - поки все випробували
на собі, то траплялися різні випадки. Пам'ятаю, як одного разу, коли
після дощу каламутна вода в річці почала швидко підніматися, я

стояв біля кладки через річку, а на другій стороні річки бавилася
Ганя Гавриляк (Семанова), моя двоюрідна сестричка. Мені хотілося
перейти через кладку і показати Гані свою сміливість, але я вагався.

<<Ходи, ходи, Петрусю, до мене, не бійся!>> - кликала мене Ганя. Я
перейшов помалу по кладці до Гані,

вернувся, потім ще раз

перейшов туди і назад. Тоді більше осмілів, взяв в когось обруч на
паличці і покотив його через кладку. Кладка ніякого поручня не
мала, а вода вже перехлюпувалася через неї. Чи я послизнувся, чи
перечепився

-

.

.

не знаю, т1льки каламутн1 вали мене покотили, як

колесо, головою то догори, то донизу. Діти, що це бачили,
закричали, а недалеко стояли чоловіки і спостерігали за бурхливою

річкою. Хтось швидко перебіг через кладку, обігнав течію річки,
вскочив у воду і витягнув мене. Коли переніс через кладку, то вже

дізнались про це мої батьки і прибігли. Я тоді добре напився води,
але свідомості не втратив. Мене принесли додому, поклали на ліжко,
відігрівали.

Ми, діти, як вже було сказано, були дуже самостійні, розумні,
і хоч постійно охороняли нас ангели-хоронителі, але іноді все-таки
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траплялися з нами прикрі випадки. Нам в чотири, п'ять, шість років

довіряли забагато, тому що в наших мам завжди були менші від
нас дrти, 1 вони на нас, трошки старших, не мали часу.

Діти від народження знали, що все те, що вони роблять, бачить
Бозьо. Вони молилися, повторюючи слова за батьком, поки вивчили
молитви напам'ять. Дітей брали з собою до церкви. У школі заняття
починалися і закінчувалися молитвою. У хаті гріх було бути в шапці,

свистіти. Якщо дитині впав на землю окрайчик хліба, то вона повинна

була його підняти, поцілувати і, якщо був чистий, з'їсти, а якщо
забруднився, то пощипати і дати курям. Виховували дітей так, щоб
вони бути скромними, ввічливими, сором'язливими, ощадливими.
Виховували так, що дитина мала соромитися робити те, чого вона

не повинна робити. Багато з того, що заборонялося дітям, було
одночасно

I

гр1хом.

Відпочинок на березір. Панни
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Страви в нашому селі мали досить обмежений асортимент.
Найчастіше споживали картоплю, капусту, моркву, буряки, крупи,

мучні страви. М'ясних страв вживали мало, переважно в свята або
тоді, коли зарізали порося, теля чи вівцю. Це переважно один чи

два рази на рік. Але тільки частинку цього м'яса залишали собі, а
решту продавали. В інший час їли м'ясо тільки з птиці. В будні на
сніданок переважно варили мучні страви
молоком; старанку

-

щипане тісто

-

-

локшину (<<різанки>>) з

кидали в киплячу воду і їли

потім з молоком або помащену маслом, смальцем, сметаною,
олією; опляцки

-

кругленькі тістечка, зварені на воді і помащені.

Для цього тісто робили з пшеничної муки разового мелення*, або
змеленої на жорнах. З питльованої муки варили і пекли дуже рідко.
Готували також мастило (вимовляли

-

<<мастиво>>)- пшеничну муку,

подібно як манну крупу, сипали повільно на кипляче молоко і
розколочували невеличкою колотівкою; їли мастило, вмочуючи в

нього хліб. Часто варили левеш -

картопляний суп з мучною

запражкою. Варили суп з капусти, з різних овочів, з квасолі, гороху,

бобів. На вечерю найчастіше варили картоплю. Це робили в

чавунних, поливаних зсередини горщиках. Її трошки не
доварювали, відціджували і ставили на малий вогонь, щоб доходила,

а потім м'яли більшою колотівкою. Їли з кислим молоком,
маслянкою, м'ясним росолом (м'ясною юшкою), їли із квашеною
капустою, з м'ясом. Іноді варили картоплю у лушпинні, чистили і їли
також з капустою, з олією

-

частіше в піст. У піст часто також

вживали з хлібом лляну і конопляну олії, вмочували в них хліб.

Любили також їсти печену в печі картоплю і брукву (<<карплі>>). Пекли
картоплю і пастухи на полі. З тертої картоплі варили галушки і їли,
*Разова мука - борошно першого, грубого помалу. Питльована мука

-

мука вищого Г'атунку.
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помащені сметаною. Картопля на Лемківщині була смачна, бо на
схилах гір грунти були кам'янисті, дреновані. Коли їі правильно

зварили, то вона аж розсипалася. Варили також борщ, але він був
цілком інакший, як український. Варили і смажили яйця. А вареники

{<<пероги>>) готували переважно в святкові дні, вони були досить
велик,. 'Варили каш, з р\зних круn: rарбузову кашу з молоком, з
вівсяної муки - киселицю; їли їі так, як мастило - з хлібом або
картоплею. Влітку їли салати з огірків, зеленої цибулі зі сметаною і

сиром.Варилиісмажилигриби.Рибилемкивживалимало,бочерез
лемківські села текли здебільшого невеличкі річки, в яких водилася
тільки дрібненька риба.
Швидкою перекускою найчастіше був хліб з молоком. Дитина

набігалась на дворі, прибігла до хати і: <<Мамо, їсти!>> Мама відрізала
скибку житнього хліба, наливала в горнятко молока, дитина поїла

- і знов побігла гуляти. Каву варили з підсмаженого ячменю і пили з
молоком. Чай { <<гарбату>>) готували з сушених рослин суниці,
ромашки, гілочок малини, ожини, а найчастіше з цвіту липи. Але і
каву, і чай пили рідко. Найчастіше пили молоко; діти пили свіже

молоко відразу після доїння, старші - кип'ячене або кисле. Варили
також компоти, але до них, як і до кави і чаю, потрібно було купувати

цукор. Пастухи і ті, що йшли в дорогу, брали з собою окраєць хліба,
іноді сир, варені яйця, але хліб і без нічого був дуже смачний. У

звичайні роки люди в селі себе достатньо забезпечували
продуктами. У неврожайні роки було по-різному: в посушливі чи
дощові роки, коли не встигали зібрати врожай, коли град знищив
посіви, продуктів не вистачало до нового врожаю. Лемківська їжа і
фізична праця не сприяли повноті, навіть люди старшого віку легко
ходили по горах.

В Тильові росли і жито, і пшениця, а були такі гірські села, що
там родив добре тільки овес. Моя мама переважно пекла житній
хліб, іноді додаючи до тіста якоїсь іншої муки. Пшеничні булочки

пекли в печі на бляшках. Також пекли на листках капусти лангоші з
терто·і картоплі. Як не було листків, то пекли на бляшках. Пекли
також печиво, а на Великдень

-

паски. Медівників і тортів в Тильові

не пекли. Таку випічку я перший раз спробував вже на

Тернопільщині. Печення хліба було досить великою роботою і
займало багато часу. Пекли за один раз шість-сім хлібів, щоб
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вистачило на цілий тиждень. Найчастіше мололи муку на хліб на
жорнах. Потрібно було молоти кілька вечорів. Замішували тісто
у великому кориті, не на дріжджах, а на заквасці з тіста з
попереднього разу. Господиня до тіста додавала сироватки,

яєць, ще чогось, щоб хліб був смачніший. Запалювали в печі з

таким розрахунком, щоб піч була напалена до того часу, коли
тісто викисне і підніметься так, що почне через верх вилізати з

корита. Поки піч напалювалася на хліб, то в цей час в печі щось
варили, пекли картоплю, коржі на вогні. Приємно було нам, дітям,
спостерігати, як горять і потріскують у печі дрова. Піч вважалась

напаленою, коли піднебіння і ватра (низ) були білі. Господиня
вигортала кочергою з печі попіл, потім руками набирала з корита

тіста, надавала йому форми хліба і клала на круглу дерев'яну
лопату з довгим держаком, посипану мукою. Уклавши увесь хліб,
піч закривали дощатою заслінкою і закривали комин, щоб не
витягувало тепло. Пекли хліб переважно в суботу. Коли вчасно
не вдавалося спекти хліб, то пекли коржі або позичали хліба в
СУСІДІВ.

Їли усі разом з однієї миски дерев'яними ложками. У
міжвоєнному часі були вже і металеві ложки. Виделками майже не
користувалися. Коли приходили гості, то подавали страву на
тарілках кожному окремо.

Господині старалися добре кормити курей, щоб неслися. Гусячих
і качиних яєць ледве вистачало для того, щоб назбирати на новий
виводок. Переважно каченят висиджувала квочка, вона була дуже
дбайливою матір'ю. Коли каченята трошки підростали, залишали

свою маму і пускались в плавання, то бідна курка, знервована,

бігала по березі річки, не знаходячи собі місця.
У лісах люди збирали гриби, ягоди малини, ожини, чорниці, суниці.
У ліс ходили за лісовими горіхами, також за черешнями, яблуками,
грушами. Ці дикі дерева росли собі по лісах. Біля хат росло по
декілька фруктових дерев, переважно яблунь, груш і слив. Вишень

було мало. Горіхів грецьких не було взагалі. Більших садків в селі
було небагато. У нас був гарний сад, який дуже любив батько. Але

сад вимагав багато роботи. Батько купував саджанці, садив,
прищеплював, обрізав і білив дерева. Восени скручував з соломи
довгі товсті мотузи і обмотував ними стовбури дерев і молодих
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саджанців, щоб не померзли. А вони все одно часто змерзали - і
тоді батько висаджував нові.
Як я вже згадував, лемки були дуже ощадливими. Одяг старших
дітей доношували молодші; так само і взуття. Часто одна дитина

ішла в тих самих чобітках до школи вранці, а друга після обіду, бо
взуття було дороге і для кожної дитини не годні були його купити*.
Взуття особливо шанували. В міжвоєнний час жінки в Тильові ходили
до церкви в черевиках і мештах**. Хто дальше жив від церкви, то

ішов босий, а перед церквою мив ноги біля студенки або в потічку і

взувався. Вийшовши з церкви, знову роззувалися і йшли босі
додому, а взуття несли.

Одяг можна було перешити на якийсь інший, порваний светрик
розпустити і зв'язати шкарпетки. Всі жінки вміли шити і кроїти

простіший одяг, чоловіки вміли ремонтувати взуття. В керпцях***
перед війною вже мало ходили, хоч це взуття було дуже вигідне для
гір. Деяка святкова одіж переходила від бабці до внучки. Мода

колись в лемківських селах змінювалась рідко, то не потрібно було
одяг викидати кожного року, як зараз, можна було заощаджувати
на цьому.

Усе при потребі ремонтувалося: вози, сани, упряж, господарський

інвентар, ліжка, крісла, канапи, шафлики, бочки. Дротарі потріскані

. .

керамIчн1 горщики дратували

-

стягали

тонким дротиком докупи,

.1

вони ще довго служили для сухих продуктів. Іноді не варто було

дратувати той горщик, щось направляти, латати або обробляти
якийсь неродючий кусок поля, але людина звикла до ощадливості,

бо так була вихована і інакше не могла робити. Зараз викидають
меблі, бо вони вже не модні, роблять непотрібні ремонти помешкань,
модне перепланування квартир, які іноді навіть погіршують умови

життя людей, але зате люди не відстають від моди. Підприємцям

потрібний збут своїх товарів, це вони часто змінюють моду на все.
Це все шалено швидко вичерпує земні ресурси, і онукам наших онуків,

'nane~'nO, АО~еАе1'ЬС.5\ t>'j1'YI ще ОЩаАТІУІ~\ШУІWІУІ ~,А riew.'rt\~.
*Часто було так, що той самий вчитель займався з меншими дітьми
зранку, а з більшими
**Мешти

- пополудні, чи навпаки.

- туфлі.
***Керпці - постоли.
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... До роботи потрібно було бути звиклим змалку, інакше людині
тяжко було б цю сільську роботу переробити. Молоді люди до
вступу в шлюб повинні були пройти повну школу господарювання,

щоб бути готовими стати господарями. Вони повинні були не тільки
добре робити всякі роботи, але й бути до них звичними. Дехто з

лемківських діячів вважає, що навчання у вищих школах могло би
підняти свідомість лемків і рівень їх життя, воно могло запобігти
трагедії, яка сталися з ними. Та з вищою освітою лемко не мав куди

подітись. А чи, маючи вищу освіту, могли би лемки собі покращити
життя, складно сказати. Ми маємо, наприклад, парадокс з

українцями, тепер в Україні великий відсоток має вищу освіту, але

вони не спроможні собі дати раду ні економічно, ні національно.
Велика частина з тих українців, що мають вищу освіту, не говорять

своєю українською мовою, не визнають себе українцями; іноді

.

.

.

складається таке враження, що менш осв1чен1 люди нацюнально

більш свідомі від освічених. Сучасні освічені лемківські діячі також
не можуть прийти до якоїсь спільної думки у своїй діяльності,

діляться між собою, а колись неосвічені лемки свого твердо
трималися, були єдиними.
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Cв.srma
Свята додавали турбот людям, але разом з тим приносили багато
радості. У свята приходили чи приїжджали гості з інших сіл. У ці дні

господині готували святковий обід. У свята, окрім приготування їжі,
годування чи випасання, доїння худоби, гоління, легкого миття,
всяку іншу роботу робити було гріх. У нашому селі інших свят, крім
релігійних, не святкували.

Не святкували днів народжень, іменин, всяких особистих ювілеїв,
політичних свят, ювілеїв видатних людей. Батьки тільки знали, перед
яким святом яка дитина народилася, а дату народження не завжди

пам'ятали*. Дітей в сім'ях було по п'ять-сім і більше

- і в таких

Характерні для Тиляви писанкові візерунки.

Такі писанки виготовляє тиляв 'янка Ольга Федоришин ( дів. Свягла)
з м. Долино Івано-Франківської області
*Так було не завжди. Часто господар записував дати народження
кожної дитини на сволоку, а батько автора, Іван Кирпан
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-

на дверях.

багатодітних родинах можна було успішно вести господарство.
Штучне

переривання

вагітності

було

тяжким

гріхом,

прирівнювалося до вбивства і законом було заборонене. Тож на
кінець дев'ятнадцятого століття густота населення в лемківських

селах була велика, землі було мало, ділити не було що, і це спонукало
людей їхати на заробітки або кудись виїжджати.
Лемкиня старалася утримувати порядок в своїй хаті, прибирала,
складала речі, підмітала, стелила ліжка, викладаючи піраміди з

подушок, білила стіни, мила підлоги, але порядок був відносним.
Літніх кухонь не було, загальна кімната, яка служила одночасно і
кухнею, була пов'язана з подвір'ям

і

з господарськими

приміщеннями. В ній робилися всякі роботи, впродовж дня
заходилося до хати і виходилося на подвір'я багато разів, забігали
діти, заходили сусіди. Заходили босі або взуті, ніхто взуття не
знімав, заходячи до хати. На подвір'ї і в стайні була птиця і худоба,
в певному місці знаходився гній і яма з гноївкою, виходок. То можна

собі уявити, скільки всяких мікробів було в тій сільській хаті. Але
люди там жили, вважаючи, що утримують чистоту, і діти

хворіли,

мабуть, не частіше, як сучасні, бо були відпорні до тих хвороб, від
яких могли захворіти в своїх хатах.
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Emu1l4
Торкнемось ще виховання дітей і морального стану лемків.

Виховати з дитини високоморальну людину з добрим здоров'ям і

здоровою психікою завжди дуже нелегко. Для цього потрібний у
всьому добрий приклад батьків, старших братів і сестер, товаришів,
зрештою всіх людей, які дітей оточують. Добре, щоб дитина приходила
на світ у віруючій сім'ї, у віруючому середовищі, громаді, спільноті,

щоб батьки вміло і дбайливо відносились до виховання своєї дитини.
У сільській лемківській сім'ї, переважно багатодітній, було

багато

роботи, і не було відповідних умов і часу, щоб добре виховувати
дитину. Але, не дивлячись на це все, діти виховувалися здоровими,

морально стійкими. Цьому сприяло багато факторів, зокрема і те, що
лемківські села переважно невеликі, з компактними громадами, і те,

що лемки своїх міст майже не мали, а з чужими були слабо пов'язані
(люди в містах завжди легше піддавалися усяким чужим і не завжди
хорошим впливам). Лемки твердо дотримувались християнських засад,

і цьому сприяв також той спосіб життя, який вони вели. У таких
невеликих громадах священику, вчителю, авторитетним господарям

вдавалося утримувати високий моральний стан людей. Батьки

старалися бути добрим прикладом.

Все це сприяло тому, щоб

підтримувати добрі стосунки з людьми і зберігати міцні сім'ї.

Дуже важливо було утримати дітей від ранніх статевих зближень,
уникати всього, що

могло б викликати статеві спокуси. Батьки

мусили бути дуже обережними. Великою проблемою було те, що в
хатах рідко коли було більше двох кімнат, а діти були різної статі. В
літній час, правда, виручало горище, де на пахучому сіні було ще
краще спати під периною, як у хаті. Особливо складно було з миттям,
ванних кімнат не було. Купання у холодну пору влаштовували в хаті
в бочці. Нагрівали багато води в печі і на плиті, наливали у велику
бочку і милися. Коли милася одна стать, то другої в хаті не повинно
було бути. Улітку в теплі дні, коли стемніло, ходили купатися на річку.

70

В Тильові з Канцерівки
ходили митися під Скалу.
Батьки слідкували за тим,

щоб не пускати дітей
пасти худобу з якимись
старшими пастухами, від

яких вони могли б почути
непотрібні розмови, слід
кували також за своєю

мовою при дітях. Велику
увагу ПРИДІЛЯЛИ ЛЮДИ

оберіганню дітей від уся
ких статевих спокус, в1д

ранніх статевих потреб.
Розуміли, що підліткам

може

бути

складно

оберігатись від гріха,
вони можуть вдаватись

до розмаїтих збочень, до
яких

можна звикнути,

можуть вступати в статев1

стосунки з близькими по
крові, що може привести

до народження калік, до
ранн1х народжень, коли в

матері ще повністю не

Родина ПанціВ ( до Бабия).
Стоять Михайло іАнастасія.
Сидять, зліва направо:

Анна~ Пелагія і Марія ( з дитиною)

розвинений організм і коли вона не готова бути матір'ю, до знівечення
долі мами і Ті дитини, до ослаблення організму підлітків, до зrвалтувань
і інших тяжких наслідків.

Той уклад життя, який був у лемків, у великій мірі оберігав
підлітків, молодь від статевих зближень, одружених -

від

позашлюбних непотрібних закохувань. Тим більше, що церква не
давала розлучень і повторних шлюбів. Лемківські дівчата старались
сподобались і звернути на себе увагу парубків не якоюсь частиною
свого тіла, як зараз, а охайністю, добротою, скромністю, розумом,
працьовитістю, привітністю. Звичайно, краса обличчя і фігури
цінувалася завжди. А ту частину тіла, яку зараз обтягують або
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наполовину оголюють дівчата, якою зваблюють і закохують в себе
хлопців, лемкині дуже приховували, вона вважалася непристойною.

Не можна було сказати комусь: <<Іди до .•. ,>> - бо дуже ображались.

Але коли жінка на когось розізлилася і втрачала над собою владу,
то могла підняти спідницю, пригнутись, показати голе тіло і сказати:

<<Поцілуй мене в .. !>>. То була образа на все життя. Зараз все те по
іншому, але ніхто не врахувує, яка велика від того шкода суспільству.

Повинен сказати, що в міжвоєнний час ті високі моральні засади

в Тильові трошки ослабли. Бувало, що жінка, чоловік якої був на
заробітках в США, чи в Канаді, не могла втриматись. З часом таємне
ставало явним. Особливо, коли народжувалася дитина. Чоловік з
за океану додому вже не повертався, сім'я розпадалася. Жінки

залишалися в селі без чоловіків. Чоловіки на заробітках по декілька
років жили без сімей в чужих країнах з низьким моральним рівнем.
Все це не могло не вплинути на традиційний уклад життя. І можна

тільки дивуватись, що при такому стані були тільки окремі такі прикрі
випадки.

Весілля у Тиляві (20-ЗОрр.)

72

В цілому традиційний

одяг на Лемківщині був менш-більш

однаковий, але трошки відрізнявся формою, кроєм, кольором,

оздобленням мало не в кожному селі.
Рідко який чоловік в селі до Другої світової війни не побував в

Америці або в Канаді. Кожен привозив собі звідти декілька
костюмів. Тож парубки, які ще ніде не були, також змушені були
купувати собі костюми, щоб не відстати від моди. Тільки деякі
літні чоловіки далі одягалися в традиційний лемківський одяг. Мій

дідо по мамі Петро Шафран з Терщани одягав у святкові дні білі

сукняні штани, що називалися холошні. Їх шили з домашнього сукна
і оздоблювали по швах синіми або червоними смужками. Під штани
одягав rачі (кальсони) з домотканого полотна, надягав дрібно
призібрану при шиї лляну сорочку з розрізом ззаду, і зав'язану
ззаду шнурочками. Чоловічі сорочки в нас не вишивали. На

сорочку дідо одягав лайбик з синього сукна (значно довший від
жіночого), оздоблений жовтими бляшаними rудзиками в два ряди

-

на полах і по низу. Зверху накидав гуньку (куртку) з домашнього

коричневого сукна (без підкладки), на голову - чорний сукняний
капелюшок. Він був круглий, низький, з однаково відігнутими
доверху невеликими

крисами.

На ноги взував черевики.

Завершувала той святковий стрій довга угорська люлька (файка)

з кришечками і навішеними на неї кольоровими китицями. У будні
чоловіки одягали ногавки - штани з лляного чи конопляного, добре
вибіленого полотна, під них також одягали rачі. Штани
підперізували шкіряним поясом. Широких шкіряних поясів в

Тильові не носили. На будень чоловіки мали лляні сорочки з
комірцем і з розрізом спереду, який застібався на rудзики; такі
сорочки заправляли в штани. На сорочку могли одягати лайбик,

сердак, звичайний піджак (<<блюзку>>) або легку куртку, пошиту з
грубшого полотна ( <<rерак>> ). У холодніші дні одягали теплу
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сукняну куртку. На голову надягали звичайний європейський

капелюх або кашкет, а на ноги взували робочі куповані черевики.
Перед війною чоловіки також носили сукняні брюки-галіфе

(<<райтки>>), заправляючи їх у чоботи (<<скірні>>). Райтки було
зручно одягати в дорогу. Деякі старші чоловіки взували зимою

чоботи з фетру та шкіри, з фетровими халявами (<<фільці>>).
Постоли (<<Керпці>>) літні чоловіки і жінки взували найчастіше тоді,

коли гнали пасти худобу. Зимою чоловіки носили кожухи. На голову
іноді надягали хутрові шапки, а деколи

-

теплі в'язані шоломи з

отвором для обличчя (<<коминярки>>), зверху на них надягали
кашкети або якісь інші головні убори. Шапок-вушанок не пригадую.

Також не пам'ятаю, щоб хтось в селі на початку сорокових років
був одягнений у чуганю (довгий плащ-пелерина з широким
коміром, може бути оздоблений ззаду білими тороками; чуганю
носили наопашки, як накидку). Хоча раніше власне чуганя була
характерним одягом лемюв.

Лайбики шилися також з полотняною підкладкою, їх шили з
оксамиту або купованої тонкої вовняної тканини, вони мали
заокруглені фальбанки, іноді були вишиті гладдю. Лайбича шили з
клинами внизу і без підкладки. Кожуща -

це була хутряна

безрукавка. Її оздоблювали вишивкою і смужками хутра. Горсети
носили різного кольору, лайбики - найчастіше синього, голубого і
чорного кольорів. Горсети і лайбики защіпали на rудзики. Горсети
часто також шнурували, для цього зісподу по боках пришивали

планки з грубшого полотна. У них проробляли отвори, крізь які
протягували шнурки. Жакети-<<катанки>> були довші, з довгими
рукавами, шилися з атласної тканини на свято і з полотна з

підкладкою на будній день.

Жінки носили гофровану спідницю в дрібні складки (<<кабап>)
з тонкої купованої темної тканини в дрібний білий горошок чи

дрібні квіточки, поверх кабата - широкий фартух (<<запаску>>)
з тонкої тканини в ширшу складку. Запаску часто шили з темної

вибійчаної тканини з купоном (<<партицею>>) - широким білим
(або біло-синім, біло-жовтим) візерунком по низу. Коли не
одягали натільну довгу сорочку, то під кабат одягали лляну,
або конопляну (повісняну) нижню спідницю (<<поділок>>,
<<подівок>>).
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У будні одягали спідниці з купованої або

домотканої тканини,

вони були досить широкі, призібрані до

пояса, без складок, на спідницю одягали фартух з домашнього
або з купованого полотна. І чоловіки, і жінки носили довгі

Родина Баранів з с. Терстяна, 30-тіроки.
На фото добре видно одяг різних поколінь. Крайній зліва

Баран у, очевидно, робочому одязі. Поруч з ним
а крайня справа

-

-

-

Дмитро

сестра Ольга,

його дружина Марія. Вони одягнуті майже

однаково: у сорочках, спідницях-кабатах, оздоблених вишивкою
фартухах («запасках»), вишитих <<кожушанках,>, різниця тільки

у тому, що молодиця пов 'язала хустку. Біля Ольги, третій зліва,
брат Дмитра Володимир, а четвертий -- його батько.
Брат у звичайному міському костюмі, батько
до гуньки, а справа

-

-

в куртці, подібній

дід Дмитра у традиційній давній гуньці і

сорочці із розрізом ззаду. Зліва Від нього його дружина у темній

хустині. Мати Дмитра ( з дитиною на руках)

-

у катанці,

поверх спідниці надягла фартух з традиційною вибійкою.

Дівчатка спереду одягнуті вже у сукенки з фабричної тканини.
Ольга і Марія Барани Взуті у модні тоді Високі черевички з Вузькими
носками

-

такі шив у Дуклі Вправний швець-єврей Нахман
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кожухи, жіночі були збирані в поясі. У середині двадцятих років
з'явилися короткі кожухи. Тогочасна мода впливала і на селян.

Раніше жінки ходили в чорних чоботах, потім -

в черевиках і

панчохах. На початку тридцятих років почали носити черевики

з вузькими носаками. Також жінки давали в Дуклі робити собі
такі чоботи, що рипіли, неначе людина ішла би по снігу. В той
час деякі дівчата починали взувати туфлі. На початку тридцятих

років з'явилися панталони (<<майтки>>), вони були до колін, їх
одягали, коли було досить холодно. Але переважно жінки

ходили без майток, навіть коли прали білизну зимою на річці.
Жінки також не носили ліфчиків, вони з'явились перед Другою
світовою війною чи під час війни.
Дівчата ходили в такій самій одежі, як і жінки, тільки дещо
яскравішій. Дівчата розчісувалися на проділ, заплітали волосся в
косу і вплітали в неї стрічку; ходили завжди з косою і з непокритою

головою або в білій хустині, зав'язаній під підборіддям. Жінки
також розчісували волосся на проділ, але не заплітали, а

замотували на дерев'яне кільце

( <<хімлю>> ),

в нього вкладали

волосяний м'ячик, який затискав волосся в кільці. На хімлю
надягали і зав'язували очіпок (<<чепец>>). Поверх очіпка голову

пов'язували білою накрохмаленою і випрасуваною хустиною, Ті
зав'язували ззаду. Заміжня жінка ніколи не ходила з непокритою
головою. У ЗО-ті роки жінки і дівчата прикрашали шию скляним

кольоровим намистом в декілька разків. Справжньою дорогою

прикрасою були коралі (намисто з правдивого коралу). Повні
коралі мали дванадцять ниток. На нижній нитці був причеплений

хрестик або медальйончик. В Тильові не носили на шиї прикрас з
бісеру. Зимою жінки часто замість верхнього одягу носили дуже

велику товсту вовняну хустку - <<плахту>>. 'ії притримували руками
спереду або зав'язували на спині.

На дітей до трьох років шили довгі лляні сорочки, вони були
вигідні у всіх відношеннях. Пізніше дівчаткам шили сукеночки, а
хлопчикам полотняні штанці, що трималися на шлейках, і сорочинки,
які заправляли в штанці. Потім хлопцям шили полотняні костюмчики,

курточки, а дівчатам спіднички, сорочки, опліча, лайбики. Діти
зимою до школи взували чоботи.
костюмчик1в
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I

Весь дитячий одяг, кр1м

курточок, мами шили вручну.

На весілля наречена вельона не одягала. Їй виплітали вінки з вівса
і з барвінку, а на них надягали вінок з квітів, зроблених з паперу. До
вінка чіпляли дванадцять широких кольорових стрічок. Наречена

одягала на себе кабат з білого полотна з білими квітками
(<<цвилишку>>), опліча і rорсет. Також у молодої обов'язково повинні
були бути коралі. У тридцяті роки наречена вже взувалась у
черевики.
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ВідПОІJUНОR
Для селян відпочинком були неділі і свята, після дуже
напруженого літа відпочинком була зима з набагато меншою
кількістю робіт, як літом, з короткими днями і довгими вечорами.
Про якийсь відпочинок на морі, за кордоном селянину не могло і

приснитись. Та він йому і не потрібний був. Сільські діти ціле літо
були надворі, бавилися на повітрі, бігали. Школа в дітей не забирала
дитинства. Молодь хоч працювала, але дівчата декілька років

дівували, а хлопці парубкували. У 13-14 років дівчата починали

Тилявські джентльмени.
Стоять (зліва направо): Павло Ружило (Процкан),
МихайлоГаВриляк (Ващок),АндрійВосендо (Гоц), СтепанАдамчак,
Михайло свягла ( Андрейко), Іван Копча.

Сидять: Михайло Панцьо ( Бабий),
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?, Яцко Кукуляк,

r

Федір ойдич

дівувати. Це було також школою для дальшого їх життя, а
найголовніше те, що молодь мала молодість. Танці влаштовували

рідко. Танцювали більше на весіллі, бо воно було водночас і
танцями для всього села. Іноді йшли на весілля також на друге

село. Пили дуже мало. У міжвоєнний час у Тильові не було жодного
алкоголіка чи п'яниці. Великою

розвагою для молоді були

вечорниці (<<вечірки>>). Дівчата пряли, а хлопці грали в карти,

жартували, розказували всякі історії, фліртували. Це відбувалося
переважно в різдвяний піст, коли веселитися дуже не можна було,
тому співали пісні тільки релігійні і сумні. Але все одно це була
велика розвага.

Лемки любили співати. Співали лемкині, коли робили таку роботу,
що можна було при цьому співати, співали мами сво"ім дітям в
колисках, співали дівчатка, коли пасли гусей, співали пастушки,
співали дорослі дівчата. Голос, що звучав в гірських долинах,

підсилювався горами, вкритими лісом. Спів людину підносив, вона
емоційно переживала події, про які співалося в піснях. На Лемківщині

не могло бути таких сильних голосів, як на східній Укра"іні, бо тут
був інакший клімат, як там, але всі всюди постійно співали*.

* Коли Леся Українка, яка записувала народні
Укра'іни, отримала у

пісні в різних регіонах

1912 році від Станіслава Людкевича збірник <<Русские

народнь1е мелодии>>, написала в листі: <<Люба мамочко! Дуже дякуємо за
Людкевича

-

уже одержали. Там найінтересніші пісні

-

лемківські ... >>).

Філарет Колесса, який здійснив декілька експедицій на Лемківщину,
записуючи там

.

.

п1сн1,

.

не переставав дивуватися величезному п1сенному

багатству лемків, коли від одно'і людини можна було записати декілька
десятків пісень. Лемківські народні пісні тепер в Україні користуються все

більшою, і то заслуженою популярністю, їх виконують відомі сучасні
артисти на концертах і конкурсах.

Також лемки дуже любили поезію. Віршами писали листи чоловіки до
жінок з Америки чи з війська. Дотепер лемківська преса друкує багато
щирих наївних віршів і складається таке враження, що їх пише кожний
лемко.
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Перша світова віина
Перша світова війна почалася в Європі і захопила всі континенти.

Лемківщина стала місцем ведення боїв південної частини східного
фронту. Власне, тут буде мова тільки про бої, які велися на території
Лемківщини. В східній Галичині бої цього фронту почалися
вересня

1914 року.

Лінія фронту тоді розтягнулася на

18

450 кілометрів

від Любліна до Кам'янця-Подільського. Російські війська інтенсивно
наступали і вже З вересня австрійсько-угорські війська залишили

Львів, а через тиждень перейшли

перевалів

Сян і швидко відходили до

головного Карпатського хребта -

від Ужоцького до

Дуклянського, намагаючись відірватись від російських військ і
підготуватись до контрнаступу. Це їм вдалося завдяки введенню

додаткових частин німецьких військ північніше Кракова, що
відтягнуло частину російських військ від наступу.

Перепочивши і перегрупувавши свої сили, австро-угорські
війська на початку жовтня розпочали наступ. Росіяни відступили за
Сян, але скоро знову пішли в наступ і відігнали противника до

головного Карпатського хребта, де той зайняв оборону. У листопаді
відбувалися інтенсивні бої. Росіяни хотіли прорватися до
Середньодунайської низовини. Бої велися в районі Дуклянського

перевалу і далі, вздовж головного хребта, аж до Конечної. В кінці
листопада на цій ділянці російські війська увійшли в Словаччину і

здобули Зборів, Бардіїв і певну територію в цьому районі. Мешканці
Бардієва зустрічали російські війська з хлібом-сіллю.
Але вже в першій декаді грудня почалися нові запеклі бої між
суперниками. Австро-угорські війська взялися відтісняти російські
війська і наступати через всі перевали на північ, в напрямку на Новий

Санч, Горлиці, Ясла, Жмігород, Дуклю. Дуклянський перевал війська

переходили

9-12

грудня. Цей перевал хоч і був найнижчим, але

його найтяжче було здобувати, бо завжди він найбільше укріплений

і сильно оборонявся. Всі ці війська потім повинні були повернути на
сх1д. В той час також зі Словаччини через Лупків до Сянока
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направлялися

військо

20

частини австро-угорського війська. Та російське

грудня вже вкотре знову пішло в атаку і австро

угорському

довелося

відступити.

На

кінець

року

фронт

стабілізувався вздовж словацького кордону.
На початку

1915

року австро-угорське керівництво хотіло якось

допомогти своєму війську в Перемишлі. Справа в тому, що

Перемишль російським військам не вдалося здобути і там в оточенні
ще з початку вересня

1914 року знаходився австро-угорський

гарнізон (127 тисяч осіб). Але солдати не могли там залишатись
надовго, їх потрібно було вивести звідти. Не зважаючи на сильні
морози,

австро-угорські

війська наприкінці

січня

почали

пробиватись з боями через Ужоцький і Дуклянський перевали до
Перемишля. І знову на Дуклянському перевалі, в Барвінку, Тильові

і далі по дорозі до Дуклі відбувалися тяжкі бої.
Але вже на початку лютого австро-угорські війська були
відкинуті за головний хребет на словацьку сторону. Російські
війська зупинилися на лінії Зборів - Стропків - Гостовиця.

У березні австро-угорські війська знову спробували прорватись
до Перемишля через Тісну, Балигород, Лісько, і знову зустріли

сильний опір російських військ. Перемишль, витримав піврічну

облогу і не діждавшись допомоги, 22 березня таки здався росіянам.
На початку квітня російські війська здійснили нові наступальні
дії в сторону Угорщини, але якихсь значних результатів не

добилися. На Північній Лемківщині російським військам далі на захід
за дорогу Горлиці

- Конечна просунутися не вдалося.
З початку осені 1914 і майже до кінця весни 1915 року на території

Лемківщини проходили тяжкі бої. Постійно одні наступали, інші
відступали, потім ці наступали, а ті відступали. І це знову, і знову

повторювалося. Бої в горах були дуже тяжкими, і щоразу - з
великими втратами з обох сторін. Часто ті, що наступали, втрачали
більше, як ті, що відступали, і тому ті, що відступали, трохи
відпочивши і доукомплектувавшись, починали тут же наступати, а
ті, що перед тим наступали,

-

відступати. Втрати іноді сягали

половини того війська, яке вступало в бій. Умови ведення війни були
жахливі. Гори, ліси, дощі, болота, великі сніги, відлиги, морози,
розмоклі польові дороги. Багато солдатів гинуло не тільки від куль,

але й від хвороб, спричинених умовами, в яких вони знаходилися.

Лемківщина була вкрита військовими цвинтарями.
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Частину тилівців забрали австрійці на війну, інші були вигнані зі свого
села в Австрію, деякі утекли з російськими військами, коли ті відступали,

а окремі порозбігалася і переховувалися по лісах і по інших селах, де

були менш запеклі бо"і і ще були цілі хати. Четверо тилівців були
заарештовані і відправлені в концентраційний табір Талергоф: священик
Кирило Коциловський*, вчитель Михайло Копчак і двоє селян - Яким
Кирпані Микола Кирпан. Яким Кирпан

мій дід, в Талергофі він і помер

21

- наш сусід, а Микола Кирпан -

січня

1915 року.

Батько розказував,

що дід ніякою політичною діяльністю не займався, але дуже любив
читати газети. Це, очевидно, його й погубило. Я цікавився, чи про його
неблагонадійність хтось доніс австрійській владі, але мені завжди
відповідали, що з тилівців ніхто цього не міг зробити. Жаль, вже немає
у кого розпитати, як ті багатодітні лемківські родини те все переносили,
терпіли, особливо в тих селах, де постійно точилися бої. До початку
Другої світової війни збереглись окопи по горах, і ми, пастухи,

.

знаходили пльзи

.
I

.

патрони з тих час1в

.

... Третє травня 1915 року. Австро-угорські і німецькі війська о б
годині ранку почали ураганну артилерійську підготовку, яка тривала

три години. Була знищена перша лінія оборони і вщент Горлиці. А в

10

місто

годині почався рукопашний бій. У результаті цього

бою австрійці і німці вступили в розбиті Горлиці і відсунули російські
війська на чотири кілометри по всій лінії фронту. Цього ж дня австро

угорські і німецькі війська ще просунулись на п'ять кілометрів

вперед. 4 травня клином німецькі війська пробились під Жмигород,
а фронт просунувся на б кілометрів.

5 травня німецькі війська

ввійшли також в Дуклю і дійшли до Риманова. Таким чином

російським військам, що знаходились на території Словаччини, був
закритий відхід через Крампну на Дуклю, і через Черемху на

Риманів. Німецькі війська захопили також Ясла і Коросно. Велика

частина російської армії змушена була здатися в полон. 8 травня
відбувся ще один бій на схід від річки Вислік. Російські війська
декілька днів намагалися утримувати свої позиції, але нічого вже не

могли зробити. Військові дії з

2 по 12 травня 1915 року були

завершенням війни на території Лемківщини. У подальшому Росія
на Східному фронті терпіла поразку за поразкою.

22 червня росіяни

*Кирило Коциловський доводився дядьком перемиському єпископові

Коциловському, визнаному блаженним.
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Джерело: Австрійський державний архів http: /

здали Львів,

/ wk 1.staatsarchiv. at

6 серпня - Варшаву, а пізніше - інші міста і місцевості,

які до війни належали Російській імперії.
Сто років проминуло з початку тої страшної війни. Ніхто не
відзначає жодних визволень міст, жодних дат, як після Другої світової

війни, бо не було в тій війні переможців, всі були переможеними.
Нікому нічого не вдалося загарбати, хоч кожен вступав в цю війну з
такою метою. Тож кожен в тій війні тільки втратив. Хіба що Америка
ще більше розбагатіла від продажу зброї обом сторонам.
Неможливо збагнути, усвідомити і зрозуміти тієї страшної війни,
розв'язаної європейськими християнськими державами. З

38

держав, які брали участь в тій війні, тільки одна Сербія вела

справедливу війну. Всі інші вели загарбницькі війни. Кожна держава
прагнула щось захопити, відібрати, загарбати від іншої. Керівники

кожної воюючої держави, навіть такі, що вважали себе мало не
святими, ставали страшними звірами, і найперше у стосунку до своїх

народів, бо вони кидали в пекло війни на каліцтво і смерть своїх
співгромадян. Як людина, яка народилася звичайною Божою
дитиною, ставши керівником держави, перетворювалася у

страшного вбивцю десятків і сотень тисяч людей своїх і чужих
народів? А такими були керівники всіх тих держав, які брали участь
у цій війні.
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Розповідь Михайла Панця
Мені йшов п'ятий рік, але я трохи пам'ятаю, як це було. Зайшли два
мадяри до хати і щось кажугь і показують, щоб вибиратись геть. Мама
плачуть і кажуть, що тата взяли на війну, взяли віз і коня, що мама

залишилася сама з дітьми і з бабою, що ми не можемо нікуди іти. Але
мадяри нічого не розуміють, і ми їх

-

також. Тоді мама покликали курей

до стайні, ловили їх і відрубували на колоді головки. Потім запалили
піч і обпалювали їх. Я був малий, мені жаль було курей, і я плакав за
ними. А мадяри кричали, щоб скоріше вибиратись. Не знаю, чи всіх
курей мама обпалили, чи не всіх, поскидали їх у мішок і разом з іншими
речами винесли на дорогу. У нас свого воза не було, і ми це все поклали

на Ватраликів віз. Ватралики були нашими сусідами, жили навпроти

нас за дорогою. rхній віз і коня також взяли на війну, але у них залишився
старий віз, то до нього запрягли лоша. На дорозі вже стояли вози один

за одним. Їдемо під конвоєм. Тут вся Тильова. Хоч деяким родинам якось
вдалося втекти. Ще ми не дійшли до Барвінка, тільки до Облазів

-

і

бачимо, що Тильова горить. Прийшли до кордону, там за кордоном

Полянка, потім Курейовці. Там нас застала ніч. Запалили вогонь. Там
мама народили дитину. На другий день вони з тією дитиною їдуть на

возі. Кінь молодий, раніше не запряганий, везе нерівно, віз трясеться. І
дитина скоро померла. Збили ящичок і похоронили її на якомусь
цвинтарі.

Так їхали від села до села

-

і прийшли до Мішкольця в Угорщині.

Було якраз мадярське Різдво. Ми, мама, Аньца і я, зайшли до якоїсь хати

погрітись. Там стояла ялинка, під ялинкою були іграшки, а на ялинці
цукерки. Ми такого ніколи не бачили, в нас на Різдво клали сніп за стіл
у кут. Нам дали булочки з чаєм і цукерків з ялинки. Ми ще погрілися
трошки і пішли до наших возів, щоб баба з Нацею, моєю сестрою, пішли
також до тієї хати погрітись. Прийшли на те місце, де були вози

-

а

нікого немає! Виявилося, що на тому місці на другий день мав бути
ярмарок і наказали забрати вози геть. Ми повернулись до тої хати, де
були, і пересиділи там в теплі до ранку. Ранком нам дали поїсти і ми

пішли на ярмарок. Ми проходили попри торгові ятки, а були одягнуті у
свій лемківський одяг. Один з продавців покликав нас пальцем до себе.
Він по-словацьки запитав нас, звідки ми. Кажемо, що з Тильови. <<А де
та Тильова?,>

-

питає. Кажемо, що коли іти з Коросна через Дуклю, то

далі буде Тильова, а потім Барвінок перед границею. З ним можна було
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говорити, бо то був словак. Далі нас запитав, що ми туг робимо, куди

йдемо. Ми йому розказали, що мадяри нас вигнали зі своїх хат і спалили
село. І розказали все, що з нами сталося, Він нам порадив піти на

станцію, знайти чоловіка в червоному кашкеті, сказав, що той знає

словацьку мову і скаже, що нам робити. Ми знайшли того чоловіка і він

сказав ждати до шостої години, поки буде поїзд до Австрії. Сказав, що
посадить нас на поїзд і будемо там скоріше від інших. Поїзд прибув, а
вагони не відкривають. Тоді він своїм ключем відкрив вагон
людей повно, другий відкрив

-

таке саме, третій

-

-

а там

також повно людей,

немає, де стати. Він нас якось запхав в якийсь вагон. Кожний вагон був
набитий євреями. З нами була ще Дохнячка зі своїми дітьми: маленьким

Грицем (може, мав рік) і Аньцею, вже дівкою. Їх було троє і нас троє: моя
мама, сестра Аньца і я. А сьомою була Юстина Барткова. Вона потім
вийшла заміж за хлопця з Мшани, він з родини Ваньци.
Поїзд їде, а ми стоїмо. Жінки вже старші, а моя мама нездорова ще,
недавно ж дитину вродила. Але якийсь чоловік сидів на лавці з жидами*
і чув нашу розмову. А він був десь з Галичини, українець, чи з теперішньої
Львівської, чи з Тернопільської області, десь звідти. То він і питає: <<А звідки

ви їдете і куди?,>. Ми все йому розповіли, як то було. Ну, а куди нас везугь,

ми не знаємо. <<Ми їдемо до Австрії,

-

каже він,

-

я маю супровід. Маю 60

років, я вояк, мене відпустили додому, але там мене не пропускають, бо
там росіяни, то маю супровід до Австрії. Там піду на роботу.,> Та й він що?

Запхав руку за пазуху, почав навмисно чухатися, ніби вибирати воші,
бити їх, розкушувати. (А насправді він мав чисту теплу спідню білизну, а
перед тим добре вимився, викупався.) І євреї почали потрохи від нього

відсуватися. Та й тоді мама собі сіли, з другого боку сіла Дохнячка. Ну а

дівчата стояли. Так ми приїхали до міста Байц**, недалеко від міста rрац
*Жиди

-

нормативна, офіційна назва євреїв у Галичині на той час.

**Вайц (нім.

Weiz) - містечко, центр округу в Австрії, в федеральній
землі Штирія. Грац (нім. Graz) - друге за величиною місто Австрії,
знаходиться на південному сході країни, центр федеральної землі Штирія.

У передмісті Грацу в час Першої світової війни знаходився концентраційний
табір Талергоф, один з перших у Європі в ХХ столітті. Сюди австро
угорська влада спрямовувала переважно жителів Галичини та Буковини,

які симпатизували Російській імперії, або ж тих (їх було більшість), кого
влада такими вважала. Зокрема, тут утримували майже дві тисячі лемків,

серед яких - чотири особи з села Тильова.
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(в тій місцевості був Таперrоф). Там нас дапи до якогось підприємця, що
мав свою броварню, виробляв пиво і горілку. У нього був двоповерховий
дім, і ми там жили. Через кілька днів туди прислапи біля сотні чоловіків,
які мапи по шістдесят років, і їх відпустили з війська, а додому вони не

могли дібратись. Вони на озері різапи лід і завантажувапи ним підвапи.
Коли ми туди прийшли, то мама зразу взялися за прання. Вони мапи

кожух і решту одежі - довгу сорочку, подолок, кабат (трусів тоді жінки ще
не носили). Випрапи все і повісили сушити на шнурок біля печей. В
тому запі були дві бляшані печі. В ньому відбувапися вистави. Тоді крісла
виставили надвір, і ми там жили. Ми поснули, а одежа, що сушилася,
згоріла. Ми запишилися голі, мама тільки в тому кожушку. Лежимо на
ліжку чимось накриті і не можемо встати. Про це сказапи нашому

господарю, він прийшов, подивився і сказав, що в суботу прийде пані і
принесе нам одежу. Перечекапи ми п'ятницю, нікуди не виходили, а в

суботу прийшли дві пані і принесли нам трохи одежі. етапи вони на
сходах в запі і нас кличугь <<КОМ, ком~. Ми прикрилися рушниками і
хустками і підійшли. Вони нам пороздавапи по росту одежу, яку мапи.
Мені дапи штанці, Гані спідничку, жінкам спіднички і сорочки. На другу

суботу прийшло пань, може, з вісім і принесли з собою більше одежі.
Роздапи жінкам і дітям, а потім і чоловіки почапи підходити. Ще потім

приходили кілька разів і одягнули нас. Дапи нам теплий одяг на зиму і
літній на літо, нижню одежу, черевики, туфлі, чоловікам

-

капелюхи і

краватки.

Про бабу з Нацею, моєю меншою сестрою, ми нічого не знапи. Тоді
мама написапи лист до уряду, де такі і такі люди є, які тоді і тоді були в
Мішкольці - мама вміли писати. На перший лист відповіді не було, а після

r

другого відписапи, що вони знаходяться в Угорщині в мінді* і що їх
перевезуть до Австрії в табори, і що нас також заберугь і поселять в ті
табори. А ми вже там пробули два роки. Потім побудувапи барак і нас

дапи до того бараку. І поставили ще один барак,

-

а туапет був тільки

один, і треба було довго чекати. Раз я не дочекався і це мені запам'ятапося

на все життя. А їсти нам давапи грийцайк

-

суп з коріння пирію. Він

вибирається, коли боронують поле. Його сушать і ріжуть на січкарні.

*

Гмюнд або Гмінд (нім. Gmund) - місто, центр однойменного
округу землі Нижня Австрія. У роки Першої світової війни у Гмінді
функціонував табір для галичан, вивезених із районів воєнних дій.
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Німці бідні на їжу, в них земля погана. Вони жили завдяки своїм рукам і
голові, бо багато працювали і були винахідливими: видумували всякі
машини, купували землю в Росії і в інших краях, де вдавалося.

r

Потім прийшли люди з того мінду. Але не всі, бо там кинувся тиф, і
багато людей повмирало. Помер мій вуйко Панцьо, моя баба по мамі.
Друга баба по батькові (вже туг) також захворіла тифом, з нею була

Наця. Їх дали до іншого барака, він був огороджений колючим дротом.
Людей з нього не випускали, щоб нікого не заразили. Ми хотіли забрати
Нацю від баби, щоб не захворіла, але вона відвикла від нас і не хотіла іти
від баби. Ми до неї ходили, купували їй цукерки, і якось нам вдалося

намовити її. Мама домовилася з вартовим, що там охороняв, як би її
забрати. Сказав, щоб скочила до канави, що копали для каналізації, коли

він відвернеться і перейшла попід дріт на ту сторону. Ми так зробили і

r

взяли її до свого барака. Коли вони ще були в мінді, то Наця ходила
жебрати. Люди їй давали, бо то дитина; мадяри, які б вони не були,

-

дитину жаліли. Навчилася трохи говорити по-мадярськи і ходила поміж
людей.

Були ми в Австрії три роки, поки війна закінчилася. Потім почали нас

відпускати в свої повіти. Російські війська відступили від Карпат. Але
почалася революція. Солдати все кидали і втікали через гори на Україну
і в Росію.

Не всі люди з Тильови були в Австрії. З нижнього кінця не встигли
вигнати людей. Також частина людей з тих, що гнали в Австрію,
повернулися зі словацької сторони до спаленої Тильови. Ще деякі
поховалися, коли виганяли. Пізніше, коли російські війська відступали з

Лемківщини перед австрійсько-німецькими, то деякі тилівці з ними втекли

на схід

-

одні на Волинь, інші опинились десь аж біля Астрахані. Потім

повернулися назад. Залишився тільки Панцьо, мій стрийко, він там

оженився. Взяв землю і почав господарювати, розбагатів. Ми потім
дізналися, що його розкуркулили, а куди дівся, ніхто не знає. Напевно, не

повернувся із Сибіру.
А Барвінок був тоді спалений, як і Тильова.
Після війни мешканці повернулися до свого спаленого села, будували

тимчасові хатинки і помаленьку почали господарювати. А пізніше

будували хати, а влада їм допомагала. Потроху відновлювалося життя.
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На зароfіітяи до Ьерияи
В середині ХІХ століття в Європі була відмінена панщина і селяни

могли докупити собі землі, бо панам невигідно було наймати
робітників і вони землю розпродували. В кінці ХІХ і на початку ХХ
століття лемки масово їдуть за океан, щоб заробити грошей,
докупити землі і поправити своє родинне господарство. Сільські

господарства на Лемківщині були дрібні, сімейні. Дітей в сім'ях було
переважно більше п'яти, хтось з них залишався при батьках, хтось
ішов в прийми, а решті потрібно було творити сво·і нові сім'ї,

будувати хати, розпочинати господарство. Під час Першої світової

війни Лемківщина була дуже понищена, і тоді виникла ще більша
потреба в заробітках за кордоном для відбудови господарства.
Але вже на початку двадцятих років Сполучені Штати Америки

закрили в'їзд для емігрантів. Можна було їхати хіба що до Канади,
де заробітки були менші, як у США. Крім того, ставало все важче
знайти роботу. Криза в тридцятих роках в Канаді дуже погіршила

.

.

становище ем1грант1в.

Мій дядько, батьків брат, поїхав в Канаду ще юнаком. Туди

приїжджали дівчата-лемкині зі США, які вже там народилися, брали
шлюб з хлопцями-лемками і забирали їх в США. Так і мій дядько
потрапив з Канади в США. Але переважно було інакше: чоловіки

женилися і тільки після цього їхали на заробітки. Мій батько

оженився і через кілька місяців поїхав до Канади. Мабуть, поїхав
за гроші, які мама отримала від свого батька як придане. В нас були
борги і потрібно було віддавати. То був 1929 рік, роботи для
емігрантів там тоді було мало. Батько стояв довго на біржі, поки

знайшлася якась робота, потім декілька тижнів попрацював, робота
скінчилася - і знову на біржу. (До речі, в

1965 році тетаАнна, мамина

сестра, приїжджала з Канади і розказувала, що економічне

становище там значно покращилося аж тоді, коли почалася в Європі

Друга світова війна.) У тридцять другому році батько вирішив
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нелегально перейти кордон і піти до брата в США, але не вдалося.
Був затриманий, відсидів три місяці в тюрмі і був відправлений назад
у Польщу.

Чи кожного лемка біда гнала за океан? Ні, не кожного. То чому

їхав? Щоб розбагатіти, бути кращим або принаймні не гіршим за

інших? Ні, це лемкові не було притаманне. Їхав, як всі інші чоловіки,
бо було престижно поїхати і побачити світ. Це подібно, як зараз
отримати вищу освіту. Деяких заробітчан захопила там Друга
світова - і їх сім'ї залишились без господарів.

/

Поштівка з написом «Це церква. Це плебанія,

яку шановна пані добродійка знає з давніх років.»

Таку кореспонденцію з видами Тиляви у 1913році отримала
дружина короснянського скульптора Анджея Лєніка.
Очевидно, це гірське село було традиційним місцем відпочинку

для мешканців Коросна. З книжки Єжи Зелінського <<Pozdrowienie

z DukJi>>, видавництво «Ruthenus», Коросно" 2004р.
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Ocoimct
В нашому селі в ХХ столітті мало не кожна людина вміла читати,

писати і рахувати. Моя мама читала повільно, а батько читав швидко

і багато, баба по мамі Анастасія Шафран з Терщани синам і дочкам
у Німеччину листи писала на друкарській машинці. Машинку їй

привезли з Німеччини, букви на ній, мабуть, були латинські. Лемко,
вивчившись, переважно міг стати вчителем, військовим або
священиком. Але священиками в більшості випадків ставали діти
священиків. Селяни не в змозі були вчити своїх дітей у вищій школі,
а якщо якось вивчили дітей, то вони працювали для чужої держави,

для чужого народу. Для селянина досить було стати господарем -

1в1н

тим гордився.

Щоб бути добрим господарем, потрібно було багато знати і

вміти робити. Не менше потрібно було знати і вміти робити і
господині. Часто жінці доводилось робити і чоловічі роботи, коли
чоловік помер, не повернувся з війни, з концентраційного табору
або знаходився на заробітках за океаном. Тоді жінка для деяких
робіт когось наймала, хтось з родичів помагав, але найчастіше самій

приходилось робити різні роботи. Моя мама не вміла робити
чоловічих робіт, бо у неї дома в Терщані було кому ті роботи робити,

а коли прийшла до дому мого батька до Тильови, то там потрібно
було й такі роботи виконувати. Чоловік моєї баби Марії не
повернувся з Талергофу, а батько скоро після весілля поїхав до
Канади. Баба вміла робити чоловічі роботи, але була вже старша і

нездорова. Мамі доводилось дрова рубати, робити всі роботи,
пов'язані з кіньми. Найтяжче їй було давати собі раду з норовливою
кобилою, яка нікому не давала на себе сісти, - а часто потрібно
було їхати верхом. Поки ту кобилу вдалося призвичаїти до того,
щоб на неї сідати, вона багато разів скидала маму з себе.
Найголовніше було привчити дитину змалку до сільської праці,
до всяких господарських і домашніх робіт. Ці знання передавалися
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від батьків до дітей на практиці. Найважливішим для дівчини, яка
виходила заміж, була 'Гі працьовитість. Невміла, лінива красуня
нікому не була потрібна. Баба Марія, будучи вже тяжко хворою,
моїй мамі, - своїй невістці казала: <<Мені вже не довго бути з вами,
Катерино, залишаю Владка і Єву на тебе. Владек слухняний, він

нехай буде біля тебе. А Єву віддай служити, щоб навчилася
працювати, бо вона тебе не буде слухати і нічого не навчиться>>. Іти
<<служити>> (тобто іти в найми) на Лемківщині не було приниженням.
В кого було багато дітей, давали їх служити. Наймита називали тут
<<слуга>>. З ними господарі поводились, як із членами своєї сім'·;,
разом з тим були до них вимогливими, дарма їх не годували і не
платили. Служниць називали кухарками.

Батьки повинні були бути добрими вчителями і вихователями для
своїх дітей, а діти слухняними учнями, щоб стати добрими

господарями і бути готовими створити свої сім'ї. Батьки повинні
мали бути добрим прикладом для дітей, бути авторитетними, карати
дітей справедливо. Колись чув в радіо <<Свобода>>, як якась єврейка
розказувала, що лемки дуже суворо виховували своїх дітей. Так,

вони були вимогливими, це правда, але все ж не такими, як євреї,
які були надзвичайно вимогливими до своїх дітей. І, власне, завдяки
тій великій вимогливості до дітей євреї добиваються великих
результатів, і це їм допомагає давати собі раду, будучи розсипаними
серед чужих народ1в.

У школі діти вчилися читати, писати, рахувати, а також вчили

релігію і інші предмети. Школи в селі були початкові, чотирикласні,
але вчилися в них сім років. В третьому класі вчилися два роки, в

четвертому - три. В малих селах шкіл не було, діти ходили до більших

сіл. Дітей в школах було небагато, тому в шкільних будинках було
тільки одне або два класні приміщення і приміщення для сім'ї вчителя.

Вчителів було не більше двох. Хоч в школі вчилися діти у дві зміни,
вчити сім класів в один день для одного і навіть для двох вчителів

було дуже складно. В одному приміщенні вчитель іноді працював з

двома і трьома класами. Діти часто пропускали уроки, бо навесні і
восени було багато роботи в полі і потрібно було допомагати батькам,
а взимку не завжди було в що тепле взутись, щоб іти до школи.
Дівчат батьки часто забирали зі школи вж·е після третього

четвертого року навчання, бо потрібно було доглядати менших
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дітей, допомагати на господарстві. Інспектори перевіряли навчання

в школах, знання учнів, бо вчителям держава платила; але це не
могло нічого змінити. Наприкінці ХІХ і на початку ХХ століття

хлопцям школа була потрібна, бо їхали на заробітки за океан і знання
ставали їм в пригоді. Також коли хлопців брали в армію, то

грамотним було легше. В селі шкільні знання потрібні були для
купівлі, продажу, писання листів, читання газет, вираховування

кубатури дерев. Мій батько встиг закінчити сільську школу ще до
початку Першої світової війни. Він казав мені, що уроки математики

і німецької мови давав йому додатково його дядько Іван Пушкар.

До цього часу зберігся блокнотик, переписаний батьковою рукою
з таблицями для обрахунку кубатури дерева. Також він казав, що
після трьох років перебування в Канаді кожне англійське слово,
яке знав, -

міг і правильно написати, тобто міг говорити і писати по

ан гл і йськи.

До входу Лемківщини в склад Австрії шкіл в селах було дуже
мало, вони утримувалися сільськими громадами, а вчителями були
священики і дяки. Австрійська влада видала указ про початкове

навчання всіх дітей рідною мовою. Але в лемківських селах
нормально запрацювали школи аж у 80-их роках ХІХ століття. Раніше

навчання відбувалося на мові, близькій до церковної, але
пояснювати і розказувати все дітям вчителі повинні були на
розмовній мові. Матеріальні витрати забезпечувалися опікунами
шкіл в селах і державою.

Школа зі сторони церкви

92

За Австрії в четвертому класі вчили і польську мову. Потрібно
сказати, що хоч поляки і євреї, що жили в підгірських містах, не

вчили лемківської мови, але Гі добре розуміли. А деякі навіть добре
нею говорили, особливо ті, що робили закупівлі по лемківських
селах. Після відновлення польської держави в початкових школах

навчання за законом повинно було проводитись на мові
народностей, що входили в склад Польщі, як було і при Австрії,
Але польська влада всякими способами намагаласs:~ обійти ті свої
закони і вести навчання польською мовою. Час становлення
польської держави був складний і дуже заполітизований. Не було
єдності у владі, вона ставала то демократичною, то авторитарною.

Справа стосовно мови навчання в Тильові тягнулася кілька років на
різних рівнях -

Шкільної Повітової Ради в Коросні, Окружної

Шкільної Інспекції у Львові, Міністерства Релігії і освіти в Варшаві.
Про це, як і про перехід в Тильові на православ'я, варто розказати

більш докладно.
Все почалося з того, що в

1925

році священик Іван Шкільник

зібрав підписи батьків школярів за навчання рускою (українською)
мовою. Священик був українського політичного спрямування, і він
добивався, щоб в школі велося навчання тільки на рускій мові*.

Школа зі сторони шосейної дороги, справа

-

старий корпус,

зліва добудовано новий
*Руска мова, польською jezyk ruski -

польська назва давньоруської

мови, а також давня польська загальна назва мов усіх східніх слов'ян. На

той час у Польщі так офіційно звалася, зокрема, і українська літературна

мова, а також і різні діалекти. Стосовно лемківських діалектів також
вживали термін

j~zyk ruski.
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Перед тим, в

1924-1925 навчальному році навчання у школі в Тильові

велося на рускій мові. У цьому році, очевидно, прийшло
розпорядження з міністерства про перегляд раніше прийнятих

постанов. Тож отець Шкільник зібрав на плебанії батьків, діти яких

повинні були іти до школи першого вересня

1925 року і запропонував

їм вимагати від влади подальшого навчання в Тильові тільки на рускій

мові. Для цього було складено лист-прохання, до нього долучено
список батьків, і священик казав кожному тут підписатися. Польська
Шкільна Повітова Рада в Коросні, мабуть, мала вказівку згори, щоб
не допустити навчання на рускій мові, тому створила комісію і
послала до Тильови.

Та комісія працювала в Тильові

5 і 17

червня

1925 року.

Батьки

не тільки підписалися, кожним з батьків була подана ще і окрема

заява на навчання рускою мовою. Комісія викликала батьків і
допитувала, чому вони не хочуть, щоби їх діти вивчали державну

мову. Щоб не допустити навчання тільки рускою мовою, комісія
основну увагу звернула на пошуки неправильного оформлення

підписів батьків в списку і підписів в заявах. Тож вона виявила

багато недоліків і невідповідностей в оформленні документів і
склала протоколи стосовно кожного підпису в списку і у заявах,

де підписувалися батьки. Більшість заяв комісія визнала
недійсними. І після цієї процедури багато батьків злякалися і
погодилось на двомовне навчання. У донесенні Повітової Шкільної
Ради в Коросні до Шкільної Окружної Інспекції у Львові
зазначалося по пунктах, чому й інші підписи і заяви не можна

визнати за дійсні і писалось про те, що більшість батьків
погодилось на двомовне навчання. От деякі пункти з цього
донесення (переклад з польської}:

<<У двокласній загальній школі в Тильові до того часу була руска
мова, хоч люди тут не говорять рускою мовою, а лемківським
наріччям складеним з польської, рускої і словацької мови з
польським наголосом>>. І ще: <<Із зізнань заявників виходить, що

греко-католицький священик в Тильові займався агітацією за
навчання тільки на рускій мові, він казав підписуватись на

підготовлених заявах, що засвідчує протокол Лр.

35., (... } а яку

гарячкову агітацію і махінації проводив, доводить протокол Лп.

49,

в якому війт Олексій Гавриляк добровільно визнає: <<При
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підписуванні заяв я був, як усі, але не можу запевнити твердо, що
всі підписалися на заявах власноручно, іноді підписувала донька за

маму, або хтось інший.>> <<Підтвердження підписів війт не підписував,
тільки священик>>.

Не дивлячись на те, що закон був на стороні батьків, комісія
знаходить, що документи неправильно оформлені, розглядає

батьків як противників польської влади, священика як злочинця.

Комісія більшість заяв визнала недійсними, і від 33 батьків добилася
згоди на двомовне_ навчання, Очевидно, священик слабо агітував.
Шкільна Окружна Комісія у Львові прийняла постанову про
навчання в Тильові на двох мовах

-

польській і рускій, згідно з

вимогою міністерства. Окрім донесення до Окружної Інспекції,

було послано ще багато різних документів, з яких дізнаємось, що
у Тильові в той час війтом був Олексій Гавриляк, що в Тильові
проживали 703 особи, з них 691 рускої національності, що в школі
в Тильові в 1924-1925 навчальному році вчителями були Михайло
Копчак і Іван Патроник. Михайлу Копчаку на той час було 68 років,
він не жонатий, Іван Патроник працює недовго, його дружина є
вчителькою в Барвінку, мають троє дітей. Також дізнаємось, що в

тому році в школі було 83 учні, з них 4 були поляками; першого
року навчання було 11 учнів, другого - 5, третього - 16, четвертого

- 25, п'ятого - ЗО, шостого і сьомого ще не було ні одного, бо
навчання після Першої світової війни відновилося аж в 1920 році.
12 грудня 1925 року була прийнята постанова про двомовне
навчання в Тильові, про що повідомляло оголошення, вивішене

в сільській rміні. Цю постанову можна було відкликати на протязі

14 днів від її оголошення, що й було зроблено. Але чиновники
від освіти розглянули ту апеляцію і послали до Львова ще більш
rрунтовне донесення на захист двомовного навчання. Комісія у
Львові в свою чергу вимагала нових донесень, пояснень,

додаткових відомостей від чиновників з Коросна. У новому
донесенні подаються

аргументи, які подавалися в першому,

але їх набагато більше із ширшим обrрунтуванням потреби в
двомовному

навчанні.

Ось

донесення

зроблене

після

відкликання постанови про двомовне навчання (в перекладі з

польської).
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Постанова Шкільної Ради в Коросні

до Шкільної Окружної Інспекції у Львові
<<Мешканці rміни Тильова внесли відозву проти постанови Пана
Інспектора Львівського Шкільного Округу, виданого

12 грудня 192 5

р., яка постановляє, що в загальній 2-класній школі в Тильові замість

рускої мови запроваджується навчання двомовне, польською і
рускою мовами. Оголошення постанови вивісило керівництво rміни

в Тильові

9

січня і зняло

24

січня

1926

р. в приміщенні rміни, а

відкликання надійшло поштою до Шкільної Повітової Ради в Коросні

11

січня

1926 р.
Стверджую, що:

а) заяву про руску мову навчання внесло 45 батьків

55 дітей, з них не

50 дітей шкільного віку;
б) що 11 заявників не зголосилось 5 і 17 червня 192 5 р. в Тильові до
підтвердження автентичності підписів про 16 дітей, що мають шкільний
вік, а їх заяви визнані за недійсні, тому з 50 дітей залишається 34;
всі були у шкільному віці, то залишилося

в) що в двох заявах стосовно двох дітей є власноручні підписи,
підтверджені війтом, а в протоколах є хрестики неграмотних, це заяви
Войцьо Пелагії і Кукуляк Марії, то вони не зараховуються і залишається

32

дитини;

r) що протокольне підтвердження відбувалося в присутності Михайла
Копчака, директора школи, який в Тильові працює 46 років без перерви
(русин), Олександра Гавриляка, начальника rміни, Андрія Юровського,
радника rміни і Станіслава Світніцького, заступника шкільного інспектора
вКоросні;

д) що греко-католицький священик отець Іван Шкільник зайнявся
дуже активно агітацією за руску мову, бо, як визнають заявники, все

відбувалося за вимогою священика на плебанії; він доставив заготовлені
формуляри, сказав їх підписувати присутнім за себе і за відсутніх, а війту
казав підписувати їх і поставити печатки;

е) що всі заявники в кількості

34

зголосились до протоколу і

вимагали рівнозначного навчання в місцевій школі рускою і польською

мовами, а 4 заявники, яких заяви не прислано, добровільно зголосились
до протоколу і вимагали не руску мову навчання, а однаково руску і
польську;
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є) що на відкликанню є

44 підписи,

з них

6 хрестиків з

підписами

свідків, а з 44 підписаних

13, які не вносили ніяких заяв, тому залишається
тільки 31 підпис, а з тих 6 осіб, які до протоколу не зголосилися, підписи
є недійсні, то залишається 25 підписів, а з них є два, яких заяви є недійсні,
бо хоч на заявах є їх власноручні підписи, а на протоколах хрестики
неграмотних; це Войцьо Пелагія і Кукуляк Марія, то залишилося

23 підписи

25дітей шкільного віку;
ж) що достовірність

4 підписів

є спірними; на одній заяві є підпис

Лєчико* Биліца (по-польськи), на протоколі Лешко Биліца (по-польськи),
а на відкликанні Биліца Леон (по-польськи)

- (1 дитина); на другій заяві

Гриць Гавриляк (по-руски), на протоколі Гавриляк Гриць (по-руски), а на
відкликанні Гавриляк Гриць (по-польськи) з іншим характером письма

-

(1 дитина); на третій заяві підпис Гнат Ришко (по-польськи), на протоколі
хрестик неграмотного, а на відкликанні Гнат Ришко (по-руски), - (1
дитина без вказання віку); на четвертій заяві Тацина Ришко (по-руски),
на протоколі Ришко Тацинна (по-руски), а на відкликанні Ришко Татка
(по-руски) з іншим характером письма

підписів і

- (1

дитина); залишилось

19

22 дитини;

з) що в Короснянському повіті немає в руских rмінах рускої мови, яка
вживається в східній частині держави**, наприклад в Сокальському,
Чортківському повітах, а тільки наріччя, складене з рускої, польської і

словацької мов, яке так само може бути польським, як і руским, або
словацьким; а селянин грецького обряду*** не називає себе русином, каже,
що немає рускої чи польської мови, тільки є посередня; наголос цієї мови
є польський, на передостанньому складі; приклад слів: <<студено, єден,
чотирдисят, єст, хижа»-•.
Читання руского тексту в школі для розуміння вимагає пояснення
кожної фрази і щоп'ятого слова. Діти після закінчення школи не володіють
*Лєшко - Лех, Тацина, Таця - Тетяна.

**Йдеться про сучасні Львівську, Івано-Франківську, Тернопільські
області.
***Селянин грецького обряду -

греко-католик. Твердження про

посередню мову вигадане.

**** Тут

і далі чиновники, маючи свою мету, підкреслюють різницю

між діалектом середньої Лемківщини і діалектами Східної Галичини, а
також літературною мовою Галичини.
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насправді рускою мовою і не будугь нею володіти, бо занадто сильним є
вплив польської мови*.

Вношу вимоrу про відхилення відкликання батьків дітей rміни Тилява
стосовно запровадження двомовного навчання в загальній 2-класовій
школі в Тильові. Додаю такі акти:
з

1) 34 заяви батьків, що вимагають для 55 дітей рускої мови навчання
протоколами, написаними 5 і 17 червня 192 5 року в Тиляві, в яких

вимагають двомовності в школі;

2) 11

заяв тих батьків, які не зголосилися до протокольного

прослухування;

3) 4

протоколи батьків, заяви яких не прислано і які добровільно

зголосилися до протоколу;

4) список 45 заявників, їх дітей, місця проживання і дати народження,
підтвердженими шкільними метриками;

5) список місця проживання дітей і їх родичів;
6) витяг зі списку людей;

7)

оголошення Пана Інспектора про двомовне навчання в школі в

Тильові;

8) відкликання від постанови з конвертом;
9) список актів.
Керівник.

Напевно, ще було багато донесень і різних вимог, які не
збереглися, але, не дивлячись на небажання шкільних органів
дозволити навчання тільки рускою мовою, постановою від

24

березня 1927 року все-таки було відмінено постанову від 12 грудня

1925 року про двомовне навчання

в школі в Тильові і діти навчалися

знову рускою мовою.

В

1930-1931, 1931-1932,

1933-1934навчальнихрокахшколав

Тильові була чомусь однокласна, але з двома вчителями. 18 березня

1934 року

Шкільна Інспекція в Коросні звертається за дозволом до

Львова про двокласну школу.
*Насправді діалекти центральної Лемківщини, а зокрема говір села
Тилява та довколишніх сіл не підпали під великий вплив польської мови, з

польської було запозичено лише декілька слів.
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18

травня

1933

року Повітова Шкільна Рада в Коросні посилає

звернення до Шкільної Окружної Інспекції у Львові від
для

83 заявників
149 дітей за руску мову навчання, а від 11 заявників для 23 дітей

за державну мову навчання. Вона отримує відповідь, що цього року

зміни мови не може бути тому, що, згідно з наказом міністра, ще не
пройшло сім років з часу останньої зміни мови в тій школі. То зміна

мови може відбуватись аж в

1933-1934

навчальному році.

Очевидно, Шкільна рада в Коросні хотіла знову домогтися
двомовності в школі в Тильові. В тому ж році на конференції за
участю повітових старост і шкільних інспекторів західної частини

Лемківщини було ухвалено запровадити в лемківських школах

навчання на лемківській мові. Також було заборонено читальні
<<Просвіти>> і товариства ім. Качковського.
Після захоплення Польщі Німеччиною лемківська мова в

лемківських школах була замінена на українську*. Пам'ятаю, як
школярі ішли колоною і в кожного в руках був маленький жовто
синій прапорець.

Я пішов до школи в

1943 році. У школі тоді працювало подружжя

вчителів. Пам'ятаю про школу тільки, що вчив нас вчитель, а не
вчителька. Вікна нашого класу виходили на поле, а уроки релігії

священик проводив в іншому класі, що зі сторони дороги. У класі
над дошкою висів плаский чорний дерев'яний хрест. Перший урок
щодня починався з молитви. Якось вчитель, проходячи, зупинився

біля мене, а мій буквар був розгорнений десь при кінці. Це було,
мабуть, на початку навчального року. Вчитель сказав мені там
прочитати якесь слово

-

я прочитав, в1н н1чого не сказав

I

п1шов

далі. (Батько навчив мене читати і рахувати ще у дошкільному віці).
Більше нічого не пам'ятаю про школу. Кількох людей з Тильови

розпитував про школу, і всі слабо пам'ятали, не могли точно сказати,
якою мовою велося навчання. Але про фронт пам'ятали навіть
найменші деталі .

... Мені

відома тільки одна людина з Тильови, що одержала

вищу освіту. Це був брат моєї баби по татові Іван Пушкар, який
став офіцером австрійської армії. Це була непересічна
*Мається на увазі літературна мова Східної Галичини.
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особистість.

Про

нього

розказували

легенди

цілком

протилежного змісту. Розказували, що коли до нього прийшов
тато в чугані і керпцях, то Іванові стало соромно, він до тата не

вийшов, переказав, що хворий.* А інша історія розповідає

навпаки, що Ваньо радо вітав своїх батьків і односельців, які
приходили до нього в Перемишль. Очевидці розказували, що Іван

дуже строго муштрував вояків на плацу, особливо поляків, а коли
його про це запитували, то відповідав: <<Хай не вислужуються
перед цісарем!>>. Після війни Іван оселився у Чехословаччині, там
одружився

I

працював суддею.

У нашому селі велика частина оброблюваної землі знаходилася
на рівнині і селяни займалися рільництвом. Тилівці не займалися

ремеслами. Правда, в селі був млин і тартак, то за Австрії тут різали
дошки, бруси, виготовляли rонти і відправляли за кордон. Тож
тилівці не надто прагнули торувати свій життєвий шлях наукою.

Лемківські діячі намагаються відшукувати відомих людей серед

лемків, щоб показати, що є ким пишатися, що лемки також щось

вартують, як і інші народи. Але ті відомі люди на Лемківщині були
переважно з священичих родин і навіть не завжди походили з лемків.

Тому стверджувати, наскільки той народ в загальному був
талановитий, складно. Здається, що всі народи на землі мають

приблизно однаковий розвиток і однакові таланти, а все залежить

від умов, в яких вони знаходяться. Якби лемки мали відповідні
школи, то могли би проявити свої таланти в більшій мірі, як
представники інших народів, бо жили серед прекрасної гірської
природи, дихали свіжим чистим цілющим повітрям, яке спонукало
до творчості. Багато лемків писали вірші, з яких видно, що лемки

здібні, але ті вірші високою поезією назвати не можна, бо їх автори
не мали школи і не знали, що таке справжня поезія.

На жаль, ми маємо тільки німого Никифора і Богдана-Ігоря

Антонича. Никифор був геніальним художником самоуком, а
Антонич геніальним поетом. Лемківщина живе в його поезіях, він

любив і оспівував їі. Його називають лемківським поетом, але, на
жаль, він жодного вірша не написав лемківською мовою. А це була
*Очевидно, саме Іван Пушкар послужив прототипом для поета Миколая
Буряка із сусіднього села Смеречне. У своєму вірші <<Няньо і сь1н Ваньо>>
він барвисто змальовує невдячного сина.
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його материнська мова. Сучасники згадують, що Антонич довго і
старанно вивчав українську літературну мову, якою писав. Доля

відміряла цьому незвичайному поету тільки 27 років. Можливо, якби
він прожив довше, то став би для лемківського народу його великим
поетом. Але цього не сталося.

Споrади моїх односельців про школу
Михайло Панцьо (Бабиїв ),

191 О

р. н.: <<До Першої світової

війни вчителем в Тильові був Копчак з Яблуниці, він помер після
війни. Тоді вчилися в <<кувку>>. Хотіли, щоби вчилися по-польськи,
але люди на це не погодились. І потім мусили уступити і
дозволили вчити по-руски. Копчак вчив сам, а потім дали
вчительку польку і вона також вчила по-руски. Коли Копчак

помер, то хотіли дати поляка, але люди сказали, що дітей до
школи не дадуть. Потім хотів піти вчителем Голюта, але його не

дали до Тильови і тоді вчителем був Фучила з Терщани. Я пішов
до школи, коли мені було десять років.>>

1924 р. н.: <<Я пам'ятаю своїх вчителів. Була вчителька
- полька Діонізія Лапуківна, - таке мала прізвище. Потім був Федорко.
Степан Рішко,

Він, напевно був лемком, бо говорив по-нашому. Полька з нами також
трохи говорила по-нашому. А до Федорка ще був Патроник, він був

недовго. Федорко дітей не мав, в нього родини туг не було, не знати,

<<
1933 р. н.: <<Я в Тильові до школи ходив чотири

чи був жонатий, чи ні.

Іван Звіринський,

роки, вчили нас на українській мові.>>

Єва Кобиля (Кирпан),

1924 р.

н.: <<Коли я ходила до школи, то

була така керівничка полька. Я ходила до школи чотири роки, але

школу добре не пам'ятаю. В нас був вчитель Федорко. Ще якийсь
вчитель був, він вчив нас співати українські пісні. Один вчитель нас
вчив по-руски, другий по-українськи, та вчителька по-польськи. То
було погано>>.

Іван Фучила,

19 34 р. н.: <<Ми з татом прийшли до школи і зайшли

до кабінщ, там була така висока вчителька, а над нею висів великий
тризуб. Більше нічого не пам'ятаю.>>
Володимир Войцьо: <<Я, здається, пішов до школи в

1939

році.

Тоді до нас прийшли нові вчителі. Були вчитель і вчителька, вчителька

101

мене більше вчила. Ми вчили українську і німецьку мови. Найкраще

мені вдавалася математика. Уроки починалися і кінчалися
МОЛИТВОЮ.>>

Андрій Турковський

(1924

р. н.): <<Своїх вчителів пам'ятаю.

Першим вчителем був Тимофій Фучила. Потім вчила нас
вчителька Пшибильська. Пізніше вчив вчитель Кох, поляк. Потім
ще якийсь вчитель вчив, прізвища не пам'ятаю. Я тільки п'ять
років ходив до школи. Одну годину вчили польську мову, одну

-

руску. Такі предмети, як географію, природу, якщо вчила
Пшибильська,

-

то по-польськи, якщо Фучила, то по-нашому.

Пшибильська, якщо хтось не слухав, казала: <<Ана, дай лапе!>> І
лінійкою била по долоні,>>

Федорко, родом з Устя Руського (сьогодні - Устя Горлицке),
працював вчителем в Тильові десь в

1931-38

роках. До нього

працював вчителем Патроник.

У ті роки тут також працювала Діонізія Лапуківна, полька. В

1939-44

роках в Тильові працювало подружжя українських

вчителів. Вони вчили українською мовою. Пам'ятаю, що в тих

учителів були два сини, вони десь вчились. Перед фронтом ці вчителі
пішли на захід. Казали, що після фронту прийшов до села їх син і

питав, де поділися його батьки. Останнім роком навчання в

тилівській школі був 1943-1944 навчальний рік, коли я був в першому
клас~.
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Рм.іrія. Перехід н.t православ'я
В історії Церкви Тильова відома тим, що у

1926 році тут відбувся

перехід громади з Греко-католицької церкви у Православну. Змінити

віру, обряд, конфесію віруючій людині колись було чимось

незвичайним. То були рідкісні випадки; таке могло статися, коли
дівчина виходила заміж за хлопця іншої віри.
Я знав про цей перехід, але чому і коли це сталося, не знав.
Односельці, яких я розпитував, по-різному пояснювали цю

Греко-католицька церква Різдва ПресвятоїБогородиЦІ: збудована

1787 року, вежу добудовано у 1879 р., з 1945р. римо-католицький
храм Вознесіння Матері Божо;: Зведення не дерев 'яного, а
мурованого храму свідчилоJ що парафія Відносно велика і (або)
заможна. У серединіХІХ ст. у селі Тилява у різніроки нараховувалось,
згідно з шематизмами,

7 79, 814, 918 греко-католиків
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непересічну подію. Семен Свягла
казав мені, що це сталося тому, що

люди не хотіли будувати плебанію
і

звернулися

до

польського

адвоката в Дуклі, щоб порадив, як
їм

бути,

бо

священик

хоче

будувати плебанію, а люди не
мають грошей на таке будівництво.
Адвокат їм порадив перейти на

православ'я. Параска Кальшицька

нарікала на свого батька, який був
писарем і займався тим переходом
Печатка греко-католицької

на православ'я в Тильові. Батько

церкви Різдва Пресвятої

після того скоро помер, а мама

Богородиці у селі Тилява. Вона

зустрічається на багатьох
документах цієїпарафіі~ які
зібрані у Центральному
державному історичному
архіві України у Львові

залишилася сама з дочками,

1 вони

дуже бідували без господаря.
Параска

вважала,

що їх

Бог

покарав за те, що батько цим
займався, що не потрібно було
цього робити .

... Християнська релігія несла в собі найвищі людські якості, які
давали людям можливість не тільки існувати, але творити найкращі

суспільні відносини між собою міждержавних
визначала ті

від загальних до особистих, від

- до сільських, сусідських, родинних. Вона

засади, за якими людина повинна жити. Одні з них

були дані Богом, інші -

прийняті Церквою. Християнська релігія

мала в житті лемка особливо велике значення. Вона робила його
тяжке життя найкращим, яке могло бути в тих умовах, в яких він
жив. Життя людини тут було коротким, а вічне життя, згідно з
релігією, залежить від того, як людина прожила своє життя на землі.
Не можливо говорити про життя лемківського народу, не згадуючи

про це, бо воно визначалося засадами християнської релігії.
Християнська релігія виникла в першому столітті в Палестині, у

четвертому столітті вона була визнана офіційно. Київська Русь
прийняла християнську релігію від Візантії аж в

народження Христа. В

993

988

році після

році київський князь Володимир ходив

на хорватів. Вважають, що до тих хорватів належали і лемки. Отже,
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Лемківщина увійшла в склад Київської держави через п'ять років
після прийняття Руссю християнства. Але існує погляд, що на
Лемківщині християнство поширилося на сто років скоріше, як у

Київській Русі, коли у Моравії проповідували учні святих Кирила і

Мефодія.*
Коли Київська Русь прийняла християнство, християнська

Церква ще не була розділена на православну і католицьку. Це
сталося аж через

66 років - в 1054 році. До цього східна і західна
частини Церкви відрізнялися тільки церковним обрядом. В 15
столітті, коли над Європою нависла загроза нападу турків на

європейські держави, на Флорентійському соборі у 1439 році була
укладена унія (союз) між Константинопольським патріархом та
Папою Римським з верховенством Папи. Московський митрополит

Ісидор (офіційно

- Митрополит Київський і всієї Руси) також

підписав цю унію, але коли повернувся в Москву, то скоро був там
схоплений і ув'язнений. У Москві не визнали цю унію, бо не хотіли
верховенства Папи над московською Церквою. Після тієї події

московська митрополія перестала визнавати над собою також владу
Константинопольського патріарха і стала цілком незалежною.Тоді

православна Церква на Україні відділилася від московської,
створила свою митрополію, яка належала до вселенської

православної

церкви

і

визнавала

главою

своєї

Церкви

Константинопольського патріарха.

У 1596 році у Бересті (Бресті) на соборі українське православне
духовенство

прийняло

Берестейську унію

-

об'єднання

православної і католицької церков, за яким було прийнято

*862 або 863 року святі Кирило і Мефодій на запрошення князя
Ростислава прибули до Великої Моравії, щоб проповідувати християнство.
Успіх їхньої місії в значній мірі пояснювався тим, що Кирило створив один

з перших слов'янських алфавітів, брати переклали слов'янською мовою
вибрані місця з Євангелія, Псалтир, Апостольські послання, а також
Літургію. На той час до Великої Моравії, де проповідували Кирило і
Мефодій, належала і значна частина території, яку ми сьогодні називаємо

Лемківщиною. Звичайно, самі місіонери не змогли охопити проповіддю

Євангелія всю країну, християнство східного обряду поширилося тут
повсюдно в ІХ столітті вже завдяки їхнім учням. Завдяки їм же ж у ІХ ст. у

Перемишлі постала єпархія східного обряду.
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верховенство папи і залишений православний обряд. Внаслідок

прийняття унії розділені колись Церкви знов об'єдналися, і для
християнської релігії це мало велике значення. Цим також було
вперше окреслено поняття <<український народ>>. Православне
духовенство, знаходячись під Польщею, зважилось прийняти унію
через польську владу, яка тиснула на православних священиюв,

ставила ·;х в упосліджене становище. Духовенство згодилося на

унію, щоб зрівнятися своїми правами з римо-католицьким
духовенством.

Очевидно, на це також мали вплив події, які в той час відбува
лися

в

Москві.

У

1588 році в Москву було запрошено

константинопольського

патріарха

Єремію

11.

Там

йому

запропонували надати патріархат московській православній

Церкві.

Оскільки

він

цього

не

хотів

зробити,

його

із

супроводжуючими особами затримали в Москві і не випускали.
Утримували їх більше як півроку і погрожували, що їх втоплять,
якщо не нададуть патріархату. Тож у 1589 році була підписана
грамота на визнання патріархату і створений Московський

патріархат. Добивались ще, щоб він отримав першість у
православній церкві, але цього вже не вдалося їм зробити. На
вселенському соборі в Константинополі в 1590 році Московському
патріархату надали п'яте місце, яке до цього часу утримується за

ним. Відразу ж після створення патріархату московський собор
ухвалив рішення про те, що право остаточного затвердження

патріарха московського має цар, що насправді означало
верховенство царя над Церквою.

На Закарпатті прийнято унію в

1646 році, Перемиським єпископом
- у 1692, а Львівським - у 1700 році. У Перемишлі довгий час
існували одночасно православна і уніатська єпархії. Галичина - і
Східна, і Західна, тобто Північна Лемківщина прийняли унію майже

на сто років пізніше від Києва. Тож в XVII ст. у Галичині була
православна Церква, а на решті території України

-

греко

католицька. А в ХІХ ст. у Галичині була Греко-Католицька Церква, а
на решті території України

-

православна. Очевидно, те, що

Галичина і північна Лемківщина довго не хотіли переходити на унію,

можна пояснити тим, що західні українські землі були близько до
польських і угорських, де міг бути більший тиск Римо-Католицької
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Церкви на Греко-Католицьку, і духовенство боялося приймати

унію, щоб з часом їх парафії не перевели до римо-католицької
церкви.

Всяке розділення для релігії є негативним, а об'єднання
позитивним. Для українського народу і, для лемків, велике значення

мало те, що після об'єднання залишився незмінним східний обряд,
тобто створилася своя Греко-Католицька Церква, яка не дозволяла
спольщити той народ. Та через півстоліття після Берестейського

собору в тій частині України, яка при Хмельницькому була
приєднана до Росії, було заборонено Греко-Католицьку Церкву і
відновлено православну. Це дало можливість Москві легше
зросійщити ту частину українського народу, яка опинився під їі
пануванням. Частина народу стала православною, частина греко

католицькою. Це для українців було негативним, бо вони, крім
територіального розділення, були розділені ще і релігійно.
Для простих парафіян зміна православної релігії

на греко

католицьку, яка була прийнята верховною владою Церкви, якогось
великого

значення

не

мала,

тому

що

змінилося

тільки

підпорядкування церкви, а все інше залишалося таким самим, як

було раніше. Вони не вважали, що їх віра змінилася.
Церквам на Лемківщині влада надавала великого значення, їм
виділялися найкращі землі. Церковні маєтки за кількістю землі

перевищували найбагатших господарів у декілька разів. Священики
наймали селян, щоб обробити ту землю, або віддавали їі в оренду.
Від податків церкви переважно були звільнені. Церковне

господарство переходило від батька до сина або до внука, якщо ті
також були священиками. Крім основної церкви в селі, до неї ще
могла належати дочірня церква в меншому сусідньому селі, в якому

також був свій церковний маєток. Наприклад, до церкви в Тильові
належала і церква в Терщані.

Священик мав можливість вчити своїх дітей у гімназіях і вищих

школах. І, водночас, живучи в селі, він був близьким до своїх

парафіян, знав їх життя, потреби, їх турботи. Священик знав кожну
сім'ю в селі, сповідав кожного, допомагав своїми порадами селянам

в особистому житті, в стосунках з рідними, сусідами та іншими
людьми. Дружини священиків також помагали селянам своїми
порадами, вони часто мали гімназійну освіту, навчалися на різних
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курс.ах. Священик був у певній мірі і представником державної
влади, оскільки Церква не була відлучена від держави (він вів
метричн·1 книги). t.вященик оув слугою 'ьожим, nастирем t-Вt>)')\
парафіян, посередником між Богом і людьми, він мав владу

.

.

вIдпускати гр1хи, тож користувався великим авторитетом у селян

.

1

мав великий вплив на громаду села. Якщо траплялися священики,

що не були такими, якими належало їм бути, тоді виникали конфлікти
між ними і парафіянами. Такий конфлікт давно був і в Тильові, але

більш достовірно про нього мені невідомо, а про той, що
спричинився до зміни релігії на Лемківщині в тридцятих роках, піде
мова нижче.

Значення релігії для людей надзвичайно велике. Жодна людина

в суспільстві не може робити всього того, що їй хочеться, отже
щоб вона могла нормально жити, і співжити з іншими, кожен Ті крок
мусить бути обмежений певними рамками - законами, моральними
засадами, юридичними законами. Але всі ці обмеження, які
накладає суспільство, все це разом не йде ні в яке порівняння з тим,
що дає релігія. Невіруюча людина може вкрасти, підпалити комусь

хату, вбити, чинити всякі злочини - тільки б ніхто не побачив. Щоб
цьому запобігти, потрібно, щоб за кожною людиною хтось наглядав.
А віруюча людина не потребувала наглядачів, вона знала, що за
гріхи може бути покарана Богом, і не тільки після смерті, але вже й

тут, на землі. І це земне покарання було ще страшнішим, як те вічне.
Багато нещасних випадків підстерігало людину, особливо селянина,
в горах на Лемківщині. Траплялися каліцтво, смерть дітей, хвороби,
пропадала худоба, горіли дерев'яні хати і ставалося багато всяких

інших нещасть, які люди вважали карою за свої гріхи. Було багато
загальних бід, які також вважалися божою карою - сльоти, посухи,
зливи, затоплення, град, приморозки, великі сніги, бурі, пожежі,
епідемії, війни. Всі жили у вірі, намагалися дотримуватися заповідей

Божих і всіх інших релігійних засад.

У неділі і в свята не можна працювати і пропускати Службу Божу,
ранком і ввечері всі повинні були молитись, під час посту, і в пісні дні

- середу і п'ятницю - потрібно було постити, хоч би раз на рік
сповідатися, не можна було мати позашлюбних статевих зближень,
жити без шлюбу, розлучатись, переривати вагітність, ворожити,

клясти, проклинати. Не можна було красти, брати чуже,
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Інтер 'єр храму Різдва ПресВятоїБогородиц,: Іконостас XVIII ст.

обманювати, ображати, гніватись, робити комусь якусь шкоду,
заздрити,

рватися

до

наживи,

несправедливо

осуджувати,

лінуватись, переїдати, бути жадібними, захланними. Потрібно було
бути чесними, справедливими, доброзичливими, милосердними,
терпеливими, бідним помагати, подорожнього переночувати,
жебракові щось дати, також пробачати, перепрошувати, прощати.

Тож нелегко було бути добрим християнином. Та хоч релігійній
людині багато що було заборонено робити, але все, що від неї
вимагалося робити, було на "ії користь. Християнська віра в лемків
проявлялася в їхніх стосунках між собою і в їхньому способі життя.
Ті релігійні засади увійшли в побут, у спосіб життя, і людина
далеко не завжди усвідомлювала, що вона так робить, бо так
вимагає від неїїі релігія. Християнська релігія і щоденне життя лемка

не були роздвоєними, вони були одним цілим, християнські засади
були своєрідним моральним кодексом для людей. Звичайно, люди

.

.

.

допускалися гр1ха, п1ддавалася спокус~ та

.

гр1шним почуттям,

в

чомусь не стримувалася, лінувалася, якісь грішні думки приходили
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до голови, іноді свідомо люди допускали якийсь гріх. Але віруюча
людина все ж намагалася дотримуватись християнських засад і не

грішити, робити добро. У лемківській громаді всі були віруючими,
люди від народження виховувались у вірі, відвідували церкву в неділі
і свята, сповідалися. Тому людині не приходило в голову
роздумувати про те, чи є Бог.

Велика заслуга Церкви на Лемківщині особливо в тому, що вона
єдина утримувала цілість лемківського народу, розкиданого по

багатьох долинах поміж гірськими хребтами; народу, який
знаходився під чужим пануванням. І не давала йому асимілюватись

в сусідні панівні народи впродовж багатьох століть, від княжих часів
аж до ХХ століття. Тільки єдина Церква, єдина релігія може
утримувати народ єдиним. Ті, хто хотів панувати світом, завжди
старалися знищити чужі релігії. Вже в другій половині ХІХ століття в

Європі під впливом антирелігійної ідеології велика частина молодих
людей відійшла від віри. Трошки пізніше це відгукнулось і на
українській молодій інтелігенції

-

Михайло Павлик, Іван Франко,

Олександр Мишуга.

Церква в побуті селян вплинула і на те, що принаймні кожен
сьомий день селяни мали відпочинок, і не тільки відпочинок, але й
свято, яке для них мало дуже велике значення. У неділю селяни

одягали святковий одяг і йшли цілими родинами, всім селом до

церкви. Вони зустрічалися одні з одними біля церкви. Кожному
хотілося з'явитись перед іншими в якнайкращому вигляді, чистими,
у

випрасуваній

одежі,

начищеному

взутті,

чоловікам

-

підстриженими. У тридцяті роки чоловіки одягали вже костюми, а

жінки були в традиційній гарній лемківській одежі. Служба Божа
людину піднімала, надавала важливості, гідності, самоповаги. Після

Служби Божої люди виходили на церковне подвір'я, зустрічалися,
раділи одні одним, хвалили одні одних, особливо дітей, що вони
великі, розумні, гарно одягнені, ділилися новинами, а також
тривогами, недугами, жартами, усмішками і довго ще не могли

розійтися. Потім купками розходилися і відпочивали. Після обіду
молодь села збиралася в одному або кількох місцях і розважалася.
Чоловіки також збиралися меншими і більшими гуртами. Вони
розповідали новини, ділилися своїми думками стосовно подій у світі

і різних сфер свого життя. То був не просто обмін інформацією.
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При такому спілкуванні поширювались, передавались знання і
досвід, виникало широке зацікавлення селян усіма сторонами

життя. Селянин цілий тиждень тяжко працював, в неділю ішов до
церкви, до Бога, розгинав спину, випростовувався, відпочивав,

задумувався над своїм життям - буттям, піднімався над своїми
буденними справами.* У неділю до нас приходили родичі з

Терщани, Смеречного, Вільхівця. Я дуже любив в неділю після обіду
ходити з батьком оглядати поле, яке в нас було розміщене в різних
МІСЦЯХ.

Церква в Тильові знаходилася посередині села. Вона була
мурована. Це була
побудована у

1787

греко-католицька церква Різдва Богородиці,
році. Зразу за церквою знаходився

цвинтар.

Поряд з церквою була школа, недалеко від церкви нижче від дороги
було <<кувко>> (будинок кооперативу з магазином). На цвинтарі на
могилах ставили дерев'яні хрести без написів. Люди пам'ятали, де

-

.

могили 1х померлих родич~ в, але з часом вони також вмирали, могили

осідали, дерево трухлявіло, хрести падали, і потім ніхто вже не

пам'ятав, де була давніше чия могила. На тих самих місцях потім
хоронили інших людей.
Польські родини в Тильові ходили разом з лемками до греко
католицької церкви, але деякі з них святкували свої польські свята,
хоч і в рускі також не працювали. Лемки у великі польські свята

старалися теж не працювати. Така толерантність сприяла добрим
стосункам між поляками і лемками. І все-таки змішування людей
*Варто додати, що дід автора по мамі, Петро Шафран з Терстяни, брав
участь у знаменитій паломницькій подорожі на Святу Землю, яку
зорганізував митрополит Греко-Католицької Церкви Андрей Шептицький.

Подорож відбулася

5-28

вересня 1906 року. Найдешевші квитки

коштували 300 корон - це були величезні гроші для селянина. Та все-таки
Петро Шафран знайшов ці кошти. Очевидно, був глибоко віруючою
людиною, і паломництво було для нього надзвичайно важливе.

З Лемківщини досить багато осіб взяли участь у тій подорожі на Святу
Землю. Безпосередньо організацією подорожі займався лемко отець Лев

Сембратович, провідником п'ятої групи паломників був відомий душпастир
і громадський діяч з Лемківщини о. Гавриїл Гнатишак, парох Криниці.
Згодом, коли і Тилява і Терстяна перейшли на православ'я у

1927 році,

було організовано паломницьку подорож до Почаєва. У ній взяла участь і
мама автора, тоді ще не заміжня

- Катерина Шафран.
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різних національностей, різних віросповідань, різних народних
характерів завжди утруднювало життя людей, В лемківських селах

мало було сімей інших національностей - по декілька польських,
єврейських і циганських. Оскільки вони жили серед лемків, то
пристосовувалися до них. Якоїсь ворожнечі між тими різними

людьми в селах не було.
В ХІХ столітті в Європі було багато протестантських церков,
також поширювалася ідеологія атеїзму, але лемки досить твердо

трималися своєї віри. Аж на початку ХХ століття той традиційний

стан у лемків був порушений. На нього мали вплив виїзди лемків на
роботи до Америки, Канади, захоплення політикою, агітація різних
політичних угрупувань на Лемківщині, Перша світова війна, політичні
зміни в Європі, подальше політичне розділення лемків, розділення
Церкви, німецька окупація і, нарешті, переселення до країни атеїзму

-

Радянського Союзу.

Без прийняття християнської релігії неможливо собі уявити життя
європейських народів в першому і другому тисячолітті від Різдва

Христового.

. .. Не дивлячись на те, що на початку другого

тисячоліття всі держави Європи вже жили на засадах християнської

релігії, царям, королям, князям затісно було знаходитись в рамках
Божих заповідей і не піддаватись спокусам. Війни, завоювання у
християнській Європі продовжувалися. Тому, хто має велику владу

над

людьми,

надзвичайно

тяжко

залишатися

людиною,

притримуватися християнських засад. Якби глави європейських

країн піднялися до такого християнського рівня, щоб між собою не
воювали і не нападали на країни, що знаходились на інших

континентах, то вони могли б об'єднати свої зусилля та захиститись
від різних нехристиянських народів. Але вони воювали, намагаючись
використовувати релігію для своїх цілей. Так, наприклад,

добивалися у вищих духовних осіб благословення на завоювання
чужих земель і держав. Звичайно, миряни і духовенство повинні

жити життям своєї держави, турбуватись Ті долею, але церковні
ієрархи не мали би благословити і підтримувати своїх володарів у
їх завоюванні чужих земель та народів, бо ті володарі не були
слугами Божими, а слугами диявола.

Великою трагедією для християнської Церкви було розділення
11 на католицьку I православну. Це означало, що Європа була
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розділена і не змогла захиститись від східних нехристиянських

народів. В

XV столітті, як вже говорилося, Церкву спіткала ще одна
велика біда - протестантство. Це вже було не тільки розділення
єдиної Христової Церкви, а виникнення нових християнських церков

на зовсім інших засадах. Засновники протестантських течій
проголошували, що їх релігії правдивіші від тих традиційних, що

були раніше. Та вже саме тільки те, що різних <<справедливих>>

протестантських церков було багато і що їх кількість постійно
множилася, заперечувало правдивість цих церков і породжувало
атеїзм.

Радянському

народові

атеїзм

насаджувався

безпосередньо, а в інших країнах Європи атеїзм ширився внаслідок
множення церков і, відповідно, релігійних поділів в межах одного
народу. Прикладом того є країни сучасно·; Західної Європи, де

релігія не заборонялася, але віра там майже зникла, вона

перетворилася в обрядові свята, в бізнес.
Наприкінці ХІХ і на початку ХХ століття в США, Канаді, куди лемки

масово їхали на заробітки, спостерігався занепад релігії. Там дуже
шкодила християнській вірі мішанина різних народів і різних релігій.

Власне, там люди були найбільше розділені. В тих країнах постійно
і всюди йшла боротьба між людьми різних національностей, рас,
релігій, партій. Спалахували суперечки також між православними і
греко-католицькими емігрантами з Галичини і Лемківщини. Ці люди

поверталися з заробітків іншими, як були до того; вони були
охоплені різними політичними ідеями та ослаблені у вірі.
У той час, на початку ХХ століття, ще й відбувається пропаганда
двох політичних спрямувань на Лемківщині, москвофільського і
народовського.

В результаті цієї пропаганди і в жорстоких дій

австро-угорського уряду проти

<<русинських зрадниюв>> у час

Першої світової війни багато лемків опинилося в австрійських
концентраційних таборах, звідки не всі повернулися. Після війни
політична пропаганда тут продовжувалася. <<Просвіта>> великі надії
покладала на українізацію Лемківщини духовенством, яке стояло

на позиції побудови української незалежної держави. Наміри були
добрі, але це після війни привело до небажаних результатів.
Парохом в Тильові ще до війни був отець Кирило Коциловський.
Він був русофільського політичного спрямування, такі ж погляди
прищеплював сво1м парафіянам. Отець Кирило повернувся

з
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Талергофу з підірваним здоров'ям і в

1924

році помер. Через рік

до Тильови прийшов молодий священик, отець Іван Шкільник*.
Новий священик був проукраїнського політичного спрямування.
Він

хотів

відразу ж

переорієнтувати

мешканців

села з

русофільського політичного спрямування на проукраїнське.

Отець Шкільник також хотів будувати нову простору плебанію
замість згорілої під час фронту. Будувати потрібно було за кошти

громади. Але на той час будувати таку плебанію громаді ще було
затяжко. Люди поверталися з фронту, з полону, з вигнання. Село

було спалене. Ходили жебрати, допомагали люди з інших, уцілілих
*Отець Шкільник Іван. Народився 1888 р., рукоположений 1919 р.,
інстальований

1929 р., жонатий.
1919-1925 - сотрудник с. Дорожів, Лучанський деканат.
1925-1929 - адміністратор с. Тилява, Дуклянський деканат.
1929 -(1939) - парох с. Гошів, Устрицький деканат.
(1939) - 1950 - парох с. Рябе, Устрицький деканат.
1950-1951 - в'язень радянських тюрем і таборів.

о. Іван Шкільник, уродженець с. Сорохів, що на Ярославщині, був
національно свідомою й патріотичною людиною. За те, ще семінаристом,
його двічі арештовували й ув'язнювали: у

на

користь

Австрії,

а в

1915 р.

росіяни

-

за <<шпигунство

1918 р. він перебував у польському

концентраційному таборі в Домб'ю.
Арештований НКВД 27 березня 1950 року, ув'язнений у Дрогобичі і
засуджений до 10-ти років, відтак засланий до Сибіру. Помер 19 квітня

1951 року в таборі Ново-Чунці Іркутської обл.
Обставини арешту й ув'язнення о. Івана Шкільника за свідченням дочки
Василини Соломон: <<Батько був заарештований 27 березня 1950 р. в селі
Рябе Нижнє Дрогобицьким НКВД за зв'язок з УПА та за наявність у нього
фіктивних посвідок про прилучення наших священиків до православ'я.

Такі посвідки батько, як декан Устрицького деканату, отримав від уже тоді
православного єп. Михайла Мельника, щоб рятувати наших священиків
від репресій НКВД. Ті посвідки НКВД найшло. Слідчі органи, не маючи

доказів ані свідків проти батька, не могли судити військовим трибуналом,
тому нас, тобто батька, маму й мене (малолітню дівчину) судило заочно
<<Особоє совєщаніє>> (ОСО) в Москві. Усім нам присудили 10 років
позбавлення волі, досмертне виселення та конфіскацію майна. Село Рябе,
де ми жили до арешту, у
повернули в

1945 р. перейшло до Польщі і ми з мамою

1957 році до Польщі, але вже до Вроцлава>>.

(З книги Михайла Козака <<Пом'яни, Господи, душі слуг Твоїх>>
Свічадо,

114

2002.)

- Львів:

сіл, родичі з Америки. Але священик не хотів цього зрозуміти. Він
наполягав на своєму. Тоді селяни звернулися до адвоката в Дуклі.
Той порадив громаді перейти на православ'я. Мешканці села так і

зробили. Слідом за Тильовою так почали чинити й інші села на
Лемківщині, цей рух швидко ширився. Про причини і привід до цього

переходу написано в літературі і багато, і по-різному, але, очевидно,
головна причина була політична. Мешканці сіл, зорієнтовані на
руске, не хотіли переорієнтовуватись на українське. Цей перехід

на православ'я назвали <<тилівською схизмою>>.*
Тут поміщені деякі уривки зі статті Петра Верхнянського

<<Православіє на Лемківщині в

1926-1931

роках>> (<<Анали

Хори прикрашає хартина <<Хрещення Русіхнязем Володимиром»

*Православний митрополит Діонізій прислав до Тиляви пароха

львівської парафії Пантелеймона Рудика, якого невдовзі замінив отець

Михаїл Іваськов. Вслід за Тилявою переходять на православ'я і інші села,
тому на синоді З 1 листопада 1927 року вирішувалося питання постання
нових парафій. Тоді ж отця М. Іваськова запропоновано на декана (тобто
благочинного

-

упор.).

А вже 17 грудня

1927

року у Львові відбувся зїзд делегатів rмін, які

перейшли на православ'я. У ньому брали участь як священики. так і миряни,
зокрема і Михайло Копчак з Тиляви. За матеріалами статті о. Романа Дубця
<<Процес повернення до православя у відродженій Річі Посполитій

(1926-

1939)». h ttp://www.pslava.info/TyljavaS_ProcesPowrotu Lemkow
DoPrawoslawia, 107072.html Джерело: beskid-niski.pl.
Після перебування в Тиляві о. Михаїл служив також на Волині, а потім
довгі роки

-

у Браїлівському Свято-Троїцькому жіночому монастирі, що у

Жмеринському районі Вінницька·~ області.
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Лемківщини>>, ч. 5, Нью-Йорк, 1993), розповідь Михайла Панця про
перехід громади Тильови на православ'я і лист дочки священика
Івана Шкільника.

Уривки зі статті Петра Верхнянськоrо
<,На факт виникнення православних парафій на Лемківщині в першій

половині ХХ століття й зокрема в

1926 -1939 роках(...) впливали не так
релігійно-віросповідні, як національні і економічні чинники.,> (... )
<,Шкільник прибув до Тиляви в листопаді 192 5 р. Вірні чекали і чекали,
чи він співатиме <,і всіх вас ... (православних),>, чи ні. Розчарування
принесла вже перша Служба Божа. Сам отець Шкільник пише, що після
Великого обходу церквою понісся шепіт
Божої,

-

продовжує,

-

-

<,українець,> ... «Після Служби

побачив групку людей, жваво дис:кутуючих про

щось під вікнами, коли я наблизився до них, почув з вуст їх делегатів їх
сподівання

-

<,ми думали, що єгомосць є русин, твердий русин, а бачимо

щось зовсім відмінне>> ... <,Причиною покинення греко-католицької церкви

була також діяльність о. Школьника на політично-національному полі.

Від перших днів перебування в Тильові він розгорнув свою агітацію, що
суперечила поглядам його вірних, що й довело до великого огірчення.
Він змагав заснувати читальню <,Просвіти,>, а коли з'явилася в нього

делегація вірних з заявою, що <,вони не хочуть туг України», запевнив їх
у невідхильності своїх намірів. Священик утручався без видимих причин

у rмінні справи та без згоди й відома своїх вірних почав будувати новий
приход й господарські будинки, парох не погодився з пропозицією

будувати поетапно

- тобто вибрану частину з запланованого. Це довело

до визначення церковної складки, яку мали сплачувати передусім члени
парафії. Вирішальне значення мав однак спір між о. Шкільником і його
вірними за зване вже слово <,православний,>. На Утрені вірні перекричали
дяка, який співав <,уrверди, Боже, віру католическу,>, що зразу зауважив їм
гостро священик. Однак на якийсь знак хустиною всі демонстративно

вийшли з церкви. Цей факт вивів о. Школьника з рівноваги, він подав у
дуклянський суд проти призвідців цього інциденту, проте нічого не
домігся;>
Польська влада дозволила громадам лемківських сіл переходити
з греко-католицької релігії на православну, але храмів тим

новоствореним православним громадам не віддавали. Люди в
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Тильові довго надіялася на те, що їх церкву їм віддадуть, та цього не

сталося. Служби Божі відправлялися понад десять років в <<кувку>>,
аз

1938 року почали відправлятись в новій дерев'яній православній

церкві, збудованій на горбочку вище Штахурової хат~.
Перехід лемківських сіл на православ'я було зупинено у 1934
році від'єднанням від Перемиської єпархії майже всіх деканатів
Лемківщини і створенням окремої Апостольської адміністрації

Лемківщини, яка безпосередньо підпорядковувалася Риму. Це
призвело до загострення стосунків у Греко-Католицькій Церкві між
галицькими

єпископами

і

Апостольською

адміністрацією

Лемківщини. Її створенням було до певної міри також припинено
подальшу проукраїнську пропаганду на Лемківщині, просвітянам із

Східної Галичини було заборонено там вести свою роботу. Тоді в
галицькій пресі лилося багато бруду на лемків, особливо в газеті
<<Наш лемко>>. У відповідь газета <<Лемко>>, що виходила у Криниці,

робила також щось подібне.*
*<<Лемко>> - це назва декількох часописів. Перша газета з такою назвою
почала виходити у Львові ще у 1911 році, спочатку лише раз на два місяці і як

додаток до москвофільської газети <<Прикарпатскоя Русь>>. Але скоро <<Лемко>>

вже як окремий часопис почав виходити в Новому Санчі, у 1913-у Горлицях.
Це перше періодичне видання, яке друкувалося по-лемківськи. Видання мало
загалом русофільську орієнтацію, критично сприймало український

національний рух у Галичині, його поширення на Лемківщину. Часопис
подавав стисло новини зі світу, ширше - новини, пов'язані з лемками. На
шпальтах <<Лемка>> містились різні поради щодо ведення господарства,

цікавинки, гумор тощо. Видання газети було перерване Першою світовою
війною, і відновлене аж у 1934 році у Криниці вже як офіційний орган Лемко

Союзу. У 1936 - 39 <<Лемко>> виходив у Львові, на той час це вже був тижневик.
Тим часом у 1926-1939 роках у США теж виходила газета з такою ж назвою,
яка згодом злилася з газетою <<Карпатска Русь>>.
У Львові в 1934-39 роках виходила двічі на місяць і газета протилежного

напряму, яка мала б називатися <<Український лемко>>, та після втручання
цензури вибрано назву <<Наш лемко>>. Видавалась українською галицькою
мовою. У кожному випуску лише один матеріал подавалося по-лемківськи.

У публікаціях газети лемків розглядалося як гілку українського народу,
негативно трактувалася діяльність русофілів та москвофілів, комуністів, а

також Православної церкви на Лемківщині.

І <<Лемко>>, і <<Наш лемко>> на своїх шпальтах гостро і нещадно критикували
своїх ідеологічних опонентів. Брудна критика виходила далеко за межі
звичайної полеміки і дуже знижувала загальний рівень видань.
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Польська влада в міжвоєнний час
вела подвійну політику, вона, з однієї

сторони, ніби була зацікавлена в

переході лемків на православ'я, щоб
більше їх відділити від українців
Східної Галичини, які старалися

прилучити лемків до себе, а з іншої
сторони, вона тим самим віддаляла
лемків далі від католицько·і церкви

.

ВІД

.
ПОЛЯКІВ.

-

Першим православним священи

ком у Тильові був М. Іваськів з Волині.
А під час війни в Тильові православним

священиком
Отець Михаїл /Васьков

був

Масік.

Так

по

прізвищу всі його і називали. Він
виглядав людям якимсь підозрілим. З

німецькою владою був у дружних стосунках, його дві дочки
фліртували з німцями. Розказувала мені Маруся Губик (Яфимина),
що перед Великоднем сповідали в церкві два священики

-

Масік і

ще якийсь чужий. Майже вся молодь почала ставати в чергу до

чужого священика. Тоді Маруся їм сказала, щоби краще
розділилися наполовину, бо від Масіка можна всякого очікувати.
Але вона також розказувала, що коли німецька влада заарештувала

Ті маму за те, що не признається, де переховується її чоловік

комуніст, Маруся звернулася до Масіка, щоб допоміг. Вона дала

йому листа від батька, який засвідчував, що він знаходиться в
Америці. Священик поїхав до Коросна і добився в німецької влади,
щоб "ії маму відпустили. А насправді батько

переховувався по

селах, але такого фальшивого листа вони справді отримали. За
якийсь час перед фронтом Масік залишив Тильову, а на його місце

прийшов високий худий монах. Коли Масік ішов, то в Терщані з
церкви хотів взяти чашу і ще якісь церковні речі. Але мій дідо Петро
Шафран, який мав ключі від церкви, не дозволив йому цього.

Після фронту і мурована греко-католицька церква, і дерев'яна
православна церкви вціліли. Пам'ятаю, одного разу в неділю ми,

хлопці, зайшли юрбою до відкритої навстіж православної церкви.
Всередині все було знищено -
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іконостас, підлога, перила хорів.

Всюди

-

солома і конячий послід, це вказувало на те, що радянські

солдати тримали в церкві коней. Після нашого переселення дерев'яну

церкву розібрали і дерево комусь продали. Керував цією справою,
очевидно, тодішній війт Кароль Круль.

Церква. Після переселення

... В Кіровоградській області ми ходили до церкви в Бабанці, це
село поряд з нашою Ахтовою. Також туди ходили ті, що жили в

Ставрівці, яка також була поряд. У Бабанці була велика мурована
церква, 'ії дозволили відкрити під час війни. (Під час війни в селах

Радянської України, в яких церкви дотепер ще не були розвалені, а
використовувались для інших цілей, дозволили їх відкрити і

відправляти богослужіння.) Перед тим вона служила колгоспною
коморою, в ній тримали зерно. Розказували, що в тридцять

третьому ця церква була заповнена зерном, а навколо неї сиділи
спухлі від голоду люди, надіючись, що їм щось дадуть.

З Плебанівки на Тернопільщині, куди в 1946 році ми перебралися
з Ахтової, ми ходили до церкви в Теребовлю. На той час* це вже
була православна церква, до неї ходили люди зі всіх навколишніх

сіл. Ми, діти, з Плебанівки, у будні ходили до школи, а в неділю

разом стояли спереду в церкві. Так було до 1953 року, поки ми
жили на Плебанівці. В 1964 році на Великдень я знову був в сво'ій
церкві в Теребовлі. Дітей в церкві було дуже мало, а з тих колишніх

учнів, які зі мною вчилися, нікого вже не побачив. Радянська ідеологія
свою справу тут зробила.
У Пересадівці на Миколаївщині, куди ми переїхали з Плебанівки,
для церкви була пристосована звичайна хата. З місцевих людей до
тієї церкви ходило <<замолювати гріхи>> тільки декілька старших

жінок. Після того, як у село були переселені люди із Західної
Бойківщини, а через два роки -

з Теребовлянщини, то почали

ходити до тої церкви переважно переселенці. Очевидно, це владі
*На той час- мається на увазі після Львівського собору

1946 року, так

званого псевдособору, на якому була заборонена Укра"інська Греко
католицька церква.
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не сподобалося, і через декілька років священик раптом
<<розчарувався в правдивості віри>>

-

і церкву закрили. Тоді люди

почали ходити до церкви в сусіднє село Калинівку, до якого було
дев'ять кілометрів. Батько і мама, поки могли, ходили туди до церкви

пішки, потім вже брат їх возив машиною. Ми, діти, школярі, в
Пересадівці перестали ходити до церкви, але в неділю і в свята

батьки не дозволяли нам нічого робити. Мама просила мене в неділю
читати Акафіст. Батько, коли вже не годен був іти до церкви,

перечитував в неділю Службу Божу.
Люди тут у неділю до колгоспу на роботу не ходили, зате

працювали в себе на господарстві. Копали городи, садили,
будували комусь гуртом хату, бо <<робить в неділю не гріх, ворувать
у людей і вбивать - гріх>>. Шкода було дивитись на тих місцевих
людей, які ніколи в своєму житті не мали свята. Батько не раз казав:

<<Люди не повинні бути черв'яками>>. Багато родин переселенців
опинилися у такому ж становищі стосовно релігії, як і наша, але

багато залежало від того в якій саме області, в якій місцевості вони
оселилися.

Тепер вихідці з Тильови на Україні ходять в різні традиційні
церкви, а також і в протестантські. Частина з них не ходить до

жодної церкви. Зараз і у Львові, і в Тернополі, і в Івано-Франківську
є храми для лемківських громад. У лемківську церкву приходять і
греко-католицькі, і православні вихідці з Лемківщини. Після

дев'яностого року, коли в Україні справді були дозволені всякі
віросповідання, тут утворилися три окремі православні церкви,
відродилася греко-католицька, існує і римо-католицька церква.

Також, крім кількох нелегальних нечисленних християнських

протестантських церков, які були раніше, в Україну з-за кордону
приїхали представники десятків християнських протестантських
церков і всяких інших з цілого світу, для яких недавня атеїстична

Україна стала

прекрасним rрунтом. Ніщо більше за релігії не

розділяє народ, і ніщо так не нищить віру в народі, як наявність в
одному народі декількох релігій. Крім того, у незалежній Україні

церква відділена від держави. Телевізійні канали ведуть цілодобово
передачі з пропагандою розпусти і всього такого, що суперечить

церковним засадам. Як у таких умовах, після сімдесяти років

перебування в атеїстичній ідеології, в українців може бути тверда
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віра, уявити собі не можливо. В селах на Сході, Півдні України
побудовано багато церков у післярадянський період, але до церкви
там ходить дуже маленький відсоток людей.

У 2009 році на місці православної церкви в Тильові побудована
капличка з ініціативи і стараннями відомого лемківського діяча

Федора Гоча і завдяки матеріальній допомозі вихідців з Тильови.

Капличка є пам'яттю про те, що на тому місці була православна
церква. А муровану греко-католицьку церкву тут у

1972 році

перетворено на костел. Кілька лемківських родин, що живуть у
Тильові, стали римо-католиками і ходять до того костела.

Розповідь Михайла Панця про перехід на православ'я
Тильова по Першій світовій війні була спалена. Залишилися чотири
хати

-

Ружилова, Гойдичова і на Дримаку* дві. Були спалені плебанія і

школа. З Тильови перед війною багато людей було в Америці, і вони
давали гроші на їх будівництво. Школа була обкладена цеглою. Плебанія
була великою. А після війни люди жили бідно, хат не мали, жили в

тимчасових будах. У той час до села прийшов молодий енергійний
священик, йому зробили план нового будинку плебанії, і він взявся за
будування. Але люди не хотіли, щоб вже починали те будівництво, бо не
мали грошей і не було де їх взяти. Тоді священик сказав, щоб підписалися,

хто не проти будівництва. Деякі підписалися. Підписався Тимцянин
Михайло, а Грубий Михайло служив в Тимцяня, і той послав його на ту
будову (Грубий був ще хлопчиськом). Там розбирали порозвалювані старі

будівлі, стіна впала на Михайла і поламала йому руки, Люди збунтувалися
і хотіли іти до суду. Але ті, що були в Америці

Іван, Геренчаки, мої тато

-

-

Дохняк Гаврило, Дохняк

кажуrь, що суд буде на стороні священика і

люди змушені будуrь давати гроші на будівництво. І тоді хтось порадив
перейти на православ'я. І з цим люди погодились. Не хотіли перейти
тільки Юровські

-

Михайло, Павло і Ясьо, також Бійтови, Тимцянини,

Круль і Чая. Бони ходили до тієї церкви, що була, а ми спочатку не мали
ні церкви, ні священика. Прийшов з Волині піп Івашко, такий з борідкою.

Спочатку відправляв в <<кувку», там нагорі був зал, нижче магазини, а ще
нижче підвали, в яких тримали товари. Колись в тому залі робили весілля,
і за це платили п'ять злотих. (У нас весілля на подвір'ї не робили, тільки

*Дримак -

північний присілок Тиляви біля дороги на Дальову.
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в хаті або в <,кувку,>.) Там зробили іконостас, царські двері. І туди ми ходили

на Службу Божу. Так продовжувалось досить довго, аж поки побудували
нову дерев'яну церкву. З тими церквами між людьми почалася незгода і
ненависть.

В Тильові було досить мудрих чоловіків, які були в Америці, в полоні
в Австрії і Росії, але біда примусила їх щось робити. А воно як почнеться,

то потім переходить межу. В нас померла дитина, і потрібно було її
похоронити. Піпии мама до священика і запитують: <,Отче, скільки це

буде коштувати?,> <,Шість тисяч,>,

- каже. <,То шість кроків до церкви і шість

-

сказала мама. Та й так без священика

тисяч?! Ні, я так похороню,>,

хоронили. А хоругви мусили дати. Але гріб запечатати отець прийшов,
коли побачив, що труну понесли на цвинтар, бо то є такий закон, що
священик мусить запечатати гріб. Оце все, що він зробив.
Потім того священика, що казав собі будувати ту велику плебанію,

забрали кудись .

...Церква мала багато поля, усе краще поле було церковне або панське.
Тоді на церкву давали скіпщину. Це з кожної копи давали по снопу (з 60
снопів - один), пшениці, жита, ячменю, оркішу, вівса, льону. То священики
мали досить. Потім коли побачили, що люди переходять на православ'я,
то це скасували, зробили менше. Люди по війні грошей не мали, а
священики вимагали. А дерев'яну православну церкву побудували пізніше,
коли люди хати побудували і трохи розгосподарились, та й помагали ті,

що в Америці були. Потім ту церкву поляки розібрали. А стара церква і
зараз стоїть, тільки з неї зробили костел.
Спогади Василини Саламон
Лист Василини Саламон

(1919-2007), доньки о. Івана Шкільника,
його написано у Вроцлаві у 2001 р. Надіслано авторкою у Київ
журналісту Наталії Кляшторній, лист публікується з Гі дозволу.
Збережено правопис оригіналу. Друкуються вперше.
<,Тилявська схизма була хитро і підступно приготовлена і поділала,

як вибух бомби серед спокійного мирного населення. У

1926

р. до

Тиляви приїхав молодий свідомий українець о. Іван Шкільник. Під час

першої світової війни околиця була дуже пошкоджена, багато хат
погоріло, втім і приходство. Священик з дружиною та трьома дітьми

замешкав у селянській хаті. Вірив, що зуміє з'єднати собі парафіян, тим
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більше, що був добрим проповідником та був селянським сином.
Намічена була будова приходства та господарських будинків з дочерною
церквою Терстяна в повіті Кросно. Там раніше парохом був о. Кирило

Коциловський (старший брат батька еп. Йосафата Коциловського*),
великий пропагатор московського православ'я і так виховував цілі

покоління.
О. Шкільник почав свою душпастирську працю з великою посвятою

та великим тактом до проблем розагітованого села. Еп. Коциловський
впровадив деякі формальні зміни у богослуженнях - і вже під час першої
Служби Божої, яку відправляв о. Шкільник,

-

почувся у церкві рух та

невдоволення. Після закінчення вірні домагалися, щоб усе було, як раніше,
заявили, що інакше перейдуrь на православ'я. Отець парох їздив у цій

справі до епископа, але відповідь була рішуча. <<Ніхто не буде мені
диктувати>>. У цей час агітатори вже мали добре підготовлених помічників.
До села спровадили батюшку, у кооперативному домі почались
відправляти перші Богослуження, перші сходини. Тим самим, тилівська
школа та <<кулко►> (так називали кооперативу) стали для околиці збірним
осередком нового схизматицького руху. Рух цей поставив собі за
завдання перетягнення на православіє усіх вірних, переняття церков,

приходства, господарських будинків та земель, які належали до парохій
в Тильяві та Терстяні. Як велика подія

-

новість притягала з околиць

людей нова віра, приїздили численно цілими громадами до <<кулка►>, щоб

послухати нових відправ. Агітатори робили своє і протягом

1929 років після Тильови, Терстяни,

1927-1928-

Королеви Рускої, переходили одна

парохія за другою. Після приходу до Тильови агітатора о. М. Іваськова
ціла майже Західна Лемківщина перейшла. Осередком була Тилява; туг, у
кооперативному домі та школі, при активності місцевих учителів

русофілів - відбувались часті збори, наради. На ті наради часто приїздив

* Йосафат Коциловський (1876, Пакошівка -

1947, Київ) - священик,
доктор філософії ( 1903) і теології ( 1907), професор ( 1907); єпископ
Перемиської єпархії УГКЦ, виходець із Чину св. Василія Великого,

блаженний Католицької Церкви. Батько єпископа Петро Коциловський

(бл. 1845, с. Пакошівка - бл. 1920, Глинне)- заможний селянин, активний
громадсько-політичний діяч, обирався послом до Галицького сейму З-го
скликання у 1870 році. В 1912 році був вибраний головою читальні

<<Просвіти>> в Глинному. Його ж батько, тобто дід єпископа Коциловського,
був економом у місцевих панів Тишковських.
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о. Чайківський із Мшани, русофіл, але гр.-кат. священик, його парохія
перейІШІа повністю, включно з дяком. Син його жартував: <,Тато правять,
мама радять, а я співаю, як сам чорт>>.

Ще осінню

26

р. мала горстка парохіян в Тиляві залишилась і не

зложила підписів під декларацією на перехід на православ'я. Ходили на

відправи до гр.-кат. церкви. Це не подобалось агітаторам й як не помогли
намови

-

почався бойкот, акти насильства: вибивання шиб, вливання

ропи до керниць, палення сіна на полі, прибивання карток з погрозами,
стриження грив та хвостів коням. При зустрічах плювання в лице,

образливі слова, кидання каменями. Одиниці тільки видержували такі
наруги

-

їх обзивали згірдлива: <,Українці>>, Були певні, що усе церковне

майно перейде на їхню власність, однак правний стан їм не дозволив на

це. Поїхали рішати ці справи до Варшави, а там їх відсилали до сойму.

Тоді рішили на власну руку насильством забрати церкви та церковні
поля і поставити цивільні власти перед доконаним фактом. Перший
атак був на церков в Терстяні; перший батюшка з Тиляви на чолі своїх
неофітів два рази вдерся до церкви. Доходило до того, що навипередки

оба священики їхали до Терстяни і хто скоріше приїздив, починав відправу.
Другим разом приїхав наступний батюшка, вибрали спеціальну групу
<,взламників>>, які через зовнішні двері від захристії дістались до церкви,

порозбивали замки головних дверей та приготовились, щоб кожної
хвилини відчинити двері. Тим часом агітатори із ба110шкою та підбуреною
юрбою, несучи хрест, хоругви та почаївську Матір Божу - прямували до
церкви. Ба110шка відчитав молитви, перехрестив двері тричі й сталось
<,чудо

-

двері відчинились>>, <,Сама Матка Баска відкрила нам двері>>,

розійІШІась чугка. Іншим разом на Великдень там у Терстяні у

-

1927 р.

мимо присугности поліції з Барвінка, не допустили о. пароха (гр. кат.),

чекаючи на чергове Богослужіння. Забрали з церкви деякі книги,
новий чорний фелон, плащаницю, яку опісля перенесено до часовні
у Вильшні. Щойно в

1931

р. після інтервенції прокуратури у Яслі

повернули. Хотіли забрати церковні дзвони з Тиляви; цю справу
порушив митрополит (правосл.) Діонізій в Мін. Внутрішніх Справ у

Варшаві. Однак дзвони були давно куплені, поблагословлені та
віддані гр. кат. громаді. О. парох загрозив їм, що як не дадуть йому

спокою, то заскаржить їх о зворот
загальної суми, призначеної на

760 (злоті чи долари?), які вони із
закуп. дзвонів (1.130.75), зібраної

емігрантами, використали на будову кооперативного дому у Тиляві.
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Ці гроші складала діаспора із довколишніх сіл виключно на закупівлю
дзвонів у Тиляві. Домагались віддання приходства, rрунтів, церковних
метрик.

1927 р. 3 липня, вчасним ранком розгістеризовані жінки (від
назвали <<бабський бунт>>) - з криком, лайкою напали на

Літом
цього

приходство, повибивали вікна, виважили ломами двоє входових дверей.
Намагались серед відгрожування виносити річи на приготовані підводи,
щоб сім'ю священика вивезти поза село. Коли ж ліжко не вміщалося в
двері

-

закинули це

Наказали до

-

домагались тільки метрик та ключів від церкви.

14 днів опустити приходство. Цієї ночі ночував на приходстві

начальник з Барвінка, йому о. парох вручив ключі від церкви зі словами:

<<У вас зброя -у ваші руки віддаю ключі>>. Начальник налякався, і ключі
віддав жінкам, які їх виціловували, танцювали з ними і пішли на радощах
дзвонити. Рівночасно скоїли напад на одну гр. кат. сім'ю, яка
прислуговувала у церкві. З Терстяни спішила поміч, а мужчини
приглядались звіддалі

-

як би потрібна була поміч.

Від цього дня поліція з Барвінка постійно перебувала на приходстві
й другий напад за

-

14 днів не вдався, винуващів суворо покарано. Від того

часу почалися різні пакости; як лиття ропи до студні, розкидання сіна,

підпалювання. Дуже терпіла рідня о. пароха від злобних людей; як тільки
парох десь виїздив, то збиралась група, яка обкидала камінням, грубою
лайкою, криками, свистами. Терпіла теж служба та діти, яким було
небезпечно вийти з дому. Спеціяльно терпіла старша дочка, яка тоді

ходила до початкової школи і часто приходила опльована, побита з
подертими книжками та одягом. Хлопці-школярі намагались притягнути

та <<КИнуrи>> до дуже глибокої студні. Учителі <<русофіли>> (Копчак і Фучила)
не реагували на знущання, й вони постійно повторялись.

О. парох не мав теж ніякої помочі під час будови приходства, треба

було шукати робітників із сусідніх сіл. Мимо всього о. парох, опускаючи
парохію осінню

1929

р., залишив приходство майже викінченим. Не

менш докучливими були судові процеси, які обвинувачували пароха:

забрання шкільних дощок на будівництво приходства,

1)

2) за проїзд одного

схизматика через приходське подвір'я. Оба процеси були програні
позивниками. Були клопоти із замиканням старого цвинтаря та

відкриттям нового, продажі поля на цю потребу. Справу теж програли.

Треба теж згадати про учителів вселюдних народних шкіл, які відіграли
руївницьку роль. Нещастя хотіло, що так, як в Тиляві, так у Терстяні
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учителями були русофіли. В Тиляві був емерит-учитель М. Копчак, а

управителем Т. Фучила, оба поставились прихильно до нового руху. Діти,
яких родичі перейІШІи на православ'я, повинні були приходити на гр.
кат. катехизацію від

7-14

років, на основі обов'язкових законів. За

намовою учителів почався бойкот гр. кат. катехизації. У Терстяні зовсім
припинили науку релігії,

-

перестали присилати по о. пароха підводи.

Парох постарався тоді місію для світської особи для навчання релігії
для дітей, бо був морально за це відповідальним. Проявлялося це

цілковитою ігнорацією о. катехита; бігання по класі, крики, тупотіння
ногами, кидання книжками. Ще гірше представлялась справа із навчання

в Тиляві, оба учителі русофіли: М. Копчак
управитель школи відповідно

-

(емерит*)

та Т. Фучила

-

впливали на дітей, щоб ці бойкотували

науку релігії, яку проводив гр. кат. священик. Бойкот проявлявся:

несамовитим криком, гудінням, каптянням, біганням по приміщенні,

сіданням на катедру, плюванням, дертям образів Св. Йосафата, цілковито
ігнорували завдані лекції, не відповідали на запитання. Треба було
великого опанування, щоб не дати себе випровадити з рівноваги
здичавілій розгуканій дітворі. Тим часом управитель школи удавав, що

робить заходи, щоб припинити розбурхану дітвору та припинити її
вибриків. Але по інтервенції пароха до Кураторії Шкільного Округу у
Львові, усе залишилося по-старому. Проведення спільної сповіди та Св.
Причастя не було можливим, схизматики відповідно [впливали] на дітей,
а управитель школи не постарався привести на час дітей до церкви.

Вкінці навіть шк власmм було цього забагато і осінню

1930 р. перенесено

Т. Фучилу до польського села біля Коросна. На його місце прийІШІа

учителька Полька, для якої ці справи були не зрозумілі та обоятні*, й
закидала о. парохові, що він «вперся>? ходити на релігію, вона на ці справи
не має впливу, та можности вести дітей, <<взявши за карк,>, до церкви.

ДійІШІо до візитації у

1931 р. схизматицьким епископом Сімоном із

Кременця Под. Учителька дозволила на шкільному подвір'ю поставити

престіл для відправи Служби Божої, приготовила вінки, квіти для
достойного гостя. Одну шкільну !<імнату відпустила для прийняття
<<дорогих гостей,>, сама їм прислугувала при прийняттю. Слідуючого

дня була намічена візитація релігії о. деканом з Дуклі, заповіджена
*Емерит - пенсіонер.

*Обоятні - байдужі.
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раніше. То показалось, що школа зачинена, навчання нема. Учителька

оправдувалась, що не вспіли на час прибрати шкільного приміщення
після прийняття.

При зустрічах шкільна дітвора з о. парохом поводилась визиваюче,

образливо: плювали, кидали камінням, снігом та окликали: <•Українець

з'їв псу хлібець►>. З учителів найбільший вплив на село мав довголітній
працівник М. Копчак, який ще з передвоєнних часів почав працювати в

Тиляві. Тодішні парафіяни це його ученики, яких виховав після своїх
переконань. Всі господарські та приватні справи полагоджували за

вказівками учителя-емерита М. Копчака, він був авторитетом у селі. Із

приходом о. пароха не міг погодитись, щоб цей йому не підпорядкувався.
Хоч о. парох зложив йому візиту та намагався нав'язати приязні

відносини. Як переконався М. Копчак, що новоприбулий отець був
ідейним Українцем, хоче буги самостійним і незалежним, і не думає

співпрацювати над плеканням русофільства,

-

відносини загострилися.

Ще більше загострилася си~уація, як о. парох відмовився від пропозиції

навколишніх священиків русофілів, щоб в Тиляві спільно відправити

С. Б. (Службу Божу) за талергофців. Це було зроблено цілево

-

провокаційно, як поведеться новоприбулий <•отець українець►>. Активну
ралю у поширені схизматизма відіграли тодішній управитель школи
Фучила та недалекий сусід гр. кат. священик Чайківський. Священики

русофіли, мимо просьб о. пароха не помогли у цих великих критичних
днях, мовляв: <•У Перемишлі є мудріші голови
Невдовзі в тилявськім <•кулку►>

-

то хай зарадять лихові►>.

(крамниці) -

під час Богослужіння

відчитано похвальну грамоту Митрополита Данила з Варшави
нагороду для <•високопочтенного

-

-

як

седоглавого ►> подвижника ~св.

православної вери►> в Тиляві. Рівночасно на Апостольську Столицю в
Римі та унію посилались клевети, наклепи, пасквілі. Роля третього

чинника у релігійній боротьбі в Тиляві та Терстяні перехилилась відразу,
та перехилилась на сторону ультра-льояльної схизми. Це проявилось

відразу при підписах перших декларацій

-

про перехід на православ'я.

Опісля виявилось, що вони - декларації не були відповідно остемпльовані

/відповідно до
по

3.50

140 і 145 арт., з дня 1.07.1926 р. -ч. 98, поз 570/. Опла~уцю,

зл. від кожного залучника

наложену щойно Міністерським

скриптом(?) з дня

21. 02.1929-ч. 6 /7 /6683. - це було тоді, коли схизма
втратила вже на першому розгарі .... Багато селян остигло стремлінням
до <•Св. православ'я,>. Багато туг допускали всякого рода агітаторів-
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волокитів, які безкарно ходили по лемківських

хатах, щоб їх

<,усвідомлювати у правдивій православній вірі,>. Тим часом ні один гр. кат.
душпастир, свідомий українець, як теж просвітянський працівник, не мав

нрана переступити Сокальського· пові~у - щоб нанести світло правди та
науки правдивої врадідівської віри. Толерувати некультурні наклепи на
Апостольську Столицю, вис~упи на зборах. Спеціяльно тим вславився о.
М. Іваськів: міг виголошувати різні клевети на найвищого зверхника

церкви, а нікого це з миродайних чинників не обходило.
Під впливом пакостей, переслідувань закріпилась укр. гр. кат. церква;

ті, що залишились біля неї, мали почуття заловолення, гордости. Тоді
вже, під впливом схизми, зродився спеціяльний тип снященика

душпастиря. Вони з посвятою серед важких обстаnин були здатні на

ревну працю по дооколичних гірських селах1 де часто мали проти себе
усіх, або майже усіх, де грозила їм часто смерть з рук збаламученої товпи

-

а захисrу від нікого не було. Дали тим доказ вірности до своєї церкви

народу Лемківщини. Гірші та слабші одиниці, нкі відділились від гр. кат.
церкви, зовсім втратили віру та перетворились у небезпечний елемент,

податний на ком.-атеїстичну пропаганду. Були вони вже небезпечно

Мешканці сіл Тилява і Кам'янка під час прощі до Почаєва.

( 1921?)

Фото на згадку перед православним храмом Святого Георгія

(м. Львів, вул Короленка).

Цифрами позначені Павло Малів

з дружиною. Фото для сайту http://lemko.org надала тилів'янка

Катерина Ришко (дів. Галайда)
*Мабуть, це помилка, очевидно, малося на увазі Дукельського.
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підозрілі для третього чинника.

У 1927 р. під проводом о. Іваськова вірні православної церкви відбули
прощу до Почаєва, звідкіля привезли ікони та спільні знимки. Внедовзі

миродайні чинники позбулись о. Іваськова, бо вже надоїв через свої

протизаконні виступи та нелегальні акти, напр. вінчання без оповідей, без
метрик та записів.

-

Приказали йому виїхати. Слід зазначити, що один

парохіян, який стало перебував в Америці (дохняк), щорічно приїздив у
рідне село Тиляву. Та привозив нову агітаційну літераrуру з новими гаслами.
Мимо своїх усильних заходів не змогли агітатори створити щось тривкого

та певного. Залишились тільки обітниці, яких не зреалізували, а після них
остався неспокій, роз'єднання на релігійному тлі. Дорого за це довелось

платити збаламученим мешканцям чудової Лемківщини.
В листопаді

1929 р. парох о. Іван Шкільник з ріднею опустив парохію

в Тильяві (дочерна Терстяна) та переїхав до с. Рябого біля Устрік Долішніх.

3роках приїхала делегація вірних з Тильяви, просячи,

По короткім часі, по

щоб парох повернувся, а вони усі повернуться до гр. кат. віри. Це міг
полагодити тільки Апостольський Адміністратор в Криниці*, але не
прихилився до прохань вірних. О. Іван Шкільник дуже жалів, що таке

*

Апостольська Адміністрація Лемківщини

- адміністративно

територіальна одиниця Греко-католицької церкви в Польщі, створена

внаслідок відділення Лемківщини від Перемиської єпархії
На основі угоди Апостольської столиці з урядом Польщі

(1934-1947).
10 лютого 1934

видано в цій справі декрет КонГ'реГ'ації для Східних Церков <<Ouo aptius
consularet>>. До Гі складу увійшло 9 деканатів, безпосередньо

підпорядкованих Ватиканові: Буківський, Горлицький, Грибівський,
Динівський, Дуклянський, Короснянський, Мушинський, Риманівський і
Сяніцький. Першим апостольським адміністратором Лемківщини був В.
Масцюх

(1934-36),

О. Малиновський

його наступниками

- Я. Медвецький (1936-41) і

( 1941-45), потім - ще три генеральні вікарії.

Резиденцією Апостольської Адміністрації Лемківщини до

1938

містечко Риманів, у

Криниця, після

1939-43

роках

-

Сянок, у

1943-45 -

року було

1947 року, після

повного виселення лемків, вона припинила своє існування.
Створення Апостольської Адміністрації мало на меті зміцнити Греко

католицьку церкву на Лемківщині для протистояння <<схизмі>>, зупинити
поширення православ'я

-

і це значною мірою вдалося здійснити.

Адміністрація підтримувалася Лемко-Союзом та польським урядом, який
надіявся, що нове адміністративне утворення посприяє відмежуванню

Лемківщини від впливів українського національного руху. Але якщо перший
адміністратор мав справді русофільську орієнтацію, то наступні схилялися
до проукраїнського напряму.
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було рішення адміністрації; вірив, що в Тиляві була б сильно відродилась
гр. кат. парохія. Завжди про це згадував та жалів добрих зичливих
мешканців Лемківщини.>>

Ці спогади дочки священика поміщені тут, щоб читачі змогли

глибше відчути ту політичну боротьбу, яка відбувалася в лемківських
селах після Першої світової війни, особливо у тих, які від неї

найбільше потерпіли. Ті події, що подає Василина Саламон в своїх
спогадах, є також у судових матеріалах в архівах, про це пише також

Іван

Красовський*,

перераховуючи

ті

самі

випадки,

які

використовувалися в боротьбі за споруди храмів і церковне майно.
Очевидно, ці факти зібрані з багатьох сіл, повідомлення про них
десь друкувалися і Василина Саламон використала всі ці факти. Те,

що діти плювалися, кидали камінням, обзивали, книжки рвали, хотіли
їі кинути в глибоку криницю - це, напевне, було, але ні один камінь

у неї не влучив і в криницю їі не кинули. Бо кожна дитина, яка б до

іншої кинула каменем, була б суворо покарана батьками. Їй,
маленькій дівчинці, досить було і того, що діти до неї ставились
погано, а ще й страшили.
Громада села перейшла на православ'я, в греко-католицькій

церкві залишилось небагато парафіян. Це були польські сім'ї, що
жили в Тильові і ходили до греко-католицької церкви; вони,

зрозуміло, не могли перейти на православ'я. Поляки також були
незадоволені діяльністю отця-українця, але до церкви ходили. Не
перейшло на православ'я і декілька лемківських родин.

З цих спогадів бачимо, з якою впертістю і настирливістю

священик хотів українізувати село. Він абсолютно не рахувався зі
своїми парафіянами, твердо робив свою справу, в результаті чого
лемківські села одне за одним переходили на православ'я. Тільки
створення Апостольської Адміністрації Лемківщини припинило той
перехід. Отця Шкільника вже не хочуть слухати ні у Львові, ні в

Перемишлі, ні священики із сусідніх сіл. Він також добивається
навчання в тилівській школі тільки українською мовою. Будує

приходство без допомоги селян свого села.
Винними в тому, що відбувалося в Тильові, були не мешканці села,

*Див. у додатку.
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а ті керівники, які місію українізації лемківських сіл після Першої
світової війни доручили Церкві. Молодий священик з невеликим
досвідом душпастирської праці в складних післявоєнних умовах

розпочав свою працю в селі, яке дуже постраждало від війни. Мабуть,
і тому, що було русофільським. Священик не рахувався ні з

можливостями громади, ні з їі потребами, ні з тим, що вона дотепер
була зорієнтована не на українське ідеологічне спрямування, а на
русофільське, що угорське військо спалило село, а людей вигнало в

табори в Австрії, що з русофільських сіл активістів, вчителів і

священиків забрали в Талергоф. Отець Шкільник був переконаний,
що громада буде робити все те, що він буде від неї вимагати як пастир
(а священик у Польщі навіть на той час мав досить великі права), і

вважав, що його парафіяни будуть робити все те, що він буде від них
вимагати, бо так було дотепер. Але все було вже не так, як раніше.
Тоді, після повернення людей з австрійських таборів у своє спалене
село, після повернення з концентраційних таборів, з війни, із
заробітків в Америці, тилівці стали іншими людьми, Крім того, вони

побачили, що отець більше політик, як священик та що хоче
переорієнтувати мешканців села на українське. Це їх насторожило і
викликало в них спротив проти нього.

Після приходу в село отець затіває будівництво великої плебанії.

Селяни не погоджуються на будову такої великої плебанії, бо не
мають коштів, але отець настоює на своєму. Тоді селяни йдуть

радитись до польського адвоката, як їм бути. Той порадив перейти
на православ'я. Вони погоджуються на це. Такий акт можна пояснити
тим, що свої страждання під час війни мешканці Тильови пов'язували

з українськими діячами з <<Просвіти>>, також з ними пов'язували
ув'язнення в Талергофі, а також вплинуло і те, що священики за

треби вимагали досить великі гроші, які в той час людям тяжко було
дати, і те, що греко-католицьку церкву починають використовувати

для політичної діяльності.

Перейшовши на православ'я, громада

села втрачає храм, але вона

вважає,

що церква в сел1

повинна

належати їй, і починається боротьба за церкву із священиком.
Події, які відбувалися в Тильові і в інших селах на Лемківщині,

Василина Саламон описує так, як бачить зі своєї точки зору. Їй
здається, що мешканці села, вчителі, попередній парох Коциловський, який помер, і навіть вчителька-полька - вс1 є
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злочинцями, тільки отець Шкільник все робить правильно. Авторка

обурюється, що селяни, які перейшли на православ'я, не хочуть,
щоб їх дітей вчив і сповідав греко-католицький священик, вона не
розуміє, що неслухняність дітей є насправді протестом батьків
проти священика. А от <<бабський бунт>> насправді був у Тильові,

чоловіки послали жінок відбирати ключі у священика, бо вважали,
що жінкам влада за це ні чого не зробить.
У тих спогадах є дуже суперечливі місця. Так, православна

громада села ніби просить священика повернутись до Тильови - на
мою думку, такого не могло бути. Як пише Василина Саламон, отець
Шкільник шкодує, що йому не дозволяють повернутись знову до
Тильови. Дивно, тилівці такі страшні люди, від яких сім'ю священика
постійно охороняє поліція, але враз вони змінюються, стають

добрими, зичливими, і він знову хоче повернутись до села. Авторка

пише, що священика не могли вигнати з села, бо ліжко не пролізало

в двері, ніби його не можна було вигнати без ліжка або розібрати те
ліжко. У листі написано, що попередній греко-католицький священик

у Тильові, отець Коциловський, дядько майбутнього єпископа в
Перемишлі, страшний русофіл; греко-католицький священик

Чайківський веде агітацію за перехід на православ'я; ніхто зі
священиків не хоче отцю Шкільнику допомогти.

Тепер погляньмо на це з іншої сторони. Сім'я отця Шкільника

перший рік жила в новій, щойно побудованій хаті Марії Кирпан (дівоче
прізвище

-

Пушкар), вдови Миколи Кирпана, який загинув в

Талергофі, як вважали в селі, з вини українських діячів. Вдова Марія
живе з сім'єю в тимчасовій хатинці, а нову віддала священику, поки

побудують плебанію. Сусід Яким Кирпан, що повернувся з
Талергофу живим, живе хата в хату зі священиком. Коні отця
Шкільника стоять у другого сусіда, Михайла Кирпана. Не дивлячись
на сильне протистояння отця з парафіянами, селяни все-таки

відносяться до нього толерантно і ввічливо, бо інакше він би не міг
жити в хаті вдови, чоловік якої не повернувся з Талергофа.

Не дивно, що дочці хочеться виправдати свого батька. Очевидно,

вона багато моментів запам'ятала, багато чула від батьків, багато
даних зібрала з різних документів і публікацій - і все це поєднала

разом. Але як би там не було, спогади Василини Саламон варто було
помістити в книжці. Вони дають нам можливість краще відчути той
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час, ту боротьбу між двома
політичними таборами, на які
агітатори

розділили

малий

лемківський народ.

Хата, в якій жила сім'я свя

щеника Шкільника, була хатою
моєї баби, в ній я народився
через десять років після того,
як через її поріг переступила
семирічна Василинка. А поки
нула вона ту хату у вісім років.

Стільки ж було і мені, коли я
назавжди

покинув

цю

свою

хату. Тому я відчуваю, що та
людина мені в певному сенсі

близька,

і я

радий,

що ті

спомини, написані її рукою,

опинились в моїх руках. Моя

мама прийшла невісткою до тієї

БогородицязДитятком

-

ікона намісного ряду

хати, коли священик жив вже на плебанії. Мама з обуренням
розказувала, що хлопчаки під вікнами священика викрикували якісь

обурливі слова і свистіли. Мабуть, батько і баба відганяли дітей від
хати, коли були вдома. Я не чув від батька розповідей про
священика, а від мами (яка була з Терщани) не чув жодного поганого
слова про священика, навпаки, мама говорила про нього з повагою.

Згадувала, що любив босий ходити у саду зранку по росі. Мабуть,

чула це все від баби.
Перехід на православ'я на Лемківщині був зумовлений політичною
боротьбою, а не зміною якихось слів в богослужінні, це було тільки
приводом. Події, про які пише Василина Саламон, завдали шкоди

Греко-католицькій церкві і ще більше розділили лемків, але вони не
залежали від мешканців села і не зовсім залежали від самого отця

Шкільника, бо він хотів дуже швидко змінити погляди мешканців села,
зорієнтованих на русофільство. Та не оцінив ту ситуацію, яка була і
на Лемківщині, і конкретно в Тильові після війни, і, проявляючи велику

ініціативу, наробив біди для Греко-католицької церкви.
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Почато1t Дррrої світової оіини
В

1939 році Німеччина напала на Польщу.

Польське військо забрало людей з возами і кіньми з Тильови і
сусідніх сіл, щоб вивезти боєприпаси зі сховищ біля Барвінка.
Розповідь Володимира Пушкаря
<,Коли почалася війна, польське військо

забрало в нас коня і віз, і не тільки в нас, але
у всіх людей в селі. На вози повантажили
ящики зі снарядами. Колона була довга

-

з

Барвінка до Тильови. І ми те все везли кудись
на схід, куди,

-

нам не казали. При кожному

возі був солдат. Через кілька днів в якомусь
місці нас нагнали німецькі літаки. Ми стояли

по правій стороні дороги, і вони почали по
нас стріляти. Все вибили
Володимир Пушкар

-

коней, людей,

порозбивали вози. Хтось залишився живий,
хтось був поранений. Було вбито багато

людей з Тильови, Барвінка, Зиндранови. Недалеко нід мене був сильно
поранений Турковський, він просив мене води

-

а туг надлетів другий і

третій літак. Лежали побиті коні і люди. Хто залишився живий, той без
нічого повернувся додому>>

Частину чоловіків з села забрали до польського війська. Але
скоро Німеччина захопила Польщу і мобілізовані чоловіки
повернулися додому.

Німеччина з Радянським Союзом розділили між собою Галичину,

частина була приєднана до Німеччини, а частина до Радянського
Союзу. Європейські держави або легко піддавалися Німеччині, або
вступали з нею в військовий союз. За короткий час з австрійських
громадян ми стали польськими, а з польських
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-

німецькими. В

лемківських селах в цей час з'явилася українська поліція зі Східної
Галичини, звідти ж до шкіл на Лемківщині прийшли українські

вчителі. Навчання в школах у час окупації відбувалося переважно
українською мовою. Німці тут запроваджували свої порядки. Лемки
боялися німців.

У той час відбувався обмін населенням. Німці з Радянського
Союзу могли переселитись в Німеччину, а русини, лемки, українці,
євреї в Радянський Союз. З Тильови, як і з інших сіл Лемківщини,

кілька родин записалося на переселення до Радянського Союзу.
Це можна пояснити кількома причинами: зорієнтованістю лемків на
<<Росію>>, вірою в демократію, рівність і щасливе життя народів в
Радянському Союзі (люди не вірили тому, що писалося в польських
газетах про ту країну); несприйняттям німецьких порядків і також

українізації сіл (побоювалися, щоб не сталося з ними того, що
сталося під час Першої світової війни).

Розповідь Михайла Панця (до Бабня)
~після окупації Польщі німцями до

Риманова прийшов агент і вербував людей
до Росії. В той час Василь Ващаків, що жив
там, де Панцьови і Крупийка, пішов до

Риманова коня купувати. Там він почув, що
люди записуються до Росії. Ту вістку приніс
до Тильови

-

і в селі зробився рух. Тилівці

також захотіли записатися до Росії. Та й наші
пішли записуватися до цієї агенції в

Риманові. Семен Свягла, Ванца, Гаврило
Дохняк

-

люди багаті, мудрі, політики, в

Америці були. Я не ходив, мене записав мій
кум

-

Ващаків. Під німцями ми не хотіли

жиrn, хотіли під рускими, під комуністами.

Михайло Панцьо

(Бабиї'В)

Хто то міг подумати, що то так буде?

Ну і що? Будемо їхаm! А зима! Кожен має худобу, картоплю, сіно. Усе є,
і мусимо все те залишати. Arie то була дурна робота. Люди, люди! То я собі
не дивуюсь, бо я ман великий борг. Мої тато також були в Аиериці, але

давно. Вони мали чоrnри дочки, їх потрібно було відцати заміж і дати їм
віно (придане). А тоді було так, що давали і по п'ятсот доларів. Пізніше
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давапи чоmриста, триста і навіть двісті. Я грошей напозичав,

- а проценm

росли. За рік десять процентів. Та й мене, молодого, оженили, бо потрібні

були гроші. Дружину взяв собі з Зиндранови
дав віно

-

-

Параску Бойко. Уй батько

п'ятсот доларів. І ці долари потрібно було відцаm. Але то було

тільки половина того, що потрібно було віддати. То я вже не дбав ні про

худобу, ні про ніщо, тільки би скоріше забраmсь звідси. Кредитори не
давапи спокою. (Очевидно, гроші позичались у кредиторів в Дуклі.

-

Прим.Авт)

І вже їдемо. Мене везуть мої дідо Свягла санками до Вороблика.

Зима, вітер, сніг, холод. Чоловіче! Дідо потім захворіли, бо
простудились. Нам німці дали пасажирські вагони, і ми сіли. Нас

відпровадили до границі, до Сянока. Там нас рускі прийняли і посадили
до товарних вагонів. Німці тим, що хотіли їхати до Росії, не перечили.

Хто хоче, хай їде. Культурно нас відвезли до границі. А в товарних

вагонах було холодно, дуло через шпари. Там була якась пічка, але все
одно було холодно. Привезли нас на станцію Потутори в

Тернопільській області. Далі поїзд не їде, мусимо виходити. З того
села, куди нас мали везти, приїхали за нами санками. Це село було
невеличке, хат там було небагато. Називали його Швейцарією·.
Недалеко від нього були більші села

-

Підруда, Семаківці.

У Швейцарії були порожні хати, і нас дапи до

mx хат. Там ніби жили

українські націонапісm, що були зв'язані з бандерівцями і їх виселили
до Сибіру. Нам роздапи xam і все те, що запишилося від тих господарів у
хатах: картоплю в кіпцях, озимі посіви, худобу. Тим, що поселялися в тих

хатах,

-

до них все те переходило. Там був чорнозем, була картопля,

засіяні поля, можна було жиm. Були там такі хати, що не мапи посівів. То
сказали, щоб з їхніми господарями поділились ті, що мають багато. І ми з
mми, що не мали, ділилися. Там погано не було, хліба нам вистачало, там
можна було жиm. З худобою було гірше, бо худобу місцеві господарі

поміняли, добру собі забрали, а свою з вадами нам дапи. Ми своєї худоби
з дому не брапи, бо казапи не браш. Але ми собі потім купили теличку.

Худобу тих людей, яких вивезли, повинні були кормити, доглядати і
*Швейцарія

- сьогодні хутір Привільний у складі села Підруда

Теребовлянського району Тернопільської області. На початку ХХ ст. село
називалося Підруда-Швейцарія. Після

2 Світової війни хутір з надто вже

<<нерадянською>> назвою перейменували з ідеологічних міркувань.
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охороняти місцеві люди, і вони цим скористались. Крім тієї худоби, все
збереглося.
Там, в тому селі, нам народилася дитина, дівчинка. Хрестили в

Семаківцях, бо в нашому селі церкви не було. Це була Софійка,

-

ця, що

живе тепер в Дубні і працює лікарем. Метрику ми виробляли їй після

війни і записали, що народилася в Тильові. Там нас було мало, і не було з
кого вибирати хресних. З Тильови там були три родини Ващакових

-

Іван з жінкою і двома дітьми, Ганею і Марусею, і татом (Лешком), Василь
з жінкою

(вона

була від Геринчака) і Михайло з жінкою. Був Панцьо

Данко, що жив на Моцківці* (він був в Америці), Семен Андрийків з жінкою

і синами, Процканин Данко з жінкою і синочком Павлом, Ванца з

великою родиною, Проців Іван з жінкою з Липівця (іх хата була перша
від Барвінка), Панько Панцьо (з горішнього кінця) з жінкою і трьома

донечками, Адам Адамчаків, Хавик з Моцківки. Ми не дуже були там
задоволені своїм життям, бо хати були глиняні з дерев'яним каркасом і

намокали

-

були вологі. А найбільше нам не подобалося те, що місцеві

люди дивилися на нас зі зневагою, їх односельців росіяни виселили на

Сибір, а нас, тих, що тягнуться до Росії, в їхніх хатах поселяють і ми собі
там господарюємо.

Але ми ж записувалися до Росії, а не сюди. Там би нами тішились,
а тут що? Вирішили, що підемо до Тернополя і будемо говорити, щоб
нас послали до Росії. Але там нам сказали, що вони цього зробити не

можуть, хіба можуть послати тих, що не мають дітей або мають тільки
одну дитину. Ми хотіли до Росії, там, де добре, а нас дали тут на цей
хутір. Тут палять соломою, ми не можемо навіть ті вологі стіни

висушити. А насправді нам тут було добре, на полі кіпці з картоплею

-

бери, скільки тобі потрібно, зерно маєш

-

мели собі. Так ні, не

подобалося, треба іти дальше! Далі пустили тільки Хавика, Ванцового
Василя, Андрийкового Семена. Вони були на Донбасі, десь там, де
шахти, металургійні комбінати, де Кривий Ріг. Там вони працювали

на будівництві, будували хати для тих робітників, що там працювали.
Мурували, стелили підлоги, робили покриття. Заробляли непогано,
жили в гуртожитку. Небіжчик Хавик навіть мені пакунки висилав з
милом, тютюном (я дуже курив), на дітей светрики і панчішки, мені і
Парасці взугтя.
*Моцківка

- присілок в Тиляві.
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А коли почалася війна (з Радянським Союзом

-

упорядник) і туди

прийшли німці, то вони повернулися в ту Швейцарію. Правда, коли
рускі відступали, то деяких взяли з собою на війну. Залишатись в

тому селі далі було небезпечно. Повертаємось до Тильови. Минув рік
з того часу, як ми звідти виїхали. Знову зима. Повернулись додому

-

а

наші хати зайняті. Так, в хаті Дохняка Михайла, що був жонатий з
моєю сестрою Анастасією, жив Ядловський Федір. Він дивився на

Михайла непривітно: недавно пішли

-

і вже повернулись, вже потрібно

забиратись з хати геть. А до моєї хати сів Андрусів Федір, що
шкутильгав, та то такий патріот був

-

чоловіче! Незадовго після того,

як ми приїхали, мене забрали до Німеччини. В селі була українська
поліція, вона знала, хто був в Росії. Ми при ній ішли туди і при ній

повернулися. Один з тих поліцаїв служив зі мною в польській армії.
Перед тим, як я мав їхати до Росії, він мені казав: <<Куди ти їдеш?>> І інші
приходили і казали: <<Де ви їдете? До євреїв? До комуністів?~ Боже, та

треба було послухати і не рухатись з дому. З тих, що повернулись
тоді, до Німеччини забрали Андрийкового Семена і його сина
Михайла, також Андрія Дохняка. Михайла Дохняка не взяли, бо він

був ковалем, а коваль у селі був потрібний. r убик Андрій не був в Росії,
він був в Америці і дуже захопився політикою, а таких німці зразу
заарештовували. Павла Ружилу (Процканиного) арештували. А Василя
Білицю (він також був на Донбасі, але окремо від наших) зразу взяли
до Освенціма і там спалили. Він був з тих мудріших в селі. Андрія

rубика німці хотіли взяти, але він втік в партизани. В Зиндранові
німці арештували Дзудзіка, а також Федора Хомяка. І його спалили в
Освенцімі, жінці тільки попіл прислали в конверті. Ще одного з

Зиндранови німці арештували, але він втік і пішов в партизани. Тоді
вже була партизанка

-

руска, польська, українська і словацька. В рускій

було дев'ять чоловіків з Тильови, Зиндранови, Полян і Мисцови.

Стежили також за тими, що сиділи в тюрмі при Польщі півроку або
рік. Кого впіймали, то брали до Освенціма. Німці були злі люди. Вони
винищували слов'янські народи.

З Німеччини я повернувся зразу після війни. Тринадцятого травня
виїхав, а двадцять дев'ятого був вдома. Виселили нас з Тильови восени

1945

року. Спочатку виселили Зиндранову. Поляки дали по фірі на

кожну родину. Хто мав свого коня, то сам себе відвозив. Після війни
рідко в кого залишився кінь, а перед війною всі мали коней. Зиндранову
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І

виселили, а нам казали, що нас виселяти не будуть, бо то гарне,
культурне і порядне село. Тильова справді була на другому місці після
Мєйсца П'ястового в повіті за культурою. Зиндранову виселяли в самі

жнива і казали, щоб тилівці зібрали там врожай. Ми старалися, все
поробили, і поляки собі зерно забрали, а восени і нас виселили в
Станіславську область.,>

Розповідь Параски Кальшицької
<<Навпроти нашої хати була Ванцова хата, там сходилися чоловіки і
розказували про те, яке в Росії добро. Вони колись були в Росії в полоні і
розказували, як там добре. Наш зять, Андрій Васенда (Гоців), також туди
ходив і слухав їх. Та й ми поїхали до Росії.
Нас привезли на хутір Швейцарію і дали нас до хати, з якої вивезли

поляка. З тієї хати все позабирали рускі. Там вже були тоді рускі. Нам
нічого не дали. Ну, і наші люди не хотіли там бути, хотіли їхати до
Росії. Пішли до Тернополя проситися до Росії. Потрібно було пройти

комісію, виробити документи і отримати дозвіл. Сказали, що можуть
їхати тільки ті, що мають одну дитину. Нас взяли, бо я була одна, ще
мала.

Навесні нас привезли до Краматорська. Там навколо було видно
тільки вогні і шахти. Нас розмістили по гуртожитках. У Краматорську
ми пробули два чи три місяці. Там, куди не прийдеш, всюди черги.

Панцьо

-

батько Івана Панця, що в Теребовлі,

-

брав мене з собою і

ми стояли в черзі, щоб щось купити. Мої мама захворіли на легені, а
сестра народила дитину. Що нам робити? Вирішили повернутись
назад до Швейцарії.
З нами повернулися Панцьови, Крупийка і сестра Дохняків. Чоловіки

там залишилися. Мама там ходили на роботу, штукатурили, простудилися
і захворіли на сухоти. На тому хуторі була на полі якась порожня хата, і
ми там поселились. То були жнива, ми ходили по людях, щоб заробити
щось на зиму. Потім прийшли німці і потрібно було повертатись додому,

бо то було не наше, ми там були чужі. Поверталися возами. Скільки часу
їхали, не пам'ятаю. Приїхали до Тильови. В нашій хаті жила Фенна, та, що
жила тут в Свягли. Перезимували вдома, а на літо забирають нас до

Німеччини за те, що були в Росії. Залишаються діти. Я була неповнолітня,
то мене залишили, а сестру забрали. Свяглу також забрали. І що вони
намудрували, ті наші тилівці?,>
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Мати Параски, залишившись без чоловіка з малими донечками,

не могла собі дати раду з господарством, хоч землі мали досить.
Зять, який прийшов на господарство, захопився

Росією

- хтось

йому розказував, що під час Першої світової війни був в полоні,
очевидно, в Україні, і йому там дуже сподобалось, бо там люди їли

білий хліб з салом і так тяжко не працювали, як лемки. Та часи
змінилися, і все стало по-іншому. Про це люди часто чули, але не
вірили, аж поки самі не переконалися. На сім'ю Кальшицьких

звалилися нові біди. В поневіряннях минули всі молоді роки Параски.
Лемківщина у неї завжди викликала болючі згадки.
Розповідь Парас:ки Кальшицької
<,Я рік побула вдома, і мене також забрали до Німеччини. Прийшла
українська поліція в середу вночі перед Великоднем, стягнули мене з

ліжка і забрали. Нас привезли до Відня* і помістили в бараки. І туг налетіли

літаки - і як почали бомбардувати! Люди добрі! Ми такого ще не бачили.
Не знаємо, куди ховатися ...

В Німеччині я була там, де моя сестра. Сестра прийшла на

«арбайщайт>>, і нас забрала до себе - мене і сестру Михайла Дохняка. Там
було ще семеро чужих людей. Вони всі працювали в городній бригаді, а
я працювала в хаті. Там була бабця і два хлопці. Я була біля бабці. Не було

дня, щоб літаки не бомбардували. kти було досить, а грошей платили
зовсім мало. Потім німці повтікали. Коли

прийшли рускі, ми собі

позабирали, що хотіли, і нас швидко вигнали геть. Я з сестрою
повернулася з Німеччини. Зять прийшов трошки пізніше. Вдома нас
чекала мама. Наша хата стояла. Ми мали корову і почали господарювати.
В травні повернулись з Німеччини, а у вересні нас вигнали з дому.>>

*Нас привезли до Відня -

Дуже часто у спогадах про Другу Світову

війну лемки, розповідаючи, що їх забрали на роботу у Німеччину,
вказують, наприклад, що працювали у Австрії, а не у Німеччині. Але

фактично у цьому нема протиріччя, оскільки Австрія була анексована
Німеччиною у 1938 році, то на той час вона належала до Третього Райху.
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Під ні~ецьяою оя1пацією
Під час окупації життя в лемківських селах стало ще труднішим.

На людей були накладені строгі податки, а молодь забирали до

Німеччини на роботу. Люди не годні були собі дати ради, не
вистачало робочих рук, щоб могти здати ті податки. Батькового
брата і сестру взяли до Німеччини. Батько з мамою самі не

встигали обробити поле і впоратись з господарством. Мама взяла
в допомогу дівчину з родини зі Смеречного. Вся худоба була на
обліку, Ті забирали на м'ясо. Ніхто не мав права зарізати теля чи
порося. Пам'ятаю, як люди з цілого села зганяли корів біля річки
на Губівці і там кожній корові чіпляли кульчик (сережку) з номером
на вухо.

Час від часу по дорозі зі сторони Словаччини проїжджало по

кілька німецьких машин, рідше проїжджали довгі колони. Перед

окремими машинами ми, діти, перебігали дорогу, показуючи тим

свою сміливість. Гра була небезпечна, можна було легко потрапити
під машину. Коли проїжджала колона машин, ми стояли біля дороги,
прикладали руку до голови і кричали: <<Хай Гіт ля!>> Іноді за це солдати

кидали нам цукерки. Слово <<німець>> для мене означало <<солдат>>,
я потім на радянських солдатів казав <<рускі німці>>. Запам'яталося,
як німці везли євреїв на розстріл. Хтось надворі закричав: <<Жидів

везуть!>> Ми вибігли з хати і дивились, як проїжджали відкриті
машини з людьми. На них сиділи жінки і чоловіки з дітьми, старики і

молоді дівчата. Казали, що їх везуть на розстріл. Звідки люди про
це знали, не знаю. Люди на тих машинах залишилися в моїй пам'яті

на все життя. За один день опустіло містечко Дукля. Це було влітку

1942

року.

Розповідь Ольги Адамчак (дівоче Кукуляк)
<<Памятаю, як везли на відкритих машинах євреїв до лісу, що між

Тильовою і Барвінком. Їм сказали, що везугь у Словаччину і щоб забрали
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з собою коштовності (гроші, цінності, золото). Коли їх туди привезли,
то яма була вже викопана, п'ятсот людей пішли у ту яму. Дідо Лейцюсь
віз з лісу дрова, то його не пропустили, і він бачив, як їх стріляли. Всі
роздягалися догола і ішли над яму. Одна єврейка впала на коліна перед
німцем і каже: <,Я іду над яму, тільки тих моїх дітей залишіть.,> То були

близнята до року. А він взяв їх за ніжки

-

і вдарив об дерево одним і

другим. Дідо зімлів і впав, фірман підняв його і привів до свідомості,

боявся, що коли це побачать німці, то і їх застрілять ...

... Ми з татом поїхали возом до Дуклі за товаром до

магазину; це,

здається, ще було до розстрілу євреїв. Приїхали ми до Дуклі і бачимо:
іде німець з великим псом, а в цей час виходить з дому дівчина
п'ятнадцяти-шістнадцяти років. Німець до неї вистрілив і навіть не

подивився, де вона впала. Тато настрашився і

-

батогом по конях!

Потім довго не міг прийти до себе. Я не знаю, чи ця дівчина була
єврейкою, чи ні, тільки знаю, що спочатку стріляли євреїв, а потім

всіх десяткували. Коли вбили німця, то з навколишніх сіл з кожної

десятої хати вбивали чоловіка. З Тильови нікого не десяткували, бо
село було трохи дальше від міста і в нас такі випадки рідко
траплялися. Мого стрийка, Михайла Кукуляка, взяли закопувати тих

людей, що їх десяткували. Він їх закопував, поправляв їм руки і ноги,
і дуже плакав.

Німці робили облави

-

ловили молодих людей до Німеччини.

Приходили також і до школи, бо дітей, що мали чотирнадцять років,
вже забирали. Коли вчитель почув, що буде облава, то нас відпускав.
Солтисова дочка втекла до лісу за Діл. Коли переходила через річку,

то лід проломився і вона впала у воду. Потім мокра ховалася в лісі, а то
була ще зима, березень. На другий день її повезли до лікаря, а назад
привезли неживу. Мій батько зробив подвійну стелю, і ми з сестрою,

прибігши зі школи, туди ховалися. Сиділи там, поки облава не
проходила.,>

Німці, ведучи війну, одночасно будували дороги і мости. В
Тильові заново перебудовували дорогу, що йшла через село.

Машини возили щебінь і висипали на узбіччя дороги. Самоскиди
висипали його не назад, як зараз, а набік. Тут не покривали
дорожнє полотно смолою зверху. Дорогу зробили таку, що хоч
яйце по ній коти.
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Розповідь Ольги Адамчак
<<Коли прийшли німці і робили дорогу через село, то молоді євреї,
яких не розстріляли, копали навпроти нас корито на дорогу. Моя баба

напекла картоплі і насипала мені у фартух. Вона виходила на дорогу,
махала мені рукою, коли німець-наглядач відходив, і я перебігала через
дорогу до сусідів. А картопля падала у мене з фартуха на землю. Потім
через вікно дивилася, як ті люди збирали картоплю і ховали до кишень,>.

Одного разу, то вже було при німцях, в неділю, коли люди виходили
з церкви, туди прибіг хлопець і сказав, що машина вбила Чаю. Це був
нещасний випадок. Німецька вантажна машина призупинилася і німець

з кабіни покликав до себе Чаю, що їхав навпроти на велосипеді. Чая
під'їхав на велосипеді, обперся ногою на сходинку машини і щось
німцеві пояснював. Потім одночасно рушили

- і Чая потрапив під

заднє колесо машини. Люди побігли на місце події, але я не пішов. І,

.

.

не дивлячись на те, я так перестрашився, що, коли пот1м чув гуд1ння

машини, то втікав від дороги так далеко, як тільки міг втекти, поки

машина проїхала. Мені було, напевне, шість чи сім років.
Після того, як радянські війська почали наступати, то чим більше

наближався фронт, тим тривожнішою ставала обстановка. Час від
часу з заходу на схід летіли німецькі літаки. Вони вилітали з-за

горизонту і величезною хмарою закривали небо. По дорозі мчали
машини. Ми, хлопці, звертали увагу на велике розмаїття автомашин

за розміром і за формою. З наближенням фронту німецькі військові
машини все частіше зупинялися в селі.

Пізньої осені

1943

року до гміни в селі прислали групу людей,

яких везли з України до Німеччини на роботу. На території Польщі
вони проходили комісію. Тих, які виявилися непридатними до роботи
в Німеччині, розсилали тут по селах, щоб допомагали людям в
господарстві. Мама привела з гміни дев'ятнадцятирічну дівчину

Надю з Кіровоградської області, а моя тета, Нацка Гавриляк
(Семанова), взяла до себе хлопця, його було звати Василем. Надя
на комісії сказала, що вагітна, їй повірили і прислали до нас в село.

Поліція

в селі

виповнювалося

16

особливо

стежила за

молоддю,

кому

років, відправляла до Німеччини. Час від часу в

селі робили облаву і забирали хлопців і дівчат, які навіть ще не мали
шістнадцяти років. Часто якось дізнавались, що у село іде облава
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і втікали в ліс або надійно ховалися вдома. Таку вістку, як вже
говорилося, найперше приносили до школи, вчитель відпускав
старших учнів з уроків, і вони десь ховалися.

Розповідь Ольги Свяrли (дів. Дохняк)
<<Поліцаі. . допомагали німцям, а не людям, вони вдень і вночі ловили

людей і відправляли в Німеччину. За німців потрібно було давати податки,

худоба була вся покульчикована, кожного року потрібно було здавати
свиней, телят, зерно. Кульчиковану худобу мусили годувати, а продавати

не можна було, треба було німцям відцавати. Навіть козу не можна було
зарізати, бо вся худоба була записана в документах. Робити не було кому,
а податки з поля треба було давати. Люди боялися і не любили німців,
вони забирали їхніх синів і дочок до Німеччини. Поліція з Дуклі чи з

Коросна отримували наказ, скільки мають дати до Німеччини людей.
Приїжджало в село авто з двома-трьома німцями

-

і разом з поліцаями

ловили людей до Німеччини. Вістка про облаву швидко облітала село, і
люди ховались по лісах. Ті, хто мав трохи старших дітей, не спали по

ночах. Але все одно їх ловили, якщо не за першим разом, то за другим. В
Тильові з кожної хати було двоє-троє людей в Німеччині. Люди німців не

любили, вони забирали в людей синів і дочок до Німеччини. В нас були
вечірки, поліцаї зайшли до хати, бачили, що я пряду, і кажуть до мами:
<<Пані Дохнякова, ми вашу дочку будемо брати до Німеччини>>. А мама

кажуть : <<Пане коменданте, воно ще молоде, не має тих років>>. <<А нам її
років не потрібно, тільки, щоб до рахунку була,,>

-

кажуть. А потім, коли

облава була, я ховалася,>.
Пам'ятаю, як одного разу я взяв якусь паличку і почав стругати в

кімнаті, стружки падали на підлогу. В той час до хати зайшов поліцай

Соломка і сказав до батька: <<В хаті нема порядку, я тебе жду на
постерунку.>> Він вийшов, а батько скипів, взяв садовий ніж з кривим

лезом і сказав: <<Заріжу гада.>> Постерунок був в кувку. Коли батько

* Українська допоміжна

поліція

-

назва поліції порядку, створеної

німецькою окупаційною владою в Генеральній губернії (поширена назва

- Українська поліція). Діяла вже з кінця 1939 у громадах з більшістю
українського населення. Поліція була призначена для утримування ладу й
порядку серед місцевого населення. Українська допоміжна поліція
підлягала комендантові німецької поліції порядку при уряді Генеральної

губернії в Кракові та в дистриктах. (З Вікіпедії)
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туди прийшов, поліцай ніби відчув небезпеку, яка йому грозила,
почав розмовляти з батьком м'яко і розмову перевів на щось інше.
Батько повернувся спокійний, а ми всі були стривожені, бо міг і не

повернутись. Цього поліцая люди в селі найбільше не любили. Під
час облав також шукали, чи не переховують люди партизанів,
євреїв, якісь пристрої, горючі речовини, зброю. Якщо щось з того
знаходили, то могли розстр1ляти.

Великдень в

1944 році

святкували, як завжди. Ішли до церкви,

святили паски, дівчата дарували хлопцям писанки. Потім сідали за

великодній стіл. Запам'яталося мені, як другого дня свят Василь,

росіянин, набрав у відро води і бігав за моєю тетою Нацкою, в
якої жив. Вона також набрала води у відро і його обливала. Потім
обоє зайшли у річку, набирали відрами воду і лили одне на одного.
Такого обливання я ще ніколи не бачив.

Тієї весни селяни менше садили і сіяли, як в інші роки, бо час був
непевний. Одного разу ми, декілька пастухів, пасли худобу вище
дороги і побачили, як по дорозі на прекрасних конях їхала словацька

кавалерія в сторону Дуклі. Очевидно, німцям потрібна була ця
кавалерія, бо фронт наближався до гір. Солдати були одягнені в
свою словацьку форму кольору хакі.*
Надя, що у нас жила, тужила за своєю ріднею, своїм коханим

хлопцем, якого забрали на війну. По Кіровоградщині вже пронісся
фронт, а вона не знала, що з їі рідними сталося, чи вони живі.
Якогось гарного літнього дня в неділю під вечір вона стала перед

відкритим вікном і заспівала:
«Ой вишенько, черешенько,

Чом ягід не родиш,
Молодая дівчинонько,
Чом гулять не ходиш?» ...
Сильний голос дівчини підсилювався горами і, здавалося, летів

далеко-далеко, аж до їі рідного села на Україні. Біля хати зібралися
*Так звана Перша словацька республіка існувала з 14 березня 1939 по 8
травня

1945 як союзник і сателіт Нацистської Німеччини. Готуючи вторгнення
до Польщі, намічене на вересень 1939, вермахт звернувся до Словаччини
по допомогу. Було створено дві бойові групи для спільної з німецькою
армією кампанії в Польщі. Словаччина, разом з Німеччиною та Польщею,
стала однією з перших воюючих сторін Другої Світової війни.(з Вікіпедії).
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дівчата і хлопці і слухали той сумний спів. Таких сильних голосів в

Тильові не було. Такий спів ми почули пізніше, коли жили в
Кіровоградській і Миколаївській областях. Мої батьки і ми, діти,

дуже полюбили ту дівчину. Надя подружилася з Штахуровою
Марусею, вони одна з одною ділилися своїми таємними думками і
переживаннями.

Одного разу на наше подвір'я заїхало декілька машин. З них
швидко вискочили солдати, взяли сокири і кинулися в сад за гіллям
для маскування машин. Батько стояв на подвір'"і та дивився, як

вони вилізають на фруктові дерева. Ми всі завмерли, бо знали,
що для батька означає кожне дерево і чекали чогось страшного.
І тут до саду кинулася Надя і крикнула: <<Что ви, гади, дєлаєтє, ето
фруктовиє дєрєвя!>> Ми думали, що п· застрілять. Але солдати
мовчки покірно злізли з дерев і подалися через сад до річки, де

росли верби, осики, вільхи. Надя нам потім пояснила, що ті солдати
не німці, а росіяни, які воюють в німецькій армії. Вона якось відразу

.

.

зрозум,ла, хто це таю.

Тепер вже все частіше з'являлися

німецькі машини і вози на

нашому подвір'"і. Батько іноді говорив щось з німцями і з росіянами,

що воювали в німецькій армії. Це переважно були протестанти, які
піддавалися ще більшому переслідуванню в Радянському Союзі як
віруючі традиційних християнських релігій. Ті з них, що не хотіли

брати зброю в руки, підвозили боєприпаси,продукти, їжу на

.

.

.

передову, в,двозили ранених у госп,тал,.

Якось

німці колючим дротом огородили луку на Губівці між

хатами і річкою Панною. Ту саму, на якій кульчикували раніше

худобу. Потім привели туди тих словаків, яких ми бачили, коли вони

на конях їхали по дорозі в сторону Дуклі. Тільки тепер вони були

неначе полонені, без зброї і без коней. Їх загнали за огорожу і
охороняли, але їхнім старшим офіцерам дозволяли вільно ходити

поза цим табором. Тих солдатів там потримали кілька днів і знову
повели на Дуклю. На Джурджі партизани німецький конвой зняли, і

все те військо скерували в ліс. Очевидно, ця операція була
підготовлена партизанами і словацькою старшиною тоді, коли

солдати знаходилися кілька днів за огорожею на луці. А роззброїли
німці словацьких солдатів і привели до Тильови, мабуть, за те, що
не хотіли воювати, хоч вважалися їх союзниками.
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Одного разу в неділю надвечір дівчата і хлопці зібралися на мості
і бавилися. То була переважно дуже юна молодь, старших дівчат і
хлопців було там мало. Коли почули гудіння машин зі сторони Дуклі,
розступилися в сторони. Кілька машин проїхало міст і завернули
зразу на подвір'я до Грицані. З машин повиходили німці, щось із

собою взяли і пішли до хати. Мабуть, сіли їсти. І тут де не взявся
росіянин Василь, що жив в моєї тети, підійшов ззаду до однієї

машини, заглянув в кузов, взяв карабін, закинув на плече і, не
оглядаючись, пішов вигоном попри річку до тети Нацки. Всі, хто був

на мості, це бачили, навіть ми, діти, що там біля мосту бавилися. Всі

перелякалися. Я скоренько побіг додому і розказав про це своїм
батькам. Якби німці зауважили це, то могли б розстріляти всю тетину
сім'ю. Скоро тета прибігла в паніці до нас і почала плакати і йойкати.
<<Що має бути, то буде, не панікуй, бо це тобі нічого не поможе>>, сказав батько, і тета пішла додому. Німці поїли і також прийшли до
молоді на міст. Через якийсь час Надя, що була на мості, прийшла
до нас з молодим німецьким офіцером. Батько зрозумів, що Надя

хоче пом'якшити ситуацію і

запросив офіцера сідати за стіл. Той

висипав на стіл з кишені цукерки в барвистих обгортках і сів напроти

Міст через річку Мшанку. Дорога вліво -це дорога до села Мшана,

дорога вперед - це шлях до Дуклі.
Долина справа, понад річкою

- місце, де колись була Канцерівка
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батька. Батько з німцем розмовляв, а Надя поралась з мамою біля
кухні, прислухаючись до їх розмови. Надя знала німецьку мову і

вслухалась в їх розмову. Потім німець у батька щось запитав і батько

йому відповів. Німець зблід, встав і попрямував до дверей, Надя
побігла за ним. Батько нам сказав, що німець спитав, чи тут є
партизани і він йому сказав, що є. Коли Надя з німцем ішла в
напрямку кладки, з другої сторони річки до тієї кладки направлявся

Іван, син тети Нацки, з Василем, що йшов з карабіном за плечима.

Іван зауважив Надю з німцем, і вони десь звернули в сторону, щоб
німець їх не помітив. Все обійшлося, німець їх не зауважив. Василь,
мабуть, був пов'язаний з партизанами і вирішив ввечері іти від тети

в ліс, тож йому потрібно було мати зброю. А Іван його
відпроваджував, бо знав добре кожну стежку.
Тієї ночі я спав на горищі, а під ранок проснувся від рясної
стрілянини. Стріляли десь зовсім поряд. Здавалося, що кулі ось

ось проб'ють дощаний фронтон і можуть когось із нас поранити

або вбити. Ранком Тильову облетів наказ вибиратись з хат, бо будуть
палити село. Люди виганяли з хат худобу і виносили різні речі. Німці

в ту ніч готувалися до зустрічі з партизанами. Той нічний бій
закінчився для всіх без жертв, тільки сусідську корову поранили.
Партизани часто робили свою справу, не думаючи про те, що
буде з людьми, які живуть у місцевості, де вони діють. Декілька
чоловіків разом з війтом і солтисом переконували німців, що люди

в селі з партизанами ніяких зв'язків не мають, бо нащо би вони самі

себе наражали на небезпеку. Якось таки вдалося відмовити німців
палити село. Можливо, в тому також мав якесь значення вчорашній

візит німецького офіцера до нас додому. А щодо карабіна, який
вкрав Василь, - то німцям вже було не до того.
Десь у серпні того року ми відігнали дві корови родичам до

Смеречного, яке було віддалене від головної дороги вбік на декілька

кілометрів. Батько туди відвіз і мене з меншим братом Михайлом.
Батьки думали, що Смеречне фронт омине. (Тоді нас, дітей, було
вже троє. Недавно народилася сестричка Геля.) Ми з Михайлом

пробули в Смеречному два тижні. Нам здавалось, що ні одного дня
більше не витримаємо, так сумували за домом і батьками. Мама,
напевне, відчула нашу тугу, бо сказала батькові: <<Що буде - то

буде, але діти повинні бути разом з нами.>> Тато приїхав і нас забрав.
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Вої З4 ДJRА5ІнсьІШu перевси
lcmopu1.1нi оідо~осmі
Коментар від упорядника
Цей розділ представляє досить детальний опис боїв за Дуклянський

перевал. Якщо вам видається, що такий детальний виклад занадто
складний для сприйняття, то просто перегорніть ці сторінки і відразу
перейдіть до наступного розділу. Ми, попри, може, надмірну деталізацію,

подаємо, однак, цей розділ без скорочень, бо Карпатсько-Дуклянська

операція була однією з наймасштабніших, найбільш кровопролитних і,
можливо, найбільш безглуздих битв Другої світової війни. А окрім того,
вона посідає важливе місце в історії Лемківщини вже хоча б тому, що
вплинула на подальші події: мешканців лемківських сіл, які тоді втратили

своїх близьких, майно, житло, щойно пережили всі жахи війни, легше
було змусити до виселення.

Друга світова війна для лемківського народу була трагічним
кінцем. У результаті неї цього народу не стало. Війну цю почала
Німеччина завоюванням європейських країн. Нація, яка розпочала

ту криваву війну і завдала стільки лиха багатьом народам, причому
вдруге на протязі 25 років, повинна була б, згідно з логікою, зникнути
з лику планети. Натомість німецька нація зразу після війни стала

близькою і для керівників Радянського Союзу, і для США, і навіть
для єврейського народу, який німці знищували на окупованій
територ11.

Щоб краще зрозуміти, як проходили бої в середній частині
Лемківщини, тут буде подано опис боїв за Дуклянський перевал.
На кінець літа

1944

року ситуація на фронті склалася така.

Німецьке командування створило в Карпатах міцну оборону,
особливо в місцях перевалів і поблизу головного хребта. Можливо,
німці надіялись знищити якраз тут, в горах, якнайбільше
радянського війська, завдати йому нищівного удару і укласти з
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Радянським Союзом вимушений мирний договір, залишивши за

собою окуповані країни Європи.
Але

радянське військове

командування

не збиралось

форсувати Карпатський хребет прямим ударом, воно знало, що
значить вести війну в горах з Першої світової. Тож воно прийняло

рішення обійти гори з півдня і півночі, оточити німецькі війська і
знищити їх або примусити відступити з Карпат. Та ситуація враз
змінилася

-

у Словаччині наприкінці серпня

1944 року розгорілося

повстання проти фашистського режиму, час початку якого не був
узгоджений з Москвою. Німецьке командування ввело на територію

Словаччини чотири дивізії для придушення повстання. Словаччина

була союзником Німеччини, і вона могла спокійно діждатися кінця
війни. Але там готувались до захоплення влади декілька груп різних

політичних спрямувань. Радянське керівництво до загарбання влади
в Словаччині готувало комуністичну партію. Піднявши повстання і

опинившись у безвихідній ситуації, керівники словацького повстання
попросили радянське керівництво про допомогу. Те зразу

відгукнулось

позитивно:

допомогти!>> Але це

<<Словацькому

змінило

попередні

народу

потрібно

плани радянського

керIвництва.

У липні

1944 року радянські війська перейшли кордон Польщі. У

середині серпня 1-й Український фронт захопив плацдарм на лівому

березі Вісли нижче Сандомира і зупинився для перепочинку і
відновлення своєї бойової готовності. 2-й і З-й Українські фронти

20 серпня почали розгром німецьких військ під Кишиневом і Яссами.
ЗО липня був створений 4-й Український фронт, який 26 серпня за
наказом командування перейшов до оборони.
На той час ні 1-й, ні 4-й Українські фронти не були готові
допомогти

словацькому

повстанню,

у

них

не

вистачало

матеріальних засобів, бойової техніки, боєприпасів. Тоді багато

було набрано новобранців з Західної України, які ще не були готові
до ведення бойових дій. Солдати і командири не мали досвіду
ведення бої у гірських умовах.
На півдні лінія оборони Карпат проходила через Трансільванію.
Не зважаючи на успішні дії 2-го і З-го Українських фронтів, прорвати

сильну оборону противника поки що не вдавалось і допомогти
словацькому повстанню було неможливо. В таких умовах
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Верховний Головнокомандуючий наказав Генштабу допомогти
повстанцям з півночі, зі сторони Польщі, розробивши план
проведення наступальної операції в Карпатах. Також наказав

Генштабу організувати постачання повстанців озброєнням,
боєприпасами, а 1-му Українському фронту підготуватись до
проведення наступальної операції. Командуючий 1-м Українським

фронтом маршал Конєв створив бойове угрупування сил в районі
Коросна (Krosno), біля села Одрикін (Odrzykon). Угрупування
складалося з 38-ї армії 1-го Українського фронту, кавалерійського
корпусу, танкового корпусу і армійського чехословацького

корпусу. Ходом бойових дій угрупування командував генерал
полковник Москаленко, командуючий 38-ю армією, разом з
командуючим фронтом

маршалом Конєвим.

-

Повстання у Словаччині почалося

29 серпня 1944 року. 2 вересня

був даний наказ готувати угрупування для нанесення головного
удару в напрямку Дукля

-

Тильова

-

Пряшів. Генерал-полковник

Петров, командуючий 4-им Українським фронтом, дав наказ 107-му
стрілецькому корпусу 1-ї гвардійської армії готуватись до наступу

на лівому фланзі 38-ї армії в напрямку Сянок

-

Команча.

Чехословацький корпус до складу угрупування додали, очевидно,

не стільки з військових потреб, як з політичних міркувань. Його
менше як за дві доби передислокували з району Самбора в місце
збору угрупування. Командував корпусом чех

- генерал Кратохвіл.

Село Одрикін, де формувалося угрупування, входило в групу сіл

лемківського острівка біля Коросна. У ньому ще за княжих часів
була побудована фортеця, відома на всю Європу.

8

вересня зранку після двогодинної артилерійської підготовки

два стрілецькі корпуси 38-ї армії пішли в наступ в напрямку Дукля

Тильова -

-

Пряшів, щоб на території Словаччини злучитися з

партизанськими з'єднаннями. За ними рушили решта підрозділів
угрупування, підтриманих танками і самохідними артилерійськими

установками. За перший день війська пройшли з боями від десяти
до чотирнадцяти кілометрів. Слідом за передніми підрозділами по

прорубаному боями вузькому коридору рухались тили, за ними
ішли війська, які не брали участі в наступі першого дня. Це
кавалерійський і чехословацький корпуси, також 25-й танковий

корпус. Їм час від часу доводилось вступати в бій з німецькими
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підрозділами, які обстрілювали їх з боків. Першого дня була
прорвана перша смуга оборони противника, але не вдалося здобути
Коросна і дороги, що прямувала до Дуклянського перевалу.

Німецьке керівництво, дізнавшись про наступ радянських військ
в напрямку Коросно

-

Дукля, почало швидко перекидати сюди

значні сили з інших ділянок фронту, з районів Кракова, Сандомира,
Варшави. За перший день наступальної операції 38-а армія не
виконала завдання, поставлене командуванням. На другий день

наступу, де брали також участь в боях 25-й танковий і
чехословацький корпуси, успіхи були ще менш втішні - цього дня
підрозділи просунулись вперед тільки на відстань від двох до шести

кілометрів, а деякі з них не зрушили з місця.

Після другого дня боїв маршал Конєв відсторонив за згодою
Сталіна бригадного генерала Яна Кратохвіла від командування 1-м
Чехословацьким армійським корпусом і поставив командуючим

Людвіка Свободу. Також відсторонив від командування 25-м
танковим корпусом генерала Анікушкіна.

10 вересня

війська повинні

були прорвати другу лінію оборони противника і заволодіти дорогою
Дукля

-

Новий Жмигород. Наступ військ

10

вересня почався

тридцятихвилинною артилерійською підготовкою по німецьких
позиціях. Здавалось, що після цього не залишиться ні одного
живого німця. Та тільки-но пішла в атаку піхота, як німці відкрили
сильний

вогонь

з

ручних

кулеметів.

В

кінці

цього

дня

чехословацький корпус і інші підрозділи закріпилися на північних

схилах узгір'я Франкув (інша назва

-

Теодорівські гори), що

знаходилось на віддалі біля двох кілометрів на північ від дороги

Дукля - Новий Жмигород. З вершини узгір'я гори Франкув (або ж

-

інакше

-

Патрия, висотою

534

м), що височіла на північний захід

від Дуклі, було зручно спостерігати за навколишньою місцевістю і
її контролювати. Вдосвіта

11

вересня до того, як солдати

приготувались до дальшого наступу, нIмцI почали контратакували

узгір'я силами піхоти і танків, а його північні схили густо засипали
снарядами з гармат і мінометів. Вершина узгір'я Франкув шість разів

переходила з рук в руки. Один з командирів, згадуючи бій за це
узгір'я, казав, що в його батальйоні з семисот солдатів залишилось

придатних до дальшого бою тільки шістдесят, решта були вбиті або
поранені; він розказував, що фашисти, сховані в ямах, окопах,
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ровах, за деревами, кущами, сіяли смерть серед радянських

солдатів. Схили узгір'я були вкриті трупами і пораненими, санітари
не встигали відносити ранених до польових госпіталів. Узгір'я

Франкув чехословацькі солдати назвали <<пекельним>>. Після обіду

12 вересня

впродовж двох годин німці контратакували гору Патрию

п'ять разів. Знову вершина переходила з рук в руки. Після однієї

контратаки снаряд обірвав телефонний кабель. Командний пункт

втратив зв'язок з мінометною батареєю. Послали посланця, щоб
передав наказ відкрити вогонь по конкретному місцю. Солдат біг і

повз під ворожими кулями, і був тяжко поранений - йому відірвало
руку, але він піднявся із землі, переборюючи страшний біль, добіг

до батареї і передав наказ.
Це узгір'я чехословацький корпус утримував і в наступні дні. На
захід від нього, між селами Глойсце і Лиса Гора,

11

вересня надвечір

вдалося прорвати другу лінію оборони противника. Вночі на 12
вересня через

цей вузький прохід шириною до двох кілометрів

командуючий армією вводить кавалерійський корпус, який здобув
села Мисцову, Поляни, Крам пну і гору Даню. За два дні він пройшов

з боями біля 18 кілометрів і дійшов до кордону Польщі з
Чехословаччиною. В ніч на

1З

вересня через прорив пройшла

стрілецька дивізія. Із-за поганих доріг відстали артилерія, танки,

самохідні артилерійські установки, обози з боєприпасами і
продуктами.

12 вересня з метою розширення прориву в сторону

Нового Змигорода, почав вести бойові дії 25-й танковий корпус.
Але на той час там вже була міцна німецька оборона і жодних успіхів

корпус не добився. Вводячи в прорив кавалерійський корпус,
розрахунок було зроблено на раптовість дій в глибині позицій
противника, і це повинно було допомогти дальшому наступу армії.
Та в гірських умовах цей прийом виявився неприйнятним. Загинуло

багато коней, не вистачало боєприпасів для ведення боїв з
противником, що оточував з усіх сторін. Особливо ускладнилося
становище кавалерійського корпусу і стрілецької дивізії

14 вересня,

коли німці закрили пролом у своїй обороні між селами Глойсце і
Лиса Гора.

1З і 14 вересня підрозділи бойового угрупування продовжували
вести бойові дії, але противник увесь час нарощував свої сили,
запекло оборонявся і контратакував. Захопити Дуклю і дорогу
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Дукля -

Новий Змигород не вдавалось. Військам більше

доводилось оборонятись, як атакувати. Бойову потужність
угрупування радянське командування також постійно нарощувало,

але це не давало результатів. Тоді воно почало шукати слабкого

місця в обороні противника. Ним виявилася місцевість на лівому
фланзі в районі Риманова. Підрозділи угрупування почали наступ

від Вороблика Королівського на Риманів, місто здобули, але
пробитись дальше, поміж гори, на південь не змогли. Тоді війська
таємно перемістились на схід в долину Віслока і з боями дійшли до
села Синяви, а ранком

19 вересня від села Т арнавки почали наступати

вздовж Риманівського узгір'я в напрямку Дуклі. А 31-й танковий
корпус продовжував свій наступ по долині на південь і дійшов до

села Поляни Суровичні. Пробитись до дороги Команча - Яслиська

- Тильова через сильну оборону противника йому не вдалося. З 19
на 20 вересня німці поспішно покинули Риманівське узгір'я і
укріпились в горах на південь від Дуклі. 20 вересня опівдні радянські
підрозділи ввійшли до Дуклі зі сходу, а чехословацькі з півночі.

Цьому сприяв злагоджений наступ на лівому фланзі 1-ї армії 4-го
Українського фронту від Сянока на Команчу. З Дуклі до перевалу

було ще 18 кілометрів.
У той час, як на лівому фланзі досить успішно почалися бойові
дії, на правому фланзі, зі сторони Нового Змигорода,

18

вересня

посилились атаки німців. Але радянські війська ці атаки успішно

відбивали, бо оборонятись у горах набагато легше, як наступати.
70-а стрілецька дивізія, що була послана на допомогу

кавалерійському корпусу, 15 -17 вересня вела тяжкі бої, відбиваючи
одну за одною атаки противника.
Мисцова,

15 вересня німці заволоділи селом
16 вересня - горою Даня. В ніч на 18 вересня, знаходячись

під безперервним артилерійським вогнем противника, дивізія
прорвала кільце оточення і з'єдналася з рештою частин свого
корпуса, що знаходився на північ від Івлі. Німецьке командування
на правому фланзі 38-ї армії зосередило потужні сили військ і

бойової техніки, намагаючись не тільки не пропустити армію через
гори у Словаччину, а цілком їі знищити.

Впродовж десяти днів велися бої під містечком Дукля, поки його

вдалося здобути. Воно знаходилось на дорозі, що йшла через
Коросно і Дуклянський перевал. Коросно було здобуте до 14
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вересня. Від Коросна до Дуклі на перешкоді військам знаходились

узгір'я, далі починалися гори. Здобувши Дуклю, війська почали
дальший наступ по долині Яселки в сторону перевалу. Зі східної
сторони долини знаходились гори Церrова і Пітроса, із західної,

від Дуклі до Тильови, тягнувся хребет Джурдж. У долині, якою текла
річка з ніжною назвою Яселка і якою проходила відома стратегічна
дорога, згромадилась величезна кількість гармат, мінометів, танків.
Тут, при дорозі, розкинулись два невеличкі польські села

Липовиця і Нове Село, а на південь від них

-

- лемківське село

Терщана. Коли та вся зброя, що тут нагромадилася, почала

стріляти, а з повітря почали сипатись бомби, то ворожа оборона
була змішана з землею. Після сорокахвилинної артилерійської
підготовки пішли в атаку танки і піхота.

23

вересня радянські війська

оволоділи Терщаною і в той же день Тильовою. Командуючий 38-ю
армією Москаленко писав:

<<23

вересня радянські війська оволоділи

крупним населеним пунктом Тилява і підійшли до головного

Карпатського хребта>>. В цьому <<крупному>> населеному пункті
було всього біля сто п'ятдесят хат, але він мав стратегічне значення
для дальших боїв за здобуття Дуклянського перевалу. До перевалу

.

.

.

залишалося ще с1м юлометр1в.

24 вересня частини підрозділів угрупування повернули з Тильови
на захід, на Смеречне, Вильшню, і з'єдналися з кавалерійським
корпусом, який знаходився в оточенні німців. З Тильови війська
також спрямували свій удар в сторону лівого флангу і оволоділи
селищем Яслиська.

Одночасно з веденням боїв на східних схилах гори Джурдж
тривали бої за західних схилах цієї гори. 22 вересня генерал Свобода
отримав наказ від командуючого армією, щоб на протязі дня
оволодіти горою Гировою, що була частиною гори Джурдж. Гора
була здобута чехословацькими і радянськими підрозділами, але

тут загинуло багато солдатів. Долину, де точився бій за цю гору,
назвали <<долиною смерті>>. Недалеко від цієї гори знаходилось
село Гирова, а дальше на південь

-

село Мшана. Через ці села

проходила дорога з Івлі до Тильови, яка обходила гору Джурдж з
західної сторони. Від Тильови війська розширяли фронт вправо і

вліво, щоб не повторити ситуації, яка сталася з кавалерійським
корпусом.
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Чим ближче радянські війська наближались до перевалу, тим
запекліший опір чинили німці. Здобуту радянськими підрозділами
місцевість, село чи гору німці оскаженіло контратакували, і ці місця

по декілька разів переходили з рук в руки. На шістнадцятий день

Дуклянської операції радянські війська дійшли до Тильови, а повинні

були, згідно з планом, на п'ятий їі день здобути Пряшів. На час
здобуття Дуклі командуючий фронтом збільшив угрупування
наступу більше, ніж у два рази. Якби угрупування мало стільки військ

і бойової техніки на початку операції, то до перевалу дійшли б
набагато скоріше і зі значно меншими втратами.
Починаючи Дуклянську операцію, угрупування не було достатньо

підготовлене до цієї операції, було слабо укомплектоване,
виснажене, командири і солдати не мали досвіду ведення бойових
дій в гірських умовах. Тут не видно було цілей, неможливо було

вести вогонь на дальші віддалі, артилерії і танкам неможливо було
рухатись по дорогах в долинах між горами, де з обох схилів по них
вівся прицільний вогонь. Тяжко було просуватись вперед артилерії

і навіть танкам по схилах, порізаних потоками і ровами, особливо в
непогоду. Іноді впрягали навіть по п'ять пар коней

- і вони не могли

тягнути тяжкі гармати, доводилося допомагати піхоті. Часто, щоб
просунутись вперед, потрібно було брати гору прямо лобовим
наступом, а це коштувало неймовірних зусиль і великих жертв.

Зайнявши гору, її потрібно було утримати, але вже ні сил, ні
боєприпасів не було, а ворог контратакував і вдень, і вночі. У
дощову погоду,

-

а з середини вересня дощі ішли часто,

-

солдати

промокали до нитки, повзали по мокрій землі, стояли в окопах цілком

мокрі, в мокрих черевиках і обмотках.
<<Такого великого фізичного навантаження на особовий склад
та інтенсивність використання технічних засобів і транспорту, якими
вирізнялася Карпатсько-Дуклянська операція, ми не знали за минулі
роки війни. Навіть форсування Дніпра та операції в період весняного

бездоріжжя, мабуть, вимагали меншої сили м'язів у солдатів>>, писав генерал Москаленко.

В набагато кращому становищі знаходився противник. Німці мали

досвід ведення боїв в горах, крім того, вони переважно оборонялися.
Мали німці й завчасно викопані окопи, траншеї, протитанкові загороди,

зам,нували мости, дороги, проходи, мали достатню кількість
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Карпатсько-Дуклянська операція.
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транспортних засобів для швидкого переміщення військ і бойової
техніки на великі відстані, також у німців була можливість вільного

маневрування їх підрозділів. Тут, у горах, вони вели бойові дії, мабуть,
так запекло, як ще ніколи до того.

19 вересня за розпорядженням Сталіна в час наступу підрозділів
зі сходу на Дуклю, штаби 1-го і 4-го Українських фронтів відвідав
перший помічник Головнокомандуючого маршал Жуков. Він

розібрався в ситуації та скоректував дії 4-го Українського фронту
на лівому фланзі 38-ї армії -

і це допомогло подальшим більш

успішним бойовим діям угрупування. Командуючий армією генерал
Москаленко увесь час випрошував від командуючого фронтом

додаткових сил, а маршал Конєв звертався особисто до Сталіна і
просив в два-три рази збільшити кількість пального для двох корпусів
авіації, які постійно брали участь в бойових діях Дуклянської операції.
Вже зовсім недалеко від перевалу ЗО вересня зранку перед
штурмом почалася чергова артилерійська підготовка перед штурмом

не знати якої вже за чергою <<пекельної>> висоти. Це була гора між
Барвінком і Зиндрановою. Ось згадки командирів

- учасників тих

боїв. <<Ряди наступаючих ріділи, а до вершини залишилося ще сто
метрів ... Піднімається командир і кричить: <<Вперед! На штурм!>> Вже
мало хто чує його команду, але ті, що ще живі, кого оминула ворожа

куля або легше ранила, ідуть за ним. Щохвилини число їх
зменшується ... Часто при русі шеренги вгору було чути страхітливий
крик раненого, а час від часу хтось падав на землю мертвий.>>*
*У своїх спогадах <<Хрестовий похід в Європу>> генерал Д. Айзенгавер
згадував розмову з маршалом Жуковим про <<російський>> метод атаки

через мінні поля, оскільки німецькі мінні поля були дуже серйозними
тактичними перешкодами, які приводили до великих військових втрат ...

Маршал Жуков під час бесіди цілком буденно розповів про свою практику:
<<Коли ми підходимо до мінного поля, наша піхота атакує, наче там його

немає. Втрати від протипіхотних мін ми вважаємо приблизно рівними з
тими, які спричинили би нам кулемети і артилерія, якщо би німці вирішили
захищати цю ділянку великими силами військ, а не мінними полями>>.

Айзенгавер був шокованим і не міг собі уявити, скільки прожив би будь
який американський чи англійський генерал, якщо би він застосував
подібну тактику. Особливо, якщо про це дізнались би солдати будь-якої з
американських чи англійських дивізій. (Наталія Омельчук ЦР ФСТ
<<Україна>> І https:/ /www.facebook.com/central.rada.fstukraine).
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... Першого жовтня в обід гора була повністю очищена від ворога.
Тяжкі бої ішли також в місці наступу на Зиндранову з південного

боку.
б жовтня радянські війська оволоділи Дуклянським перевалом,

це майже через місяць після початку операції. На перевалі відбувся
мітинг. Це було велике свято для усіх радянських солдатів і
командирів угрупування Дуклянської операції. Раділи всі, хто

залишився живим після тяжких боїв за цей перевал, але особливо
щасливими були чехословацькі солдати, бо нарешті діждалися дня,
коли могли ступити на рщну землю.

Біля ста тисяч солдатів й офіцерів загинуло в цій операції, з них

біля б тисяч

- чехословацьких. Багато з тих, що залишилися в

Карпатах навічно, були українцями зі Східної й Західної України.
Скільки всього солдатів загинуло в Карпатах, тяжко собі уявити, а радянське командування планувало спочатку взагалі обійти ті
гори. Причиною цих жертв стало неоправдане повстання в
Словаччині.
В описах командуючих Дуклянською операцією нічого не

згадується про людей, які жили в селах на території, де проходили

ті страшні бої, наче їх там зовсім не було. Також у спогадах не
пишуть про те, що багато радянських солдатів гинуло від власних
снарядів. Перед кожною атакою по німецьких позиціях велася
артпідготовка, після цього ішла вперед піхота, потім артилерія

переносила свій вогонь дальше вперед. Але часто було так, що або
зв'язок порушувався, або його зовсім не було, або ж командири не
мали точних даних, де знаходиться те місце, по якому потрібно

стріляти, або неправильно щось зрозуміли по телефону -

і

артилерія тоді вела вогонь по своїй піхоті, яка пішла вперед.

Особливо часто такі випадки траплялися там, де вівся вогонь на
великі віддалі, наприклад, коли з Дальови стріляли по Зиндранові,

або із Завадки по Смеречному, Мшані, Гирові. Там багато солдатів
гинуло від власних куль, віддаючи своє життя за нізащо.

На Німеччину працювала промисловість всієї Європи, німці мали

багато всякої техніки, різних видів і різної форми машин - менших,
більших, на колесах, на гусеницях, частково на колесах, а частково

на гусеницях - їх піхота була достатньо моторизована, вони мали
завчасно підготовлені до оборони і бойових дій позиції.
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Урочистостіз нагоди здобуття Дуклянського перевалу.
На перевалі встановлено арку з написом російською і чеською
мовами

« Чехословаччина вітає і дякує своїм Визволителям.

Хай живе Вічна дружба народів СРСР і Чехословаччини». Солдати 1-го
Чехословацького армійського корпусу Вступають на територію
Словаччини і Відразу ж встановлюють прикордонний стовп.
Фото з архіву Військово-історичного інституту.
Посилання:

https://www.aktuality.sk/foto / 378959 / 1/ f-
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Хоч німці запекло оборонялись в Карпатах, вони все-таки у
важких ситуаціях могли відступати і зберегти свої сили для дальших
боїв. Радянські солдати мусили або здобути висоту, село,

місцевість, або загинути, -

а відступати не мали права. І так

здобували гору за горою, село за селом, місцевість за місцевістю.
Перед кожним боєм з солдатами проводилась політична підготовка

- своєрідний сеанс гіпнозу, після чого не страшно було іти в бій і
віддавати життя <<за Родіну, за Сталіна>>. Моторошно стає, коли
хтось в честь Дня перемоги влаштовує паради, хизуючись своїм

героїзмом. Радянський солдат просто мусив бути героєм. Ця війна
була для нього пеклом - холод, голод, нелюдські зусилля, болючі
рани, тяжкі операції й смерть.

І радянські солдати справді були героями, їх не зупиняли ворожі
кулі, вони кидались під ворожі танки. Ця війна для них була суцільним
смертельним героїзмом. Радянський солдат своїм життям визволив

Європу від фашизму. Без мільйонів загиблих радянських людей
Європа не була б визволена. Але вихвалятись тією перемогою,
влаштовувати на їічесть паради

-

це глум над мільйонами полеглих.

Радянське керівництво перед війною винищило весь старший

офіцерський склад армії,

наказало важку зброю поставити на

консервацію в воєнних округах, близьких до західного кордону,
примусило перед самою війною зруйнувати свої бойові укріплення
над Дністром. Видається, що радянське керівництво навмисне

робило все для того, щоб ворог міг легко завоювати територію
України і Білорусії з заходу на схід і зі сходу на захід і знищити там
усіх, хто ще вцілів.

Бачачи, що Дуклянська операція просувається дуже повільно,

.

.

радянське кер1вництво почало 1нтенсивно допомагати словацьким

повстанцям з допомогою авіації. На територію Словаччини

перекидалася бойова техніка, зброя, снаряди, солдати. В бойові
дії в Східних Карпатах був введений повністю 4-й Український

фронт, також був переміщений більше на північ в напрямок
Дебрецена 2-й Український фронт.

Хоч Дуклянський перевал б жовтня було здобуто, фронт
просувався і на південь, і на захід дуже повільно. Тільки

радянські війська здобули

15

січня

rорлиці.
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Фронт
Ми надіялись, що війна скоро скінчиться і фронт не дійде до нас.

Але він перейшов кордон Польщі і наближався до нашої місцевості.
Людей охоплював страх.Тепер на подвір'ях часто з'являлися німецькі

машини. Німці ніколи поблизу фронту не залишали машини не
замаскованими. Солдати іноді казали дати їм молока, масла, яєць.
Якось у неділю на подвір'ї стояла німецька машина, а по річці з

Нижнього Кінця в сторону Барвінка їхав німецький обоз. Попри річку
було безпечніше їхати, як по дорозі. Батько сидів під хатою з сусідом

Михайлом Фучилою (Тимковим) і тримав на руках братика Михайла.
Я також сидів біля них. Мама видоїла корову і виходила з стайні, а
німець стояв на подвір'ї. Враз над тим обозом з'явився літак і кинув

бомбу. Усі ми бачили, як та бомба падала. Німець впав на землю,
мама відскочила назад до стайні, батько з сусідом вскочили до сіней

і прикрили двері. Тільки я сидів і дивився до кінця, як та бомба падала.
Оглушливий вибух - і величезний стовп землі вирвався вверх. Коли

батько вийшов, то побачив, що я сиджу під стіною. Мабуть, злякався
і дуже здивував-ся, як так сталося, що вони залиши-ли мене. Він

оглянув стіну і побачив, що недалеко від того місця, де ми сиділи, в
стіну вп'явся осколок. На річці, де впала бомба, була велика яма.
Загинули німецькі солдати. Цей літак ще скинув бомбу біля <<Кувка>> і
одну недалеко біля дороги.
Люди копали бункери, щоб ховатись від снарядів, закопувати в
ями зерно, одяг, полотно, пряжу, посуд, інструменти і всякі інші речі,

щоб те все не згоріло, якщо би горіли дерев'яні хати. Ми і наші сусіди

все це заховали в підвалах в Звіринських (Мізя). У них під хатою були
три великі довгі підвали, два потаємні, закриті підлогою без отворів,
третій з отвором. Щоб увійти до тих двох, потрібно було зривати
дошки з підлоги. Колись, ще за панщини, на тому місці була панський
дім з такими пивницями. Коли до села наблизився фронт, то в тому
третьому підвалі переховувалося декілька сусідських родин. З
кожної хати хтось з худобою пішов за Діл в яр у Звадлівці. В якомусь
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місці люди навіть перекрили зверху частину того яру деревом. Надя

також переховувалася в тій Звадлівці з одною нашою коровою (дві

інші були в Смеречнім). Пам'ятаю, як мама казала Наді, щоб
готувалась іти з коровою в ліс, а скоро після того маму викликали до
rміни. Хтось з німецьких солдатів, який розумів нашу мову, це чув і

доповів своєму начальнику. Мама в rміні розказала війтові, в чому
справа, а той пояснив німцям, що не йшлося про партизанів, а про те,

що люди ішли до лісу з худобою ховатись від фронту, і маму
відпустили. Деякі родини тоді переховувалися в Смеречному, а наш

сусід зі своєю родиною подався десь на Словаччину.

Розповідь Ольm Адамчак
<,Добре пам'ятаю, як починався фронт. То було перед другою Матір'ю
Божою.* Найстарша мамина сестра, що вийшла заміж в Терщані, була вагітна

і повинна була скоро родити. Ій хтось сказав, що в Тильові люди ще сидять
в хатах. Вона три кілометри через ліс ішла до нас. Але до нашої хати не
дійшла, бо почала родити і пішла до татової сестри, до Петришиного,

Лейцюся. Там в хаті повно німців, а вона родить. Михайло їхній прибіг до

нас і сказав, що Нацка вродила сина. А баба на те сказали, що потрібно
попросити священика, щоби завтра відкрив церкву і охрестив дитину.
Вже падали снаряди, все тряслося, люди сиділи в хатах, бункерах,
підвалах, але священик прийшов до церкви. В церкві не було нікого, хоч
було свято

-

Матері Божої. Були тільки куми і я ... Кума боялася і зі страху

тряслася, а священик їй каже: <,Не бійся, бо ти тримаєш ангела на руках►>.

З церкви дитину принесли до нас, бо її мама вже була в нас.
На другий день тільки розвиднилось

-

почали падати снаряди, бомби,

шибки в хаті повипадали, і ми заховались до бункера. Скільки ми там сиділи,
не пам'ятаю; Нацка, що народила дитину, захотіла пити, а баба кажуrь: <<То я
піду до хати і принесу їй пити.►> І пішли до хати,

-

а 1УГ бомба! Вибух!

Прибігли баба до бункера, впали на нього і почали кричати. Поприбігали
люди і почали відкопувати завалений бункер. А літаків в небі повно, вони
кидали бомби на німецькі танки, що стояли через кілька хат. Ніхто би про це
*Матір Божа, в оригіналі -

Матка Біжа - так на Лемківщині називали

спрощено свято на честь Марії, Матері Божої. Перша Матка Біжа - Успіння

Богородиці, 29 серпня, Друга - це Різдво Богородиці, 21 вересня, Третя

- це день Покрови Божої Матері, 14 жовтня.
**У лемків був звичай, що хрестили дитину без матері, до церкви
новонародженого несли куми.
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не знав, що нас завалило, якби не та дитина. Вона нас вря'І)'Вала. Поки нас
відкопали, то дитина вже була нежива на руках матері. Також був неживий

сусід, Васенда Михайло, ще парубок, мав

26 років. А дружину його брата,

Васендового Федора, витягли ще живу, але вона скоро померла. В тому бункері
були три родини

-

ми, Кукуляки і Васендови. дитину ми віднесли до хати і

поклали на стіл, а самі пішли в ліс за Діл. Добре пам'ятаю, як падали бомби, а
ми молились і на колінах ішли до потоку. 'Іри дні ми там були, а потім солдати
відвели нас до Завадки, бо вони знали, де не заміновано. В Завадці ми були

шісгь тижнів, спали в боїску*. Додому не було як повернуmсь.►>

Коли почали падати снаряди на Тильову, батько і мама забирали
перини, подушки, якісь продукти і відносили до Мізя в підвал. Якийсь
раз, як несли, по них почали стріляти з російського літака, що дуже

низько пролітав. Вони вскочили в Тимків бункер і переждали, поки
літак пролетів. Ми, діти, в той час сиділи в другій кімнаті за грубкою,
чекали поки батьки нас заберуть. Вийшли з батьками з хати -

і

зразу після того біля хати впав снаряд чи бомба, - осколки вирвали
вікно і розбили піч, за якою ми щойно сиділи. Коли ми сиділи в підвалі,
то вибухи щораз частішали, ніхто з підвалу наверх не виходив.
Скільки ми там були, не пам'ятаю, а земля від вибухів здригалась
все частіше і сильніше. Здавалося, що кам'яне арочне склепіння
ось-ось не витримає, впаде на нас, і ми всі загинемо. Стіни вже не

переставали здригатися, в склепінні з'явилися тріщини.

Було

страшно, ми сиділи і лежали на соломі, діти плакали, старші

молились. Коли вибухи припинилися, хтось з чоловіків піднявся по
драбині, відкрив дверцята і вийшов нагору. Через кілька хвилин
з'явився в отворі і крикнув: <<На подвір'ї рускі танки!>>. Значить, то
від танків так страшно здригалася земля. Люди відчули, що

врятовані. Всі полізли нагору, з танків позіскакували радянські

солдати. Їм було дивно, що в хаті не було нікого- і раптом звідкись
з'явилося стільки людей. Солдати нам сказали, що тут будуть великі

бої і що нам потрібно залишити село і відходити далі від лінії фронту.
Танкісти полізли на танки, а ми спустились в підвал. Чоловіки

порадились і сказали, що будемо іти до Завадки, там, за горою
Пітросою буде безпечніше.Також вирішили, що кожна сім'я повинна
іти окремо, щоб коли впаде снаряд, всім разом не загинути.

* Боїско

- тік, приміщення, яке здебільшого не стояло окремо, а

..

..

.

становило частину так звано~ <<довго~ ХИЖІ>>.
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Ми вийшли на дорогу. В батька
за спиною в плахті були перини, а
на руках малий Михайло і ще якийсь
клунок. У мами за спиною в плахті

були подушки, на руках мала Геля і
також якийсь клунок. Я ніс велику

банку, в якій було трохи крупи.
Нести було незручно, бо банка
діставала до землі. Відійшовши
трохи від Мізьової хати, зупинились
і подивились зверху на село. Ніч

була місячна, з Мізьового подвір'я
стріляли танки, на село падали

снаряди і розривалися. Одні хати
вже горіли на повну силу, інші
починали

розгорятись,

ще

IншI

догоряли і дим тонкими рівними
струминками п1дн1мався до самого

неба. Ту страхітливу сумну картину
пам'ятаю до сьогодні. Пішли далі.

Семен Колотило (зліва)

і Петро Фучила (ШтахуріВ)
у Радянській Армії;

1944рік

Проходячи біля хати Шихного, знову на хвилинку зупинились. Нова
гарна хата розгорялася яскравим полум'ям. На вікнах, з яких ще
недавно виглядали гарні веселі дівчата, горіли фіранки, тріскали

шибки, падали горщики з квітами, полум'я виривалося зсередини
назовні до даху і бляха на даху починала скручуватись. Ніхто не гасив,
не кричав, не плакав, жодної живої душі ніде не було.
Ми проминули село і зайшли в ліс на Джурджі. Дорога була

розчищена, розбиті машини, гармати, танки були зсунені на узбіччя.
Назустріч нам проходили строєм радянські солдати. Раз за разом

було чути свист снарядів, тріск дерев і вибухи, вони падали трошки
лівіше від дороги, до нас і осколки не долітали. В Терщані повернули
на Завадку. Перейшли міст через Яселку і в нижньому кінці села

зайшли на подвір'я до наших родичів. Вікна і двері були забиті

дошками навхрест. Батько відбив дошки на дверях в боїску, ми там
лягли на солому і проспали до ранку. Ранком забили двері і піднялись
у верхній кінець села, там зайшли ще до одних родичів, які були
вдома. Біля хати стояло декілька катюш, що стріляли в напрямку

Тильови чи Мшани. Коли вони стріляли, то нам було чути тільки шум.
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Спали ми в кімнаті на підлозі, застеленій соломою. Тут було
декілька родин, а також солдати. Всі спали на боці, щоб більше
помістилося. На другий чи на третій день до хати, де ми були, прийшла
Надя з нашою коровою. Ми всі зраділи, що Надя жива і що вже разом

з нами, але Надя сказала: <<Я зараз іду>>. <<Куди?>> - запитала мама.
<<Машина везе на станцію поранених, я домовилась, що вони мене

візьмуть з собою», - сказала. <<Та як я тебе так без ні чого відпущу?>>

- аж закричала мама. «Хочу скоріше додому, бо не знаю, чи живі
мої рідні>>, - відповіла і поцілувала кожного на прощання. <<А де
Петрусь?>> - запитала. Мене кликали, а я, почувши, що Надя їде,
заховався за шопу і плакав, я Надю дуже любив. Батько мене знайшов

і приніс до неї на руках, бо я не хотів іти. Вона мене обняла, поцілувала
і пішла. Моє маленьке серце розривалося від думки, що більше ніколи
їі не побачу. Мамі було дуже неприємно, що дівчина в нас майже рік
пропрацювала і ми їй нічого не дали. Мама тоді не знала, що якби
Надя залишилася надовше, то вона все одно нічого не могла би їй
дати, бо в нас після фронту нічого не залишилось.
Розповідь Ольги Свяrли (Дохняк)
<•Ми, тета Крупийка і Панцьові, приїхали до Смеречного возом і взяли
з собою все необхідне на якийсь час. Німецькі офіцери, що були в нашій
хаті, казали нам іти десь в гори подалі від тієї дороги, бо 1yr будуть великі

бої. І ми вирішили втікати до Смеречного. А то якраз там були найбільші
бої. Падали снаряди, село горіло, коні біля возів були побиті, на возах все

розбите, розкидане. Недалеко впала бомба, і нас присипало в бункері, ми
сиділи без прикриття. Вози і коні були надворі. Хати в Смеречному були
всі спалені. Коні, корови, кози, вівці

-

все було вибито. В Смеречному

багато людей загинуло, церква була спалена. Ми після того, як бункер
зверху був відкриmй, довше в ньому не могли ховаmсь, пішли рачкуючи,
потічком і добрались до лісу. З нашою родиною втікали до лісу Панцьові
діти, (вони були в бункері навпроти), Петро і Єва, і Іван Пушкарів, решта
старших залишились в бункері. Малі Панцьові діти йпии за нами, то
тато одне взяли на плечі, а друге на руки.

Коли ми прийпии до лісу, то вже темніло. Тато кажуть: <, Треба якось

добратись додому і звідти im за Діл, де ховаються люди з Тильови.•> Коли
ми прийпmи до лісу, то по нас почали стріляти. Тато сказали нам ховатися
за грубі дерева. Нас прикидало гілля зі смерек, збите снарядами. Тато
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перепитували нас, чи ми живі. Ми були живі, тільки хлопця, Івана Пушкаря,
ранило в ноrу. Ми хустиною зав'язали йому рану. Там далі між смереками
були розбиті вози, побиті коні і лежали вбиті німці. Ми через їх трупи
переступали. Один німець нахилився води напитись з джерельця, і так

був вбитий. А по смереч:анській горі стріляють, там, де Дебря. То з
російських танків по нас стріляли. Тато кажуть: <,Знімайте хустини і
махайте, щоби зрозуміли, що ми цивільні.►> Тоді стріляти перестали, і
коли ми підійшли ближче до тих танків, з них вийшли російські солдати
і нас питали, де німці. Ми сказали, що там за горою. Сказали нам втікати

звідти, бо туг будуть бої. Ми пішли по потічку Вадернику до Тильови.
Снаряди падали, але по нас не стріляли, бачили, що ми цивільні.
Ми нрийпии потоком аж під Жджари, там, де були дві нові хати, Миколи
Кукуляковоrо і Федора Петришиного. Там рускі СОJщати готували їсти, а ми
були дуже голодні, і нам дали картоплі прямо в руки, бо не мали в що взяти.
Ми звідти пішли догори по окопах, але по Жджарах почали стріляти. Тоді

ми пішли попід міст, догори аж до нашої хати. Ми бігли нонри нашу хату, а
хата якраз тоді горіла на наших очах. Сльози нам лились з очей. Вона
загорілася від Геринчакової. Під Дебрею рускі содати їсти готували, а ми
згори зсунулися вниз і сшщати нас матюкали. Далі ми пішли через Діл до
того потоку, де мали буги люди з Тильони, але їх там вже не було. Руских

солдатів всюди було повно. Вони нам сказали: <,Ви прийшли з фронту, а

'Iyr можете підірватись на мінах.-> Показали нам сrежку, по якій ми повинні
були іти. По тій стежці ми один за одним ішли через Пітросу аж до Завадки.
Прийшли до Завадки з голими руками

-

нема ні їсти, ні одежі, ні

миски, ні перини, ні подушки, ні де спати. Ми прийшли до однієї хати,
туди вийшла заміж Пушкарьова з Тильони. Там вже було повно людей, ми

спали в боїску. Вона нам щось варила. Тато хотіли піти до Смеречного,
думали, що може з того, що ми там мали, щось знайдуть, але рускі солдати
його не пустили. Казали: <•Тєбє что, жізнь надоєла?» Пізніше тато там
були, але нічого не знайшли. Одна корова нам залишилася, та, що
смеречани взяли з собою в Словаччину.»
Розповідь Михайла Лейцюся (Петришиноrо)
<,Мій батько перед фронтом в березі викопав бункер, він в плані мав
форму зигзагу. Коли ми почули, що в Тильові будугь страшні бої і що
треба ховатись, батько скинув на вози перини, взяв спечений хліб. В той
час з однієї сторони були німці, з другої - рускі, ми були посередині. Ми
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над ранком виїхали, а мама з моєю сестрою, якій тоді було всього два
тижні, залишилася вдома. Ми поїхали в сторону Мшани і Гирови і

розмістилися збоку біля лісової дороги. Там було з п'ятнадцять возів з
Тильови. З нами були і корови. Ми на тих возах жили три чи чотири дні.
А мама, коли почали стріляти, побігла до того бункера і нічого з собою не
взяла. Тато намагався піти по маму і забрати її до лісу, туди, де ми були. Він
робив декілька спроб, але з цього нічого не виходило. Мама з дитиною
сидять один день в бункері, другий

-

і не може з нього вийти, ввесь час

стріляють. Сидить там голодна. Попри бункер проходив німець і почув
плач дитини. Він скинув з плеча автомат, наставив вперед і увійшов до

бункера. Побачивши жінку з дитиною, витягнув з рюкзака хлібину, кинув
мамі і вийшов. Коли вже менше стріляли, батько забрав маму до нас у ліс.
Якось по тій лісовій дорозі, біля якої ми знаходились, їдуть німці.
Спереду три чи чотири триколісні мотоцикли, на них німці з автоматами,
за ними

-

бронетранспортер і ззаду знову німці на мотоциклах. Вони

нас побачили. Останній мотоцикл призупинився, і німець комусь з

чоловіків сказав, щоб звідти втікали, бо туг через півгодини всім буде
<,капуr►>. Ми швидко зібралися і через гору, через ліс втекли до Терщани.
Там нам рускі забрали коня; ми потім бачили, як він тягнув гармату. В
Терщані тато спав на возі, до колеса ланцюгом був прив'язаний кінь, і
рускі його відчепили і вкрали; тато нічого не чув. Потім тато пішов до
російських керівників, щоб віддали коня. І дали нам якесь таке лоша, що

ми самі мусили той віз тягнути. Там, на околиці села, в стодолі ми жили
цілий місяць. Через кілька днів чоловіки пішли подивитись на те місце,

де ми ховалися в лісі. Там все було снарядами перебите, з дерев самі
стовбури стирчали. Поки ішов фронт, ми ввесь час жили в Терщані;>

Розповідь Марусі Фучили (Штахуровоі)
<,Я, Ганя, стрийко і наш Іван були в лісі за Ділом, а мама, тато, Володя і

Михайло були в підвалі в Звіринських (Мізя). Ми були там в лісі, може, з
тиждень. Там був яр, ми його розчистили, нарізали ялиць і наклали їх

зверху впоперек, а потім ще поздовж, і там в тому яру ми сиділи. Худоба і

коні були прив'язані до дерев. Там нас побачили рускі і сказали нам, щоб
ми ішли далі від фронту. Ми вийшли з лісу, бачимо

-

німецькі гусеничні танкетки, потім ідемо далі і бачимо

по дорозі їдугь

-

сидить руский

солдат з наставленим на нас карабіном. Він махає рукою і показує, куди
маємо іти. Під Пітросою стояли <,катюші►>. Коли ми прийшли до Завадки,

то наші вже були там. Вони були в наших родичів.>>
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В Завадці тоді перебувало більшість людей з Тильови. Може,
завадчани на досить короткий час покидали своє село, і в них все

залишилося, бо чимсь нас годували. Мені здається, що в Завадці

ми пробули два тижні, а після цього в Терщані, в баби, ще тиждень.
Коли поверталися з Завадки, то хтось нас віз возом. Мо.ста вже не

було. Чоловік, що нас перевозив через Яселку, знав, де можна
переїхати річку, а солдати не знали. Позастрягали на машинах
серед річки і ждали, що їх хтось витягне.

Коли ми були в баби в Терщані, мені запам'ятався один епізод.

Радянські солдати перед хату привели кількох німців. Їх заводили
по одному в штаб, що був в коморі. Хтось з солдатів сказав, що їх
відішлють в тил, як полонених, а одного, що не здавався і

відстрілювався до останнього патрона, розстріляють. На це мій

вуйко Гриць сказав зі злістю: <<Так йому треба, <<німакові>>. Мені це
було дуже дивно, бо німецькі солдати для мене, хлопчи_ська, були
авторитетом. Я від батька ніколи нічого не чув поганого ні про
німецьких, ні про радянських солдатів. Батько розумів, що молодих

людей забирають в армію і ліплять з них те, що потрібно державі,
що вони є продуктом

розуму не мають,

. .
1 н1

.

.

1деолопчного виховання, свого твердого

.

..

.

на одних, н1 на Iнших не злостився, хоч своI

погляди стосовно керівників їх держав мав.

Розповідь Андрія Адамчака
<<Мене забрзли до Львова, бо там була українська бурса. Міліція на вокззлі

нас зловила

-

Ваньцового Василя і ще когось

-

і нас забрали ~а Донбас. Я

потрапив до Маріуполя на фабрику і там працював, а перед самою війною,

19 червня, мене забрзли в армію, а 22 червня почзлася війна! Ну і повезли
на Бзлтійське море, бо мене призначили у морфлот. В Донецьку нас вже

обмундирували, десь є фото

-

я у морфлотському.

26 червня нас повезли

через Львів, а в Мінську нас вже почали бомбардувати. І нас з вокзалу
загнали у ліс, бо коло вокзалу німці сильно бомбардувзли. Не могли нас
далі везти, то мусили вернугись назад і повезли до Курська. Там я скинув з

себе морфлотське. Я потрапив до артилерії, в мінометний підрозділ. Почали
нас вчити. Навіть не цілий місяць тривала наша наука

-

і на фронт.

На фронт я попав на Західну Двіну. І там ми наступали де~ілька разів.
Тоді мене легко поранило в ногу. Мене забрали і в санітарній частині
зробили операцію. Два осколки мені попали в ногу. Так я відстав від своєї
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часrnни і мене дали до іншої. Тоді - знов на фронт, я потрапив коло міста

Торжок Там були великі бої. Нам командир показав, куди будемо йrn і яка
часrnна з якої сторони буде. І тут вже німець нас поміrnв

-

і по нас з

міномета. І якраз коло нас впала міна і мене поранило. Ми були в якомусь

сараї. Пам'ятаю, що ще вибіг надвір і впав. Наша часrnна пішла вперед, а
друга нас ~ідібрала. Мене взяли в санчасrnну, роздягли та й кажуть, що не
мають чим забинтуваrn, не мають перев'язочного матеріалу. Я кажу: <<Та
візьміть мій проrnгаз, там є і три бинrn;> І кричать: <<Сідай на машину!>> Я
одягнув шинель на голе тіло і сів вгорі на відкрите авто, на ЗІС-5. А то зима,

а ми на верху на машині... Я горілки у війську не пив, а тоді дав кусочок хліба

за горілку і випив їі І так на машині нас везли 60 км. І там, вже в Торжку, мене
перев'язали і на вокзал

-

та вже везли поїздом. Везли нас шість днів без

перев'язки. Під Москвою я зійшов і сказав: <,Або мене лишайте, або робіть зі
мною, що хочете, але я далі так їxarn не можу. Моє тіло смердить, коло мене

ніхто не хоче лежати;> І в Ярославлі нас, шестеро людей, викинули на

вокзалі. І що хочете - то і робіть. Сказали, що по нас прийдугь, але ніхто не

приходив. Вдень сидимо. Аж один залізничник прийшов і питає: <<ЩО ви
за люди?>>. Кудись подзвонив, приїхали по нас автом і нас забрали.
Я там пробув три rnжні. І повезли нас на Урал до міста Солікамська,
що на річці Кама. Там я пролежав в лікарні вісім місяців. Один осколок
мені попав під ключицю, а три влетіли під лопатку - і там вони є дотепер.

То як мені бинт туди запихали і витягали

- то я завжди втрачав свідомість.

І так тягнулося впродовж трьох місяців. Потім вже загнило, і тоді мені вже

почали витягати осколок. Але не могли ніяк витягнути і почали кліщами

щипати ключицю, щоб зробити більший отвір. І так його витягнули. А
потім з лікарні в

1942 році куди хочеш, туди і йди. А тут Україна зайнята

німцями. Ну то йди до Ташкента;>
З цієї розповіді Андрія Адамчака бачимо, як у Радянському

Союзі дбали про своїх людей, про солдатів, героїв, які захищали
свою землю. З Ташкента Андрій Адамчак потрапив у Алма-Ату,
працював у зв'язковій частині, потім

-

шофером. Саме тоді

скінчилася війна з Німеччиною, але війна з Японією тривала, і Андрія

забрали туди як водія. На щастя, коли там дізнались, що він вже
декілька разів був поранений, то відпустили додому. Додому,
звичайно, він тоді потрапити не зміг, аж потім знайшов рідних вже в

Україні, у" Кіровоградській області.
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Коли на Тильову перестали падати снаряди, ми повернулись

додому. Більшість хат в селі були спалені. В нашій хаті було кілька
військових штабів. Один штаб також був в сінях. Нам звільнили

другу кімнату -

спальню, вона була наполовину менша від

загальної. Там розмістилися ми і наша тета Нацка з родиною (їх

хата згоріла) -

разом десятеро людей. Ще в нашій хаті були

Яцканини, вони спали чи на горищі, чи в стайні, не пам'ятаю. В
кімнатах горіли електричні лампочки, освітлюючи їх сліпучим

світлом. Для нас це було дивом, ніколи в нашій хаті такого

яскравого світла не було. Струм подавався від дизеля, що
знаходився на подвір'ї. На подвір'ї стояла також похідна кухня,

біля неї сиділи дівчата і чистили картоплю. Дівчата були в
гімнастерках, спідничках, на голові пілотки, зсунуті трошки набік,
з випущеним кучериком. Дівчата були привітні і веселі. На

перехрестях доріг регулювальниками також були дівчата, але ці
були, навпаки, суворі. Запам'яталося, як біля Грицаниної хати
дівчина-регулювальниця показала прапорцем, щоб машина, що
під'їжджала до перехрестя, повернула направо, на Мшану. А
шофер

продовжував помалу їхати прямо в сторону· Барвінка.

Дівчина різко скинула з плеча автомат і направила на кабіну
машини. Тоді машина покірно повернулася на дорогу до Мшани.
Чи шоферу хотілося пожартувати, чи чомусь справді не хотілося

повертати і думав, що вдасться проїхати прямо, не знаю. В

німецькому війську я не бачив дівчат, а в російському їх було
багато.
Коли не було дощу, я гнав пасти корову. Дві наші корови, що
знаходилися в Смеречному, були вбиті, залишилася тільки та, що
зберегла Надя. Коли ми пасли худобу, то нам згори було видно,
як десь за Барвінком зривалися снаряди, а через якийсь час ми

чули вибухи. Поля були зриті окопами і ямами від снарядів. Де-
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небудь можна було побачити гранату, снаряд, міну, пачки з
патронами. Ми, менші хлопці, розпалювали вогонь, кидали туди

патрони від карабінів чи автоматів, ховалися в окопи і слухали, як

вони вибухають. Старші хлопці кидали гранати, розбирали міни.
Часто це для них трагічно закінчувалося. Деяких хлопців неначе

магнітом_ тягнуло до зброї, до стріляння. Семанів Микола з
Крульовим Сташком кидали гранати з окопу. Одна граната

зачепилася Миколі за рукав сорочки, коли відпустив чеку. Микола

.

.

з1 страху другою рукою так рвонув ту гранату, що вона полет1ла

разом з рукавом і хлопці встигли пригнутись в окопі. Пригадую,

було якесь свято, я був в хаті - і враз десь зовсім близько почувся
сильний вибух, неначе граната розірвалася. Вискочивши з хати,
побачив Миколу, що йшов до хати зі сторони Тимкового згарища,
тримаючи лівою рукою закривавлену праву долоню. Як виявилося,
він зарядив ракетницю ракетою для кулемета

-

і вона розірвала

ракетниц~. Вибухом Миколі відірвало вказівний палець і ще два
пошкодило. Почистили і забинтували йому рану у військовому
медпункт~.

Коли ми повернулися додому, то наша хата вціліла, але була
порожня, ні сіна, ні соломи на горищі не було. В Мізя в підвалах не
залишилося ні зерна, ні одягу, ні посуду, які ми там заховали.
Залишилася тільки наша минулорічна пряжа, з якої мама чомусь

не дала робити полотно. Майже нічого з того, що люди в селі

заховали, не залишилось. Радянські солдати були також добрими
нишпорками, вони легко могли знайти все те, що хтось заховав.

Зерном, певно, коней годували, одяг висилали додому або міняли

на хліб в місцевих людей, міняли і посуд. Сіном, яке було на горищі
в хатах і необмолоченими снопами з зерном, мабуть, також
годували коней. Люди, повернувшись в село, не мали ні що їсти, ні

чим худобу покормити, ні одягу, ні навіть в чому зварити і чим

їсти. Ми змітали по закутках зерно, мололи, пекли хліб, також за
той хліб

вимінювали у солдат військовий одяг. Ніде про це

вимінювання нічого не пишеться, а радянські солдати постійно

ходили по хатах і щось міняли за хліб, коли люди після фронту
поверталися в свої села. Якось солдат приніс до хати єпітрахіль, а

інший приніс новий білий поливаний нічний горщик. Хоч в селі
горщиками не користувалися, але мама знала, що це таке, а солдат
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не знав, казав

- <<каструля>>. За той горщик мама дала солдату

чвертку хліба і він в нашому подальшому мандрівному житті дуже
пригодився. Найчастіше солдати міняли верхнє солдатське

обмундирування, білизну, взуття - навіть з обмотками. Де солдати
все це брали, не складно здогадатись. Німецьке тільки спіднє
вимінювали, а радянське більше верхнє. Ми, діти, всі мали пілотки,
чоловіки ходили в гімнастерках, військових штанях, черевиках з

обмотками. Тяжко собі уявити, що солдат знімав зі свого вбитого
товариша одяг і вимінював на хліб. Але така була страшна воєнна
дійсність, принаймні в тій місцевості в Карпатах. І, потрібно

зазначити, що солдати все-таки не відбирали кусок хліба у
цивільних людей, коли ми повернулися в село, а на щось

вимінювали. Я раніше був перебірливий до їжі, а після фронту не
було такої їжі, яку б не їв зі смаком. Скоринка чорного ~ліба була
для мене дел1катесом.

Радянські солдати відносились до нас добре, часом давали нам
зупу або кашу, що залишались у похідній кухні.

І хоч вони все

позабирали, за нашої відсутності, люди на них зла не мали, бо
бачили, в яких тяжких умовах солдати воювали і якою страшною

для них була ця війна. Коли фронт посунувся трошки далі, то штаби

з хати забрали, а солдати залишались в хаті, бо ставало холодніше.
Під вечір вони йшли на передову, щоб замінити інші підрозділи, а ті
поверталися назад. Туди їм привозили їжу, та не завжди могли їі

довезти. Поверталися вони через добу дуже змучені, ча~то - пізно
ввечері, коли кухня вже не працювала і їм видавали тільки сухий

пайок - сухарі, кілька грудок цукру і кип'ячену воду. Солдати брали
цукор в рот, відкушували сухар і запивали з фляги кип'ятком. Сидячи

на стільці і притулившись спиною до теплої печі або сидячи на лавках,
дрімали до ранку. Такий у них був відпочинок після повернення з
передової; та все-таки сиділи в теплій хаті. Зранку і в обід вже їли
щось гаряче на кухні і перед вечором знову ішли на передову.

Поверталися назад з передової не всі. Коли ішли дощі, то солдати

поверталися брудні, мокрі, змерзлі. Піхота носила черевики і
обмотки. Ті обмотки в мокру погоду намокали, а ще часто

розмотувалися, і солдати з ними мали багато мороки. Солдат біжить
або повзе, а обмотка розмотується і тягнеться за ним, чіпляючись
за що-небудь.
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У німецьких військах було багато різноманітних машин, і вони
могли швидко перекидати велику частину військ на сотні кілометрів.

В радянських військах такої мобільності не було. З машин у них був
<<газик>> і <<газон>>, ще були американські <<студебекери>>. Але всіх
тих машин було мало, і радянські війська пересувалися переважно
пішки. Машини або коні тягнули гармати. Бачив, як щось тягнули і
воли, і навіть верблюди, мабуть гармати. Перший раз тоді я бачив
верблюдів. Пам'ятаю також кавалерію. Гарних мали коней,
вершники були в шапках-кубанках зверху з пасочками навхрест.

Дуже мені подобались кавалеристи, сміливі, швидкі, з парубоцьким
завзяттям. Порівнюючи, як була озброєна німецька армія, згадуючи

ті хмари літаків, що летіли на схід, і як була озброєна радянська
армія, де були тільки танки і <<катюші>>, які, правда, на німців наводили

жах, тяжко зрозуміти, як радянська армія могла розбити набагато
краще озброєну німецьку армію, тим більше, що оборонятися
набагато легше, як наступати.
Фронт дуже повільно посувався, військові тилові підрозділи
ще довго не покидали село. Ми повернулися сюди, коли снаряди

до села вже не долітали. Коли ми пасли корів на горі над Скалою,

то нам було видно, як на заході над горизонтом з літаків падали
бомби. Одного разу багато пастухів разом пасли худобу за
Вадерником, де на полях вже нічого не росло. Худоба паслася, а
ми сиділи в величезній ямі від бомби і слухали, як старші пастухи
щось розказували. Враз почули сильний свист і вибух снаряда,
що впав на полі, де паслася худоба. Ми кинулися за коровами,
щоб завернути їх додому. Знову свист -

і ми, як по команді,

повертаємо назад і без корів біжимо до села, когось осколок
поранив в руку, когось

- в живіт, але рани легкі. Старші пастухи

по річці попід Скалою побігли в село, а я ще з кимсь перебіг потік
Вадерник, і ми забігли до хати Бочара. Німці далекобійними
снарядами стріляли по мосту через річку Мшанку, але снаряди
трошки не долітали до нього. Коли перестали стріляти, ми з тим

хлопцем, з яким ховалися в хаті, побігли зганяти всю худобу і гнати
до села. Назустріч нам з села бігла мама Яфиминого Іванка. <<Ви
не бачили мого Ваня?>> - запитала нас. <<Ні, з нами його не було,
коли ми втікали, і тепер його не бачили>>, -

відповіли ми. Вона

побігла на поле, де паслася худоба, а ми зганяли з боків худобу на
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дорогу і гнали помалу до села. Скоро вона нас нагнала, несучи на

руках Іванка. Він був дуже поранений, з живота стікала кров, нічого
не говорив, тільки стогнав. Іванка з нами в ямі не було, він тоді був

в тому місці, де впали снаряди. Йому військові хірурги зробили
операцію, але через день він помер. Я з Іванком часто бавився,
мені було дуже його жаль.
Розповідь Ольm Адамчак
<<Після фронту, коли ми повернулись додому, то не могли впізнати, де
була наша хата. Хата згоріла разом з мертвою дитиною, яку ми залишили
на столі.

Краще було б залишити ту дитину в бункері, бо тіло Михайла
залишилося в бункері

-

і ми його похоронили. Коли повернулись з

Завадки, то жили в підвалі в своєї тети

хаті був госпіталь, а ми

-

-

десять родин

їх хата до цього часу стоїть. В

-

жили в підвалі. До них казали

<<ДО ВатральКИ>>. Після фронту ми їли картоплю, бо до фронту люди не
встигли її викопати, вона залишились на полі. І хоч земля вся була зрита
ямами від снарядів і бомб, і падав сніг

-

ми його відкидали і копали цю

картоплю>>.
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Переселенн.я в РlЦЯнсья1 Wяраїн1
Невідомо, чи ідея переселення у Радянський Союз у

1944-1946

роках належала радянському уряду, для якого подібні заходи були
звичними чи полякам, але вони без радянського керівництва не могли
в той час нічого самі ні вирішувати, ні здійснювати. Отже, вина за цю

акцію в більшій мірі лежить на радянському керівництві. А за те
переселення, що робилося вже після війни, у

1947 році, коли

Польща

стала державою, несе більшу відповідальність польський уряд.
Польське керівництво знало, що ні Волині, ні Східної Галичини полякам

вже не втримати, то хоч би частину собі залишити, - і також територію
Лемківщини. Лемківщина виглядала полякам під час фашистської

окупації дуже зукраїнізованою. Вони побоювались, що Лемківщина
буде намагатися відірватись від Польщі і приєднатись до України.То
для Польщі краще було виселити лемків разом з українцями і
залишити собі їх території, ніж з часом їх втратити. Питання про

переселення вирішувалося з польським керівництвом, яке було
створене радянським урядом. Очевидно, польські керівники на той
час вже домовились про те, що до Польщі відійдуть території на

сході Німеччини, з яких будуть відселені німці, і ці землі будуть
заселені поляками зі Східної Галичини.

Радянський уряд, зі своєї

сторони, не хотів мати українців за межами держави, бо це могло
мати негативний вплив на українців в Радянському Союзі, як це було
до Другої світової війни; з тієї ж причини не хотів мати поляків в
Україні. Крім того, радянське керівництво мусило рахуватися з

бажаннями поляків, бо було зацікавлене в побудові соціалістичної

держави у Польщі. Зрештою, йому було куди поселяти нових
громадян Країни Рад: поріділе в результаті виселень, голоду і війни

населення в південно-східних областях України потрібно було
УЩІЛЬНИТИ.

Навіть сьогодні від деяких людей можна почути, що переселення

було добровільним, від інших - що було примусовим, то спробуємо

176

зрозуміти, як відбувалося
переселення з

Тильови*.

Але як можна говорити про
справедливе

переселення

народу з його споконвічної
землі, якщо це вирішувалося

без згоди того народу?!

9 вересня 1944 року,
коли угода про переселення

,

була підписана, Лемківщи

на

ще

була

окупована

німецькими військами. Цей

<<обмін населенням>> був
погоджений

з

урядами

Англії і США, які добре

Мати автора Катерина Кирпан

( дів. Шафран) з дитиною на руках

знали, що значить слово <<добровільне>> для радянського

керівництва. Якщо це переселення було б справді добровільним і
якась частина народу погодилась би на нього, то це нічого б не
дало Польщі і в ньому не було б ніякого сенсу. Значить, те
переселення мусило бути примусовим, і ті держави, які давали
дозвіл на це незаконне рішення, стали співучасниками того
злочину.

Ніхто не може сказати, коли українці заселили територію
Підляшшя, Холмщини, Надсяння, а лемки територію Лемківщини,

-

то як можна було в ХХ столітті приймати рішення про виселення
народу із його споконвічної території? Договір про переселення

було підписано 9 вересня 1944 року, і воно повинно було
завершитись до кінця війни. Чому так швидко? Мабуть, тому, що
такі <<добровільні>> заходи було добре вирішувати під шум катюш,
вибухи бомб і снарядів. Війна, як кажуть, все спише. Недарма ж
переселенський документ назвали <<Евакуаційний лист>>. Потрібно
нагадати, що справді добровільне переселення лемків вже

відбувалося в 1940 році.Тоді з багатьох сіл Лемківщини по декілька
*Серед галичан побутував вислів <<добровільно-примусово>>. Так
записували людей у колгосп, вивозили на <<будови соціалізму)>,
затверджувалися рішення на зборах, відбувалися вибори.
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родин поїхали на Україну і бачили,
як там <<розкішно>> живуть люди,

яка там <<демократія>>. Через рік
повернулися назад і, звичайно,
розказали про все тим, хто там не

був. Крім того, під час фронту
всі

бачили,

як

погано

були

забезпечені радянські солдати,
які вони були голодні, хоч харчами

їм помагали навіть США. Мабуть,
вони подумали і про те, що фронт

пропрасував Україну в одну і в
другу сторони, і там нові мешканці

ні на що добре сподіватись не
можуть. Тож зрозуміло, що те

Іван Кирпан,

батько автора

<<добровільне>>

переселення

найкраще було проводити під час

війни, не дивлячись на те, що не вистачало вагонів, що потрібно
було забезпечувати армію військовою технікою, боєприпасами,

провіантом, обмундируванням, відправляти поранених в тил, що
були розбиті залізничні станції і залізниці, що переселенців
потрібно було забезпечити житлом і годувати, поки виросте новий
урожай.
Не вдалося переселити всіх до кінця війни, як планували. То це

<<добровільне>> переселення вже після війни здійснювало польське

військо зі зброєю в руках. Коли говорять про переселення українців
і поляків, то чомусь згадують тільки акцію <<Вісла>>

-

примусове

переселення на західні землі Польщі в

1947 році. Це переселення
вже не було ніяким обміном. Його часто подають в пресі, літературі
як дуже жахливе, а те раніше переселення на Радянську Україну як

добровільне. Певні польські кола вже раніше знали про той
майбутній акт і вже були готові до того переселення. Вони вже за
рік до підписання договору про переселення розповсюджували

звернення до поляків, як вони мають поводитись з лемками, щоб ті
забиралися геть зі своєї землі.
Мій батько добре знав, що значить Радянський Союз від свого
близького товариша Семена Свягли, який повернувся з Радянської
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України у

1944

році, також від Наді з Кіровоградщини, що в нас

жила, від росіян, що воювали у німецькій армії. То я був дуже
здивований, коли мені хтось сказав, ніби мій батько агітував
записуватися на переселення. Наша хата не згоріла, нам не потрібно
було спішитись Тхати, то чому мій батько сам би записався і ще

іншим радив би записуватись на переселення? Чому ві~ не поїхав
до Радянського Союзу в

1940 році, якщо так дуже тягнувся до Росії?

Він ніколи не був ніяким агітатором і не міг нікого агітувати в такій
важливій справі, це могли робити тільки радянські офіцери,
спеціально для того прислані. Певне, тилівські <<агітатори>> радились,

що зробити, і нарешті господарі вирішили, що кращим виходом буде
Тхати, не дивлячись на те, що на щось добре жодноТ надії не було.
Так вважали самі і це радили іншим. Зі східних районів Лемківщини

приходили чутки про те, що там робиться. Батько і інші чоловіки,
які мали поняття, що таке радянська влада, знали, яку політику вона

проводила

.

в

своїй

країні,

орган1зовували переселення

.
I

не

вірили

тим

офіцерам,

що

переконували, що переселенцям там

буде добре, але, водночас, вони й боялися, що коли не згодяться
Тхати зараз в Кіровоградську область, то Тм все одно прийдеться

Тхати, але кудись набагато дальше. Крім того, бачили, як змінилося
ставлення поляків до лемків і розуміли, що радянське керівництво
не зупиниться

відступлять.

.

н1

перед

Тому

чим

.I

що

вважали,

що

поляки

краще

.

в1д свого також не

погодитись

на те

переселення. Подальші події показали, що вони мали рацію. Не

віриться, що десь в якомусь селі були настільки довірливі глупі люди,
що, дивлячись на нещасних голодних радянських солдат1в, могли

повірити в якесь добро в Тх державі.

·

Люди в селах середньоТ частини Лемківщини віднеслись до

переселення подібно, як в Тильові. У східній частині Лемківщини
знаходились підрозділи УПА, вони селянам радили не піддаватись
на переселення, розуміючи, що в такому випадку ця територія

назавжди залишиться Польщі. Але там різні польські збройні
угрупування нападали на лемківські села, а підрозділи УПА не могли
допомогти м1сцевому населенню.

З тих тилівців, що вже були, як вони казали <<В Росії>>, ніхто в
першу чергу не згодився Тхати, може, тому, що господарів забрали
до Німеччини, а також тому, що вони, не дивлячись ні на що, мали
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вже тієї <<Росії>> досить.* Інші також ждали своїх дочок і синів з
Німеччини. Деякі тилівці мали родичів в Америці і Канаді і надіялись
виїхати туди. Ще інші не могли зважитись покинути свій маєток,
надіючись на те, що їм вдасться все-таки залишитись. Декілька
польських і напівпольських родин залишились в селі, їх переселення

не стосувалося. Ті тилівці, що залишились, скоро отримали листи
від своїх односельців з України і дізналися конкретно, як там є

-

то

тема про переселення для них була закрита. Про те дізналися також
всі лемки, що жили в селах дальше на захід, то вони також не повинні

були би піддавались на переселення. В Тильові поляк Кароль Круль,
що після фронту став війтом в селі, багатьом тилівцям ще до першої
черги переселення казав переписатись на польське

I

залишитись,

але на це ніхто не погодився.

Другу частину мешканців Тильови виселяло польське військо зі

зброєю в руках. Правда, їм пощастило у тому, що їх переселили на

Західну Україну. Коли звідти вибирались поляки, то лемки могли
зразу зайняти їх хати. Та якби перша частина тилівців не погодилась
на переселення, то, очевидно, вона була б переселена так, як і друга.
У сусідньому селі Терщана, коли мої родичі повернулись з

Німеччини після війни, то самі пішли проситись, щоб їх скоріше
переселили, бо ночами нападали польські банди і били чоловіків
так, що їм <<тіло від костей відставало>>, як казала моя тета, Марія
Баран. Поляки дуже активно на всіх рівнях <<сприяли>> тому
переселенню.

Коли заповнили евакуаційні листи на тих людей, що погодилися

їхати, були зібрані вози з навколишніх польських сіл, в кого ще

після фронту залишились, і в якийсь грудневий день цей обоз
з'явився в Тильові. Мені хтось казав, що ми покинули Тильову
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грудня 1944 року. Чи то було точно в цей день, стверджувати не
можу, але запам'яталося, як хтось у вагоні сказав, що новий рік
*Подібне явище спостерігалося повсюдно і в інших лемківських селах:
ті, хто повернувся, завзято агітували проти переїзду в Радянський Союз,
довго зволікали і вписувалися на переїзд тільки після погроз і під сильним

тиском. Взагалі вище описана картина типова для всієї Лемківщини. Також
у багатьох селах лемкам пропонували змінити національність на польську
(і відповідно віросповідання на римо-католицьке), щоб уникнути
виселення. Лемки вважали це зрадою і не годились на таке.
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зустрічаємо в дорозі. З заходу ще було чути глухі вибухи бомб і
снарядів. Ми востаннє їхали по славній стародавній дорозі до

Дуклі, а потім повернули на залізничну станцію Вороблик. Там
нас зразу, напевне, повантажили в товарні вагони. В вагонах

посередині були круглі залізні пічки. Окремо в такі ж вагони завели

.

.

1кор1в.
Їхали ми з Тильови возами через Дуклю. Пам'ятаю, в Терщані
ми зупинились навпроти хати маминих батьків. До нас прибігли
баба, дідо і ще хтось з родини. Всі плакали і казали: <<Не знати,
чи ми ще колись побачимось?>> Вони залишились ждати синів і
дочок з Німеччини, а більшість людей з Терщани, здається, вже
ви1хали.

Нас зі зброєю військо не виганяло, і польські банди ще на
село не нападали, бо близько був фронт, але назвати це
добровільним переселенням ніяк не можна. Крім названих

головних причин, чому люди піддавалися на те переселення, були
другорядні, які також до деякої міри могли сприяти цьому.

Спробуємо їх тут розглянути. Фронт був близько і люди боялися,
що може повернутись назад; вони пережили страшні фронтові

дні, коли здригалися від кожного вибуху бомб і снарядів, і це
відбилося на їхній психіці. Більшість хат були спалені і великі

лемківські сім'ї не мали де жити, не мали що їсти, чим худобу
годувати. Не залишилось ні коней, ні возів, ні господарського

інвентаря, знову потрібно було починати все спочатку, як після
Першої світової. Поля були зриті окопами, вирвами від снарядів

і бомб, і можна було де-небудь наткнутись на міну. Село
відстрашувало від себе своїм виглядом -

згарищами чорних

печей з коминами. Лемки були політично розділені і це породило
між ними неприязнь. Також, можливо, селяни трошки все-таки
вірили тим радянським офіцерам, які їх намовляли їхати, казали,

що тепер у Радянському Союзі все зміниться, все буде по
іншому, що от вже церкви відкрили і що скоро колгоспи

розпустять, бо радянський народ заслужив собі на краще життя,
він же ж таку страшну війну виграв. Також люди переселялися і
тому, що від'їжджали їхні родичі, то й вони не хотіли залишатись.
Але тоді вже ніхто в селі не покидав свою землю зі своєї волі, як

це було в сороковому році. Чув від людей з інших сіл, що агітатори
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казали, що коли лемки не згодяться на добровільне переселення,
то їх виселять примусово*.
Хоч з поляками лемки завжди жили в злагоді, але та діяльність
української інтелігенції, яка проводилась на Лемківщині в час
німецької

окупації,

очевидно,

налякала

поляків,

і

вони

побоювалися, що всі лемки вже визнали себе українцями і що
лемківські села разом з українськими можуть приєднатися до
України і Польща може їх втратити. Це все поляків злило. Ще
однією дуже важливою причиною того, що тилівці піддалися на

переселення, могло бути й те, що вони не знали, як їм бути, вони
не мали ніякого свого керівництва, були політично розділені, і тому
не могли нічого вирішувати спільно. Також лемки не могли нічого

вирішувати разом і тому, що Червона Армія наступала зі сходу,
поступово займаючи лемківську територію. Наприклад, коли

Тильову переселяли, то вся західна частина Лемківщини була ще
за лінією фронту, під німцями.

Залишити рідну землю, яку лемки так любили, своє село, своє

поле, залишити могили батьків, дідів, братів, дітей було дуже
тяжко. Для лемків, що були дуже пов'язані між собою, розсипатись
на маленькі крихітки між чужими людьми було непросто. Звичайно,
ні першу, ні другу чергу переселення не можна порівняти з тими
<<переселеннями>> на Далеку Північ і на Далекий Схід, які

відбувалися в той час і трошки пізніше в Галичині або зі страшним
штучним голодом у Радянській Україні. Але, як вже зазначалося,
в результаті переселення лемки втратили все своє лемківське,
народу не стало.

Мені здається, що в дорозі ми були біля двох тижнів. Привезли
нас на станцію Людмилівка** в Миколаївській області. Звідти
возами через

*Як

Вітязівку до Ахтови, Ставрівки, Розчахівки і ще

стверджують

переселенці,

такі

погрози

агітатори

застосовували у всіх лемківських селах. Казали, що спочатку людям

дають можливість виїхати добровільно і взяти з собою деяке майно,

але надалі будуть виселяти насильно і без нічого. Також звучали
погрози виселити у Сибір.

** Людмилівка - селище у Братському районі Миколаївської області
майже на межі із Кіровоградською областю.
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якихсь сіл в Кіровоградській області, а також в село Лондаву в

Миколаївській області, в якому до війни жили німці.*
Восени

1945 року вже насильно покидала Т ильову друга частина

Ті жителів. А ті, що все-таки залишилися, були вивезені на захід
Польщі в результаті Акції <<Вісла>>.

*До 1939 року в Україні проживали близько 880 тисяч етнічних німців.
Райони їх компактного поселення розташовувалися здебільшого в
центральних і західних областях, а також на півдні України (в Одеській
області та в Криму). Указом Президії Верховної Ради СРСР від 28 серпня

1941, заснованим на сфабрикованих звинуваченнях у <<державній зраді>>,
<<диверсіях>> і <<шпигунстві>>, була ліквідована Республіка німців Поволжя.

Всі жінки, старі люди та малі діти були депортовані до Казахстану і Сибіру
без жодних умов для проживання там; чоловіки були забрані в так звану
<< Трудову армію>> - трудові концтабори на Півночі РРФСР. Потім так
само було зроблено і в Україні - протягом декількох днів близько
500 тисяч етнічних німців було депортовано до Сибіру та Казахстану. Тут
вони змушені були перебувати в спецпоселеннях і працювати в трудармії.
Майже третина з них загинула від голоду, сибірських морозів і важких
умов життя.

Ті українські німці, котрим у центральних та західних областях України
вдалося уникнути радянської депортації, переїхали в

1943 р. до

Німеччини

(350 тис. чоловік). Таким чином на території України під кінець війни не
лишилося німецького населення. У покинуті німецькі поселення дуже часто
поселяли лемків.

Зауважмо, що масові депортації взагалі були звичним явищем в
СРСР. Депортації народів були як інструмент радянської національної
політики сталінських часів. Депортація народів

-

це насильницьке

переселення громадян за національною ознакою у віддалені місцевості

СРСР, де вони розміщалися у спецпоселеннях. Загалом від цих

вимушених внутрішніх переселень постраждало близько б мільйонів
людей. У результаті цього з них загинуло від

1 до 1,5

мільйонів. Цілі

народи оголошувалися неблагонадійними, визнавалися колаборантами
- і це ставало підставою для депортації, причому особливо постраждали
малі народи. (З Вікіпедії).
111
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Дрра. черrа. пересел.енн.я
Люди, що залишилися в Тильові і отримали листи від нас з
України, надіялись, що їх, може, не виженуть. Після війни з Німеччини

поприходили господарі, яких забрали туди після повернення з
<<Росії>>, також повернулася молодь. У кого не було своєї хати, ті
зайняли порожні хати людей, що виїхали. Влада примушувала людей

закопувати тіла мертвих солдатів, вбитих коней, що лежали по полях
в лісах. Кожен в селі старався придбати якогось коня, а в кого не
було корови, то купити теля, дістати десь зерно на посів, картоплі

на садження. Лаштували розбитий інвентар, вози.Так помалу почали
господарювати. Підправили або порозбирали розбиті хати, трохи
позакидали ями і окопи. Весною зазеленіли поля, ліси на горах.

Тильова дуже змінилася в порівнянні з тою, яка була до війни, але
все ж виглядала краще, як відразу після фронту. Вечорами і в неділю

молодь знову почала збиратися гуртами.
І от перед жнивами виселили сусідню Зиндранову, а в кінці

вересня цього ж

1945 року прийшло польське військо виселяти і

Тильову. На збір дали дуже короткий час. Повезли людей на станцію
до Вороблика. Там тилівців помістили в якийсь барак. Дуже довго
ждали поїзда. Потім завантажили і привезли на станцію Ланчин,

недалеко від Надвірної в Станіславській області, і там вивантажили.
Це вже було перед Новим роком. Звідти мешканці Тильови
порозходились по селах області.

Розповідь Михайла Лейцюся (Петришиноrо)
<<Д:mи нам півгодини часу і сказ:ти, щоб забр:ти, що хочемо і що
влізе на один віз. Пригн:ти поляків з возами в село, і один під'їхав до

нашої хати. Ми покл:ти свої речі на віз і поїх:ти. Коли нас везли до
Вороблика, то на Джурджі всю ту колону зупинили і ми там стояли, поки

стемніло. Це зробили для того, щоб нас грабувати. З нашою родиною
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сталося таке: тато їхав на польському нозі, який був запряжений одним
конем, мама несла на лівій руці маленьку Марійку, а з до прапої руки в неї

була прив'язана корова. Нас супроводжували російські солдати, але їм
сказали не втручатися. Коли стсмнL110, підбіг якийсь поляк до мами, вдарив
по руці, мама випустила дип1ну з рук, поляк вирвав шнурок і забрав

корову. Скільки ми там стояли, я не знаю, але поляки встигли пограбувати
колону і позабирати, хто що мав. Коли ми при'іхали до Вороблика, тато

зібрався і нішов на польські села пrукати корову. Його не було з тиждень,
мама плакала, люди казали, що вже не вернеться. Нас було п'ятеро Т(ітсй,

ми сиділи в кутику голодні, мама ходила з найменшою диrnною просити
в понякін кусок хліба. 1так ми виживали.
Корову тато знайшов на четвертому селі від Тильови. Коли він увійшов
до хати, де в ст:1йні була прив'яз~ша корова, то побачив чотирьох молодих
поляків з автоматами і гранатами. Вони сиділи і пили горілку. Тато
привітався, він добре знав польську мову. Вони запитали, чому він
прийшов. Тато сказав, щоб вони віддапи його корову, бо в нього п'ятеро
дітей і без корови він нікуди не поще. Вони дали йому.сто грамів випити
і поїсти. Тато їм сказав прізвище поляка, що був

n Тильові війтом, і

вони

дозволили йому забрати корову. Ішов з коровою вночі лісами, а вдень
прив'язував її в лісі до дерева і чекав, поки стемніє. Пригнав 1У корову пад
ранком, з неї пара бухала, як з паровоза.,>
Розповідь Степана Рішка
<•Я прийшов з Німеччини, моїх родичів вже не було в Тильоні, наша
хата згоріла, і я поселився в Біrшці. Нони господарювали. По жнивах ми

встигли тільки пшеницю обмолотити,
решта зерна ще не була змолочена. І

прийumа та польська банда, понаганяла возін
і примусила нас виїждл(ати. Ми прив'язали
до воза корову, бичка, теля. На віз поклзли
продукти, різні речі і дітей. Гнали нас поляки
з автоматами. За Мізьовою хатою нас

зупинили і тримали дотемна. Як стемніло,
то нас оточило польське військо і почало

грабувати. Після цього воно супроводжувало
Степан Рішко
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нас аж до Вороблика. По дорозі ввесь час
грабували. В мене не було нічого, але мені

було жаль Білицьових та інших людей. Перед Воробликом полякам
сподобались чиїсь копі, вони їх випрягли, а віз лишили в фасі (у рівчаку).

Люди наробили крику, тоді підбі1' 1уди якийсь чоловік з автоматом і почав
стріляти ш·ору. То мав автомат хлопець з Тсрщани, він прийшов з війська,
Вони настрашились і залишили тих коней. Господар запряг коней знов
до воза.

Так ми дійшли до Вороблика. Поляки не давали нам поїзда, ми два
місяr~і ждали на станції, а потім ми порадились і послали групу з шести
людей до Варшави. Там вони знайшли переселенську управу і через п'ять
днів повернулись. Після того нам подали вагони, ми завантажились і
поїхали.,>

Розповідь Ольги Свяrли
,,Ще коли ми були в Завадці, то тато хотіли піти до Смеречного, щоб
забрати свої речі, які там залиІІПUІися, але військові їх не пускали. Пізніше

пустили, але віз був розбитий, одежі ніякої не знайшли, псе солдати
позабирали. Побачили там тільки пораненого коня. Вони взяли йо1·0 з
собою, мазали йому рани, і ми того коня мали. Коли повернулися до
села, то пішли до Крупийки. Там в хаті був шпиталь. Ми, чоп1ри ро;1ини,
кінь і тстина корова довго
жили в стайні Була осінь, і тато
з мерзлої картоплі гнали
горілку. За неї вимінювали в
солдат одяг. Вони на передовій

знімали з вбитих гімнастерки,
сорочки, чоботи. Іноді і жіноче
щось приносили, бо на війні і
жінки були. Наша хата згоріла,
а кузня залишилася. В кузні в

нас була закопана діжка з
сиром, але там жили солдати.

У возарні було закопане зерно,
зверху пригоріло, коли хата

горіла, а нижче було добре. І
Семанова,дайїй Боже царство
небесне, дала нам свою корову.

Ольга Свягла ( дів. Дохняк) з дітьми.

Зліва направо: Люба,
Надя, Василь

В неї було три корови. Не знаю,

187

со
со

Тилівці у Галичі на весіллі МаріїВойцьо (КсениноіJ і Ігоря Бойка,

1957рік.

Стоять (зліва направо): Петро Войцьо, Михайло Фучила, Ольга Свягла, Климентина Місюкевич,
Параска Кальшицька (дів. Свягла),

?, Іван Кальшицький, Надя Войцьо, Іван Гавриляк, Марійка Ванцьо,

Параска Ружила, Надя свягла, Єва Васенда ( дів. Кукуляк)

( до Кардаша), Оля Дохняк, Ганя свяглова,
Іван Дмитришин, Наталя Шекета, Микола Кирпан, Надя Лейцюсь ( до Петришиного), Гриць Войцьо,
Ганя Гавриляк, Гриць Колотило,

?, Володимир Кобиля, Дмитро Рапіта.

Сидять: Микола ГаВриляк, Микола Ружила,

?, Зоня Панцьо, Марія Панцьо, за ними невідомий чоловік,
дитина спереду невідома, МихайлоАдамчак (? або Ружила Степан?), Марія Лейцюсь, Михайло Лейцюсь
( до Петришиного), за ними--?, Стефанія Халик, дитина ---невідома, за дитиною Марія Войцьо ( дів. (убик),

r

Федір ойдич, Гриць Васенда, Михайло Свягла, Іван Коп ча

ТuліІЗціІJ Маріямполі Галицького району, Утретьому ряді стоять зліва направа: Анастасія Да:r.няк,

М1пайла Доrняк, ?, ?, Миrойло свягла, Ольг'1 свпгла ( дів, Дохняк),
У другому ряду третя зліва Надя Шимчик, п'ята - Маруся Бабийава, сьома
У першому ряду зліва напраВо: Єва і Гриць Васенди, Володимир Кабиля
перед ним дівчинка), Іван Кальwицмий (з дитиною),

?, ?, ?.

- Єва РІJжит.
( в темному костюи1;

?, Михайло Шийка

?, ?,

що за ту корову тато їй дали: чи мішок зерна, чи два. Коли солдати з кузні

пішли, тато відкопали сир і бринзу. Ми самі їли і солдатам трохи давали.
Вони нам за те ще щось приносили. І так зиму ми в тій кузні перезимували.

Ця кузня нас врятувала.
Літом ми ходили в ліс закопувати трупи солдатів,

російських і

німецьких, також коней. Це заставляла робити rміна, щоби мухи не
розносили заразу і люди не хворіли тифом. Літо ми перебули, поорали,
посіяли, посадили, зібрали зерно, а восени приходять

-

і нас виганяють.

Ми один віз мали свій, а другий нам дали поляки. Возом заїхали на подвір'я,
ми все завантажили і поїхали.

Привезли нас поїздом до Ланчина*. Люди побачили, що земля там

погана і хатки бідненькі, просили, щоб повезли в інше місце, ближче до
Станіслава. Але нас не слухали, прийшли солдати і нам повикидали все

з вагонів. Люди пішли до сільради і питають: <,Де тут є якісь хати?>> Ім
відповіли: <,Беріть коня, їдьте по селах, де будугь порожні хати, то в них

поселяйтесь.>> І ми так зробили. На Боднарівці були порожні хати, бо
виїхало багато поляків. А з Тарновиці прийшов голова сільради і питав,
чи між нами є коваль. І ми, чотири родини, пішли з ним. Нас дали у хату

до поляка. Там по сусідству була новесенька польська хата. Поляків в ній
вже не було. Мама пішли подивитись, а там по стінах кров. <,Ні, я в ту хату
не піду~,

-

сказали.

Ми жили в польки. Вона бандерівцям варила їсти і вони її не рухали.

Мене привезли з Ланчина возом, залишили в хаті і поїхали за рештою. Я
залишилась сама, а ввечері до хати прийшло повно бандерівців.
Господиня ввійшла до хати і побачила, що я боюся і каже: <,Олю, не бійся,
тут прийшли хлопці, але вони тобі нічого не зроблять.>> Потім, коли тато
приїхали, бандерівці знову прийшли, такі молоді, гарні, і питають: <,Звідки
ви приїхали?>><, З Польщі>>,

-

кажуть тато. ~л хто ви є?>>

-

запитують.>> <,Ми

такі самі українці, як і ви. Як би ми були поляки, то би залишилися в
Польщі>,>,

-

кажугь їм. А вони: <,Але ви скажіть, чи ви люди, чи людиська?>>

Тато сказали: <,Ми люди, такі самі, як і ви, ми українці.>> <,Але і українці є

всякі люди>,>,

-

кажугь. Їм розходилося про те, чи ми на них не будемо

доносити. І один питає: <,А корову, коня маєте?>> <,Маємо>,>,
тато. <,А кормити маєте чим?>> <,Та не маємо>>,

привезуrь>>,

*Ланч ин

-

кажуть.

відповідають

<, Ну то вам завтра

сказав. На другий день нам із сільради привезли картоплі,

- селище міського типу у Надвірнянському районі Івано

Франківської області.
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-

-

сіна і кукурудзянки. Так
ми зиму перезимували і

їли 1У картошпо.

В

тому

селі

був

вчитель з Маріямполя:
Якось

той

вчитель

розговорився з татом і
сказав: <,Знаєте, що? Ідіть
до нас в Маріямпільl Там
було багато поляків,
ВОІ ш виїхали, і є порожні
хати. Там добра земля.
Побудете в моєї мами,

поки собі підберете
хату•>. Ми його послу

хали і чотири родини

ТиліВці у Галичі,

поїхали в Маріямпіль.

1957рік.

Зліва направо: Маруся Фучила,

Там було баr·ато пере

Іван ГаВриляк, Ганя Гавриляк,

селенців і кращі хати

Іван Васенда, Марія Панцьо

вже були зайняті. Ми
поселились в тому селі, дали нам поле, ми його поорали і засіяли. Пробули
ми там два чи три роки, поки почали закладати колгоспи. Тоді коня

забрали до колгоспу і тата поставили головою колгоспу. Тато не хотіли
іти до колгоспу і тим більше бути головою. Мамі вони казали: <,Я не хочу
жертися з людьми. Людям будуть платити копійки, а я маю їх заставляти
робити?,> Якраз тоді вербували на Донбас, і тато завербувалися. Там
працювали ковалем. За ними rуди пізніше пішли мама і брат Іван. Я на
той час вже вийlІVІа заміж і працювала в Станіславі. Через декілька років

родина повернулися, побудувалися в Станіславі, брат туг одружився.•>

*Маріямпіль (до

2004

р.

-

Маринопіль}

- село (раніше містечко)

Галицького району Івано-Франківської області.
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На 1{іровоrрцщuні
Нашу родину привезли до села Ахтова* в Кіровоградській

області, а родину нашої тети, Нацки Гавриляк (Семанової), до
Ставрівки. Ці невеличкі села знаходилися в долині, у балці, біля
маленької річки на їі лівому березі, а село Бабанка було на правому.
Хати і колгоспні стайні після фронту залишилися цілі, але глиняні

стіни були пооблуплювані, давно не мазані. За селом до самого
горизонту простирався рівний, як стіл, степ. Переселенців
розселяли по хатах, де проживало менше людей. Нас дали до

самотньої жінки. Вона жила в кімнаті по одну сторону сіней, ми в

кімнаті - по другу сторону. Стайні там не було, ми тримали корову,

мабуть, в колгоспній стайні, яка була від нас недалеко, а літом
корова стояла надворі. Коли трошки потепліло, то їсти варили в

кабиці** біля хати. Палили соломою і в кабиці, і в печі на хліб. Варили
в казанах, які запихали в піч рогачами. Палили в печі також

<<кирпичом>>. Його ліпили з гною і сушили. На той час тільки
невеличка частина колгоспного поля оброблялася, решта поля
заросла полином. Переселенці палили також полином, він давав

більше тепла. Нам видали трохи зерна, яке ми мололи на жорнах,
привезених з дому. За водою ходили до криниці біля річки, метрів

двісті-триста. Місцеві люди носили відра на коромислі, нам було
*Ахтова-до

2016 - Крупське, тепер Карлівка Кропивницького району.
Знаходиться в центрі Кіровоградської області, приблизно за 15 км від
Кропивницького. Карлівка об'єднала два села, заснованих у кінці XVIII ст.
- німецькі колонії Альт Данциг та Ахтове. Колоністи прибули з Пруссії, з
околиць Данцигу (тепер - Гданськ, Польща). Старий Данциг розмістився
на лівому березі річки Сугоклея, Ахтове на правому. Село назвали Ахтове
в честь заможнього німця Ахта, незадовго перейменували в Карлівку, а

1969 року об'єднали з сусіднім селом Старий Данціг і новий населений
пункт назвали Крупське на честь дружини Володимира Леніна.

*Кабиця
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- відкрита літня кухня (піч) у дворі.

трудно звикнути до коромисла, а в руках було тяжко носити.
Колгоспи були бідні. В колгоспі було декілька пар волів і декілька
пар немічних коней; їх не було чим кормити. Ще були чорні поросята.
Вже при нас голодна свиноматка опоросилася і поїла своїх поросят.
Жінки колгоспне поле орали своїми коровами.
Батька послали в район на курси землемірів

-

і він після цього

міряв колгоспне поле і записував, чого скільки посіяли. Маму іноді

брали на роботу до комори - перекидати з місця на місце пшеницю

на насіння, щоб провітрювалося. Видане нам зерно досить скоро
закінчилося, і мама жінкам в коморі сказала, що дітей залишила

голодними, бо не було з чого приготувати їсти. Тоді хтось з жінок
якось дав мамі зрозуміти, що не потрібно зерно із взуття і одежі
витрушувати в коморі, коли закінчують роботу. Ті витрушені
жменьки зерна ми вдома мололи і варили затірку на молоці. Після
фронту в нас залишилася тільки пряжа на полотно, яку солдати не

взяли, бо не знали, що з неї робити; ми ·ії забрали з собою. Мама

..

.

намотувала нитки з тоI пряж~ на палички, ходила з ними по хатах

.

1

міняла на якусь крупу, кукурудзу, квасолю, хліб чи інші продукти.
Фабричних ниток тоді було тяжко дістати. Одного разу виміняла

півлітрову банку меду. На сніданок більше нічого не було, мама
пішла на роботу, а ми витягли зі скрині ту банку, вмочали в неї пальці,

облизували і так перебивали голод. Як ми дожили до нового врожаю,
не пам'ятаю. Нам рятували життя корова і жорна.

Десь під весну

1945

року дали мене до школи, знову в перший

клас, - мабуть, щоб звик до нових умов, вимог, обставин, до іншої
мови. Книжок було мало, зошити були без обкладинок і тільки для

.

.

класних занять, а домашн~ завдання виконували на р1зних клаптиках

паперу. Бувало, знайду клаптик паперу надворі, обмию, висушу і
пишу на ньому домашнє завдання.

На фізкультурі ми ходили

шеренгами і співали патріотичні пісні. Іноді хтось до школи не
приходив, і діти казали вчительці, що його мама отримала

похоронку. Більшість дітей на той час вже не мали батька, а ті в кого
тато був живий, перебували в постійному страху, що може прийти

похоронка. В селі були самі жінки. Коли вони поверталися зі степу,
то завжди співали. Цей спів розвіював тугу. Співали голосно і з

затягуванням. Такі сильні голоси були тільки в цих степах. Той спів

мені був знайомий ще з дому, бо так співала <<наша>> Надя.
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Весною, коли земля підсохла, батько пішов в село Седнівку

Устинівського району, де жила Надя. Іти в одну сторону потрібно
було два дні. Наді вдома не було, вона в той час вчилася

в

Кіровограді на медсестру. Мама і сестри, за яких вона дуже

хвилювалася, були живі. Батько в них переночував і залишив свою
адресу. Надя до нас після того ні не приїхала, ні навіть· не написала.

Очевидно, приховувала, що була за кордоном. Можливо, пізніше і
писала нам, але нас вже там не було. І так чомусь більше ми не
намагались з нею зв'язатись. Кілька років тому ми віднайшли родину
Наді, але їі саму вже не застали живою. Вона жила в Миколаївській

області. Я запізно взявся їі розшукувати, минуло більше п'ятдесяти
роюв з того часу, як ми розлучилися

.

... В той день, коли закінчилася війна, був мітинг. Після мітингу
пішли до церкви. Неможливо передати словами того щастя і радості,

яка в той день охопила людей. Її ні з чим не можна порівняти! Люди
перестали боятися, що прийдуть похоронки. Не вірилося, що тій
страшній війні вже кінець.

Після війни частина чоловіків повернулася, багато - інвалідами,
деякі залишилися ще служити. Життя в колгоспі трошки

оживилося, але обробляти землю не було чим. Не було ні коней, ні
тракторів, ні ніяких інших машин. Люди ходили на роботу до
колгоспу, їм за це записували трудодні. Колгосп певну кількість

зібраного врожаю віддавав державі, якась залишилася на посів,

дещо роздали людям на трудодні. Того заробленого зерна було
дуже мало. Відразу після приїзду наші чоловіки пішли оглянути
поле

- рівнина, чорнозем! В лемків-господарів це викликало

здивування і надію. Але коли отримали зароблене зерно, то надія
у них пригасла.

До церкви ходили в село Бабанку. Розказували, що в час

голодомору в тій церкві був склад зерна, а люди сиділи навколо
неї, надіючись, що може їм хтось дасть хоч жменю зерна. Та ніхто

.

..

Iм нIчого не давав

-

.

1 там

.

п1д церквою вони вмирали.

Митися ми також ходили за річку до Бабанки, там багато людей
мали сво·і маленькі лазні. Вони нам дозволяли митися, тільки

потрібно було принести з собою соломи, щоб напалити лазню. Гарячі
камені печі обливали водою і парились в парі. Потім набирали в
миски теплої води і милися. Влітку ми, діти, купалися на річці разом
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з місцевими дітьми. Між нами різниці не було. Я літом пас корову,

доглядав молодшого брата і сестричку. Пам'ятаю, що в Ахтові жили
Стеранкові і Кирпанові. Родина Михайла Кирпана була велика. Якось
в Галичі запитав Параски Кирпанової (тоді

Копчової), як вони

-

вижили в Ахтові. Відповіла, що не знає. <<Справді, можна тільки
дивуватись, як ми там вижили,>>

-

сказала вона.

Одягалися місцеві люди скромно, жінки

- у вузькі сукенки і

спідниці, а верхнім одягом в холоднішу погоду для чоловіків і жінок

служила куфайка. Хустину жінки загинали на чоло і зав'язували

під підборіддям, мабуть, щоб краще захистити голову від сонця і
від вітрів, які дули там майже завжди. Жінки в холодну пору

взувалися в шиті ватяні валянки, літом - в сандалі, які собі самі
шили: верх

-

з наметової тканини, а низ з rуми. В чому я ходив

одягненим до школи, не пам'ятаю, тільки пам'ятаю, що у мене були

.

.

.

.

.

н1мецью доросл, черевики, яю ще вдома вим,няли у радянських

солдат. Ці черевики навколо по краях підошви і каблука були оббиті
цвяшками з великими головками, вони були неначе окованими
знизу і з боків.
Люди нас називали полячками, -

мабуть, тому, що ми були з

Польщі. Вони погано розуміли нашу мову; думали, що ми говоримо

по-польськи. Звичайно, ніхто тут нам не був радий, але й
неприязного ставлення до себе ми не відчували. В Ахтові і в Ставрівці

було також декілька сімей з Росії, з Курської і Орловської областей.
Вони прийшли сюди під час війни. Власне, вони якось тепліше до

нас ставились, як місцеві люди; мабуть, тому, що ми також були
переселенцями, нас об'єднувала спільна біда.То були жінки з дітьми.
Вони були худі і гірше одягнені від місцевих людей.
Коли ми приїхали до Ахтови, зразу написали листи родичам до

Т ильови і до Т ерщани. Також, - мабуть, то вже було після закінчення
війни, - батько послав грубого листа до свого брата в Америку, де
написав про фронт і про виселення з Лемківщини. Цей лист

помістили там в якійсь газеті, і ми скоро почали отримувати багато
листів звідти. Люди питали про свої села, свої родини, куди їх
переселили. Батько по можливості відписував, але він не міг про
все знати і не міг всім відписати. В кінці літа сорок п'ятого року ми

отримали листа від маминої родини з села Сади біля Теребовлі

Тернопільської області, де вони опинилися після переселення.
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Перед Новим роком отримали також листи від тилівців, що восени

були переселені в Станіславську область.
На осінь ми перейшли від нашої господині до якоїсь великої хати.
Там в одній великій кімнаті жили дві чи три сім'ї переселенців;

пам'ятаю, що одна родина була з Кролика (Королика Волоського

- А. К.). Корів тримали в приміщенні за сінями. В нашій хаті була
велика піч, і ми, діти з різних сімей, любили гуртом на ній грітися.
Коли зимою не було чим кормити худобу, ми потихеньку відривали
кички з даху над коровами

. ..

1 1х

.

п1дкормлювали.

Після Нового року почали збиратись в дорогу. Батько замовив
в кузні осі до воза і ще якісь деталі, зладив хомут на корову,
познаходив колеса від якогось сільськогосподарського інвентаря

і склав невеличкий віз: боки збив з однієї з двох наших скринь.

Мама готувала харчі на дорогу. Я перестав ходити до школи, бо
знав, що закінчити тут другого класу не зможу, а дорога буде
довга.

Основною причиною того, що ми і інші переселенці вирішили

їхати на Західну Україну, було те, що не вистачало на прожиття

того зерна, яке заробили в колгоспі. Держава забирала від
колгоспів стільки врожаю, скільки вважала за потрібне, а людям
залишала дуже мало. Крім того, не мали де жити, жили в людей по

хатах в тісноті і не було ніякої надії на житло, колгоспи були бідні,
не було в колгоспі ніяко·і техніки, палили люди соломою, лісів не

було, далеко було ходити по воду, не було чим кормити худобу. А
в Галичині люди поселялися в хати поляків, що виїжджали до

Польщі, там не було колгоспів, звідти було ближче на Лемківщину,
ну і наші родичі і друга черга людей з Тильови були переселені в
Галичину.
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Дороrа.
Весною

1946

року прощаємось з родиною Гавриляків, з

тилівцями, які ще в Ахтові залишилися, і ми
возами

-

-

кілька родин з такими ж

вирушаємо в Галичину. На нашому возі лада (скриня) з

усім нашим майном і харчами, жорна, дитячий візок, який колись

привезла нам тета Єва з Німеччини, перина, подушки, а між тим всім

помістилися мої братик і сестричка. Я не пам'ятаю, хто з нами
виїжджав, чи тилівці, чи люди з інших сіл, бо в дорозі ми скоро
розійшлися із своїми земляками. Хтось їхав скоріше, хтось повільніше.
Тоді переселенці покидали Східну Україну і їхали до своїх родин і

односельців, що були переселені пізніше від нас в Галичину на місце
поляків, яких переселяли до Польщі. Інші їхали до кордону, надіючись

-

.

повернутись в сво1 села, але коли поверталися з1 сходу, через кордон

вже не можна було переїхати. По всіх дорогах їхало і йшло дуже
багато людей. Деякі тягнули або пхали поперед себе візочки, тачки з
якимись речами, інші просто йшли з рюкзаками і клунками за плечима

і ще щось в руках несли. Багато людей, які не мали малих дітей,

добирались товарними поїздами. Ми якийсь час їхали з одною групою,
пізніше з якоюсь іншою, потім ще з якоюсь. Іноді робили тридцять
кілометрів в день, іноді сорок.

Батько і мама ввесь час ішли біля

воза, а коли було трошки під гору, то пхали віз, помагаючи корові.
Коли їхали вниз, то притримували або гальмували його. Я просипався
ранком на возі, який вже кілька годин їхав до того часу, а потім також
ішов пішки. Коли дорога вела трошки вниз, то вилазив на віз і їхав.
Зупинялися на ніч, розпалювали огонь, готували їсти, пасли корову

і лягали спати на возі і біля воза, постеливши на землю соломи або

якогось бур'яну. Також зупинялись вдень попасти корову, зварити
їсти, відпочити. Коли зупинялись біля річки, ставка чи озерця, то

милися, прали. Ободки залізних коліс того воза не витримували і
тріскали. Батько їх скручував дротом. Але в якомусь місці колеса

нам поламалися так, що їхати далі не можна було. Тоді ми два дні

простояли, батько ходив по полях шукати такого колеса, як наше,
щоб на вісь і за розміром підійшло. Вже на Хмельниччині в нас
закінчились продукти. Коли ми проїжджали через села, мене з

братиком Михайлом мама посилала в людей просити щось "істи. Я
дуже соромився, але розумів, що мама ще більше соромиться і
що нам, дітям, скоріше щось можуть дати, як дорослим. Після
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того завжди відчуваю біль, коли бачу людину з простягнутою
рукою.

Пам'ятаю що ми проїжджали міста: Умань, Гайсин, Вінницю,
Волочиськ, Підволочиськ і Тернопіль. Хмельницька не пам'ятаю, а коли
їхали на схід, то пригадую, що в Проскурові (пізніше

- Хмельницьку)

поїзд стояв. Пам'ятаю, що в Умані ми їхали довго вниз, а потім

піднімалися догори. У Вінниці бачили, як цілі роти полонених німців в
німецькому військовому одязі вели ранком на будови. Коли ми
перейшли через місток з Волочиська у Підволочиськ,
кордон між Польщею і Радянським Союзом,

- недавній

- то мене дуже здивував

контраст між тими містами. Волочиськ здався буденним, а
Підволочиськ святковим. Тут були пофарбовані будинки, акуратні
огорожі, все акуратно поскладано, всюди чисто, підметено, а там усе

було нічиє, нікому непотрібне, ніхто там не прибирав, не складав.
Тернопіль був увесь розбитий, тільки церкви і костели стирчали. З

Тернополя ми повернули на південь на Теребовлю. Перед Теребовлею
зупинились, і батько пішов розшукувати наших родичів. Коли

повернувся, поїхали на Хатки, присілок Плебанівки, де жили мамині
брат і сестра. Тут наша нелегка дорога через три тижні закінчилася.
Розповідь Ольги Адамчак

<<З Росії· ми добиралися так. Коли мали звідти вибиратись, то нам
потрібно було продати корову. Купця ми на неї мали, але боялися, щоб не

здогадалися, що ми хочемо втікати, коли будемо продавати корову, бо
можуть нас не пустити. Ми домовилися з покупцем, що він корову забере
аж через чотири дні після того, як ми підемо. То тато мене залишив з
коровою, і щоб я пішла на станцію разом з Геренчаковими. Мені тоді було

15 років. Ми пішли, у мене за плечима торбина і в кожній руці по торбині,
іти було 30 кілометрів. На станції стояв товарний вагон, і ми в ньому
ночували і чекали поїзда. Підплатили то одному, то другому там на станції,
щоб нас посадили на поїзд, а вони, коли прибував поїзд, зникали, а інші
нас не пускали. Але до нас підійшла якась жінка і сказала нам, що якщо ми

там довше будемо, то у нас можуть все позабирати і нас повбивати. Вона
нас забрала до себе. З нами були Геренчакові і Ганя Михалишина. То
якраз на другий день був Новий рік. Ми переспали там на підлозі, а ранком,
коли ті всі працівники були п'яні, ми посідали на підніжки на поїзд і
поїхали. Два тижні ми добиралися до Тернополя.►>
*Росія - тут йдеться про схід Укра"іни.
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Гмuчuна, ПАебаніОRА.
Ми заїхали на зелене подвір'я з густою невисокою травою. Тут

жила тета, мамина сестра Марія Баран. Хата була повернена до
дороги, з обох сторін від сіней були кімнати. З правої сторони
кімната не була викінчена, служила коморою, тета називала ·ії
<<цімрою>>, від німецького слова <<ціммер>> (<<кімната>> - А. К.). Зліва

подвір'я обмежувала шопа, справа - стайня, над стайнею була
кухня. Ми поселились в шопі. Через хату жив мамин брат, Шафран
Іван. Він ще хлопцем пішов з дому, вчився на коваля в Тернополі,

одружився тут з Марією Ядловською, лемкинею. Її батько походив
зі села Шкляри, а мати - з Тильови від Ябчанки, це ті, що жили
недалеко від церкви. Той Ядловський купив поле поблизу села
Могильниці на Теребовлянщині і жив там посеред свого поля, як
поміщик. Чи він те поле купив ще до Першої світової, чи після, не

знаю.То цей мамин брат був вже ніби місцевим. Він до тієї хати, де
жив, поселився тоді, коли поляки виїжджали. Хата була під бляхою,
одна кімната з правої сторони від сіней також була не викінчена,

вона служила кузнею. Біля хати була стайня і стодола і ще кусочок

городу. Між тими двома хатами була старенька хатинка без дверей
і вікон, без стайні і шопи, без подвір'я і городу. Батько поставив

вікна і двері, попідшивав стріху, помазали, побілили - і восени ми в
ній поселились. Корову тримали в приміщені з другої сторони сіней,

літом прив'язували до яблуні за хатою. Можливо, ще десь в селах
можна було якусь кращу хатину знайти, але тут ми були поряд зі
своїми родичами, а це для нас мало велике значення. Недалеко, в

селі Сади біля Теребовлі, жили ще три мамині брати і наймолодша
сестра Гелена, а також мамині батьки. Майже вся родина була
разом.

Якось так сталося, що багато тилівців, повертаючись зі Східної

України, поселялись недалеко від Теребовлі в селах Залав'ї,
Підгайчиках, Янові, Кобиловках (нині

Кобиловолоки) і у
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Вибранівці. Десь до кінця сорок шостого року майже всі переселенці
перебралися зі Східної України в Галичину. Родина нашої тети
Г авриляк, батькової сестри, їхала літом 1946 року також возом,
який тягнула корова. Вони їхали через Плебанівку і Хатки до Галича.

За селом зупинилися, і Микола з Ганею прибігли до нас, і ми разом
побігли до них. Ми були дуже раді цій зустрічі. Я за ці кілька місяців,
що не бачив їх, дуже за ними скучив.
Присілок Вибранівка нараховував біля тридцяти хат, в яких жили

тилівці. То була ніби маленька Тильова. На Плебанівці з лемків були
тільки ми, Дралі і чотири родини Гуликів з Терщани, та родина

Пихачів зі Смеречного. Тут місцевих людей було цілком мало, може
десять-двадцять відсотків, решта

- переселенці-українці з різних

повітів. Я не пригадую, щоб діти обзивали мене лемком, або <<дурним
лемком ►>. Сорокові післявоєнні роки були дуже тяжкі для тилівців
після фронту і двох переселень

-

на Східну Україну і звідти в

Галичину. Але тут, біля Теребовлі, по селах розселилася частина
мешканців Т ильови і люди часто сходилися разом. На Вибранівці
навіть забави робили. Батько майже кожної неділі ішов в якесь село,

де жили тилівці. Рідше ходив до Станіслава, навколо якого була
розкинена друга частина тилівських родин. До нас також хтось час

від часу приходив, але рідше, бо ми тільки одні були в тому селі. В
п'ятдесятому році тилівців з Вибранівки переселили в Харківську
область. То було третє переселення для тих людей. Який вже раз

приходилось їм починати все спочатку. Це була нова психічна
травма і для тих тилівців, що переселялись, і для тих, що тут
залишались.

Ми приїхали на Плебанівку в кінці травня. На початку червня
посадили за дорогою навпроти хати загін картоплі. Тоді тут

пустувало багато поля, і ми могли собі взяти стільки, скільки могли

обробити. З оранням і картоплею для садження нам допомогли
родич~.

В Плебанівці, біля Теребовлі, ми прожили з весни 1946 року до
весни 1953 року. То були післявоєнні роки, коли державою ще

керували радянські керівники на чолі з Йосипом Сталіним. Після
війни відбувається відбудова міст і сіл, промисловості і сільського
господарства, зруйнованих

війною,

створення

світового

соціалістичного табору, ідеологічне перевиховання прилучених
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до радянської держави

.

.

.

народ~ в, л I кв1да-

ція особистих госпо
дарств

I

створення

колективних

на тих

територіях, що були
прилучені до Радянсь

кого Союзу. Всю цю
величезну діяльність
радя нсько1

влади

ми

добре мали можливість

відчути на собі.
Теребовля знана
ще з княжих часів. Це
невеличке містечко
було районним цент

ром. Теребовля зна
ходилася

в

долині

річки Гнєзни, що за
кілька кілометрів впа

дала в річку Серет. З
західної сторони до
Родина Шафранів, с. Терстяна.

лину обмежувало під
вищення, вкрите лісом
з замковими мурами і
з

розвалинами

Анастасія Шафран ( дів. Осух),
родом з Тиляви, Петро Шафран (це бабуся
і дідусь автора), та їх діти

дав

нього монастиря, зі східної

- піднімалося село Сади. За кілометр

від Теребовлі при дорозі на Чортків починалося село Плебанівка, а
за Плебанівкою знаходився присілок Хатки, де ми поселилися.

Мальовнича місцевість містечка і його околиць була подібною на
місцевість інших міст Поділля.

Поляків в селах на Тернопільщині було більше, як в інших
областях. Коли вони виїжджали, переселенці з Польщі займали

їх хати в селах, а в містах квартири в польських будинках
займали люди, прислані для встановлення тут радянської влади

зі Східної України, Росії і інших місць Радянського Союзу на
посади різних чиновників, партійних діячів, керівників
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підприємств, установ, закладів, офіцерів військових частин,
вчителів і інших фахівців.

Вліті я пас корову, а восени пішов до школи, знову в другий

клас, бо в Ахтові його не закінчив. Той рік був для нас дуже тяжкий.
Нам чим могли, допомагали наші родичі. Батько, крім заняття своїм

господарством, ще виконував роботу землеміра в селі, міряв в
людей поле, городи, садки, і за те щось йому платили. Заробити
не було в кого, бо місцеві люди не були багаті, а переселенці були
ще бідніші. Мамин брат Павло Шафран працював у млині в
Теребовлі, туди приходили молоти люди з усіх навколишніх сіл. Я

ходив до школи на Плебанівку. Після школи іноді ішов до млина, і
дядько мені давав трошки муки до торбинки. Люди були дуже
бідні. Один хлопчик з переселенців приходив до школи в довгому
светрі нижче колін. Хтось підняв йому той светр, а під ним нічого

більше не було.

В сорок шостому році на Україні був неврожай. Зимою, з сорок
шостого на сорок сьомий рік, багато людей з Вінницької,

Житомирської, Київської і інших областей їхали в Галичину, щоб

виміняти, купити, випросити якихсь продуктів. Поїзди були обліплені
людьми з торбинками. Батько кудись їздив і розказував, що на
якійсь станції міліціонери вилізли на вагони і поскидали людям

торбини, клунки і мішки, з якими вони поверталися додому, те все

падало, розв'язувалося, розривалося і розсипалося по болоті.
Ранньою весною 1947 року люди відкопали біля Теребовлі кілька
довгих кагатів з гнилою картоплею, яка тут була закопана ще,

мабуть, до війни. Сморід розносився на всю Теребовлю. Люди
вибирали з ям ту гнилу картоплю, сушили на сонці, і з того крохмалю
пекли коржики на розкладених тут вогнищах.

Ми взяли кілька гектарів поля і почали господарювати. Поля

на Тернопільщині родючі, хоч все одно їх потрібно було гноїти.
Поорати кіньми помагали нам родичі, а інші роботи виконували з
допомогою корови. Пізніше спільно з тетою купили коня. Сіяли

зерно, гречку, просо, садили переважно картоплю і багато
цукрових буряків, бо вони тут добре родили, садили досить
багато кукурудзи, капусту і інші овочі. Цукрові буряки варили, і

на соку з них замішували кукурудзяне тісто на малай (хліб з
кукурудзяного борошна - А. К.), також того соку додавали до
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кулеші, а ще з тих буряків гнали самогонку. Що з нею робили, не
пам'ятаю, тоді люди пили мало і особистих свят (іменин, днів
народження, ювілеїв - А. К.) ще не святкували, а весілля робили
РІДКО.

Палити на Тернопільщині не було чим. Палили чим-будь:

соломою, бадиллям, бур'янами і тільки зрідка дровами. Світили
звичайними гасовими лампами.

Залежно від кількості поля і городу потрібно було здавати

податки. Казали: <<Перший хліб -

державі!>> В районах були

створені групи людей, які ходили по хатах і вимагали якнайскоріше

здавати податки. В жнива люди везли з сіл зерно до Теребовлі.
Там брали проби, чи воно сухе. В кого не приймали, то сушили тут
же в місті на дорозі. Підмітали дорогу, висипали зерно, розгортали
і сушили. В певний час вліті головна вулиця міста, частина дороги

Чортків - Тернопіль, була засипана зерном. Транспорт об'їжджав
ту частину дороги іншими вулицями. Ті групи уповноважених ходили
не тільки за зерном, а й за всякими іншими податками, також за

позикою. Люди повинні були підписуватися на позику, а оскільки
це ніби не було обов'язковим, то тою позикою найбільше мучили
людей.

Люди з тими податками ніяк не могли собі дати ради, а ще кожен
наступний рік ці податки різко збільшували. Оці групи ходили вдень

і вночі, коли людей можна було застати вдома. Пам'ятаю, як одного
разу мама не витримала, зірвалася і почала кричати: <<Скільки ви

нас будете мучити, скільки будете з нас знущатися, відвезіть нас
туди, звідки привезли!>> Це було вдень, і це чули люди, то тоді
уповноважені дали собі спокій і забралися. Звичайно, за такі слова
могли пришити антирадянщину, але і їм могло попасти, що не вміють

з людьми працювати. Іноді вдавалися навіть до фізичних знущань.

Часто можна було почути, що комусь викручували руки, а комусь
затискали дверима пальці. Ті групи набирали переважно з посланців,
яких скеровували в Галичину зі Східної України та Росії. Іноді серед

них були і наші вчителі зі школи. Крім грошей і зерна, ще були якісь
податки. Пам'ятаю, що потрібно було здати понад триста літрів
молока від кожної корови. Це була моя робота. Кожного дня ішов
до школи і ніс два кілометри банку з молоком. Іноді виходив раніше

і ніс молоко до Теребовлі, ще на два кілометри дальше, жінці
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якогось майора, бо потрібна була копійка, - навіть на той податок,
на зошити, одяг.

До церкви в Теребовлі ходили люди з Плебанівки, Садів,

Садиків і, здається, Кровінки. Цвинтар на всі ті села також був
тільки в Теребовлі. Тоді всі ходили до церкви. В будні ми ходили

до школи, а в неділю до церкви. Так собі цілим класом разом
стояли спереду, ближче до священика. Я любив часто ходити до
Теребовлі. Я брав книжки в районній дитячій бібліотеці. Ходив з

товаришами по магазинах <<культтоварів>>, де можна було
побачити якісь новинки, помилуватись репродукціями з картин,

іноді якусь дрібничку купити. Часто на базар ходив з хлопцями;
там можна було побачити, як продають всяку всячину, від голок
до корів. Дріб'язки переважно продавали інваліди. Ми, хлопці, їх
боялися і обходили, бо могли вдарити милицею. Нам чомусь дуже
потрібно було знати, що скільки коштує, подивитись на різний
товар, покуштувати щось. Іноді мене мама посилала

продавати

масло, яйця, але я не любив продавати, встидався. Коли йшлося з

центра міста на базар, то проходили попри глухий торець будинку,
під яким <<сиділо>> кілька мертвих бандерівців, яких вбили десь на
території району напередодні і привозили сюди. Тут в базарні дні
їх виставляли, а кадебісти збоку стояли і спостерігали. Іноді хтось
з якогось села міг впізнати когось з тих людей і якось зреагувати.

Тоді їх допитували, потім когось судили, якісь сім'ї вивозили. Ми

також ходили на стадіон, коли там був футбол, в Теребовлі на той
час була сильна команда. Ходили в кіно і навіть до залу суду,
цікавились, що там відбувалося. Ми з заздрістю дивилися з
бетонного моста, як в річці, що текла внизу, купаються студенти і
студентки культпросвітнього технікуму. Також в час проїзду

пасажирських поїздів ходили на станцію, вона була близько від
центра, колії залізниці проходили паралельно головній вулиці за

кілька десятків метрів. Цікаво було дивитись, як люди виходять з
поїзда і їх зустрічають, як прощаються з тими, що від'їжджають.

Було цікаво спостерігати, як під вечір в неділю теребовлянське
панство парами і цілими сім'ями поважно спацерувало тротуаром
по головній вулиці.
До четвертого класу мене вчила вчителька з Вінниччини, вона

жила на Хатках по сусідству з нами. Ми, кілька дітей з Хаток, любили
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іти разом з нею зі школи стежкою по схилі долини. Та після того, як
її чоловіка посадили за крадіжку, до неї, гарної і молодої ще жінки,

занадилися молоді хлопці-міліціонери з Теребовлі. Згодом один з
них і одружився з нашою вчителькою. Міліціонери любили іти

.

.

стежкою вздовж зал1зниц1

по другу сторону долини, але

коли

побачили вчительку, то збігали до неї - і ми тоді мусили їі залишити,
побігти вперед або відстати від неї.
Коли я закінчив четвертий клас, то в нашій школі зробили п'ятий
клас, на другий рік

-

шостий, на третій

-

сьомий. В школі з'явились

нові вчителі, вони приходили з Теребовлі, всі були зі східних
областей. Тільки вчитель Равлик і вчителька Яскевич з Теребовлі
були місцевими, вчили нас німецьку мову, але нічого навчити не
могли, бо були дуже старі і ми їх зовсім не слухалися.

Починаючи з п'ятого класу, найбільшу увагу в школі надавали
вихованню. Кожного дня після занять в нас була виховна година.
Нам читали про Зою Космодем'янську, Павлика Морозова, Павла

Корчагіна, Лялю Убийвовк, Олександра Матросова, Олексія
Марєсьєва і багатьох інших героїв. Наш вчитель фізкультури, який
найбільше займався також нашим вихованням, для нас був

авторитетом. Він був льотчиком, воював. Вже після війни з ним
стався такий випадок. В навчальному польоті в літаку на висоті
дев'ять тисяч метрів заглух один мотор, а потім другий. Літак падав

і крутився навколо своєї осі. Йому вдалося якісь ремені парашута
на собі відрізати і виштовхнути парашут з літака. Парашут,
розкрившись, вирвав його назовні, але літак вдарив його крилом.
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Прийшов до пам'яті через кілька днів в госпіталі, витримав кілька

операцій, і через рік його виписали. Другий льотчик, що з ним був,
загинув.

Обов'язковими для нас були фільми <<Молодая гвардія>>, <<Смелиє
люді>> і багато інших патріотичних фільмів, на які нас водили цілою
школою в кінотеатр - у Теребовлі. Це виховання давало великі
результати. Ми не вірили в те, що бачили навколо себе, а в те, що
нам казали, що читали, показували, в те, що живемо щасливо в

найкращій країні у світі. Вміла пропаганда

- то гіпноз, який дуже

тяжко з людини зняти.

У

1949 році в селі заснували колгосп. Люди, вимучені податками,

вже не дуже опиралися колгоспу. То навмисне так збільшували
податки, щоб люди не могли їх сплатити і легше їх було загнати до
колгоспу. Деякі заможніші господарі ще певний час трималися, а
коли їм ще підвищили податки, то також вступили до колгоспу. Поки

самі господарювали, то ніби всім вистачало землі. Коли ж зробили
колгоспи, то жінки швидко серпами вижали зерно і не мали що

більше робити. Там не можна було заробити на прожиття. Але була
корова, город, щось з колгоспу отримали і якось жили. В загальному
з

кожним

роком

після

війни

життя

все-таки

потрошки

покращувалось.

Ввесь час велася боротьба з бандерівцями. Бандерівці вбивали
радянських діячів, а спеціальні війська постійно робили облави по
селах району, ловили бандерівців. На Тернопільщині лісів було мало,
ховатися мусили в криївках і по хатах. Хати оточували, казали

бандерівцям здаватись. Ті не здавалися, відстрілювались до

останнього, а останні патрони тримали для себе, якщо ситуація була

би безвихідною. Вони були смертниками, їх ставало все менше. В
п'ятдесятому році вийшов наказ про те, що хто сам зголоситься,

тому буде все прощено. Фактично тоді була майже закінчена та
боротьба. До того часу люди знаходились в подвійній небезпеці.
Не переночував, не дав їсти

-

значить, зраджуєш Україні, своєму

народу. А переночував, накормив,

-

хтось доніс, господаря

арештовували, садили в тюрму, сім'ю вивозили. Можна по-різному

оцінювати ту боротьбу, але одне можна сказати беззаперечно: ті
люди в надзвичайно тяжких умовах боролися за незалежність
України. Радянський Союз визволив Східну Галичину від поляків,
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щоби самому їі поневолити. Ніколи до того часу вона не належала
ні Російській імперії, ні Радянському Союзу, і ніяких прав він на неї
не мав. Але, не дивлячись на те, людей тут судили як зрадників

батьківщини.

У п'ятдесятому році зібрали нас, учнів, яким було вже по

14 років,

і повели в Теребовлю у райком комсомолу. У школі не могли нас

примусити писати заяви до комсомолу, бо ми вчителів не дуже
боялися. А в райкомі секретарі були представниками радянської
влади. Вони нас розглядали як противників тієї влади або таких, що
допомагають бандерівцям, якщо би ми не хотіли писати заяв. Я знав,
що в нас у класі вже були комсомольці, але не знав, хто. Тоді це
приховувалося, бо вважалося, що комсомольця як зрадника,

бандерівці можуть вбити. Якийсь час я справді відчував себе як
зрадник, після того, як написав ту заяву з просьбою прийняти мене
ДО КОМСОМОЛу.

Ми пасли худобу з хлопцем, який розказував мені, як приходили

вночі знімати статую Матері Божої біля дороги навпроти їх хати.
Люди, почувши шум, вибігали з хат і не давали цього зробити. Це
повторювалося декілька разів, і поки ми були на Хатках, та фігура
стояла. Також він розказував, що під час війни при німцях існувало

таке гасло: <<Вб'ють поляка, то буде за нього вбито десять українців,

вб'ють українця - буде вбито десять поляків.>> Його сім'я була
мішана, тато був українцем, а мама- полькою, і вони дуже боялися
і цих, і тих, що когось з них можуть вбити поляки, а когось укра1нц1.

Біля нашої хати, крім трьох високих яблунь з дикими кислими
яблучками, більше нічого не росло, то я ходив до наших родичів в
Сади і собі у них в саду рвав вишні. В Сади ках, за замковою горою,

жила родина Данила Пан ця. В них було багато дітей, а в садку було
багато слив і одна висока черешня, туди я також ходив нарвати
собі слив і черешень. Через якийсь час їх сім'я залишила Садики і
переїхала до Станіслава. Дядько Іван Шафран, що жив поряд з

нами, був ковалем, але був і спеціалістом на рівні тогочасного
інженера. Крім досконалого знання ковальської справи, був і
токарем, і слюсарем, і бляхарської справи мене вчив. Коли він
кудись їхав, то брав мене з собою і давав мені управляти кіньми.
Він вчив мене їздити на своєму польському високому ровері, на
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якому я ледве діставав до педалей пальцями ніг. Я йому допомагав

у ковальській праці і в інших господарських роботах. У кожній

роботі він давав якусь важливу пораду, після чого я відчував себе
фахівцем в ній. Він умів і любив вчити. На машинно-тракторну станцію
його взяли механіком.

Я дуже полюбив ту місцевість, де ми жили. На Хатках криниць не

було, там всі брали воду з джерелець, розміщених на схилі під
дорогою вздовж села. Плебанівка мала дуже складний рельєф. Я
часто замальовував види Хаток, Плебанівки і Теребовлі, особливо
замкову гору. Малював, як міг. Всі стіни в хаті були обклеєні моїми

картинами. Мабуть, та місцевість замінила мені Лемківщину. Після
сьомого класу хотів влаштуватись на роботу в Теребовлі, але

колгосп не відпустив. Тоді пішов у восьмий клас в Теребовлі. В цей

час відбулись дві політичні події. Перша -

був викритий замах

єврейських лікарів на життя Сталіна. Дуже пригнічено себе відчувала
дівчинка-єврейка з нашого класу, коли сталося те викриття. Ця подія

сприйнялася як наступ проти євреїв. Але скоро після того сталася

друга подія

- помер Сталін. Можливо, ці дві події були пов'язані

між собою. То був березень

1953

року.

В цей час відбувалося добровільне переселення в східні області
України. Я третій раз залишаю школу, не закінчивши навчального

року в зв'язку з тим, що мої батьки вирішують переселитись в

Миколаївську область. Коли завантажились у вагон, поїзд стояв.
Ми ввечері полягали у вагоні спати. Вночі проснувся і відчув, що
поїзд їде. Я довго не міг стримати сліз. Хоч нелегкі і складні часи

були, коли ми жили на Тернопільщині, але тут пройшли мої найкращі,

найбільш чутливі, найщасливіші роки мого життя, від десяти до
сімнадцяти років, серед живописної природи, свіжої зелені,

розмаїття трав, квітів, кущів і дерев, біля наших родичів, друзів, в

..

.

п1знанн1

.

1мр1ях.

Життя тилівців, що жили в різних селах на Тернопільщині, було

дуже подібне до нашого, а життя моїх ровесників - до мого.
Характер місцевості цих подільських сіл нагадував ті краєвиди,

які була вдома, на Лемківщині. Коли я прочитав книжку Миколи

Горбаля про життя їх родини, то в мене було таке враження, ніби
в ній було написано про життя нашої родини. Життя тилівців на
Станіславщині (Івано-Франківщині) чимось було подібна на наше,

208

а дечим відрізнялося. Тут було більше лісів, відповідно більше
насиченим був рух опору радянській владі. Тут, в селах, було
менше поляків, то і менше прибуло переселенців. Тилівці сюди

прийшли, коли поляки тільки-но виїхали і мали більший вибір. Тут
гірші землі, як на Тернопільщині, і тому лемківські родини

старалися поселитися ближче до міст або в містах. Особливо
молодь намагалась влаштуватись на роботу в тодішньому
Станіславі .

..• Причиною переселення нашої родини на Миколаївщину було
те, що в тих наших колгоспах не можливо було заробити собі на

життя. В нас була порівняно невелика сім'я: батько, мама і
четверо дітей, але все одно нам було тяжко. У

1950 році тут

народився найменший брат Володя. Батько мав хронічний
бронхіт; можливо, думав, що на півдні сухіший клімат і йому буде
легше. Ще мені казали, що до батька чіплялися каrебісти, може

за те, що часто писав листи за кордон. В Миколаївській області в

1952

році був такий великий врожай, що людям дали стільки

.

пшениц1

.

на трудодн1,

що

не

.

вс1

мали

куди

11

.

дпи

.
I

всього

заробленого зерна не забрали з колгоспних комор. З нами також

поїхала мамина сестра Гелена зі своєю сім'єю. Вербуванням в
Теребовлянському районі

на те переселення займався

переселенець з Бойківщини

- Пагулич, що жив в тому селі, куди
ми мали їхати. Їх туди переселили два роки до того. Йому вірили.
Ми відриваємось від родичів, від тилівців і знову переселяємося.

І це вже останній, третій раз. Тета Гелена з чоловіком, його

батьками і двома своїми донечками повернулася потім на Сади.
Пов-ернулися також в Галичину деякі родини тилівців з

Харківщини, то вже було четверте переселення для них.
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Пересціом Н4 Ми1tОА.lІівщині
Територія Миколаївської області на старих мапах позначалася
як напівпустеля. Власне такою вона мені і видалася після Теребовлі.
Нас зі станції в Миколаєві привезли в село Пересадівку. Везли на
машинах прямо польовою дорогою, вісімнадцять кілометрів від
м1ста.

Це село розтягнулося на шість кілометрів кількома вулицями на

пологому схилі правого берега Інгулу в напрямку з півночі на
південь. У ньому було біля двох тисяч хат. А на Лемківщині село на
двісті хат вважалося дуже великим. Віддалі між сусідніми селами

також були більшими, як у Галичині - сім, десять, п'ятнадцять
кілометрів, то людям було далеко добиратись на поле, яке
межувало з полем сусіднього села. Вулиці в селі ішли паралельно

до річки, їх впоперек перетинали вузькі провулки. Частини села мали

свої назви - Молдавани, Руський Куток і інші. По обох сторонах
вулиць були розміщені хати. Дальше за хатами з подвір'ями, іноді і
літніми кухнями, простягалися городи, вони тягнулися до городів

хат другої вулиці. Городи хат нижньої вулиці спускалися до річки. З

другої сторони річки було невеличке село Михайло-Ларине. Хати в
селі були повернені до вулиці торцями, а фасадами з входами - на

південь. Перед ними було подвір'я. Хати були видовжені, з різними
приміщеннями під одним дахом, як в центральній частині

Лемківщини. Стіни хат викладені з каменя-ракушняка.* Торцеві стіни
піднімалися до верху даху. Покриття даху черепичне, рідше

- з

комишу. Подвір'я були відгороджені від вулиці високим кам'яним
муром з отворами на ворота і окремо на хвіртку, мури тягнулися

від хати до хати врівень з торцевими стінами. Хати ззовні і мур були
*Черепашник або ракушняк -

вапняк, що складається переважно з

черепашок морських тварин і їх уламків. Ракушняк дуже пористий, він

легко обробляється, піддається розпилюванню, обтісуванню. Широко
застосовується в будівництві на півдні України. (З Вікіпедії).
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обмазані глиною і побілені. Цікавим було тут те, що городи один від
одного були також відгороджені мурами, ці мури були викладені з
каміння без розчину. Вони були різної висоти і через кілька років

ставали нижчими або вищими. Справа в тому, що ті мури були не
тільки огорожами між городами, але й майном. Господар, коли мав

час, то копав в балці каміння або потрошки купував камінь

- і

складав на ті мури, а коли будував дітям хати, то брав каміння з цих
мурів. Для мене село з тими мурами зробило враження розвалин

старовинного грецького поселення. Вулиці були широкі, приблизно
через сто п'ятдесят метрів одна від одної посередині вулиць стояли

криницj, з них люди брали воду. Біля хат росли невеличкі акації і де
не-де шовковиці. В садках росли вишні і декілька абрикос. Всі ці
дерева були низькі, не вищі від хат. Біля річки ріс тільки очерет,
ніякого деревця, ні кущика там не було. Навесні все було зелене,
але вже напочатку літа зелень поступово ставала бурою, місцями
сірою. На подвір'ях зелених травників не було, тут росли тільки
бур'яни, які час від часу зрізували сапами. Всюди була гола земля,

пилюка. Мені тут так все не подобалося, що я цілком перестав
малювати.

Нас поселили в хаті молодої високої жінки з двома хлопчиками.

Вона з синами займала кімнату з однієї сторони сіней, а ми з другої.

Її чоловіка засудили, як і тисячі інших у той час, за крадіжку в
колгоспі. Коли повернувся, то покинув свою Вірку з дітьми, бо йому
сказали, що вона <<гуляла>>, і пішов у якесь інше село. Коли ми в неї

жили, вона з подругами іноді їздила в Миколаїв і приводила з собою
якогось моряка або військового. Ранком він їхав назад, і на тому
все заюнчувалося.

А тим часом в селі будівельна бригада будувала будиночки
для переселенців з пиляного каменя-ракушняка, який звідкись

привозили. Хати були невеличкі, на дві кімнатки з кухнею і
сарайчиком окремо від будиночка, покриті шифером. З тих
домиків створювали окремі переселенські вулиці. Ми ж перейшли
в поправлену стару хату, вона стояла серед хат місцевих людей на

нижній вулиці. Нашими сусідами були ті люди, що жили там здавна.
Родина тети Гелени спочатку жила недалеко від нас в старенької

жінки. Батько пішов працювати в садову бригаду, мама і тета Геля
з чоловіком -в польові бригади. Тета була молода і завжди весела.
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Коли вивезли на степ воду для пиття в бочці волами, то фірман на
волів крикнув: <<Гей, воли, нема коли!>>, а воли, замість рушити з
місця, полягали. Вона про це нам розказувала і не могла

стриматись від сміху. Її родина в Пересадівці довго не жила, вони
через кілька місяців перебралися у Лоцкіно, там була залізнична
станц1я.

Очевидно, коли ми приїхали на нове місце, нам з колгоспу

виписали пшениці і ми мали що їсти. Жорна ми з собою привезли,

але мололи рідко, в селі були два млини, працювали від дизелів. Я

трохи також ходив на роботу в сади. До тих садів за село потрібно
було іти три кілометри. Там росли черешні і виноград. Ми обрізали
і збирали виноград, насаджували нові ділянки. Кропили дерева

препаратами від шкідників, збирали черешні. На півдні потрібний
був ретельний догляд за деревами, бо тут шкідливі комахи могли
повністю об'їсти листя. Батько садив біля хати яблуні, абрикоси,
сливи. Яблуні тяжко було вберегти від шкідливих комах, вони часто
пропадали, а батько знову і знову садив. Мама працювала в польовій
бригаді. Якщо було ближче, то ішли туди пішки, якщо далі - везли
машинами.

Платили колгоспникам зерном, менш-більш нам вистачало того
зерна, що отримували. Корову кормили соломою, трохи сіном,

кукурудзянкою. Палили бур'янами, купували вугілля, заготовляли

багато соняшникового бадилля для палива на зиму. На хліб ми не
напалювали в печі <<кирпичом>> *згною, як місцеві люди, а бадиллям,
хмизом. Ми мали город, і садок біля хати, і ще ділянку за селом. На

городі садили картоплю, огірки, гарбузи і все інше. Помідори і
кавуни не садили, їх можна було дешево купити в колгоспній коморі.
Або привезти зі степу вночі. З часом село ставало все більш
зеленим, люди висаджували все більше різноманітних видів
фруктових і декоративних дерев.

Я не думав вже вчитися у школі, але мене загітував хлопець, з

яким там познайомився і заприятелював, він був секретарем
*Кирпич -

<<плитки гною як паливо>>, (керпич) <<плитки для палива з

моху, кізяків та ін.; плитки глини з соломою як будівельний матеріал»,
(кирпичина) «плитка гною для опалення»
турецьке

kerpic

«цегла-сирець», татарське кирпеч <<цегла>> виводяться з

перської мови. (З Вікіпедії).
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- запозичення з тюркських мов;

шкільної комсомольської організації. В селі були дві школи,
середня і початкова.

До нас приходили в неділю переселенці, що з нами приїхали, але

між ними лемків не було. Вечорами приходили місцеві сусіди,
чоловіки і жінки. Батько радий був, що люди приходять до нас. Але
йому хотілося побачити сво·іх людей, односельців, родичів. Добре,

що хтось з родини і батькових колег зрідка до нас приїжджав і
батько також кудись їздив. У Миколаївській області жило декілька

родин з Тильови, що з нами разом були переселені у 1945 році і

лишились там. До них батько час від часу їздив.
Ми тут жили бідно, але не були голодні. Тільки батько почував
себе, як на засланні. Місцеві люди були дуже приземлені. З ними
можна було говорити тільки про побутові речі. Деякі з них

повернулись з в'язниць, таборів, але це їх світогляд чомусь не
піднімало. Потрібно зазначити, що люди тут були обдаровані
гумором. Хто що би не розказував, завжди було смішно. Тут люди
дуже любили торгувати. Поки побудували дорогу з Миколаєва на
Новий Буг, то до села плавав великий річковий катер. Річка вилася,
то до міста річкою виходило аж дев'яносто кілометрів. Люди
звечора сідали на катер, дрімали і серед ночі відпливали. Ранком

вже були на базарі в Миколаєві. До Пересадівки катер припливав

перед вечором. Його прив'язували до моста, і люди виходили. Якщо
жінка мала три відра картоплі, то одне несла в селі на базар
продавати, а пізніше сама ж і купувала. Дуже вже тут людям хотілося
торгувати.

Люди в селі походили з різних місцевостей: з Молдавії, Болгарії,

з центральних і західних областей України. Вони тут поселились
понад двісті років тому. Визнавали себе всі українцями, але
пам'ятали своє походження. Були також і з українських козаків.

Старі діди з тих сімей любили щось розказувати про давніші часи.

Болгарські дівчата вирізнялися своєю вродою. Я був у близьких
дружніх стосунках з молдавською сім'єю Маламанів. То була велика
і дуже працьовита сім'я. П'ятеро із семи дітей скінчили інститути.
Власне, це якраз Толя Маламан мене переконав закінчити школу,

його молодший брат Микола пізніше був довго директором школи
в Пересадівці. Зі мною в одному класі вчився, а потім разом,служив

в армії Михайло Томас. Його батько був німець.
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Було помітно, що взаємини між тими різними людьми до кінця не

були відшліфовані. Сідають жінки в автобус, щоб їхати на базар,
позаходили, порозкладали свої клунки, сумки. Потім ще підходять

люди і хочуть зайти в автобус, а ті, що прийшли скоріше, посунутися
не хочуть. <<Куди лізете на голову?!>>

-

кричать. Але й ці також не

здаються - і всі втискаються в той автобус. Коли на город до когось
залізли чужі гуси, то господар міг кинути в них палицею і кілька

вбитих викинути в провулок чи за межі городу. Якщо ялівка залізла
в город, то міг і вила в живіт їй встромити. Траплялися в селі

зr'валтування і вбивства; були злодії, які з в'язниці виходили тільки

на короткий час, і цьому в селі ніхто не дивувався, - ніби так все і
мало бути. А в Миколаєві, коли в магазині щось запитуєш
продавщицю, вона ніби не чує, перепитуєш - знов не чує, ще раз

питаєш, а вона: <<Чого навалився на прилавок!?>> Або ще щось у
такому дус1.

В шістдесятому році в Миколаєві групи підлітків знімали з

перехожих на вулиці модні тоді білі кашкети, годинники або просто
ні з того ні з сього могли побити перехожого. На танцювальних

майданчиках, у клубах, будинках культури були постійні бійки.Тоді

була створена центральна народна дружина, щоби навести в місті
порядок. Цієї дружини всі боялися. Значки <<дружиннию> чомусь
тільки їм видавали. Вони ті значки чіпляли собі під комірець, а коли
в якомусь місці його відвертали, показуючи, хто вони є, то тут же

припинялися всякі бійки і герої подій розбігалися. Створення цієї
дружини можна було вітати. Але ті дружинники забагато собі
дозволяли, за ними стояв обком партії. Вони могли з ким завгодно
що завгодно робити, і їм за це нічого не було. Вони могли прийти до
когось додому, забрати при батьках дівчину, ніби <<єйо в отдєлєніє
визиваюп> і привезти якомусь обкомівському працівникові. Ніхто
нічого їм не міг зробити. Але попеклися на дочці якогось старшого

офіцера, який мав когось у Москві, близького до самого Хрущова.
Потім був величезний суд з сотнями свідків. Вже не пам'ятаю, чи
керівника тієї дружини вбили у в'язниці до суду чи після суду.

У той час, як ми там жили, а це було вже після Сталіна, тобто вже
в другу радянську епоху, в селі за крадіжку в колгоспі нікого не

судили. Жінки, що копали картоплю, набирали собі у відра картоплі,

а хто працював у інших місцях, то де працював і де було що там
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взяти, то кожен собі те брав. Звичайно, ніхто того дуже не
демонстрував. У містах було трошки інакше, там також всі брали
собі щось, де було можна щось взяти, але там було по-різному і не

всюди було просто вкрасти. У селі ж брали колгоспне, тобто <<своє>>.
Одного разу вже пізніше, коли я приїхав до батьків, зустрів свого
колишнього вчителя, він тоді був парторгом у селі. Ми говорили
про різні речі, і я йому сказав, що одні люди приносять собі в
кишенях, а інші привозять машинами, і що це несправедливо. Він

мені на те сказав, що можна того не допустити, щоб люди самі брали,

але увесь урожай, який в колгоспі збирають, ділить районне і
обласне керівництво. Потреби в держави великі, бо і держава велика
і соцтабір великий, то колгоспникам може залишитись цілком мало.

А коли в селі в одних людей є більше, в інших менше, то ніхто з них
з голоду не помре. Крадіжкою тут в той час вважалося тільки те,
коли у людей крали.
Коли ми прийшли в те село, то молоді переселенці також почали

разом збиратись вечорами і в неділю. Особливо, коли побудували
домики

для

.

переселенц1в,

з

яких

створилися

.

дв1

.

вулиц1

-

<<Двадцятка>> і <<Десятка>>. Ці вулиці були недалеко одна від одної.

А переселенці з Бойківщини жили на<< Тридцятці>>, вона була досить
далеко від

наших теребовлянських. Декілька переселенських

домиків було розкидано по селу між існуючими хатами. Власне,
переселенська молодь Тернопільщини одружувалася зі сво'іми
тернопільськими. Хоч переселенці вважались <<глупіші» і нижчі від

місцевих людей, як це завжди буває з переселенцями, але
пересадівські дівчата також намагалися вийти заміж за наших

хлопців, бо знали, що вони їх <<не покинуть>>, як це часто роблять
сво'і. Вечорами місцева молодь збиралася групами, сиділа на
призьбах, лавках, викладених з каміння і обмазаних глиною, і

співала. Все село співало. В суботу, неділю і середу в клубі
показували кіно, перед сеансом і після нього були танці. Клуб був
великий, переобладнаний з церкви. Він знаходився ближче до того

краю села, що зі сторони Миколаєва. Поруч була середня школа і

лікарня. Магазини були посередині села. Від клубу до другого кінця
села було чотири кілометри. Коли поверталися з клубу, то дівчата
ішли рядами і всю дорогу співали. Співали сво'іми сильними голосами,
так, як на Кіровоградщині. Цілу годину в ті вечори линув спів селом,
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поки всі порозходились додому. Який той спів був прекрасний! А у
шістдесятому році молодь перестала співати на вулиці, і тоді не стало

більше справжньої України. Співала Україна за поляків, росіян, в
радянські часи, і десь біля шістдесятого року перестала співати.
Пісню витіснила техніка. Самі перестали співати, стали тільки
слухати, як хтось сп1ває.

У Миколаєві говорили по-російськи, у всіх селах області по
українськи, в містах області і так, й так. У Пересадівці всі говорили
по-українськи, якби хтось говорив по-російськи, то би виглядало,

що він з себе щось показує. Але приїжджі, спеціалісти, а навіть і
свої, що закінчували інститути і поверталися в село працювати

зоотехніками, агрономами або іншими фахівцями, могли говорити

по-російськи, це вважалось нормальним. Хто вчився або працював
в місті навіть декілька тижнів і приїхав в село, то йому говорити по

українськи у селі вже було <<тяжело>> і говорив по-російськи. Ніхто

тут на надмогильному камені не дозволив собі зробити напис по
украї нськи, то би виглядало, що до померлого поставилися
зневажливо. Мова, якою тут говорили, належала до наріччя

південно-східних областей, вона не була <<суржиком>>, як дехто
помилково вважає. У тому наріччі вживають багато російських слів,
наприклад кажуть

- да, дєлать, сахар, скамейка, лавка (в значенні

магазин) і багато інших. Дивувало те, що тут у людей до свого
українського ніякої любові не було, вони нічим своїм не гордилися.
Прийшов у відпустку син сусідки, що служив надстроково і говорив

по-російськи, то вона про нього з гордістю казала: <<Мій Ваня

человєком став.>>. Очевидно, та байдужість до свого українського
і те, що тут люди російську мову вважали вищою за українську,

можна пояснити тим, що тут не було такого національного
відродження, як в Галичині в другій половині дев'ятнадцятого і першій
половині двадцятого століття. Бо як можна пояснити те, що всі села

області на Миколаївщині говорять українською мовою, а обласна
рада приймає за офіційну російську мову? Це нонсенс. Вона

прекрасно розуміла, що вона робить. Кому вона служить?
Молодь, особливо та, що закінчувала школу, намагалася
покинути село. В місті приписували тільки тих, хто працював десь

на заводі чи на якомусь підприємстві, а влаштуватись на роботу
можна було тоді, коли був приписаний. То щоб влаштуватись на
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роботу в місті, потрібно було вступати в інститут, технікум або
фабрично-заводську школу*, яких в Миколаєві було багато. Майже
всі з нас проходили через ці школи.

Всі, хто приходив до міста, переходили на російську мову. Місто

на вісімдесят або й більше відсотків складалося з українців, а всі
говорили по-російськи. Після армії я працював у Миколаєві на
заводі. Якось зайшов до свого шкільного товариша. Тоді він вже

жив у Миколаєві, вступив до партії, був одружений, мав маленьку
дитину десь біля року. Він взяв до себе маму з села доглядати дитину

і сказав їй, щоб до малого говорила по-російськи. При мені він їй
декілька разів робив зауваження: <<Я тєбя просіл бить внімательной,

не портіть рєбйонка украінскім язиком!>> Через декілька років в
його сім'ї сталися події, що призвели до розлучення через суд.

Оскільки у розлученні винною була дружина, то він надіявся, що
суд залишить дитину йому. Але так не сталося. Він цього не міг
пережити

.

I

.

.

висловлював своє незадоволення проти судд1в, а навпь

проти влади, за що був виключений з партії і розрахований з заводу.
Отримав дозвіл працювати десь на складі вантажником. Там
працював і чоловік з Галичини, якого випустили з в'язниці і, як це

звичайно практикувалося, заборонили йому повертатися з тюрми
додому, дозволили жити в Миколаєві. Працюючи з тим галичанином,
через якийсь час мій товариш став національно свідомим і, заходячи,

до своїх колишніх шкільних товаришів, що жили в Миколаєві,
переконував їх, що вони повинні до своїх дітей говорити по

українськи. То був, здається, сімдесят перший рік. Ці переконання
•

V

•

•

J

•

пот1м коштували иому деюлька роюв в язниц1.

Стосовно одруження тут в селі було усе спрощено. Легко
сходилися, легко розходилися. Були свої весільні традиції, але рідко

вже їх дотримувалися. Іноді ще хтось в церкві брав шлюб, та це
зустрічалося дуже рідко. Були такі, що і по п'ять разів женилися.
Таку ситуацію можна пов'язати в певній мірі також і з тим, що після

війни було мало чоловіків. Сприяло цьому також те, що не стало
приватної власності. Міцна сім'я також дещо заважала радянській

ідеології, особливо в перший, сталінський період. Якось я зайшов в
*Школа фабрично-заводського учнівства, скорочено школа ФЗУ,
пізніше професійно-технічні училища (скорочено ПТУ).
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сільраду за якоюсь довідкою і був свідком одного шлюбу. Увійшов
туди парубок і каже до секретарки: <<Катю, розпиши мене з Вальою
Малик». Та вийняла якусь канцелярську книгу і розписала того Толю

з Валею. Не потрібно було тут ані присутності молодої, ні свідків,
все відбулося так швидко і просто.
Старші класи я закінчував у Пересадівці. Дуже приємні згадки в

мене про ту школу. Вчителі, як могли, старалися нас навчити. Деякі
вчителі приїжджали аж з Миколаєва до села, а на вихідні їхали

додому. Ніколи ми не збирали гроші на жодні подарунки вчителям,
ніколи їх ні з чим не вітали. Тільки на екзамени наламали бузку і

понаставляли на стіл, це надавало класу особливої атмосфери. У
восьмому класі українську мову мене вчила вчителька Гали на
Чорновіл, також зі мною в тому класі вчилися два хлопці Чорноволи

- це пізніше відоме прізвище в Україні. Дуже хороший вчитель був
у нас з хімії. Фізик був молодий, високий, але без кисті на лівій руці.

Замість неї у нього був протез і він тим протезом нас любив бити по
спині, якщо уважно не слухали уроку. Це сприймалося, звичайно,

як жарт. Ми його любили. Тоді в школі якраз почали вивчати

російських письменників <<серебряного вєка>>, Єсеніна, Блока,
Цветаєву, Ахматову. Вчила нас російську літературу в дев'ятому
класі молода вчителька, єврейка, прислана до нас з Харкова. Вона

прекрасно знала свій предмет і багато більше нам розказувала, ніж
було в підручниках. Українську літературу вчив нас директор школи;

високий, худий, він полюбляв ходити в білому костюмі, був строгий.
Майже на всіх своїх уроках він завжди щось мав сказати проти

українських буржуазних націоналістів, Куліша, Костомарова та
інших. Власне, тими буржуазними націоналістами він нам відбивав
охоту до української літератури. І все-таки в школі проводились

.

шевченювсью

I рIзн1Iнш1

.

.

..

лIтературнI вечори, присвяченI украIнським

і російським класикам. У ту школу ходив і брат Михайло, а сестра
Геля перейшла в цю школу з іншої-тоді, коли мене забрали в армію.
Брат Володя тоді ще не ходив до школи. У старших класах у теплу

погоду я ходив босим. Потрібно сказати, що в той час люди про
школу не дуже дбали. Хоче дитина вчитись - хай вчиться, не хоче то хай не вчиться. Багато сусідських дітей після другого-третього
класу переставали ходити до школи.

У перші роки після смерті Сталіна на рівні села ніби нічого не
змінилося. Так само проводились колгоспні збори, так само на тих
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Школа у селі Пересодівко. Петро Кирпон зо першою партою

в середньому ряду? другий справа

зборах кричали старі комуністи - все ніби залишалося так, як було.
А весною 1956 року після Двадцятого з'їзду в клубі скликали партійні
збори. На ті збори приїхав депутат Верховної Ради Радянського
Союзу, він розказав всім про ті питання, що піднімались на

Двадцятому з'їзді, критикував культ особи Сталіна. То був шок для
членів партії, для всіх людей і нас, школярів-комсомольців. Багато

недавніх цінностей втратило своє значення, а багато речей почали
трактувати зовсім протилежно, як дотепер. Стався величезний

політичний і ідеологічний обвал. Після смерті Сталіна змінилося також
відношення Радянського Союзу до Америки і інших капіталістичних
країн. Але залишилася соціалістична і капіталістична системи, і

залишилося напруження, яке то пом'якшувалося, то посилювалося.
Батько дуже цікавився політичними подіями, які відбувалися в
той час, ждав змін на краще. Той чорний туман, який нависав над
кожною людиною, розсівався. Але життя залишалося нелегким. Нас

потрібно було годувати, одягати. Батько простудився ще тоді, коли
жили на Кіровоградщині, і зимою більше лежав. В шістдесят другому
році йому призначили пенсію, бо він з 1901 року. Пенсія становила
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дванадцять рублів, це була десята частина середньої зарплати
робітника на той час.

Коли треба було привезти зі степу соломи, то потрібно було
ходити в контору по кілька разів і випрошувати коней. Цього батько

найбільше не любив, тому дальше використовував корову і той
візок, яким ми їхали з Кіровоградщини і знову сюди привезли. Десь

в лісосмузі вкосив трави, посушив і привіз, або в когось купив на
городі, покосив і також привіз. Корову ми не давали до череди,

самі пасли їі біля річки або припинали.
У тому ж п'ятдесят шостому році мене забрали в армію.

Проводжання в армію тут було найбільшою подією в житті людини.

Очевидно, збереглася та традиція від того часу, коли випроводжали
хлопців в царську армію на двадцять п'ять років. Прийшли до мене
недавні однокласники

-

хлопці і дівчата, товариші, родичі, сусіди,

гостилися, танцювали. Потім відпроваджували. Ішли рядами на всю

.

.

ширину вулиц1 через село до того м1сця, де ждала колгоспна машина.

Я був перев'язаний рушником і весь обвішаний носовими
хустинками. Мабуть, кожен, хто мене проводжав, чіпляв свою
хустинку. Коли мені прислали в армію фотографії з тих проводів,

то не показував нікому, бо виглядав на них так, як з якогось

.

.

.

1нд1анського племен~.

У Миколаєві одягнули нас у солдатську одежу і послали в

Казахстан на збирання врожаю. Ще воно до кінця не закінчилося,
як нас відіслали в військову частину у Хмельницький в зв'язку з

повстанням в Угорщині. Наша танкова дивізія в той час була там.
Повернувшись з Угорщини, хлопці розказували, що вони їхали по

вулицях міста і один танк стріляв по будинках з однієї сторони,

другий - по будинках з другої сторони, що Будапешт був більше
зруйнований, як під час війни.

Для мене служба була не тяжка, я звик до труднощів. На цілині
був в роті з хлопцями з Миколаївщини, а в військовій частині - з
різних місцевостей Союзу і різних національностей. Там я
переконався, що всі люди є однакові, а якщо відрізняються, то це

через ідеологію, в якій перебували і яка їх могла змінити. Служили
зі мною українці, росіяни, німці, кабардинці, білоруси, естонці,
грузини, вірмени, казахи, узбеки, татари. Ми всі були дружні,
ділились своїми думками, переживали одні за одних. Ще на першому
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У саду в Пересаді8ці Іван Кирпан з дітьми ( зліва направо):
Михайло, Петро, Володимир і Олена.

1970 р.

році служби, коли від нас забирали татарина Файзуліна, то він
плакав. Потім, коли зустрілися з ним на навчаннях, не міг нами

натішитись. Сергєєв, росіянин, тільки один в нашому взводі був
одружений. Він поїхав у відпустку, а коли повернувся в частину, то

розказав, що дружини не застав, недавно перед тим 'ії вбив хлопець
з його села. Щось від неї вимагав, а вона не погоджувалася

-

і

вбив. Дуже ми всі йому співчували і жаліли його. На першому році зі

мною служив Віктор Горнич з Волині. Приблизно через десять років,
коли я працював в Луцьку, то випадково зустрів його там, Віктор
тоді працював журналістом, писав нариси, оповідання. Давав мені

їх читати. Талановитий був. Мені хотілося попросити його написати
книжку про лемків, але я бачив, що він дуже захоплений сво'ім краєм
і не став йому нічого говорити. На жаль, його вже немає.

З Івано-Франківська я зі своєю сім'єю кожного року при'іжджав

в Пересадівку, поки батьки були живі. Батько помер в 1973 році, а
мама пережила його на чотирнадцять років. Похоронені вони на

цвинтарі в Пересадівці. Ми, діти, зробили надмогильний пам'ятник,
який символізує їхнє нелегке життя, їхню втрачену батьківщину і
вже неіснуючий народ.
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Ще раз про ОUСЄ4ЄНН51
В результаті переселення ми втратили своє майно: поле, ліс,

господарство; своє обійстя, село, природу, що нас оточувала;
родину, сусідів, односельців, з якими були тісно переплетені;

втратили в собі гордих господарів, мудрих керівників господарств,
які разом зі своїми сім'ями провадили його, ми здрібніли і стали тут
нічим

-

жалюгідними слугами; ми втратили свої звичаї, навички,

обряди, культуру, свою мову і свою ментальність.
Після переселення ми були розпорошені по південно-східних
областях України між чужими нам людьми; ми прийшли у виснажений
війною край в тяжкий для нього час

- у кінці війни, чи зразу після

неї; ми прийшли в незвичні для нас природні умови (<<обіцяли рай, а
привезли в пекло>>); ми прийшли в інший світ, іншу історичну епоху,
інший суспільний лад; ми говорили незрозумілою для людей в тих

.

м1сцях мовою; ми виглядали для них глупуватими

.I неповноц,нними;
.

ми тут пережили повоєнний голод, нам було надзвичайно тяжко, ми
повинні були - іноді по декілька разів - своє життя починати заново

з нічого, блукаючи по Україні; ми поступово асимілювались, і нас як
народу не стало. На Укра·іні ми жили у різних місцях, і всюди люди
своєю ментальністю дуже відрізнялися від нас, лемків.

Чому поляки захотіли виселити лемків з Лемківщини? Колись

Польща захопила багато чужих територій і стала великою державою

- <<від моря до моря>>. Ті захоплені землі були для поляків ріднішими,
як свої власні. Та з часів визвольної війни Богдана Хмельницького
вона поступово почала їх втрачати. А в кінці

XVIII

століття Польща

взагалі перестала існувати, їі розділили між собою Австрія, Росія і
Німеччина. Знаходячись в такому розділеному стані під пануванням

цих держав, поляки не могли пережити такої наруги над собою,
вони боролися за своє звільнення і одночасно намагалися з усіх

сил утримати залежними від себе захоплені колись галицькі і також
лемківські землі, надіючись на відродження своє·і держави. Після
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Першої світової війни Польща відроджується, також вона за

допомогою воєнних дій повертає собі частину українських земель
і Лемківщину. Та українці західних регіонів не можуть змиритись з

таким становищем* і ведуть боротьбу за свою незалежність.
Польська влада вдається до погромів приміщень українських

національних закладів і організацій, до нищення і закриття
православних церков на Волині. Це призводить до загострення

.

.

стосунюв м1ж польською владою

.
I

..

.

укра1нським народом, а п1д час

Другої світової війни і до збройної боротьби між українським і
польським народами.

Вставка від упорядників
Автор прагнув коротко написати у цій книзі і про останню хвилю

виселення

Кажемо

-

-

«Акцію «Вісла», але не опрацював остаточно цього розділу.

коротко

-

бо Петро Кирпан значно краще знав, як відбувалось

виселення в Радянську Україну, а про виселених у ході «Акції <<Вісла»
спеціально не збирав матеріалів, не записував спогадів, але мав намір
відобразити

1Yf для повноти, цільності і цю сторінку історії.

Тому додамо від упорядників коротку інформацію (хто більше
зацікавиться <<Акцією <<Вісла•>, зможе знайти достатньо інформації в

інтернеті, статті, книги тощо).
Як було вже зазначено, переселення в Радянську Україну, почате в

1944 року, мало завершитися до кінця війни, але це не вдалося,
терміни знову і знову змінювали, зрештою відстрочили до кінця 1946
року. На той час в Радянську Україну було переселено 482800 осіб, але на

жовтні

Холмщині, Любачівщині, Надсянні, Лемківщині ще залишилось понад

140 тис.осіб, які зуміли уникнути виселення.
28 березня 1947 року біля с. Яблінки, що коло Балиrорода, гине, убитий
із засідки генерал Кароль Свєрчевський. Комуністичні ідеологи проголо
шують, що смерть генерала на совісrі УПА і це стає формальним приводом
за місяць, 28 квіrnя, розпочати масову, швидку жорстоку депортацію всього

населення вказаних регіонів (зрозуміло, окрім поляків). Групи УПА діяли

лише на певній ділянці, а більшість населення не мали жодних контактів
з ними, але було застосовано колективну відповідальність ...
*Після Першої світової війни багато народів, які раніше були в складі
Австро-Угорщини, після їі розпаду утворили свої держави, але Україні це
не вдалося.
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Після вбивства Свєрчевського

29-30 березня польський уряд знову

звертається до радянського із запитом про можливість продовження
виселення в Радянський Союз, але радянське керівництво відмовляється

приймати нових переселенців. Тоді тих, які уникнули попередніх
виселень, депор1УJОТЬ на північ і захід Польщі.

Це так звані <<землі одзискане», здобуrі землі, які при повоєнному
перекроюванні кордонів відійшли до Польщі від Німеччини і з яких було
депортовано німців та поселено поляків із Галичини. Українців, лемків
намагаються селити розосереджено, по дві родини на село, з метою
асиміляції.
O1Же, <<Акція <<Вісла►> почалась

28 квітня, найбільш масові депортації

тривали до середини липня, а потім ще деякий час <<дозбирували•> тих,
кого не встигли виселити скоріше.

В Тиляву представники влади прийшли, готуючи виселення,
наприкінці травня, уточнили списки мешканців, а саме виселення

відбувалось на початку червня. Доводилось чуrи про різні дати:

3 червня. 1 червня випало на неділю,

1, 2 або й

це були ще й Зелені Свята, тому

скоріше всього того дня тилівців не виселяли.

Тим часом після фронту щораз більше активізується діяльність

польських банд. Вони не тільки свобідно діють, а, видається, навмисне
підтримуються владою як сила, яка врешті-решт зробить перебування
лемків на рідній землі нестерпним і змусить непокірних якнайшвидше
виїхати.

Спогади мешканців Тиляви, яких депортували в ході Акції ~вісла»
можна, зокрема, знайти на сайті www.lemko.org - це розмови Володимира
Максимовича із свідками тих подій, записані у грудні

1997

р.

http://

www.lemko.org/wisla/malomice . Зокрема, вони розповідають, що вранці
військо оточило село і наказали, щоб до полудня всі зібрали свої речі.
Людей повезли до Дуклі на торговицю, а згодом на залізничну станцію
у Коросно. Ешелон з виселенцями прибув у містечко Любінь коло Лігниці,

і мешканців Тиляви було розселено в довколишніх селах:
Відразу після депортації було строго заборонено повертатися на рідну

землю, що більше: тих, хто вертався в рідне село, могли не лише
заарештувати, але і відправити у концтабір Явожно. Деяке полегшення
настало у середині 1950-их років. Лемки правдами і неправдами
намагались повернуrися в рідні села. В Тиляву потроху почали вертатись
окремі родини, починаючи з
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1954 року.

В Рцs,нсьяо~1 Союзі
Лемки <<мали щастя>> опинитися в країні, вимріяній народами і
філософами світу, де всі люди рівні, де все належить народу. Історія

тієї держави почалася в

1917, а закінчилася в 1991 році, їі можна

розділити на два основні періоди, які між собою цілком відрізнялися:
до 1953р. і після

- коли не стало Сталіна. Лемки застали і частину

першого періоду. До нього відносилась акція їх переселення.
На початку двадцятого століття до великої Російської імперії з

за кордону прийшла невеличка групка революціонерів, підготувала
революцію і в сприятливий час ·ії здійснила. Після того ця група
зуміла взяти владу у свої руки, утримати їі, і створила вимріяну

державу. Подібних революцій історія не знала. Заводи, фабрики,

підприємства були <<віддані робітникам, а земля селянам>>,
відповідно, були ліквідовані колишні власники того всього. Також,
згідно з ідеологією революції, побудові нового суспільства

заважали релігії, церкви і священики. Їх потрібно було також
ліквідувати. Зразу після революції була створена своя релігія, але
без віри в Бога. Були створені свої свята, свої святі. Люди приймали
присяги. Замість колишніх днів пам'яті святих створили професійні

свята. У тридцятих роках виникає потреба в перевихованні
національної інтелігенції, ліквідації частини селянства, носія

національного духу і традиції. Тому в Україні в

1932-1933 роках

штучним голодом було ліквідовано біля десяти мільйонів сільського
населення.*

Потім

тих,

хто залишився,

необхідно було

перевиховували у спеціальних місцях.
*Через брак достовірних демографічних даних того періоду
чисельність втрат серед українців оцінюють дуже по-різному: від

7,5

і навіть

10

млн. Про таку кількість жертв

- 10

млн.

-

1,8

до

у своїх виступах

говорив Віктор Ющенко. Більшість фахівців вважають, що названа

Ющенком кількість загиблих сильно завищена, найімовірніше під час
Голодомору померло 3-3,5 млн. осіб.
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Потім
вигнав

Друга світова війна. Радянський Союз розгромив ворога,

-

його

зі

своєї

території

і

звільнив

Європу.

Тоді

відбудовувалися знищені міста і села, промисловість. Після війни
відбувається деяке переосмислення, переоцінка цінностей. Велика
частина радянських керівників, яка служила старій гвардії

.

.

.

.

.

.

.

революцюнер1в, зрозум1ла, що та гвард1я мала 1ншу ц1ль, зовс1м

відмінну від тої, яку проголошувала. Стара гвардія починає втрачати

свій авторитет і після

1953

року була відсторонена від керівництва

державою.

Після смерті Сталіна почався новий період. Він був досить
спокійний, стабільніший від попереднього, нічим особливим не
відзначився, якщо не брати до уваги запуску космічних ракет і
комсомольських будов. Люди працювали в колгоспах, радгоспах,
на фабриках, заводах, були менш-більш задоволені своїм життям.

Вони мали можливість вчити своїх дітей в вищих школах, безплатно
лікуватись, безкоштовно отримувати житло, були забезпечені
роботою, яка їх могла прогодувати. Держава дбала про людей зі
слабким зором і слухом. Для людей поважного віку, інвалідів і
самотніх, були будинки, де їх доглядали. Для сиріт і багатодітних
дітей були інтернати. Не сиділи каліки з простягнутими руками на

базарах, автовокзалах, не ходили по поїздах, не було ніяких
бездомних, наркоманів. Люди в колгоспах собі потайки крали,

скільки їм було потрібно, але одні в одних переважно не крали.
Було офіційно заборонено всякі прояви розпусти, різноманітних
збочень, зображення розпусти в театрах, кіно, літературі, мистецтві,
а також надто відвертий одяг.

Але ідея побудови комуністичного суспільства залишилася.
Залишилася і частина ознак ідеології тої революції. Згідно з

комуністичною

ідеологією,

в

СРСР

повинен

був

жити

інтернаціональний народ, всі народи поступово мали би перейти на
російську мову, радянські люди повинні були бути невіруючими.

Потрібно сказати, що хоч люди були ніби невіруючими і було
відкинуто саму віру в Бога

-

але, якщо йдеться про мораль, то

радянські громадяни фактично жили за релігійними законами.

Радянське керівництво найбільше боялось якихсь національних
проявів. У

70-80 роках в Україні

всі люди були охоплені наглядом.

Особливо стежили за людьми, які мали вищу освіту. Чи вірили
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комуністи в комуністичні ідеали? Невелика частина ще вірила.Та ж

ідеологія тепер використовувалася переважно для збереження і
побудови <<єдіной і нєдєлімой Росії)>.

Виглядає дивно, фантастично - жменьці людей вдалося зробити
революцію у величезній імперії, взяти владу і керувати державою,

перебрати в свої руки все, що раніше належало державі, великим
власникам, окремим людям.

До цієї революції готувались, очевидно, багато сотень років, з
покоління в покоління. Вивчалися вдалі і невдалі війни і революції,

способи утримання влади, підготовка людей до революції, вивчали,

де і коли можна таку революцію робити, а також психологію людей,
щоб ними могти керувати, і багато-багато різних речей.Та революція
не була спонтанною, як усі попередні, які терпіли поразки.
Радянські ідеологи постійно критикували капіталізм, але лемки
якось при тому капіталізмі жили. Та такий капіталізм, яким

охоплений світ зараз, руйнує суспільні людські засади, шалено
вичерпує земні ресурси, нищить екологію, руйнує людство.
Жаль, що не вдалося пожити в тій вимріяній народами рівності,

бо їі використовували для своїх інших зловісних цілей.
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Мом
Коментар від упорядника
Автор представляє читачам говір свого села в контексті
середньолемківських діалектів, причому представляє, зрозуміло, не як

лінгвіст, а як носій свого говору. Водночас написанню цього розділу
передувало ознайомлення автора зі спеціальною літературою.

Петро Кирпан для цього розділу сам вибрав приклади, написав тексти
і, бажаючи подати зразок тилівського говору, використав фонетичний
принцип, відступивши від загальноприйнятих норм правопису. Ми

залишаємо 1УГ всюди авторський правопис, який дещо різниться від
прийнятого тепер на Лемківщині.

Мова чи діалект

-

це питання не раз поставало стосовно лемків

(русинів), і Петро Кирпан теж торкається цієї теми. Питання це належить
до складних проблем лінгвістики, бо часто визначити статус якогось
різновиду мови є надзвичайно важко. У світі є дуже багато таких випадків,
як лемківський, і лінгвісти домовилися, коли не можуть остаточно
з'ясувати, чи мають справу з мовою, чи з діалектом, вживати термін «ідіом,>.

Зацікавлених відсилаємо до статті «Проблема «мова чи діалект•> у
Вікіпедії.

Мова - це найважливіший, найбільший і найцінніший історичний
витвір народу. Мова

-

це також найголовніша етнічна, національна

ознака народу. Мову творила спільнота впродовж віків, не задаючись

ціллю її творення. Вона витворювалась народом природно, сама

собою. А коли з'явилось письмо, то мову розвивали окремі люди,
пишучи, а також перекладаючи написане іншими народами. Людина
творила мову, а мова творила людину. Різні народи творили свої

різні мови. Все, що робили люди, вони чинили з допомогою мови.

Мислення людини без мови було б примітивним, як у тварин. Мова
вчить, виховує і підносить людину. Кожен народ гордиться своєю

мовою - найбільшим своїм надбанням і творінням.
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Прийнято, що в народу має бути одна літературна мова. Але як
жаль, коли в певній місцевості зникає колоритна мова, яка там

звучала. Як приємно було чути, коли в 90-х роках один з
високопоставлених українських
вимовляв своє домашнє,

.

посадовців замість звуку <<Ф>>

д1алектне

<<ХВ>>

.

-

<<хворум>> зам,сть

<<форум>>. Від нього неначе йшов запах свіжоспеченого домашнього

хліба, чогось близького і рідного. Втрата мови -

це втрата

найбільшого здобутку народу, це втрата самого народу. На жаль,
часто навіть люди з вищою освітою не усвідомлюють великої
вартості мови. Індійські науковці, вивчаючи свою мову, намагаються

довести, що кожне індійське слово є їх давнім дравідійським, а не
принесеним їм арійцями. Людина, не усвідомлюючи, що таке мова,

часто легко відмовляється від неї, ставиться байдуже до своєї мови,
а також нищить мови. Якщо народ не розуміє значення своєї мови
і їі не цінує, то вона може зникнути. І тоді переважно зникає і той

народ, який тією мовою говорив.*
Довгий час писемність мали тільки окремі мови. Ті мови

вважалися ніби священними. І справді, колись письмо переважно
вживалося до написання священних текстів. Так і слов'янське

письмо з кириличною азбукою, створене Кирилом і Мефодієм, було
призначене передусім для писання церковних книг. Кирилиця

.

.

.

використовувались для написання докуменпв, лпопис1в
згодом

-

.

.

I

т1льки

для л1тературних твор1в.

Хоч слов'янським кириличним письмом і користувались

слов'янські народи, але у католицьких державах Європи прозаїки
і поети традиційно писали переважно латинською мовою.

Знаходячись під Польщею, латиною писали навіть українські поети,

такі, як Юрій Дрогобич, Микола Гусовський та інші. Латиною також
*У відомого в Радянському Союзі дагестанського поета Расула

Гамзатова є така бувальщина. Якось під час туристичної подорожі у США
поет зустрів свого земляка. Той потрапив за кордон під час війни, а в

Радянському Союзі були такі політичні обставини, що він не міг подати
про себе звістку на батьківщину.Тому просив Расула Гамзатова повідомити
його маму, що син живий. Поет виконав це прохання. Наприкінці розмови
мама емігранта запитала: <<Якою мовою ви говорили?>> «Ми спілкувалися
через перекладача, я говорив російською, а він

- англійською,>> - відповів

Гамзатов. Стара жінка закрила обличчя чорною хустиною. <<Мій син помер,

- сказала вона, - якщо він забув рідну мову.»
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писав Павло Русин з Коросна. Довгий час у Європі це була мова
вчених, лікарів, письменників, нею писалися договори, документи.

Надання особливої значимості декільком мовам ( як-то
латинська, грецька та ін.

-

упорядник)

які мали письмо,

затримувало розвиток письма і літературних мов багатьох народів.
Пізніше визнавались мови тільки панівних держав. У

XVIII-XIX

століттях в Галичині надавалося більшого значення польській мові,
а на решті території сучасної України

-

російській.

Коли почалося усвідомлення підлеглими народами своєї
ідентичності, творення свого письма і літератури на основі своїх
розмовних мов, уряди панівних держав злякалися, що ці народи,

створивши свої літературні мови, можуть визнати себе окремими
націями, захочуть відділитись і створити свої окремі держави. Тому
вони, а також еліта, аристократія панівного народу намагались

різними способами не допустити створення свого письма і

.

.

лператури, як тепер кажуть, нацюнальними меншинами, не дати

.

можливосп

для

.

повноц1нного

.

розвитку нацюнальним

мовам.

Наприклад, так чинила влада в Росії в ХІХ столітті стосовно
української мови. Австрійська влада, навпаки, намагалася кожному

з підлеглих народів забезпечити освіту рідною мовою, правда,
тільки початкову. А от керівники Радянського Союзу мали свою
соціалістичну програму <<розвитку>> національних мов. Всі народи

поступово повинні були переходити на російську мову, а Ух мови
відповідно повинні були би поступово зникати. Це мало сприяти
створенню єдиного інтернаціонального народу. У нашу епоху

виглядає так, що існує і подібна світова програма, з допомогою

якої повинно відбуватися стирання національних відмінностей між
народами і створення єдиного інтернаціонального народу, яким тоді

можна буде легко керувати з якогось єдиного світового центру.
У дуже складній ситуації знаходиться українська мова в
незалежній УкраУні. Укра·їнцям, які жили у Російській імперії, а пізніше

і украУнцям у Радянській УкраУні була накинута і поступово вкорінилася

думка, ніби українська мова нижча за російську.Так само побутувала
впевненість, що селянин є нижчим за міщанина. І українська мова

поступово стала мовою села, а російська - мовою міста. Тож більша
частина народу України живе в містах і не говорить українською

мовою. Дивно, що саме завдяки тому <<нижчому і малосвідомому>>
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селянину збереглася
українська мова. Те
пер, вже у час

неза

лежної України, місь
ке населення продов
жує

говорити

по-ро

сійськи. Сучасний ро

сійськомовний меш
канець укра~ нського

міста в очах світової

спільноти

ви гл я дає

несвідомим і не викли

кає до себе поваги.
Тому не дивно, що світ

не сприймає Україну

АВторзбираєматеріалдокнижки.

як повноцінну держа-

Розмова з Параскою Пушкар (дів. Ружила)

ву. Зараз з усіх кана-

у Маріямполі Галицького району

лів телебачення українець в Україні майже не чує української мови.
Це свідчить про те, що незалежною Україною далі керують ті, що

раніше керували і чужинці, які не хочуть допустити до відродження

національної держави. Ті керівники роблять усе, щоб українська мова
зникла, а український городянин своєю байдужістю цьому допомагає.

Ще набагато складніше говорити зараз про мову, якою говорили
лемки. Всі слов'янські мови близькі між собою. Ще ближчими між
собою є мови, що належать до східнослов'янської мовної підгрупи.
Вони є близькі як лексикою, так і граматичною будовою, а найбільше
між собою відрізняються вимовою. Мова, якою говорили лемки,
належала також до тієї східної підгрупи.

Оскільки тут йдеться про село Тильову, то спробуємо детальніше
ознайомитись із говором того села, який належить до однієї із
лемківських говірок, і порівняти його з українською мовою і мовою
сіл інших місцевостей Лемківщини.
Найхарактернішою прикметою в мовленні лемків було те, що
наголос у словах завжди падав на передостанній склад.

На початку деяких слів замість українського префікса від-,

вживали префікс од-. Наприклад: одобрати, одлетіти, одсунути,

одкрутити, одкрь1ти, а не відібрати, відлетіти, відсунути, відкрутити,
відкрити. Частка -ся має властивість відокремлюватися.
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У лемків відсутнє подвоєння приголосних. Наприклад: писаня,

малюваня, ораня, питя, битя, полоутя.
Розглянемо звукові особливості мовлення села Тильова.
Звук [ь1]. Цей звук був у давньоруській мові, є у всіх лемківських
діалектах, а ось у сучасній українській мові його немає. Але він

виразно чується, коли промовляємо приголосні в абетці, і замість

прийнятого [бе], [ве], [ка], [ха] частіше вимовляємо б, в, к, х, а це
звучить протяжно: [бь1], [вь1], [кь1], [хь1].

Здебільшого [ь1] вимовляється на місці українського [и]. Наприк
лад: риба- рь1ба, білий-біль1й, ти -ть1, хижа- хь1жа. Слово <<бь1ти>>
означає <<бути>>, а не <<бити>>, тому його потрібно вимовляти по-лем
ківськи, а не по-українськи, як іноді можна чути від сучасних вико

навців лемківських пісень. (Напр.: <<Ой Верше мій, Верше,

/

Мій зе

лень,й Верше, / Южмітакнебуде, / Якмібь,лоперше.>> -Упор.).
Звук [оу] {дифтонг). Він був характерним для Тильови і
навколишніх сіл (і не тільки

-

Упор.). Цей звук звучить досить

чітко. Він вимовляється як середній між [о] і [у]. Наприклад, пишемо

<<голова>>, а вимовляємо <<голоува>>, <<козов>> - <<коузоув>> (козою),
<<ружовов>> -

<<ружоувоув>> (рожевою), <<Ольга>> -

<<Оульга>>,

<<Тильова>> - <<Тильоува>>, <<чловею> - <<члоувек>> (людина).*
Звук [н] звучить так само, як і в українській мові, але є і одна
відмінність: перед приголосним [к] він переходить у сонорний

носовий [11]. Наприклад, слова боденка ( масничка), коронка,

студенка, санкь1, шь1нка, рь1нка, Шевченко, маленькь1й, біленькь1й
вимовляються [бодит~ка], [корот~ка], [студет~ка], [са11кь1], [шь111ка],
[рь111ка], [Шевчет~ко], [мали11кь1й],

[біли11кь1й]. Для позначення

цього звуку на письмі ми тут використаємо такий знак: н" {студен"ка).
В мовленні мешканців Тиляви немає звука [ї], замість нього
вживається звук [і]. Наприклад: істи, іжак, гоуіти, розмаіть1й.

У лемківській мові, крім твердого [л] та м'якого [л'], є ще середній

[л']. Він звучить перед голосними [е] і [и]. Кінчик язика не торкається
низу верхніх зубів при вимові, а піднятий трошки вище. Наприклад:

[л'ем], [пол' е], [л' ишка] ( лисиця).

* На письмі завжди вживаємо <<О>>, незалежно, чи ця графема позначає
[о] чи [оу]. Але автор у цьому розділі навмисно, щоби акцентувати на
цьому явищі, вживає на письмі <<ОУ>>. Можливо (припущення наше

-

А. К.), тут йдеться також і про звуження [о] перед голосними [у], [і] або
перед м'якими приголосними.
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Шиплячі

[ш,

ж, дж] можуть пом'якшуватись і вживатись замість

українських буквосполучень сь, зь, дзь. Наприклад: десят [диш' ат],
сіно [ш'іно], взяти ся [вж'ати шьа], мазь [маж'], Жджарь1 [Ж'дж'арь1],
Джурж [дж'урдж'].

Часто

слова,

які

в

українській

мові

закінчуються

м'яким

приголосним,
у лемків вимовляються
твердо.
Порівняйте:
кінь
,
,
,
,
вогонь - оген, стоїть - стоуіт, летить - летит, мають - мают.

-

кін,

Мовлення у Тильові відрізнялося деякими звуками не тільки від
української мови, але також від мовлення інших лемківських сіл. Так,
тут nльки в деяких словах вживався звук [у] , замість [л], , як-от,
наприклад, в словах - [стіу], [кіу], [Діу], [опавука], [мастиуо], а

переважно вимовляли звук [л]. Наприклад: [лмжка] (ложка),
[полоува], [кольіска], [rоула], [голоува], [іла], [молоко], [пила],
[спала], [чесала], а не - [уь1жка], [поуоува], [коуь1ска], [royya],
[гоуоува], [іуа], [моуоко], [пиуа], [спауа], [чесауа].
Іменники жіночого роду в орудному відмінку мали закінчення

[-оув],

а не на [-ом], як у інших лемківських діалектах. Наприклад:

моувоув,

ноугоув,

лопатоув,

мискоув,

а не мовом,

ноrом, лопатом,

миском.

Також в деяких словах після ч, ш, щ, дж вимовляли звук [і], а не

.

.

'

'

'

,
[ь1], як в 1нших селах. Наприклад: влич1,
нищпи, тоучпи, зреч1ня,
'
'
!
КОШЬІНЯ,
мучшя,
народжшя,
а не ВЛИЧЬІ, НИЩЬІТИ, ТОЧЬІТИ, зречьшя,

КОШЬІНЯ, мучьшя, народЖЬІНЯ.

В Тильові в багатьох словах на місці українського

[е]

вимовляли

[и]. Наприклад: вильон, диси, зимля, линюх, литіти, миджя, пивні,
, .
'
.
.

пич1, тишга, а не вельон, десь, земля, ленюх, леnти, межа, певно, печ1

(пекти), теліга.*

У різних лемківських селах в тих самих словах вимовлялися різні
голосні і приголосні звуки часто без будь-якої системності і правил.

Дієприслівників
в , Тильові не вживали.
Винятком , були слова:
,
,
стоячі (стоячи), шьідячі (сидячи), лежачі (J1ежачи), плачучі (плачучи).

*Для мовлення Тиляви і довколишніх сіл типовим є так зване звуження

[е] перед м'якими приголосними, коли воно звучить подібно до
українського [и]. На письмі завжди вживаємо літеру <<е>>, але автор, щоб
підкреслити цю особливість, взяв за основу фонетичний принцип і
використовує л1теру <<ю>.
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Граматика є дуже близькою до інших східнослов'янських мов.
Для прикладу подамо відмінювання дієслів.
Відмінювання дієслова писати
Минулий час

я писав, писала, писало або писав єм, писала м, писало м
ть1 писав, писала, писало або писав єс, писала с, писало с
в1н писав

она писала
оно писало

мь1 писали або писали зме

вь1 писали або писали сте
они писали

Теперішній час

Простий майбутній час

я

я

пишу

напишу

ть1 пишеш

ть1

напишеш

в1н

в1н

напише

пише

она пише

она напише

оно пише

оно

мь1

пишеме

мь1

напишеме

вь1

пишете

вь1

напишете

они

пишут

они

напише

напишут

Складений майбутній час
я буду писати або я буду писав, писала, писало.

ть1 будеш писати або ть1 будеш писав, писала, писало.
він буде писати або він буде писав
она буде писати або она буде писала
оно буде писати або оно буде писало

мь1 будеме писати або мь1 будеме писали
вь1 будете писати або вь1 будеме писали

они будут писати або они будут писали
Відмінювання дієслова мати

Минулий час

я мав, мала, мало або мав єм, мала м, мало м
ть1 мав, мала, мало або мав єс, мала с, мало с
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він мав
она мала
оно мало

мь1 мали або мали зме
вь, мали або мали сте
они

мали

Теперішній час
я

мам

ть1

маш

він має

она ма або она має
оно ма або оно має
мь,

маме

вь,

мате

они

мают

Складений майбутній час
я буду мати або я буду мав, мала, мало
ть, будеш мати або ть, будеш мав, мала, мало

він буде мати або він буде мав
она буде мати або она буде мала

оно буде мати або оно буде мало
мь, будеме мати або мь, будеме мали

вь,

будете мати або вь1 будете мали

они будут мати або они будут мали
Відмінювання дієслова бь1ти
Минулий час

я бь1в або бь,в єм, бь1ла м, бь,ло м
ть, бь,в або бь1в єс, бь,ла с бь1ло с
він бь1в
онабь,ла

оно бь1ло
мь1 бь1ли або бь1ли зме
вь, бь,ли або бь,ли сте
они бь,ли
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Теперішній час*
(я)єм

(ть1) єс

він, она, оно є або єст
(мь1) зме
(Вь1) сте
(они) сут

Майбутній час
я

буду

ть1 будеш

він буде
она буде
оно буде

мь1 будеме
вь1 будете
они будут
Наказовий спосіб дієслів однини і множини деяких дієслів звучав
так, як в українській мові у словах «ріж», «ріжте». Порівняйте

українсью І лемківсью д1єслова, наприклад: йди

-

ид, ходи

-

ход, лети

- леж, роби - роб, пери - пер, дивись - смотр, кричи кріч, кидай - мич, вари - варь, печи - пич, бери - бер, скуби - скуб,
чеши - чеш, пали - паль, стели - стиль, неси - нес, крути - крут, мели
.
.
.
- миль, МІСИ - МІС,, сади - сад, пиши - пиш, сиди - шьщ, ори - оурь,
світи - шьвіт, замітай, мети - мет, вези - вез, гори - rоурь, колиши КОЛЬІШ. Приклади множини: ідіть - идте, ходіть - ходте, летіть
летте, лежіть - лежте, робіть - робте, періть - перте, дивіться ,
'
смотрте, кричпь - крІчте.
-

лет, лежи

*Лемки говорять <<Бь1ла М>>, а не <<Я бь1ла М>>, <<Єс вдома?<<, а не <<Ть1 єс
вдома?>> Коли вживаємо єм, -м, єс, -с, зме (сме), сте, тоді вже не потрібно

особових займенників. Так само щодо інших дієслів застосовуємо або
перший, або другий варіант: <<брав ЄМ>>, <<брала М>>, <<брало М>>, або <<Я брав>>,
<<Я брала>>, <<Я брало>>, але неправильним буде сказати <<Я брав єм>>. Можна
сказати або <<де вь1, кумо?<<, або <<де сте, кумо?<<, і у двох випадках маємо
однакове значення, але сказати <<де вь1 сте, кумо?<< буде неправильно, бо
слово <<сте>> вже підрозуміває (і замінює) займенник <<ВЬІ>>
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- Упор.

Відмінювання інших частин мови також є близьким до української
мови.

Подаємо тут найчастіше вживані слова:

Хьіжа
(кімната), підлога,
пувала
(стеля),
шькіна (стіна),
ВІКНО,
,
,
,
,
,

двирі, пец, стів (стіл), лавка, столец, поущіль (ліжко), лада (скриня),
,

полица.
1

І

І

f

1

Хь1жа (хата), шьіни (сіни), комора, боіско, стайня, під (горище),

склеп (підвал),
шпіхлір
(ко.~ора),
стріха, рьінок (подвір'я).
,
,
,
,
,

Члоувек, голоува, груди, бріх (живіт), пличі, гудзица (сідниця),
,
,
,
,
,
,
,
нога, рука, чело, ухо, ніс, око, rамба (рот), борода (підборіддя), пь1ск
,
,
,
,
(рот, обличчя), лице (щока), ворrь1 (губи), бь1рви (брови), павучайкь1
-

(повіки),
шь1я, карх (шия ззаду), кkтка (заплетена коса).
,

-

,
Члоувек (тzюдина), хлоп (чоловік, .мужчина - загально), баба (жінка
,
,
,
,
,
загатtьно), дьідо, баба (бабуся), отец (батько), мати, няньо (тато),

мама, СЬІН, ДЬlВКа (дочка), тета, уйко, уч1на, СтрЬІКО, стрьтна, ДЬЇвоучка,
дь1вча, ХЛОП41СКО, дьівчатиско, паробок, ДЬІВКа (дівчина), дьітина.
Рік, м1шьац, недь1ля, тьіжден, ден, рано (ранок), полудне, вичур,
дь1дне (на світанку), гнескь1 (сьогодні), вчера, позавчера, заран
(завтра), позарани (післязавтра), влони (торік), ярь (весна), літо,
,

,

,

,

,

'

,

,

,

оушьін, зима, сть1чен, лють1й, марец, квпен, май, червец, липец,

серпен, вересен, паздерник, листопад, груден. Соуньце, мішьац,
жьв1зда,
небо, зимля, хмара, гоуряч, сту дін (холод), мороз, доущ,
,
мрака.

,
,
,
,
Лахь1 (одяг - загально), споудні (штани), сороучка, rерак (.тtегка
,
,
,
куртка), гунька (сукняна куртка), лайбик (безрукавка), кабат

(гофрована спідниця), спідница, кошуля (сорочка), сукня, піньчохь1,
скірні (чоботи), боканьчі (чоловічі черевики), кирпці (постоли),
,
,
,
,
мешть1 (туфлі), черевікь1 (жіночі черевики). Лахь1 на неділю, на
,
,
,
шьвато, на каждь1й ден, на такь1й ден (на будень).

Обідати
(снідати), полуднювати,
вичиряти., ідло (іда
- загально),
,
,
,
,
,

бандуркь1

(картоптtя),

крупь1, левеш,

старанка,

різанкь1,

перогь1,

мастиво, мнясо, кь1селица. Бандурка, бурак, моуркоув, карпель
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(бруква), дьіня (гарбуз), огурок, помщора, капуста, цибуля, чеснок.
Пшеница, жьіто, ярец, оуркіш (сорт голонасіююго яч.меню), оувес,
просо, татарка (гречка).
Бішьіда, бішьідувати, поувідати (казати), гварити (говорити), ричі
(казати), рюк (сказав), крічати, шьміяти шьа, шьпівати, плакати,
заводити (голосио, довго і безпорадно плакати).
Спереду, , зозаду, збоуку,
зверхьІ, згорЬІ, здоуль1 (знизу), ту, там,
,
ОДТЬІЛЬ, одтамтьшь, ДОТЬІЛЬ.

Кто, што, кого, чого, коуму, чоуму, КЬІМ, чім, накім*, начім*, ЯКЬІЙ,
яка, яке, чій, чія, чіє, К1ВКО, котрь1й, што робити, ди (де)' ОДКЬІЛЬ,
одкьільси, коли, ДОКЬІЛЬ, чом, як, нашто, пошто. Тот (цей), тамтот
(той).

Ня (,иене), мі ()иені), мноув, моув ()иною), му (йо"иу), йий (й), і (іі),

ньоув (нею), нані* (на ній), тя (тебе), ті (тобі), іх, ім.
Популярні імена (розмовна форма): Ваньо, Михав, Фицьо, Павів,
Гриц, Владек, Осиф, Микула, Штефан, Семан, Петро, Дан"ко, Василь,
Тимко. Марька, Маришьа, Аньца, Ганя, Оульга, Кашька, Гилька,
Пайза, Нацка, Йивка**.
*Тут на кім, на чім, на ні автор пише разом, оскільки в усному мовленні
вони вимовляються, як одне слово, яке має наголос на передостанньому

. ,.

,.

,.

склад~: наюм, нач1м, нан1.

*Подаємо тут українські відповідники і лемківські імена у розмовній
формі: Іван
Петро

-

-

Ваньо, Ваніко; Михайло

Петрусьо; Федір, Теодор

-

Андрий; Павло

-

Михав, Михал; Василь

-

Васьо;

Фецьо (звучало як Фицьо); Андрій

-

- Павів; Григорій - Гриц; Володимир - Владек; Степан
Штефан; Семен - Семан; Ілля - Илько; Микола - Микула, Миколай; Марія
- Марися, Марина, Марька; Анна - Аньца, Ганя; Катерина - Кася, Каська;
Анастасія - Наця, Нацка; Олена (Гелена) - Гелька (звучало як Гилька),
Геля; Єва - Євка (Йивка); Парасковія - Пайза, Параска, Іванна - Югаска,
Софія - Жофка. Цікаво звучали деякі жіночі імена у кличному відмінку:
Олено - Олен; Маріє - Марись, Марин, Югаско - Югась.
Після переселення у Радянську Україну лемківські імена втратили свою

оригінальність. Тут людей почали називати на свій лад, найчастіше по

російськи, бо русифікація все більше опановувала Україну. Наприклад,
Ваньо тепер називався Ваня, Михав

- Міша, Фецьо- Фєдя, Пайза - Паша.

Іноді, не розуміючи, лемківські імена перекручували. Так, Ганю часто
називали Галею, а Нацю
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-

Надею.

У мові села Тилява не було таких широковживаних

..

.

укра1нських сл1в:

Хлопець, дівчина, гуляти, вулиця, їхати, бігти, мовчати, боротися,

змагатися, переживати, вболівати (за когось) і інших. Тих слів взагалі
не було в лемківській мові середньої і західної частини Лемківщини,
а якщо якесь з тих слів було принесене у певне село вчителем,
священиком чи через пресу, то це було винятком. Замість слова
їхати казали ити Возом, санками, колийоуВ, роВером, або Везти
шьа на Воужьі, на кони, на колиі, на роВери. Слово <<летітИ>> означало

також і <<бігти>>. Переживання - згрь1за; турбуватися, хвилюватися
чимось -

грь1зти шьа. Мовчати -

бьпи тихо. Слова боротися і

змагатися не перекладаються на лемківську мову, там не було
поняття, яке би чітко визначало значення тих слів*.
Не потрібно бути науковцем, щоб побачити, що лемківську мову
(чи яку-небудь з лемківських говірок) неможливо вмістити в рамки
діалекту української мови. Якраз саме розмовна мова найбільше

.

.

..

.

..

ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ ВІД укра1нсько1 л1тературно1

мови.

*Як відомо, кожна мова відображає певний спосіб сприйняття і
організації світу, причому кожна мова робить це дещо інакше, мовні
картини світу у кожної спільноти дещо відрізняються. Можна сказати, що
носії різних мов бачать світ дещо по-іншому, бо кожен дивиться крізь
призму своєї мови. Мови різних народів - це різні картини світу. Вивченням

..

.

.

мовно~ картини св1ту окремого народу, а також проведенням пор1вняльних

досліджень кількох мов, займаються такі науки як етнолінгвістика,
соціолінгвістика, психолінгвістика та інші. (З Вікіпедії) На жаль, мовна

.

.

.

картина св1ту лемюв все ще мало досл1джена.

Кожен народ творив такі слова, яких потребував на кожному етапі (або
ж запозичував їх). Автор тут пише, що у лемків не лише не було слів
боротися і змагатися, але і не було відповідних понять, себто в
ментальності лемка не було духу суперництва, і тому ці слова не виникли.
Мабуть, на свідомість лемків вплинув певною мірою патріархальний устрій,
бо син у родині дещо важливіший від дочки. Власне, не було навіть такого
слова дочка чи донька, а лише дівка, наприклад: <<Мам сь1на і двох дівок».
Слово дівка означає і дівчину, і дочку.
Автор пише, що замість бігти казали летіти, це слово також
використовувалось і на означення переміщення у повітрі. Очевидно, у

давнину усе, що швидко рухалось, летіло, незалежно, чи переміщалось у

повітрі чи по земній поверхні. Диференціація не відбулася, бо вона не була
необхідна. Так само, очевидно, все, що переміщалось у просторі дещо
повільніше, колись окреслювалося дієсловом іти. Зате в інших царинах,

де потрібна була більша диференціація, лексика достатньо розвинута.
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Приклад діалогу*

- Петрушьу, встан, бо я шьа зле чую, ім не годна встати, мусиш
заня** дашто зробити.

- Доубрі, мамо, встаю.
- Гмь1й ручкь1, гамцю, позберай шьа і оубуй шьа. Не забуд
вь1гварити пац1р.

- Юж єм зробив вшь1тко, што сте мі поувіли.
- Тепер воз горнец, постав на кухню на діру і набер до нього
гоурнятком водь1 з в1дра.

-

І што тепер?

- Принес дроув і запаль в кухни.
- Палив єм, але не хоуче горіти.
- Бо ть1 незнаш запалити. Злож так дь1рва, жебь1 шьа заяли.
Жьвідуєш шьа як? Полож два бівшь1х дроувна по боках, наних**
поперек полож іщі два дроувна, але іх кус роузсун, а зверхь1 полож

сухь1 тріскь1 і пару дроувен .. Запхай скрутоучок соломь1 під дь1рва і
запаль.

- Юж шва шькіпь1 яли і дь1рва зачали гоуріти.
- Підлож іщі дроув, они шьа од тамть1х займут. Но і запри й двирці
- най сь1й горит.
- Мамо, в горци вода юж кь1пит.
- В другій хь1жь1 на ладі на стівниці сут нарізани різаю>кь,, воз іх і
шмарь на кріп. Шмарив? Доубрі. Тепер воз рь1нку, набер доуньий**

варихоув молока з гор це з коморьt і полож на кухню, жебь1 закь,піло.
Лем давай поудзір, жебьt не збігло. Підлож іщі дроув до кухні.

- Молоко закь1піло.
- Здоуйм го ручничком. А тепер якоси треба бь1 бь1ло одцідити
різанкь1, бо юж сут готоувь,. Подай мі діравку, я стану і сама
одціджьу, бо шьа боую, жебь1-с шьа не оупюк.

-

І што дальше?

- Набер різанок до мискь,, влій тато зварене молоко доуньий***
і дай миску мі, воз ль1шкь1 і шьад на стільчік коло мене- тай будеме
разом

*

,сти.

Подаючи цей діалог, автор у правописі навмисне застосовує

фонетичний принцип.

**Звертаємо увагу, що слова за ня, на них, доу ньий автор пише разом:
заня, наних, доуньий. Вище зазаначалося, що в усному мовленні вони
вимовляються як одне слово, яке має наголос на передостанньому складі.
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Загальна лемківська мова не могла створитись тут, в горах,

народом, який був підлеглим, не мав свого адміністративного

утворення, був розкиданим по долинах між гірськими хребтами.
Добрим прикладом для цього є назви картоплі, яких на

Лемківщині було понад двадцять, бо картопля з'явилася у лемків,
коли вони вже жили в горах. А ось назви овочів і зерна, що

.~снували

.

.

ще до приходу лемкtв в т1 гори, є переважно єдиними.

Тож основа лемківської мови, очевидно, збереглася з того часу,

коли предки лемків мали якесь своє

агальне об'єднане

утворення і жили, можливо, десь на рівнинній території. Інакше

майже кожне село мало б свою мову. Потім вони зберігали ту
свою мову,

1 11

.

нос11

.

.

в р1зних м1сцевостях запозичували т1льки

окремі слова з інших мов.

Іноді зустрічаємо у книжках і навіть в енциклопедіях твердження,
що якась мова утворилася як окрема десь у чотирнадцятому чи

п'ятнадцятому столітті. Не могла колись природним способом
витворитись мова ні за одне, ні за декілька століть. Таке могло

статись хіба що при змішуванні народностей в якомусь державному
чи адміністративному утворенні. Це у теперішній час, при наявності

преси, літератури, радіо, телебачення, комп'ютерів мову можна
змінити досить швидко.

Іноді також можна зустріти в літературі примітивну думку, що
.
.

лемювська мова

-

.

..

..

..

м1шанина укра1нсько1, польсько,

..

1 словацько1

мов. Деякі нові слова для понять, які з'являлися пізніше, звичайно,
могли запозичуватись з сусідніх мов. Але інші спільні слова і їх

вимова збереглися з тих часів, коли лемки жили одним племенем і

говорили своєю мовою. Очевидно, ця мова була близька до

східнослов'янських мов, а із західнослов'янських мов була
найближча до тогочасних польської і словацької мов.
Деякі науковці твердять, що всі лемківські слова запозичені з

інших мов, що своїх слів лемки не мали. Як би ті науковці вибрали
слова, які є чисто польськими, або чисто словацькими, та яких немає
в інших мовах, то вони би про ті мови сказали те саме, що кажуть
про лемківську мову: у тих мовах польських і словацьких слів немає,

тому що ті мови найбільше між собою відрізняються не словами, а
ІХ ВИМОВОЮ.
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Дивним є те, що у лемків до двадцятого століття збереглась їх

давня мова. Вони зберегли багато загальнослов'янських слів, які
втратили інші слов'янські мови. Лемківська мова мала принаймні

чотири-п'ять діалектів, які між собою значно відрізнялися, тому
об'єднати їх в одну мову і створити з них одну писемну мову досить

складно. Це вимагало певних зусиль. Можливо, це також було
однією з причин того, що не була створена одна лемківська
(русинська) літературна мова до кінця ХІХ століття.

З поданих вище прикладів видно, що мова в селі Тильова значно
відрізнялася від українсько~ л1тературної мови і навіть від галицької

розмовної, яка 'ій була ближча. Вона відрізнялася звуками, словами,
їх вимовою, наголошенням.

Як бачимо, нічого дивного в тому немає, що на Східній Україні
лемків не розуміли і вважали їх за поляків.

Мова лемків, як вже говорилося, була розмовною мовою. А
розмовна мова при

відсутності літератури є обмеженою.

Перекладати поезію такою мовою без запозичення чужих і творення
нових своїх слів важко. Але для перекладу прози будь-яка із

лемківських говірок є достатньо багатою і можна було би

обходитись без запозичення як російських, так і українських слів,
тобто таких, яких лемки не вживали. В цьому може переконатися
кожен, хто спробує перекладати будь-який текст з української,
польської або іншої мови на якусь з говірок лемківської мови.
Селяни переважно писали листи своїм родичам за кордон так, як
говорили в 1хн1х селах.

Тепер у Польщі, Словаччині, на Закарпатті лемківські
(русинські)* діячі намагаються створити літературні мови на основі
лемківських (русинських) розмовних говірок. В Польщі таку мову

творять на основі розмовної мови сіл біля Криниці. Мені, тилівцю,

те письмо читати неприємно, бо та говірка значно відрізняється від
нашої тилівської, а крім того, в цій літературній мові часто вживають
русизми, українізми, а також граматичні форми, яких в розмовній

лемківській мові не було, тому вона мені виглядає скаліченою
лемківською мовою. Тож якщо творити лемківську літературну
*Слова «русинський>> і «лемківський>> не тотожні. Як вже було сказано,
лемки традиційно називали себе русинами або руснаками, водночас
поняття «русини» значно ширше, як <<лемки».
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мову, то до цього питання потрібно було би підходити ширше,
делікатніше і відповідальніше, шукати середину, враховуючи інші

говірки; можливо, потрібно було б ввести в неї декілька слів, що
вживалися в різних місцях як синоніми. Скоріше всього і ніхто тими

мовами не буде користуватись, бо для цього потрібні лемки. Але

.

якщо хтось в1рить,

.

.

.

що лемк1вське можна в1дродити, то нав1що

творити закарпатську, пряшівську і лемківську мови, невже однієї

би не вистачило? Складніше з відмінністю звуків і відмінюванням

слів в лемківських діалектах, бо вимова слів в літературній мові має
бути однакова. То потрібно було би вибрати з тих говірок найширше
вживані і найбільш вдалі варіанти. Зараз є лемківське-українські,

..

.

.

.

..

укра1нсько-лемк1всью, також лемк1всько-польськ1

1 польсько-

лемківські словники. Але для створення єдиної лемківської мови,

мабуть, потрібно було би мати повні словники кількох лемківських

діалектів. Адже такі словники не були б дуже об'ємними і їх не тяжко
було би створити.
Лемки, переселені на Україну, втратили свою мову, їх рідною

мовою стала українська, вони переважно живуть в Західній Україні.
Але якщо політична ситуація в Україні не зміниться, то вони через
якийсь час втратять і свою українську мову. У радянські часи навіть

у Галичині російська мова з кожним роком вживалася все ширше, і

якби не розпався Радянський Союз, то через декілька десятків років
і тут по-українськи вже би ніхто не говорив.
<<Союз нерушимий>> перестав існувати і конституцією України

українську мову було визнано державною. Але Україна не стала
повністю незалежною державою. Так, антиукраїнською більшістю
в парламенті був прийнятий закон про другу державну мову для
частини українських областей, де у всіх селах тих областей живе
корінне українське населення, яке говорить українською мовою, а

в містах - обласних центрах - живе понад вісімдесят відсотків

мешканців, які прийшли в обласні центри з сіл тих областей, причому
прийшли недавно, переважно після війни. Але в більших містах

України, які були під Росією, було прийнято говорити російською
мовою. Такий стан зберігався і в радянські часи, особливо в таких

обласних містах як Харків, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Херсон,
Миколаїв, Одеса. В Донецьку і Луганську області після війни на
шахти скеровували молодь з різних областей України і з різних
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місцевостей Союзу. В незалежній Україні зам1сть того, щоб
піднімати національну свідомість укра·інсь-кого містянина,

Комуністична партія,

- а це колишні радянські керівники разом з
чужим крупним бізнесом - продовжувала вести протиукраїнську
пропаганду. І у такій ситуацїі в укра'інському парламенті

антиукра·інською більшістю для південно-східних областей
приймається друга державна мова

-

російська. А це означає, що в

Укра'іні продовжується прорадянська політика стосовно ·ії народу
і мови. Як на таке не зреагував український народ, незрозуміло.

Українцям в свідомість міцно вклали, що російська мова краща,

вища за укра·інську, що укра·інська мова -

це мова <<забитого>>

селянина. І він, переходячи з села до міста, відразу починає говорити

по-російськи. В сільських укра'інських школах вчителі боялися
розкрити красу укра'інської мови, прищепити дітям любов до неї.
Не етично порівнювати мови, бо для кожного народу його мова
найкраща - так, як для кожної дитини Ті мама.Тож науковці не можуть

відкрито укра'інську мову порівнювати з іншими слов'янськими
мовами, вони тільки скромно зазначають, що укра·інська мова

співуча. Якби той <<освічений, свідомий>> укра'інський міщанин зміг
збагнути, чим є укра·інська мова, порівняти з усіма іншими

слов'янськими мовами, він би ніколи жодною чужою мовою не
говорив у своїй кра"іні. Але йому цього ніхто ні раніше, ні тепер, за

роки незалежності, не роз'яснив, а він чомусь самотужки не може

цього збагнути. В деяких східних областях України люди не можуть

визначитись, до якого вони народу відносяться. Їм все одно.
Лемківський народ, хоч і був підлеглим щодо інших народів, але
зберігав своє, не піддавався асиміляції. Він жив на своїй окремій
території, в горах, і гори його відділяли від підгірських чужих народів.

І не було потреби позбавляти лемків їх лемківського. А з підгірських
рівнинних територій лемків, очевидно, витіснили або "іх там
асимілювали інші народи. На Лемківщині лемки мали свою церкву,
сво·іх священиків, які постійно наголошували 'ім, що вони не поляки,

не словаки, не угорці, а руський народ. Усвідомлення лемками того,
що вони належать до руського народу, надавало їм впевненості і

сили, щоб протистояти асиміляції. Можливо, лемки могли би ще
якось відродити своє, якби не були ідеологічно розділеними.

244

Ментмьність
Лемки відрізняються від сусідів передусім своєю мовою і своїм
характером. Цей характер, очевидно, склався на основі ще

дохристиянського буття, а пізніше -

глибокого сприйняття

християнських засад і природних особливостей тієї гірської
місцевості, в якій лемки жили. Під впливом християнських засад у

лемків виробились доброзичливі, чесні й шанобливі стосунки між
собою, що мало велике значення для життя того народу. Наведу

. .

.

.

приклади стосунюв МІЖ ТИЛІВЦЯМИ та ІНШИМИ лемками.

Наш сад був огороджений, а подвір'я -

ні. До сусідської хати

заходилося і заїжджалося через наше подвір'я. Люди з цілого

нижнього кінця села ішли до центру Тильови через наше подвір'я;
це нам ніколи не заважало. Ніхто з селян один від одного не
відгороджувався плотами чи мурами. Відгороджувалися тільки від

худоби. Мої батьки жили з сусідами добре, ніколи не мали ніяких

непорозумінь. Мама завжди згадувала мою бабу, батькову маму, з

великою повагою. Батько до маминих батьків відносився так само
з пошаною. Чоловіки до батьків дружин і жінки до батьків чоловіків

звертались <<мамо>>, <<няню>> (тобто <<Тату>>). З великою пошаною
моя мама говорила про сусідів. Переважно люди між собою
<<двоїлю>, тобто говорили на <<ВИ>>. Можливо, це було пов'язано ще
й з тим, що сім'ї були багатодітні і майже всі були між собою кумами.
У всякому разі оце <<ВИ>> створювало атмосферу поваги між людьми.

Батькам і всім старшим родичам діти казали <<ВИ>>. А я звертався

на <<ТИ» до своїх батьків, так як вони говорили між собою. Не знаю,
скільки мені було років, коли хтось зі сусідів сказав: <<Петрусю,
чого ти кажеш няневі і мамі <<ТИ>>? Всі діти кажуть <<ВИ», ти вже великий

хлопець, тобі встидно казати <<ТИ». А мені, навпаки, соромно було
казати <<ВИ>>, але помалу з трудом якось себе привчив. Мої молодші

брати і сестра такої проблеми не мали, вони казали так, як і я, бо
народились, коли я вже казав «ВИ)>.
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Сусіди часто заходили до хати, але ніколи не стукали, не питали,

чи можна зайти, а просто заходили, як до себе додому. В неділю і
вечорами в будні дні, коли не було польових робіт, чоловіки
збиралися по хатах. В нас у хаті часто збиралося по декілька
чоловіків і говорили між собою. Батько ввечері ставав ближче до
лампи, що висіла посеред хати і читав газету, а всі слухали і потім

обговорювали, ділились думками. Мама робила якусь свою роботу,
і це їй не заважало.

Якщо в хаті були дівчата, то до них додому невеликими групками
приходили хлопці. Туди ще сходилися і сусідські дівчата- і вони всі

разом проводили час у хаті в присутності батьків. Це не означало
залицяння. Це було товариське спілкування, гуляння, молодіжні

розваги. Батьки могли спостерігати за синами і доньками, бачили,
хто їм подобається - і вчасно реагували на вибір дітей. Бо добре
життя у подружжі залежало і від характеру обранця чи обраниці, і
від майнового становища, і багатьох інших причин, яких молоді не
завжди можуть побачити. Любов же з часом втрачає свою
початкову силу, а чоловік і жінка повинні були жити разом все життя,
успішно господарювати і виховувати дітей.

Коли молодь сходилася на вечірки, тоді хлопці приходили вже

більшими групами. В деяких хатах чоловіки збиралися також більшими
гуртами, обговорювали різні політичні події і насущні проблеми.
Лемки любили сходитися, любили, щоб до них приходили, і самі
до когось любили іти. Це називалося <<іти до села». Сходитись,
спілкуватись

- це одна із рис лемківського характеру.

Марія, місцева галичанка, що вийшла заміж за МихайлаЛейцюся

з Тильови, мені розказувала, що коли вони влаштувалися на роботу
в Івано-Франківську і там винайняли квартиру, то до них дуже часто

почали сходитись хлопці і дівчата з Тильови, які також працювали в
місті. «Я спочатку не розуміла, чого вони так часто до нас приходять
і не насмілювалася про це питати чоловіка, потім він мені пояснив,

що в них так було прийнято - сходитись по хатах. З часом я звикла
до тих відвідин ►>,

-

розказувала вона.

До Дуклі або і десь далі найчастіше йшли пішки. По дорозі
зустрічали

ще когось зі свого чи з іншого села

-

і зразу

зав'язувалася розмова. За розмовою не зчулися, як опинялися в

місті. Не міг лемко іти з кимсь поряд або їхати - і мовчати. Не міг
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також сидіти вдома, коли мав вільний час. В заміжніх жінок, які

мали малих дітей, часу не було, але також хоч трошки його
викроювали, щоб поспілкуватись із сусідками.

Іноді до нас приходив із Завадки брат діда Миколи - Йосафат.
Він був без руки, мабуть, на війні втратив. Багато читав і любив
розказувати. Коли приходив, то збиралося більше чоловіків і він

розказував якусь повість або роман, які прочитав. Гасили світло,
мама з дітьми лягала спати, а він іноді до ранку розказував, і чоловіки

слухали. Були люди, що вміли цікаво розказувати, а слухати любили
всі. Семен Свягла (Андрийків) казав мені:<< Твій батько вмів описати
якусь подію, а я вмію розказати.» Він любив розказувати, і до нього

.

.

завжди у в1льн1 вечори сходилися люди,

-

.

.

нав1ть тут, коли в1н жив у

Франківську.
Хочу сказати ще про одну характерну рису у лемків,

-

дивно,

де вона взялася у них. Вони любили сідати на землю, на травичку,
заклавши ногу за ногу, як східні народи.

Життя на Лемківщині було нелегке, дітей в сім'ї було багато, то

господар повинен був бути строгим і розумним. Його мусили
слухатись всі члени сім'ї, діти, дружина, ще не одружені його

молодші брати і сестри. Батьки любили своїх дітей; малих няньчили,

пестили; старших, бувало, і карали, коли ті завинили. Господар міг і
на сина, і на дружину підняти руку. Мій батько мав запальний
характер, легко спалахував, міг вдарити коня, якщо той повернув

не туди чи рушив з місця, коли повинен був стояти, але до нас, дітей,

ставився добре. Мене дуже рідко бив, це вже повинна була бути
якась велика провина. Зате мама мене майже кожен день била
рукою по тому місці, що для цього призначене. Я не був поганою
дитиною, але коли бавився з дітьми, то так захоплювався, що не міг

відірватись від гри та вчасно гнати пасти худобу або прийти додому
їсти. За це мені найбільше діставалось. Я плакав, як мама мене била,

не тому, що дуже боліло, а щоб скоріше перестала. Ніколи жодної
образи на маму за те биття у мене не було, я розумів, що завинив і
мав бути битим. То був простий і зрозумілий спосіб виховання.
Набагато гірше було, коли не били, а сварили, докоряли, повчали,
казали, що чужі діти як діти, а я сякий-такий.

Вже в п'ять років я після обіду гнав пасти худобу з пастухами.
Бувало, що такий пастушок захопиться грою або задрімає і корови
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можуть забігти на чуже поле і наробити шкоди. Якщо господар

дізнається, чия худоба зробила шкоду, то власник худоби йому Ті
відшкодовує без особливих неприємностей. Бувало, що господар
заставав чужу худобу на своєму полі, тоді заганяв Ті до себе до
стайні і власник худоби йому платив за шкоду. Але це відбувалося
спокійно. Обом було неприємно, та що поробиш ... А пастух,
звичайно, в таких випадках був битий. Лемки пили мало, і батько
ніколи не бив дитину п'яним, а бив - бо заслужила.
Для лемків було характерним надмірно емоційно і відкрито

переживати, бідкатись -

<<йойчати>>. Життя було важке. Крім

неврожаю, інших бід, траплялися раптові нещастя: смерть,

нещасний випадок, падіж худоби, стихійне лихо. І те <<Йой-йой-йой!»
звучало дуже часто. Звичайно, <<Йойчали>> переважно жінки.

Я дуже любив, коли до нас приходив хтось з моїх вуйків (маминих

братів) з Т ерщани. Вони були одягнені в гарні костюми, і хоч мені не
приносили подарунків (це не дуже було прийнято), я їм був дуже
радий. Іноді я був в гостях у баби і діда в Терщані. Тітка Параска
водила мене у ліс до каплиці Святого Яна.* Там було дуже гарно.
Тітка дозволяла піднятись по гвинтових металевих східцях до

органа, доторкнутись до клавішів і натиснути на педаль. Тоді я ще

був дуже малий. Пізніше тітка Параска поїхала до Франції, тітка
Гелена, дядько Василь і дядько Павло

-

до Німеччини. Тільки дідо

іноді приходив до нас. Коли приходив, то завжди щось робив.
Одного разу з товстої яворової дошки вирізав коліщата,

просвердлив дірки, зробив задню і передню осі, дишель, нижню і
бокові дошки і вийшов гарний візок для мене - такий, як справжній

віз, тільки малий. На ньому навіть двом дітям можна було сісти і
з'їжджати з гори. Ще пам'ятаю, як пошили мені білий лляний

* Пустельня святого Яна -

йдеться про святого Яна з Дуклі. У молодості,

до вступу в монастир францисканців, праведник жив пустельним життям

посеред лісу на схилі гори Зашпіт, півтора кілометра на захід від села Терстяна
(тут в тексті

- Терщана). Це дуже мальовниче місце. Тепер ця пустельня є

місцем паломництва, а також приваблює численних туристів. Дерев'яна
хижка, в якій жив святець, не дійшла до нас, але в пам'ять про нього Ті

відновлено. Недалеко від неї б'є джерело, воду якого вважають за цілющу.
Вище джерела височить каплиця (а радше невеликий костел) у стилі

неоготики, була споруджена у 1906-1908 роках, розписи представляють
сцени з життя святого Яна. Неподалік стоїть невеличкий реколекційний дім.
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костюмчик і я в ньому пішов до церкви. Всі дуже дивувалися,
хвалили, казали, що я в тому костюмчику виглядаю, як льотчик.

Тато ще перед школою навчив мене досить швидко додавати і

віднімати числа до ста. Всі також дуже дивувались і хвалили мене.

Нам, дітям, потрібно було доглядати менших сестричок і братиків,
дивитись за гусьми, пасти худобу, нас за це хвалили, всі знали, чиї
ми і як нас звати, і це нам було дуже приємно.

Діти звикали до роботи. Їм змалку дозволяли брати в руки всякі
інструменти. У мене в руках постійно був ніж, я завжди щось вирізав,
стругав. Часто різав собі пальці ножем на руках, обмотував їх
ганчіркою

- і знов щось вирізав. В п'ять-шість років нас садили на

коней. Трошки пізніше ми примудрялися самі сідати, підвівши коня

до огорожі або до якогось підвищення. Я не раз падав з коня, але
якось завжди вдало. Ми також постійно лазили по деревах, часто

падали, та не пригадую, щоб хтось з нас собі щось поламав або
сильно побився. Змалку вироблялась спритність, і падали вдало ...
В Тильові в тридцяті роки не було ні циганів, ні євреїв. Циганам
господарі виділили біля річки луку і поорали, щоб вони собі засіяли
і засадили. Але цигани скиби позносили з луки і поскидали у річку, а
потім посіяли зерно, але воно там не хотіло рости. Коли люди їхню

хитрість розгадали, то після цього цигани забралися з села. Кажуть,

.

.

що цигани в своєму селI не крадуть, але як ставалася крад1жка, то

всі все одно думали на циганів. Лемки, звичайно, йшли на поле і не

замикали дверей, бо в цьому не було потреби, ніхто не крав. Але
були і винятки. Була в Тильові в міжвоєнний час тільки одна родина,

де брати між собою билися і деколи крали. Якщо в когось щось
пропало, то поліція йшла прямо до них. Мені розказувала знайома,
що ·ії бабусю, родом зі Східної Галичини, послали в одне лемківське

село вчителькою. Її поселили у вільній хаті, чоловіки привезли
вчительці дров і склали їх в дровітню. Вона їм подякувала, але

зауважила, що дровітня не замикається. Коли про це сказала

чоловікам, то вони дуже сміялися з того, бо не могли собі уявити,
що хтось міг би взяти дрова з подвір'я біля чужої хати.
Тепер, не дивлячись на загальну освіченість людей, коли

збереться декілька жінок, то вони <<обмивають кісточки>> всім, кого
тільки знають. У нас цього не було -

осуджувати когось було

гріхом. Я дуже мало чув від своїх батьків про якісь погані випадки в
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селі. Люди поважали одні одних, і стосунки між ними були хороші,

.

.

.

тож не хотIли говорити про когось неприємн1 реч1.

Я, наприклад, знав, що в моєї баби через сім років після смерті їі

чоловіка народилися близнята - Єва і Володимир, яким вона дала
прізвище не свого чоловіка і не тої людини, що була їх батьком, а
своє дівоче

- Пушкар. Вже порівняно недавно я запитав у своєї

тітки, маминої сестри Марії, як віднеслися в селі люди до цієї події.

<<Твоя баба розказувала своїй свасі, що у неї ті діти не з розкошів
народилися, а з біди, - розказала тітка. - Господаря в хаті не було,

на неї звалилося все господарство, ще й будівництво хати. Потрібно
було одне зробити, інше справити, коня підкувати. Часто мусила

звертатися до коваля. А він був також вдівець. І народилися ті
близнята.» Бабин наймолодший син, а мій дядько Володимир
Пушкар, розказував мені, що його мама хотіла вийти заміж за того

коваля і написала листи своїм дорослим синам, моєму батькові в
армію і молодшому синові схвалили

в Канаду. Обидва цього шлюбу не

- і вона не вийшла заміж.

Була ще одна неприємна історія в нашій родині. Моя тітка Нацка,

батькова сестра, прожила зі своїм чоловіком Семеном біля десяти

років, мали троє дітей з ним, жили добре, тітка була гарна і
працьовита. Раптом вона дізналася, що чоловік ходить до іншої
жінки. Семен не зумів справитись зі своїми почуттями. Він покинув
сім'ю, хату, господарство, рідне село і виїхав разом з коханкою.

Нове кохання щастя йому не принесло. Невдовзі після втечі з села
він загинув, це сталося тоді, коли Семен переходив кордон.
Володимир Пушкар мені розказував, що свекруха моєї тітки,

мама Семена, отримувала велику пенсію від Австрії, бо її чоловік
загинув під час Першої світової війні. Вона все дозволяла єдиному
синові, нічого йому не шкодувала,

1 в1н

виріс таким легковажним.

Такі факти на Лемківщині були досить рідкісними. Тета Нацка після
переселення жила зі свекрухою і дітьми в Галичі Івано-Франківської

області, де і похоронена.
Про цю всю історію я знав тільки те, що дядько Семен кудись

поїхав і загинув, бо в нас була така висока культура, що про таке не
прийнято було говорити. Дізнався аж тоді, коли ми з мамою були в
тітки в Галичі. Тітка розказувала мамі, що вона подавала у суд на ту

жінку, і ще багато деталей про стосунки 'ії чоловіка з коханкою. І
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мамі, і т1тц1 на той час минуло вже

сімдесят, а в Тиляві ми жили дуже
близько від тітки. То можна було тільки
дивуватись, що моя мама про все це мало

що знала.

Було в Тильові під час війни декілька

<<комуністів>>, одним з них був Андрій
Губик

(Яфимин)

кравець.

Він

переховувався від німців по хатах аж до
вступу в село радянських військ в

Тильові, Терщані, Завадці та інших селах.
Притому

приносили

йому

швейну

машинку і він постійно щось шив людям. І

Андрій Губик (Яфимин)

не знайшлося людини, яка б за п'ять років донесла німцям на нього.
В Тильові люди були приблизно однакового достатку, не було
дуже багатих, які б мали по декілька наймитів, також не було і дуже
бідних. Але були винятки. Мій прадід Яків Пушкар мав в декілька
разів більше поля і лісу, як інші господарі. Очевидно, він мав зібрані

гроші і купив панське поле і ліс. Його дочка Марія вийшла заміж за
Миколу Кирпана, мого діда, що помер в Талергофі. Бабі Марії за

придане батько дав ділянку лісу. Пізніше це своє придане баба
віддала

-

також як придане

-

своїй дочці Анастасії, що вийшла

заміж за Семена Гавриляка. Ні цей багач Пушкар, мій прапрадід, ні
його сини не гордилися, не хвалилися своїм багатством. Цікавою і
своєрідною людиною був його син Іван, який отримав вищу освіту і
служив офіцером в австрійській армії. Він служив у Перемишлі*.

Після переселення у Радянську Україну ми не бачили, щоб в
якомусь селі між людьми були такі добрі стосунки, як між лемками.
І разом з тим про лемків можна наслухатись і начитатись багато
всякого негативного, особливо про тилівців. Майже у всіх книжках
про лемківські села, автори яких є вихідцями з Лемківщини,

підкреслюється, що лемки були чесні, справедливі і порядні.
Натомість у галичан перед війною з тодішньої преси склалася інша

думка про лемків. Вони для них були забиті, бідні, відсталі, а найгірше
те, що були несвідомі, бо не визнавали себе українцями. А до того
додалося те, що радянська влада, яка прийшла в Галичину в

1939

* Про нього вже згадувалося у розділі «Освіта>>.
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році, українських патріотів з сім'ями відправляла на Північ і в Сибір.
А лемки, які не захотіли бути <<під німцями>>, думали, що <<Росія>> їм

буде дуже рада - поїхали до Радянського Союзу. Їх поселили в
селах на Східній Галичині в хатах галичан, вивезених у Сибір.
Звичайно, що місцевим людям це не могло подобатись. Також

перехід лемків в багатьох селах на православ'я і відділення греко
католицьких церков на Лемківщині від Перемиської єпархії не могло

подобатись галичанам. Негативне ставлення, яке виробилося в
галичан з довоєнної преси, з тієї політичної боротьби, яка там
проходила, з переселення лемків <<до Росії>>, послужило тому, що
майже всюди в Галичині після війни на переселених лемків казали

<<дурні лемки>>. Слово <<лемко>> в міжвоєнний час залишалось
газетним, і хто не читав преси, міг його і не знати; я до переселення

його не чув. Почув аж потім, коли воно звучало образливо.
Лемківські діти намагалися скоріше оволодіти українською мовою,

щоб не помітно було, що вони лемки. Одна жінка, мама якої була
нашою сусідкою в Тильові (а вона народилася вже в Україні),
розказувала мені, що постійно з дитинства відчувала свою

меншовартість. Коли вступила в інститут, то побоювалася, щоб там
не було когось, хто б міг Ті впізнати і сказати студентам, що вона

лемкиня. Казала, що це відчуття меншовартості навіть відбилося
на Ті долі. Відтінок того негативного ставлення галичан до лемків
залишився в деяких м1сцях дотепер.

Лемки любили, щоб до них приходили гості, самі любили ходити
в гості. Але не через гостини, а через зустріч з людьми, яких раді

були бачили. Сусідів, які заходили дуже часто, не було прийнято

частувати, тільки родичів та знайомих і то переважно з інших сіл. "іх
щедро пригощали. Гостям подавали м'ясні страви, хліб, сир, масло,
яєчню. Горілки і вина гостям не наливали. Гості були делікатні,

трішечки поїли -

і вже дякували, потрібно було їх увесь час

припрошувати: <<Та берте, та їджте, те не дайтеся просити!>>. Зараз

це виглядає комічно, а для делікатного лемка, якби він їв без
припрошування, вважалось би, що він не вихований. Лемки завжди
остерігалися, щоб комусь не зробити навіть якоїсь найменшої

неприємності. Більші гостини робили хіба на хрестини і кермеш, не
говорячи вже про весілля. Тоді вже ставили на стіл і пал інку (горілку).

Люди були дуже делікатні в стосунках між собою.
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Розповідь Ольги Адамчак
<<Моя мама була з Тирщани від Гуликів, казали до них <<ДО Федори,>,

було їх вісім сестер і один брат. П'ять піпmи до Америки, а три вийпmи
заміж до Тильови. Брат залишився на господарці, щоб залишилося
прізвище. Коли моя мама ще ходила до школи, то сподобалася одному
хлопцеві і він потім хотів з нею одружитись, але його батьки захотіли,

щоб дали велике придане. ЇЇ батьки такого приданого не могли дати, бо
було багато доньок в сім'ї. І туг прийшов свататися парубок з Тильови

(мій

тато), і хоч він батька не мав, але і приданого не хотів. Та коли

подали на оповіді і священик оголосив в церкві, що такі і такі одружуються,

той хлопець, що раніше хотів одружитися, зустрів маму і просив, щоб

оповіді забрала назад. А мама йому сказала: <<По-перше, твої батьки
запросили велике придане, по-друге, мій наречений не має батька і від
нас нічого не хоче. Якби я такий сором йому зробила, мене би Бог покарав;
ми вже дали на оповіді. Ти не гнівайся, але я не можу йому відмовити.,>

Я не раз бачив, коли ішов з батьком, як він відкидав камінь з
дороги, що скотився згори, як поправляв чиюсь копицю сіна або

стіжок, з яких вітер зірвав верх. Якби батько побачив, що,
наприклад, якийсь дорожній знак перекинувся, то ніколи не пройшов

би мимо, щоб його не поправити. Так само зробив би кожен тилівець
чи будь-який лемко з іншого села.
Стосунки між лемками були доброзичливі. Лемко лемком тішився.
Ольга Свяглова, що жила в Івано-Франківську, коли з нею зустрічався,

поцілувала мене і каже: <<Як я тобою тішуся>>. І так вона поводилася з
усіми знайомими лемками. Так вона виховала і своїх дітей.

Між поляками і лемками стосунки також були нормальними. <<Їхав
поляк через село, поламалось йому колесо, зайшов до мене, я йому
позичив. Як у мене таке сталося, коли проїжджав через польське

село, поляк також мені позичив колесо>>,

- розказував Семен Свагла

(Андрийків). У Тильові було декілька польських родин. Різниці в
стосунках між поляками і лемками не було. Крульові і Пєльові вдома
говорили по-польськи, в інших польських родинах

- по-лемківськи.

Кароль Кру ль був столяром, щось іноді нам робив, а батько помагав
йому косити. У неділю після обіду батько любив оглянути свої поля.

Іноді брав і мене з собою. Ми йшли стежкою по межах, батько час
від часу зривав якусь лікувальну траву, а я милувався переливом
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хвиль зелених колосистих посівів. Коли ми підходили до студенок,

батько знімав капелюха, вигинав його навиворіт, набирав води і пив
з насолодою. Він любив пити воду з тих розкиданих по полях
студенок-джерелець. Розпізнавав смак багатьох з них. Коли ми
поверталися назад і проходили повз Бочарову хату, то батько
зупинявся, вітався з Людвігом і сідав з ним перед хатою до розмови.

А ми з його донечкою бавилися. Мені вона подобалася. Більше як
через пятдесят років після того, коли я був в Тильові, заходив до
Бочарової вже перебудованої хати і бачився з тою дівчинкою, яка

на той час вже була бабусею. Її батько був поляк, і їх не виселяли.
Говорили ми по-лемківськи, українську мову вона погано розуміла,
а лемківську пам'ятала.

Лемки любили всіх своїх дітей, звичайно, завжди

меншим

приділяли більше уваги. Але улюблених у них не було. Стосунки між
чоловіками і дружинами складалися по-різному. Жінка виконувала

величезну кількість різноманітних робіт у господарстві і, мені
здається, що це чоловіки недооцінювали. Була чоловіча і жіноча

робота. Жіночої роботи було набагато більше, як чоловічої, хоч
вона переважно була трошки легша, але переробити їі жінці було
дуже тяжко. Вільного часу, крім святкових днів, у лемкинь майже

ніколи не було. Якщо хтось йшов в прийми, - чи то невістка, чи
зять,

- то знали, що мають бути покірними своїм новим батькам, і

це дуже згладжувало стосунки в сім'ях.

Лемки загалом були лояльні до інших народів. Я ніколи від батька
не чув, щоб він осуджував людей з інших народів. Пам'ятаю, як
розказував, що в ресторані в Канаді сідав їсти за столик, де вже

сидів негр. Йому було приємно, що до нього білий відноситься з
повагою, а батькові хотілося показати, що всі люди однакові. Коли
приходили <<хлопці з лісу>> до хати і просили поїсти, то, не дивлячись
на те, до яких партизанів вони належали, завжди люди їх годували.

Так само і солдатів, бо вважали, що вони не винні у тому, що мусять
воювати. Батько іноді розмовляв з німецьким солдатами, іноді з
тими

російськими солдатами, що знаходилися в німецькій армії,

так само пізніше і з радянськими солдатами.

Подорожньому завжди можна було зайти переночувати до
лемківської хати. Якщо хтось з якоїсь причини не міг когось
переночувати, то його відпроваджували до сусіда.
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Люди ходили пішки до міста, часто не встигали за день повернутись

до свого села і ночували в якомусь селі. Це було звичним.
Параска Кальшицька розказувала, що її мама мала зятя, який

<<пропадав>> за Росією, а мамина сестра в Дальові мала зятя, який
<<гинув>> за Україною, але вони радо зустрічалися і мали про що
поговорити. Через того першого зятя в

1939 році вони поїхали до

<<Росії», а того другого, з Дальови, поляки посадили в тюрму.

Восени 1944 року в час битви заДуклянський перевал всі тилівці
покинули село і знайшли прихисток в сусідньому селі Завадка. Так
сталося, що те село не дуже потерпіло від фронту. Мешканці села

дали тилівцям притулок і утримували їх біля трьох тижнів, поки ті
змогли повернутись до свого села.

Зимою з 1946-го на 194 7-й рік, коли ми вже жили в селі Плебанівці
біля Теребовлі, в Україні був голод, люди з різних областей їхали

на товарняках у Галичину, щоб випросити або виміняти якогось
зерна, кукурудзи, квасолі чи ще чогось для своїх голодних дітей.
Люди ходили по селах з хати до хати. Ми не мали ні що дати тим

людям, ні чим нагодувати, бо самі не дуже відрізнялися від них.
Єдине, що могли, то переночувати їх. Батько вносив великий сніп
житньої соломи, розкладав його на землі та застеляв на ночівлю

якимсь рядном. Щоб накритись, давали якісь плащі і куртки. Мені

.

..

.

здається, що тод, в нас кожно, ноч, хтось ночував.

Лемки не могли красти, обманювати і не могли собі дати раду в
скрутних обставинах, в які вони потрапили.
На Тернопільщині нам дали два чи три гектари землі, і ми почали

якось господарювати. Крім того, батько працював землеміром,
міряв поля, городи і садки в людей. Чомусь кожного року те все

потрібно було перемірювати. Якось

комісія з декількох чоловік

ходила з батьком. Коли батько побачив, що та комісія комусь
багатшому записує менше, як батько наміряв, а біднішому додає,
щоб був баланс загальної площі землі, і той бідніший, відповідно,
повинен платити більші податки, то батько протоколу не підписав і
більше не пішов міряти, хоч нам тоді дуже потрібні були гроші.
Пригадую, як батько, коли там заклали колгоспи, складав в копиці

сіно. Копиці поскладав, сіно позгрібав і можна було іти додому.
Вже й сонце схилилося цілком низько, а батько навколо копиць все

згрібав і згромаджував, щоб жодне стебельце сіна не пропало. Я
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потім це не один раз пригадував собі і думав, що з лемками справді

можна було би будувати комунізм. Розказував мені чоловік з одного
лемківського села, що коли служив в армії, то був завскладом.
Ходив в тому обмундируванні, що йому на початку дали, коли ще
призивався. Командир йому казав: <<Нє могу понять, что ти за

человєк». Хтось інший на його місці вже би декілька разів вкрав зі
складу і змінив собі обмундирування, а лемко цього не робив.
Ольга Адамчак розказувала: ~ніколи того не забуду, як я прийшла зі

школи кимсь скривджена, а баба мені кажуть: <<Дитино, не плач! Краще
хай тебе хтось скривдить, тільки щоби ти нікому кривди не зробила.~ І
ще казали: ~просіть Бога, якби щось сталося, щоб сталося це не з вашої

вини. Бо було так в Тильові, що діти бавились вогнем, люди в цей час
були в церкві і дванадцять хат згоріло.,>

Батькові дуже подобалося, що в Кіровоградській області, коли
ми туди приїхали, діти віталися зі старшими. У Канаді, казав, діти не
впалися.

Після армії моєму братові Михайлові запропонували в сусідньому
селі, в радгоспі, бути звільненим комсоргом. Він порадився з батьком,
а батько сказав, щоб відмовився від цього. А коли батько дізнався,
що мамин племінник вступив на юридичний факультет в Одесі і після

закінчення буде працювати в міліції, то це його дуже засмутило. Він
добре розумів, що хтось повинен охороняти порядок, але також
знав про те, що на такій посаді тяжко зберегти себе людиною, а для
нього це було найважливішим. Батько працював у колгоспному саду
на Миколаївщині. Там були великі площі виноградників. Працівникам

дозволяли взяти собі в сумку винограду, коли йшли з роботи. Частину
з того винограду він завжди роздавав сусідським дітям, а частину

залишав нам. Дядько Павло Шафран, мамин брат, працював
директором підприємства на Тернопільщині. Був безпартійним і до
того ще й до церкви ходив. На той час це поєднувати здавалося

неможливим. Про когось іншого можна було б подумати що завгодно,
але я знав, що він є чесною людиною. <<Як це вам вдається?>>

-

запитав його одного разу. <<до церкви ходжу, але стараюсь не дуже

<<світитись>>. А працюю чесно, старанно, обласне керівництво
спокійне за це підприємство. Вони знають, що я особливо не тримаюсь

. ..

.

ц1є1 посади, поки що мене тримають.>>

У селі Пересадівка, де жила наша сім'я, була лікарня на 75 ліжок.
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Там-працювало декілька лікарів, і мій наймолодший брат Володимир
прийшов туди після інституту, щоби бути близько біля батьків. Після
того, як головний лікар перейшов на роботу в Миколаїв, голова
колгоспу настояв на тому, щоб саме мій брат зайняв ту посаду.
Брат не був ні партійним, ні кандидатом до вступу у комуністичну

партію, і це не подобалось районному начальству, але погодилися,
бо голова сказав, що не буде допомагати лікарні, якщо когось

іншого призначать. Скоро ця лікарня стала зразковою в області, і
туди почали привозити різні делегації, які приїжджали в Миколаїв.

Іван Звіринський (Мізів) розказував мені про свого батька, що,

коли той був у Т ильові війтом під час фашистської окупації, на нього
ніхто не ображався, хоч то були дуже тяжкі часи, потрібно було

.

.

.

давати велию податки, строго виконувати н1мецью розпорядження,

віддавати молодь села у Німеччину.

У Плебанівці, недалеко від І-іас, жила моя вчителька. Вона була з
Вінниччини, а чоловіка мала росіянина. У неї була мала донечка, і з
ними також жив племінник чоло іка. Мама часто носила трохи

молока вчительці, бо вважала, що дитина без молока не може бути.
(У Пересадівці наші сусіди також корови не мали, а були в них малі
діти, і мама, як видоїла корову, то несла дітям свіжого молока).
Пізніше сталося так, що чоловіка вчительки посадили в тюрму, а їй

чоловікового племінника було тяжко утримувати. Він не мав куди
піти, бо був сирота. Тоді його взяла до себе моя тітка Марія Баран,
що жила з нами по сусідству. Вони з чоловіком мали двох синів, і

ще жила в них племінниця з багатодітної сім'ї. Це були нелегкі
післявоєнні роки, але вона взяла до себе цього хлопця. Там же по

сусідству з нами жила місцева сім'я на прізвище Луцків, у них були
дві дочки. Маня вже була доросла, а менша була інвалідом, вона не
піднімалася з ліжка. То були хороші люди, мама завжди їм носила

молоко для хворої дівчинки. Коли ми з братом Михайлом через
багато років були у Плебанівці, проходили попри хату тих людей, то
Маня нас впізнала і дуже зраділа. На той час її батьки і хвора сестра
давно померли, а Маня вже мала свою сім'ю.

Як вже було сказано, для лемків було характерним часто
сходитися, спілкуватися з родичами, односельцями, і без цього
лемко не міг жити. Ми були переселені в села Кіровоградської

області біля межі з Миколаївською; деякі родини з Тильови були
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поселені там недалеко, але в Миколаївську область. В неділю
одні до одних часто приходили. Коли переселились в Галичину,

то розсипались по більшій території. Там майже кожної неділі

літом батько ішов в якесь село, де невеликими групами жили
тилівські сім'ї. Переважно це були села Теребовлянського

району Тернопільської області по річці Серет, від п'яти до
п'ятнадцяти кілометрів від Теребовлі. А Плебанівка, де ми жили,

була біля самої Теребовлі. Ми одні з Тильови жили у Плебанівці.
Там до нас тільки зрідка приходили тилівці, бо ми там самі жили.

Частіше батько сам ходив до сіл, де жило більше сімей з Тильови.
Одного разу батько до когось прийшов, і туди посходились всі
наші, що жили в тому селі, а хтось з тилівців не прийшов - і батько
дуже цьому дивувався.

Частина мешканців Тильови були переселена в Івано
Франківську область. Вони розселились у селах біля Надвірної,
Отинїі, Галича, а також у самому Галичі і в Івано-Франківську. До

тих тилівців батько ходив з Теребовлі тільки тоді, коли було менше

роботи, бо потрібно було іти не менше, як два дні. Ночував
переважно десь в скирті на полі. Зимою добирався на товарняках,

бо на квитки грошей не було. Семен Свягла (Андрийків), приїжджав
до нас з Івано-Франківська на велосипеді. Після війни лемки в
Галичині ходили і їздили до рідних, до односельців, їздили також
щось купувати, продавати, шукали кращого м,сця для поселення.

То часто хтось з лемків з інших сіл, яких ми з дому не знали,

ночували у нас. Якщо комусь потрібно було поїхати до Теребовлі,
то йому казали: «Там біля Теребовлі у Плебанівці живе родина
лемка Кирпана Івана з Тильови, то можеш піти до них
переночувати>>. Коли ми переселились в

область, то батько їздив

1953 році в Миколаївську

у село Привільне до кількох родин

тилівців, що жили там після переселення з Польщі. Також їздив в

Харківську область до тилівців, яких у п'ятдесятому році
переселили з присілка Вибранівка, що біля Теребовлі. Також

пізніше батько зрідка їздив з Миколаївщини до родини і знайомих
лемків у Галичину. До нас звідти зрідка хтось також приїжджав,
найчастіше Семен Свягла (Андрийків) з Івано-Франківська і Андрій

Губик (Яфимин) з Харківщини. У Пересадівці, де ми оселилися,
жили переселенські родини, але лемків не було. Батько там себе

258

почував самотньо, як на засланні, хоч до нас часто приходили

переселенці, що з нами приїхали з Тернопільщини, і ті, що були
переселені трошки скоріше з Західної Бойківщини, а також місцеві

сусіди. Але то не були лемки.
Багато тилівців

-

хлопців, дівчат і молодих сімей з нашого села,

що жили в Івано-Франківській області і хотіли влаштуватися
працювати в Івано-Франківську, якийсь час спочатку жили в

Андрийкових, в Свягли. У них було дві кімнати, в одній з них була
кухня. Жив в тій хаті Семен Свягла з дружиною, син Михайло з
дружиною і троє дітей. В

1969 році і я в них жив декілька тижнів, поки

знайшов собі квартиру. Пам'ятаю, що спав на дивані з наймолодшим
з дітей

- Васильком. Семеро своїх людей в двох кімнатах - і ще чужі!

Свагли старались помогти сво·ім людям, як тільки могли.
Після переселення ще протягом двадцяти-тридцяти років тилівці

з цілої області приходили на похорон або на весілля до когось з

односельців, щоби зустрітись зі своїми людьми. Пам'ятаю, як до
мене у Львів приїхав батько з Миколаєва і ми поїхали в Івано
Франківськ до Семена Свягли на весілля; вони віддавали заміж
прийомну дочку Олю.

Мій двоюрідний брат Микола Гавриляк (Семанів), що жив в Галичі
і працював шофером, проїжджаючи через Львів, залишав десь
машину, під'їжджав трамваєм до Політехнічного інституту, там
серед кількох тисяч студентів якось мене розшукував, вів у їдальню

і пхав мені в кишеню десятку; тоді це була третя частина моєї

стипендії. Мої батьки в той час жили в Миколаївській області, їм
важко було мені допомагати. Якось, коли Миколі вже було під
вісімдесят, я у нього запитав: <<Як ти вважаєш, чи лемки за своїм
характером відрізняються від інших людей?)> Микола дав лаконічну
відповідь: «Я орав город людям трактором за п'ятнадцять гривень,
а інші такий самий

- за сорою>.

Микола Гавриляк на час переселення мав п'ятнадцять років, мені

ішов дев'ятий, братові Михайлові було п'ять років, а Володимир вже
тут народився. Хто мав тоді більше років, в того в характері збереглося
більше свого. Я ріс радянською людиною, але ніколи ввечері на степ
за кукурудзою, соняшниками, кавунами чи чимось іншим не ходив. А

для наймолодшого брата це було нескладно. Але і у нього в характері
проявилися лемківські гени. Він як лікар працював чесно, не брав хабарі
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у людей, хіба що когось в селі попросив привезти йому глини чи піску,
або в якогось шофера попросив кілька літрів бензину. Мені би
незручно було в когось щось просити, а для нього це було просто, він
над цим нав1ть не замислювався.

Здається, що в тих умовах, в яких жили лемки на своїй землі,

такі приязні стосунки і добрі риси характеру, які їм були властиві,
не могли витворитись. Але виявилося навпаки: тяжке життя сприяло

творенню тих гарних рис, бо вони формувалися на християнських

засадах. Звичайно, на це мало вплив і багато інших факторів, та
особливо - релігія. Лемки любили свій край, дуже за ним тужили,

коли його покидали. З усіх заробітчан, які попрацювали за океаном,
найбільший відсоток тих, що повертались до свого краю - це були
лемки. Думаю, це через особливості їх характеру і щирих стосунків
МІЖ НИМИ.

Лемко був чесний, справедливий, порядний, доброзичливий,
скромний, сором'язливий, поступливий і твердий, працьовитий,

чутливий. Також не був заздрісним, захланним, підлесливим,
байдужим. Він ніколи чужого не брав, боявся когось образити,

зробити комусь прикрість, нашкодити, зробити якусь кривду. Лемко
не прагнув до багатства, до наживи, до посад, до розкошів, до
першості, не намагався бути кращим від інших, когось обійти,
обігнати, він не страждав від того, що в сусіда було щось краще, як
у нього. Лемко не був підприємливим. Він не бажав комусь зла, не

ворожив, щоб комусь сталося щось зле, чужу біду приймав близько
до серця. Для лемка своя сорочка не була ближчою до тіла. Він
працював, намагався зробити все добре, але не задля того, щоб у

нього було краще, як в сусіда.
Взагалі лемки не захоплювалися змаганнями, як це прийнято

зараз всюди. У них навіть не було такого слова, яке б означало те
поняття. Як-не-як, а змагання породжує розділення, заздрість,

нерівність, ненависть, недоброзичливі стосунки. Лемкові з таким
характером добре було жити у своєму краї, у своєму селі, між
своїми людьми, де всі були однакові. В чужих краях йому не було
добре. Рідко хто з лемків став десь, як тепер кажуть, успішним
бізнесменом або піднявся на якийсь вищий соціальний щабель,
добився високої посади. Лемко Микола Горбаль, поет, дисидент
т1льки один термін був депутатом Верховної Ради України.
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Очевидно, більше не міг перебувати у тому середовищі. У всякому
разі, воно не для лемка. А інші відчувають себе там, як коти в сметані,
годі їх звідти якось забрати. Дуже тяжко було лемкам
пристосуватись до нового життя, виживати в колгоспах після війни
на Україні, хоч вони зі своїм характером цілком годились для

колективної соціалістичної праці. У колгоспах тоді майже нічого не

платили, а потрібно було чимось годувати дітей. А за вкрадені в
колгоспі кілька кілограмів зерна тоді засуджували на десять років
тюрми.

Я часто задумуюсь над життям моїх краян в своєму краї і

дивуюсь. Таке воно було тяжке, така тяжка праця. А вони собі жили
так, ніби не зауважували, що життя таке тяжке.
Що тих людей тримало?

Що їм давало сили жити? Яке

задоволення ті люди мали від того свого життя?
Роздумуючи, доходжу до думки, що людина не завжди

усвідомлює, скільки їй дано щастя. Якщо людина здорова, має

здорових дітей, має їжу, житло і роботу - то вона дуже щаслива.

Людині дано любов: любов між чоловіком і жінкою, любов до батьків
і дітей - і це велике щастя. Селяни були прив'язані до всього живого,
що мають в своєму господарстві, до того, що вирощують, що мають,
що творять, до навколишньої природи. Але лемки крім цього мали
ще чудові гори з різнокольоровими полями, цілюще повітря, чисті

річки, студенки з джерельною водою. І ще одне: стосунки між
людьми. Лемки поважали одні одних, розуміли, підтримували. Чи
можливо перерахувати всі ті задоволення, які людині не знати за

що дані? Тому людина долає всякі труднощі, тішиться життям і хоче
жити, не зважаючи н1 на що.

Найбільше мене завжди дивує характер, який виробився в того
народу, він мені здається дуже людським. Тому особливо на це
звертаю увагу. Немає ніде кращого життя, як серед справжніх
людей. Після переселення, міграції в різні країни світу, ми втрачали
своє і поступово ставали такими, як ті люди, серед яких довелося

жити. І хоч це добре розумію, але коли чую, що якийсь лемко спився,

поводить себе негідно, непорядно, відчуваю сором і біль за свого
співвітчизника і сприймаю це як особисту прикрість.
Той характер в людей, ті стосунки, ті звичаї вироблялися й

шліфувалися віками. Там чоловік з дружиною були господарями,
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вони

керували

своїм

господарством

і

виховували

дітей

працьовитими, гідними стати такими ж господарями, як і їх батьки.

Вони не були робітниками, слугами, які нічого не мали, в яких родинні
стосунки були послаблені і діти ставали сиротами при живих батьках.
Суспільство тепер піднялося на високий науковий і технічний рівень,
а в родинних і суспільних стосунках поступово опускається на рівень
наших далеких предків. Тому життя лемківського народу не
перестає дивувати.

Це весільне фото зроблене в

1935р.

у Терстяні.

На лаві сидять молоді з батьками молодо;:
за ними весільні свашки, позаду них дружби і дружки.
Молодші чоловіки одягнені по-європейськи у костюми, жінки

-

у своєму традиційному одяз,: Жінки пов'язали білі хустки,

але молодиці зав~зали їх ззаду, а дівчата
без хусток. свашки

Молода

-

-

-

спереду, деякі дівчата

у великих хустках-фацеликах.

це тітка автора. Праворуч і ліворуч від молодих

батьки молодої і водночас дід і баба Петра Кирпана.
Біля діда

-

Друга її дитина

мама автора з дитиною на руках.

-

хлопчик, що сидить на землі справа.

Батько автора стоJ'ть першим з лівого краю
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-

ПorA.sJAU
В Україні лемківську мову вважають говіркою української мови,

лемківський етнос вважають етнічною групою українського народу,

групою, яка ніби продовжує тут повноцінно існувати після виселення.
Переселення лемків з Лемківщини у Радянську Україну трактують

так само, як і переселення українців з Холмщини, Любачівщини,
Надсяння, Західної Бойківщини. Якщо лемки є українським
народом, то їх переселення не є якоюсь страшною подією. Вони

були переселені з одного місця на інше. (До речі, у радянські

аси

небагато українських селян залишилося у своєму селі до старості,

майже всі були переселені або з однієї місцевості в іншу або з сіл
до міст. А за двадцять років у пострадянські часи кілька мільйонів
українців покинуло Україну по своїй волі.) Крім того, лемки не

залишились у Польщі серед чужого народу, а поселились в Україні
серед своrо українського. Українці, переселені з Польщі в Україну

з різних повітів поза Лемківщиною, не роблять зі свого переселення
такої трагедії, як лемки. Лемки ж, залишивши свої гірські
малородючі землі і поселившись на рівнинних, та ще й родючіших,

як на Лемківщині, мали би бути цим задоволені. А вони незадоволені.
Також цей обмін населенням між Україною і Польщею для

Галичини був не найгіршим варіантом, бо якби поляки залишились у

Східній Галичині, то українцям було б не дуже затишно. Згідно з
домовленістю, полякам віддали територію Лемківщини і українські

етнічні землі. Сталося не зовсім так, як би хотілося. Було б краще,
якби всі українські, лемківські і русинські землі були приєднані до
України, а поляки переселені до Польщі на ті землі, які отримали
після Другої світової війни від Німеччини. Та і з цим, що сталося,
можна ще якось змиритись.

Зовсім інша справа, коли лемків розглядати як окремий етнос,

окремий народ. Оскільки зараз не йдеться про абсолюну істину, а
тільки про різні погляди, то подивимось на лемків з цього погляду,
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тим більше, що існує також <<мнєніє>>, що українці також не є
народом, а є етнічною групою російського народу. Якщо розглядати

події, що відбувалися на Лемківщині з погляду окремості цього
етносу, то перед нами постане дуже невтішна картина. Сотні років

той народ жив в горах, пристосувався до тих умов і займався

землеробством так само, як сусідні народи на рівнинній місцевості.
Він жив собі там як окремий народ, був підлеглим чужих народів,
але завжди тримався свого і не піддавався асиміляції. Він мав сво·і
звичаї, свій характер, свою мову, відмінну від інших мов, навіть від

найближчої - української. Його життя, взаємовідносини з сусідніми
народами, стосунки між собою уклалися так, що він в складних
умовах жив своїм повноцінним життям. І в результаті переселення

того етносу, цього народу враз майже не стало. Офіційно в Україні
вважається, що тут існує лемківська етнографічна група, яка

належить до українського народу. Але ті лемки, що були переселені
в Україну, свої етнографічні ознаки втратили,

вони вже не є

етнографічною групою. Русинів (зокрема і лемків) у Закарпатській

області, які ще частково зберігають свої ознаки, також складно
назвати етнографічною групою. Ті нечисленні лемківські діячі в

Польщі і Словаччині, які вважають, що лемки були окремим

народом, намагаються зберегти його етнографічні ознаки і
відродити той народ, виглядають романтиками, тим більше, що інша
частина лемківських діячів там вважає лемків (русинів) українцями.

В такій ситуації добре було б, якби по тому народу залишилась хоч

якась пам'ять. А якби не було переселення лемків і всього того, що
далі сталося з тим народом, то той народ зберіг би свої етнографічні
ознаки.

Чи втрата своїх етнографічних ознак є чимось недопустимим, чи
в тому нічого страшного немає? Різні люди вважають по-різному.

Так, наприклад, частина українців проливала свою кров за Україну,

гинула в боях, мучилася в сибірських тюрмах. Водночас велика
частина українців, хоч визнає Україну як державу, але є проти

української мови, тобто головної етнічної ознаки українського
народу. Інша частина українців легко змінює своє українське на

краще життя за кордоном, вона більше не хоче тут займатись

тяжкою хліборобською працею. Замість тих українців, що
емігрували, очевидно, тут буде працювати якийсь інший народ.
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X.mo.2Иu
<<Хто такі лемки?>>

- це питання, вважаю, в лемківській темі є

головним і надзвичайно важливим. Народ, який називають лемками,
в першій половині двадцятого століття знаходився у складній

політичній ситуації, від якої залежало не тільки його визнання, але і

його доля. З княжих часів і до початку ХХ століття етнос, який зараз
називають лемками (русинами), називався руським. Офіційно в
документах до

1928 року в північній частині Лемківщини лемків так,

як і українців Галичини, називали русинами, а в південній частині їх і

зараз так називають. В Європі було прийнято говорити <<ПОЛЯК>>,
<<СЛОВаК>>, <<РУСИН>>, а не <<ПОЛЬСЬКИЙ>>, <<Словацький>>, <<РУСЬКИЙ>>,

тому називали <<русин>>, а не <<руський>>. Потрібно зазначити, що
різні політики, науковці, діячі не тільки визначення лемків, але геть

усе стосовно того народу трактують так, як їм потрібно, як їм
хочеться. В різній літературі по-різному дають визначення цьому
народові, по-різному окреслюють межі його проживання, по
різному його називають, по-різному називають те, що з тим народом

сталося, також його матеріальний стан, господарське становище,
господарську культуру, національну свідомість, релігійність, також
те, хто винен в тому, що з ним сталося,

.

.

1навпь те,

.

.

чи в1н ще ~снує, чи

його вже немає. Таку неодностайність можна пояснити політичними
інтересами і політичним розділенням того народу, тим станом, в

якому вихідці з того народу перебували і перебувають в різних
країнах, ситуацією в Закарпатті, боротьбою між діячами різних
лемківських політичних спрямувань. А ось побут і звичаї лемків у
літературі описані значно достовірніше.

У радянські часи в Україні нічого про лемків не згадувалося. А

на початку дев'яностих років, коли часи змінилися, вихідці з

Лемківщини про себе заговорили і почали створювати осередки
Товариства <<Лемківщина>>. Тоді історик Іван Красовський, лемко,
в своїх монографіях: <<Хто ми, лемки ... >> і <<Тільки з рідним
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народом>>, які вийшли у Львові, пояснював вихідцям з Лемківщини,

які жили в Україні, що лемки є етнічною групою українського народу.
Якщо говорити про лемків, переселених на Україну, то вони справді
стали українським народом, але тепер ніякої етнічної групи вони

тут вже не представляють, бо були розпорошені по їі території і

втратили свої етнічні ознаки. Вони змішалися шлюбами з українцями,
і зараз рідко можна знайти в Україні чисто лемківську сім'ю. Крім

того, зберігати свої специфічні лемківські етнічні ознаки цей народ
міг би, тільки живучи в своїх горах, там він міг би бути тим, ким він

був, бо та місцевість сприяла творенню такого життя і характеру,

який в нього був у тих місцях.
Чому Іван Красовський і інші лемківські діячі піднімали питання

про лемків і стверджували, що лемки були українцями, якщо на
Україну були переселені лемки двох політичних спрямувань, що

мали інакші погляди стосовно своєї ідентичності? Можливо, це було
пов'язано з різним трактуванням лемків в Польщі, політичним

завданням у зв'язку з подіями на Закарпатті, може, таке було в них
переконання, може, він спішив запобігти виникненню іншого

визнання лемків на Україні, щоб уникнути недоброзичливого
ставлення до них і не порушити ті стосунки між ними і українцями,

що склалися на той час, може, хотіли запобігти розділенню вихідців
з Лемківщини на Україні, а може, були ще якісь інші причини?
Чому в той час мовчали лемківські діячі іншого політичного

спрямування? Мабуть, тому, що лемки тут на той час вже не були
лемками, і вони не бачили сенсу знову штучно з них творити лемків,
також, можливо, не хотіли ускладнювати стосунки в державі, яка

стала їх батьківщиною і яка тільки-но заявила про свою
незалежність. Якби ті діячі заявили про себе, то були би сприйняті
українцями так, як в радянські часи українські націоналісти
радянською владою.

Зараз за кордоном існує принаймні два визначення того народу.

У Польщі і тепер одні лемківські діячі визнають лемків українцями,
інші визнають їх окремим народом. У Словаччині їх визнають і
українцями, і русинами

(як окремим народом). Насправді лемки

там і там переважно втратили свої етнічні ознаки і стали поляками і
словаками

-

-

тими народами, серед яких живуть, так як і на Україні,

за винятком невеличкої частки тих, які ще плекають своє і
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визнають себе лемками (русинами).* Тепер ту невеличку кількість
лемків (русинів), які живуть на своїй землі й зберігають свою мову
та інші етнічні ознаки, але поступово асимілюються, назвати

народом тяжко. А в невеликій Закарпатській області проживає
декілька різних етносів і тому не зрозуміло, до чого насправді

прагнуть русинські діячі. Вони ніби хочуть відродити русинське,
що можна було б вітати. Але там багато діячів, на жаль, не стільки
дбають про збереження і відродження своїх етнічних ознак, як про

свої політичні амбіції, намагаючись вирішувати свої проблеми разом
з Москвою, забуваючи про те, що саме Москва ще під час Другої
світової війни всі лемківські проблеми вже вирішила, в тому числі і з

Закарпаттям, вона зробила все можливе, щоб того народу не стало.
Лемківські діячі у Польщі та Словаччині, які вважають, що лемки

були окремим етносом, добилися свого визнання і хотіли б те своє
лемківське відродити. Вони вчать дітей лемківської мови, пишуть
книжки і видають журнали лемківською мовою, організовують свої
фестивалі

-

лемківські ватри. Ті, які вважають, що лемки належали

до українського народу, також організовують свої лемківські

українські ватри, на яких представляють лемків як український

народ, пишуть книжки і видають журнали українською мовою, тобто
*У Польщі в результаті перепису населення 2011 року задекларовано
9 641 осіб, які ідентифікують себе як лемків. При переписі можна було
застосувати і подвійну ідентифікацію. Деяка частина лемків підкреслює

свій зв'язок з українським народом. 283 особи подали, що будучи
лемками, окрім цього, почувають себе ще також і українцями. А 801 особа
з тих, які задекларували українську національність (згідно перепису всього

їх є 38 797), заявляють, що, будучи українцями, окрім цього, мають зв'язок
і з лемками. 1045 осіб, декларуючи себе лемками, окрім того,
ідентифікують себе ще і як поляків, ще декілька лемків подібно
ідентифікують себе ще і як росіян (5 осіб), словаків (10), євреїв (15) та ін.
З

6 279 лемків, опитаних на предмет того, якою мовою послуговуються
вдома (можна було називати більше, ніж одну мову) 183 респонденти
відповіли, що спілкуються лише польською, 4 609 зазначили, що розмовляють
лише по-лемківськи, 1 488 повідомили, що говорять і так, й так.
Тим часом у Словаччині, де того ж року теж відбувся загальний перепис
населення, русинами визнали себе 33 482 осіб, а 55 469 громадян
Словаччини у графі <<рідна мова>> написали <<русинська>>. (У Словаччині
слово <<лемківський>> майже не вживається, між лемками там більш
поширене слово <<русинський>>.)
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борються проти лемківського. Та це тільки робить враження, що
лемки ще існують. Мало ймовірно, що той народ десь зможе

відродитись. Тому правильніше буде говорити про нього, як про
такий, що був. Тож про той народ потрібно говорити, не ким він є, а
ким він був.
Лемки, живучи в горах серед інших народів, багато століть

зберігали свою мову, творили сво·і способи обробітку землі, свої
взаємовідносини, свій характер, все те, що називають етнічними
ознаками і що характерно для кожного народу

-

великого чи

малого. Після Другої світової війни вони втратили все своє і
прийняли польське, словацьке, українське. Мільйони людей у світі

гинули у війнах, щоб захистити від чужих завоювань свою землю,
свій народ, свою віру, свою мову

-

все те, що створили їх народи

впродовж свого існування. Якщо не могли захистити свою землю і
потрапляли

.

.

в залежн1сть в1д

.

.

1нших народ1в, то старались хоч

зберегти свої етнічні ознаки. Кожен, хто розуміє, що це означає, не
може змиритись з втратою свого.

Лемки належали до східнослов'янської групи. А з того часу,

відколи територія Лемківщини (чи якась їі частина), була приєднана

до Київської Русі, лемки завжди вважали себе руським народом.
Складно тепер сказати, що означала для лемків належність до
Київської Русі в той час. Пізніше вони впродовж століть знаходилися

під пануванням чужих народів. На початку ХІХ століття територія
України, крім Галичини, належала Російській імперії. Територія
Галичини і Лемківщини належала Австро-Угорщині. У Галичині (крім

Лемківщини) відбувалася гостра боротьба між поляками і
українською інтелігенцією, яка піддавалася великому тиску з боку

поляків. Вплив був настільки великим, що навіть священики в себе
вдома в сім'ї говорили по-польськи, а саме вони були тут
найосвіченішими представниками руського (українського) народу, і
саме греко-католицькі священики утримували своє, руське.
В

ХІХ столітті серед народів Австрійської імперії, до якої

належала і Східна Галичина і Лемківщина, росла національна
свідомість.

Цьому сприяла тодішня національна політика

австрійської влади. Підлеглі народи почали створювати своє письмо,
писати книжки своїми мовами, давати початкову освіту своїм дітям
рідною мовою. На початку ХІХ століття і на території України, підлеглої

Росії, де українська знать знаходилась під впливом російського,
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з'являються

твори українською

мовою. Очевидно, окремі

представники української інтелігенції під впливом процесів в Австрії

почали усвідомлювати себе окремим українським

народом. У

Галичині першою книжкою, виданою розмовною українською мовою

була невеличка книжечка <<Русалка Дністрова>>, яку в тридцятих роках
уклали представники <<Руської трійці>>

- Маркіян Шашкевич, Яків

Головацький та Іван Вагилевич. Книжка була заборонена греко
католицьким митрополитом, а примірники, що вийшли, були
конфісковані. Митрополит не міг дозволити цієї книжки, бо галицька
інтелігенція на той час не визнавала народного українського письма.
Після революції

1848

року все змінилося. У Галичині почалося

справжнє пробудження національної свідомості. Передова
українська галицька інтелігенція прагнула національної самостійності,

хотіла відділитись від поляків і отримати свою автономію, хотіла бути
рівною з поляками. Вона надіялася на сприяння в цьому австрійського

уряду.Та побачивши, що він не дуже йде назустріч, частина інтелігенції
розчарувалася і повернулася в сторону Росії.Так з часом створились
у Галичині два політичні спрямування, а фактично політичні партії

-

товариство <<Просвіта>> і товариство імені М. Качковського
(народовці і русофіли). Перше і далі покладало свої надії на

австрійський уряд і вело пропаганду між українцями Галичини, щоб

вони визнали себе окремим народом, друге було проти визнання
своєї окремості. Мабуть, воно боялося цього визнання, бо вважало,
що галичани втратять підтримку від Росії. Та на кінець ХІХ століття в

результаті активної діяльності товариства <<Просвіти>> все-таки більша

частина українців Галичини визнала себе окремим українським
народом. Про свою окремість також заявила білоруська інтелігенція.
Визнання українців і білорусів себе окремими народами могло
означати також окремість лемківського етносу, оскільки лемки

.

.

. .

.

.

значно ВІДРІЗНЯЛИСЯ ВІД ІНШИХ руських народ1в своєю мовою та ІНШИМИ
етн1чними ознаками.

Але вони не заявляли про свою окремість, очевидно, тому, що

були маленьким народом, вони належали до руського народу і ніколи

не уявляли собі, що можуть створити якесь своє окреме державне
утворення. Може, сьогодні декому здається дивним, що лемки не

співдіяли з українцями, але тоді України як держави не існувало. У

той час більша частина укра·інського народу була під Росією, а
галичани, які здебільшого визнавали себе окремим українським
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народом, були також підневільною, невизнаною частиною
українського народу, вони постійно боролися з поляками і самі
шукали захисту то в Австрії, то в Росії. Лемкам не було на кого
надіятись. Тож жодних заяв вони не робили. Це означало, що вони

надалі залишаються тим руським народом, яким були, і надіються на
захист Росії. Лемки ніякої іншої назви, крім <<рускі>> (русини) на той

час не мали. Слово <<лемко>> принесли їм пізніше політики. Лемкам

складно було заявляти про свою окремість чи приналежність до
якогось народу також тому, що хоч вони жили на своїй окремій
території, але своїх окремих адміністративних утворень не мали,

повіти (райони) були спільними з поляками. Лемки північної частини

Лемківщини слабо були пов'язані з лемками на південній частині. Вони
були селянами, не мали своєї інтелігенції, крім священиків.
На початку ХХ століття товариство <<Просвіта>> і товариство імені

Качковського поширили свою роботу і на Лемківщину. Вони
скористалися тим, що лемки ніякої заяви стосовно свого визнання

не зробили, що вони не мали на той час своєї літературної мови, яка
є першою ознакою окремості народу і з чим треба було рахуватися,
тож почали тут свою пропаганду. Лемки опинились під впливом агітації
цих двох політичних спрямувань. Одні агітатори переконували лемків,
що вони є українцями, інші

- що ніякого українського народу немає

і що вони є руським народом. Так, під впливом тієї агітації лемки
політично розділилися, частина мешканців лемківських сіл визнала

себе українцями, а частина залишилася руськими, але після
москвофільської агітації ще більше орієнтувалися на Росію.
Зазначимо, що не самі лемки вирішували, хто вони є, а пропагандисти

двох політичних спрямувань зі Східної Галичини.
Чому діячі товариства <<Просвіта>> зі Східної Галичини агітували

лемків, щоб вони визнали себе українцями? Може, були впевнені в
тому, що лемки -

такі ж русини, як і українці-галичани Східної

Галичини, є тим самим народом і хотіли за рахунок лемків збільшити
кількість своїх представників і вплив в австрійському парламенті.

Як би там не було, керівники <<Просвіти>> так вирішили, а інші їх
підтримали. Вони, мабуть, не задумувалися над тим, наскільки лемки
відрізняються від українців, чи є можливість приєднати Лемківщину
до Східної Галичини, що може коштувати таке визнання лемкам,

адже маленька Лемківщина була затиснена, неначе кліщами,
польською
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.
I

.

словацькою територ1ями.

Щось подібне можна сказати і про товариство імені М. Кач

ковського, тільки тим діячам агітувати на Лемківщині було легше,
бо лемки були зорієнтовані на Росію. Потрібно зазначити, що
Служби Божі відправлялись в греко-католицьких церквах в Галичині
до Другої світової війни на церковнослов'янській мові, то російська
мова для лемюв не виглядала аж такою дуже дивною.

Та частина лемків, що до Першої світової війни визнала себе
руськими, після війни переважно визнала себе окремим лемківським
(руським) народом. Цьому, можливо, сприяло те, що Росія у війні
втратила велику частину своїх територій і їі границі відсунулись від

Лемківщини далеко на схід, також те, що були створені українська
і білоруська республіки в складі Радянського Союзу і їх народи
офіційно були визнані окремими.
Лемки надалі залишалися розділені в своєму визнанні. Тільки

після війни ідентифікували себе вже як українці або як окремий

етнос, який називали по-різному, бо якоїсь окремої назви не мали.
В

1928

році за вимогою представників української галицької

інтелігенції польський уряд замість назви <<русин>> прийняв офіційну
назву для галичан і також для лемків

-

<<українець>>. Представники

тої частини лемків, які не визнали себе українцями, були проти тієї
назви, не визнавали їі для себе, але польська влада їі вже не змінила.
Польська влада в міжвоєнний час боролася за лемків, вона не
хотіла, щоб лемки визнали себе українцями. Це добре видно на
прикладі Тильови, коли йшла боротьба проти вивчення польської
мови, проти українізації тилівців, також коли було відлучено
лемківські деканати від Перемиської єпархії і заборонено
проукраїнську і будь-яку іншу пропаганду на Лемківщині. До Другої
світової війни, думаю, полякам не приходила в голову думка, що

лемків потрібно кудись виселити. Вони не хотіли тільки, щоб лемки

визнавали себе українцями, тобто, щоб боротьба між українцями і

поляками не поширилась на Лемківщину. Їм лемки не заважали. А
під час Другої світової війни на Лемківщину прийшла українська
галицька інтелігенція, і в тих лемківських селах, де люди раніше не

визнавали себе українцями, намагалася їх українізувати. Принаймні
полякам здалося, що все населення Лемківщини під час війни

визнало себе українцями.
Насправді лемки до виселення свого єдиного політичного

визнання не зробили і офіційно не заявили, що вони є етнічною групою
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якогось з колишніх руських народів чи окремим народом, хоч лемки

існували стільки ж часу, як і їх східнослов'янські сусіди, від яких

. .

..

.

лемки в1др1знялися сво1ми етн1чними ознаками так, як

.

I

.

вони м1ж

собою. Оскільки до виселення лемки цілим своїм народом не
зробили єдиного політичного визнання - то вони його і не отримали.
А тільки політичне визнання мало вагу. Тож хто би що тепер не казав,
не стверджував, не заявляв, не доводив, як би не кричав, що лемки

є чи були тим або іншим народом, нічого довести не зможе, бо вони
цього не задекларували. Тепер кожен може стверджувати, що

лемки були або окремим народом, або належали до якогось іншого

народу. Звичайно, що правильним визнанням народу мало би бути
визнання за етнічними ознаками. Але такого визнання науковці поки
що не· прийняли, і відповідно не створили методики визначення

народу за етнічними або якимись іншими ознаками. Крім того, як не
дивно, але є багато прикладів, коли два етноси майже не

відрізняються між собою, і є різними народами, також, коли значно
відрізняються, і є одним народом. Коли б лемки до Другої світової
війни, поки жили на рідній землі і творили єдину цілість, прийняли

для себе якесь одне визнання, то це, мабуть, було б законним, хоч
навіть було би прийняте в результаті пропаганди. Якби лемків не
переселили, то вони, можливо, би з часом знайшли спільну мову і
визначились однозначно. Тепер в Польщі і Словаччині частину

лемків визнано офіційно як лемківську (русинську) меншину, а
частину

-

як українську. Єдиного визнання цей народ не має,

виходить, що він є ніхто. Але оскільки лемки майже асимільовані в
інші народи, то вагомість декларування вже не має великого
значення

...

Науковці і політики вдаються до визнання належності народу ще

за походженням. Та про минуле лемків мало що відомо. Жили собі
слов'янські племена, та наскільки вони були близькі між собою, не
знаємо. Вони об'єднувалися, роз'єднувалися, змішувалися з
різними неслов'янськими народностями і ставали різними
народами. Напевне, слов'яни ще до свого переселення на південь

своєю мовою відрізнялись одні від одних і вже тоді були розділені
на якісь групи. Південна група виникла, очевидно, після переселення
при змішуванні слов'янських народів з іншими. Також з часом своє

визнання народ міг змінювати. Цей спосіб визнання за походженням
не є узаконеним і також не є прийнятним ...

272

І український, і російський народи за своїми етнічними ознаками,

мабуть, чітко відрізнялися між собою ще до княжих часів, а
вважалися одним руським народом аж до ХІХ століття, хоч

насправді були різними. Можна тільки дивуватись, що українці,

лемки та інші народи, будучи сотні років підлеглими чужих народів,
зберігали і розвивали свої етнічні ознаки, хоч не мали своїх
адміністративних утворень і були нижчими щодо панівних народів.

Зараз вихідці з Лемківщини (не вживаю слова <<лемки>>, бо
лемками їх хіба що умовно можна назвати) створили на Україні
музеї, встановили пам'ятні знаки, побудували лемківські церкви.
Це вказує на те, що саме лемків з усіх переселенців найбільше

болить те переселення. Життя лемків в горах було важчим, як
українців в інших місцевостях Польщі, а чомусь вони більше сумують
за своїми малородючими землями, як українці за своїми значно

кращими. Це виглядає нелогічно. Мабуть, втрата тим народом сво·іх
етнічних ознак, не дивлячись на те, ким би вони себе не вважали, не

..

..

дає 1м заспокопись.

Керівники осередків Всеукраїнського товариства <<Лемківщина>>
в Україні постійно наголошують на тому, що переселення лемків у

Радянську Україну було депортацією. Звичайно, що це переселення
можна назвати депортацією. Але якщо в результаті того

переселення не стало етносу, то воно повинно би якось інакше
називатись. Коли фізично знищують народ, то це називається

геноцидом. А коли його фізично не знищують, але роблять так, щоб
його не стало - бо ж кінцевий результат той самий - то це також
повинно би було мати свою відповідну назву. Взагалі, якщо б
переселення лемюв розглядати як виселення окремого народу, то

воно би було великим злочином, який ніколи не міг би бути
прощеним. Але оскільки керівники і діячі лемківських товариств в

Україні вважають лемків укра'інцями, то ніби при переселенні в
Україну з лемками нічого страшного не сталося.

Найбільшими безпосередніми винуватцями цього переселення
були радянський уряд і створений ним польський уряд, а також та
частина польського населення, яка проявляла велику ініціативу у

виселенні лемків. Якби польське керівництво не вимагало, щоб всіх
лемків виселили, то їх би не виселили повністю, як, наприклад, лемків
з Чехословаччини. Крім них несуть за це відповідальність уряди

США та Великобританії, які дали на це переселення згоду. І США, і
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Англія добре знали, що для Радянського Союзу означало слово

<<добровільно>>. До того, що з тим народом сталося, причетні також
керівники і діячі інших народів. Ніхто з тим народом не радився,

приймаючи таке рішення. Про який обмін населенням можна
говорити, якщо лемки і українці жили на своїй землі споконвіку, на
відміну від поляків (після того, як Польща захопила українські землі,
постійно переселяли сюди поляків).

Керівники лемківських товариств в Україні, які заявляли, що
лемки

-

найзахідніша

частина укра·інського народу

-

є

депортованими, на початку дев'яностих, коли українська влада

кримським татарам і німцям дозволила повернутись в Крим і в

Україну, не могли також піднімати питання, щоб їм дозволили
повернутись на свою землю в Польщу. Це питання тоді, можливо,

могло б вирішитись. В той час Польща хотіла вступити в європейську

співдружність, і тоді можна було легше добитись від неї дозволу на
повернення якоїсь частини лемків на свою землю і відродження
свого. Але визнавши лемків українцями, піднімати питання про
повернення лемків видавалось недоречним.

Після Другої світової війни колишню Підкарпатську Русь
(Карпатську Україну, Карпатську Русь, Закарпаття) радянський

уряд

приєднав до

Радянського Союзу, русинства в Словаччині

ліквідував і замінив на українство, що привело до переходу великої
частини лемків на словацьке. У Польщі всіх лемків з території

Лемківщини було виселено - і цього етносу не стало.
Якщо діяльність товариства <<Просвіта>> для українців Галичини

мала неоціниме значення, бо без неї не було б такого розвитку
культури і подальшої боротьби за українську державу, то

діяльність цього товариства для лемків при всіх добрих намірах
просвітян зіграла недобру роль. Якщо не брати до уваги окремих
моментів, лемки за старої Польщі і потім за Австрії з поляками

жили в злагоді. Вони жили своїм життям у своїх селах окремо від
поляків. З поляками поводились ввічливо, ніяких конфліктів між

ними не було. Ні поляки, ні німці на території Лемківщини не хотіли

жити. Польській владі потрібно було, щоб в тих горах жило якесь
населення, давало дохід з оброблюваних гірських схилів,
доглядало за лісами, річками, дорогами. Ситуація загострилася з
початком діяльності на Лемківщині різних політичних угрупувань,

націлених на відокремлення їі від Польщі. Також не було жодних

274

непорозумінь з Церквою, поки священики на Лемківщині не взялися
за політичну діяльність.

Чому лемки піддалися пропаганді? Вони були селянами, мали
тільки початкову освіту. Освіченими в селі були тільки священик і
вчитель. Тож навіть гімназисти для лемків виглядали мудрими і

поважними людьми, до того ж пропаганда велася випробуваними
методами:

пропагандисти

.

.

в лемювських селах орган,зовували

бібліотеки, художню самодіяльність, різні молодіжні організації,
до яких тягнулася молодь і непомітно для себе вливалася в ту чи
іншу політичну течію.

Олексій Торонський, який був священиком в сусідньому селі
Завадка і який вважав, що лемки належать до українського народу,

писав: <<Про гуцулів і бойків, про їх назву, кількість, звичаї, духовні
і фізичні властивості та здібності вже багато писалось як у наших
деяких дослідженнях, так і в іншомовних

-

чеських та польських.

Про лемків же, крім нечастих згадок їх натяків, що вони живуть у

згаданих трьох округах, ніяких ближчих відомостей не маємо. Я

взявся в цьому напрямку зробити перший крок.>> (<<Зоря галицька>>,

1860

рік). Тоді ще руські народи переважно вважалися одним

народом. Єдиною ланкою, яка об'єднувала Східну Галичину і
Лемківщину в той час, була церква.

Наскільки лемки були пов'язані з Київською Руссю, коли входили
в їі склад, тяжко щось зараз сказати. Знаємо, що князь Володимир

ходив на хорватів, а після того більше мало що було відомо про
них. З середини

XIV

століття лемки північної Лемківщини разом з

українцями Галичини знаходились під пануванням Речі Посполитої,
а з кінця

XVIII

століття під пануванням Австрії (пізніше Австро

Угорщини), але вони жили собі своїм життям і мало були пов'язані з
українцями-галичанами. Лемки (русини) Південної Лемківщини ще
раніше опинилися під владою Угорщини, а з початку

XVI століття

знаходились під Австрією. То вони ще менше були пов'язані з
українським населенням. Володимир Бучацький згадує: <<В гімназії
(в Сяноці) я від самого початку дістався в осередок москвофілів,

бо такими були майже всі товариші, моя ближча та дальша родина
та наші гості ...... В самому Сяноці в останніх роках ХІХ віку, крім
певної кількості москвофілів та зовсім несвідомих <<русинів>>, не

було ані одної нашої свідомої людини ....... Коли ось так в самому
Сяноці в перших роках ХХ віку почало іти до кращого, на селах
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східної Лемківщини стан був просто жахливий.>> (Володимир

Бучацький <<Москвофільство на Лемківщині>>, Нью-Йорк, 1955 рік).
У дев'яностих роках ХІХ століття на Лемківщині ще не ширилась так

політична пропаганда, як це було на початку ХХ століття і пізніше, а
лемків Володимир Бучацький вже називає москвофілами. У шістдесяті

роки ХІХ століття ще до початку діяльності товариства <<Просвіта>>, всі

галичани також не були українцями, бо вони ще не усвідомлювали

себе окремим українським народом. Про лемків можна сказати, що
вони були москвофілами чи - більш правильно - русофілами з того
часу, як їх територію захопила Польща, а в Закарпатті і на Пряшівщині

запанувала Угорщина, бо вважали себе руським народом.
Володимир Бучацький ще в шкільні роки став свідомим

українцем, він в тій <<темній, несвідомій лемківській столиці>> зустрів
кілька свідомих людей і сам став свідомим, а після закінчення гімназії

вже брав активну участь в усвідомленні молоді в багатьох

лемківських селах. Спочатку він зі своїми товаришами пробував
вести пряму пропаганду, але коли це було не сприйнято і їм

прийшлося втікати з якихсь сіл, тоді вдалися до інших способів. <<В
тих літах я заснував читальні <<Січі>> в таких селах: Загутиню, Просіку,

Новосільцях, Пакотівці, Ялині, Дубрівці Княжій, читальні в Сторожах
Малих, Семушовій, Команчі та Вислоку ... ... Я пробував з'єднати собі
селян в інших селах, але не мав там успіху через сильну протиакцію

москвофілів>>, - згадує Бучацький у вище названій публікації. Ось

.

..

так лемки ставали свщомими укра1нцями.

Володимир Бучацький і йому подібні молоді люди твердо знали,
що лемки належать до українського народу, інші ж знали, що до
нього не належать, і ті, й інші взялися вирішувати долю того народу.

Інтелігенція Східної Галичини не могла чомусь насамперед в себе до
кінця порозумітися, визначитися і об'єднати свої політичні напрямки,
а спішила лемків вчити, хто вони є і політично ділити їх на різні народи.
Ще під час Першої світової війни біля чотирьох тисяч галичан
знаходились в австрійських концентраційних таборах, що говорить
про те, що між галицькою інтелігенцією єдності не було і, використавши
тодішні обставини, одні позбувались інших у час війни.
У

1907

р. Товариство ім. Качковського в Тильові заснувало

бібліотеку. З того часу мешканці села стали <<москвофілами>>.
Перед війною з так званих <<москвофільських>> сіл австро

угорська влада забрала вчителів, священиків і навіть активних
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відвідувачів читалень і помістила в концентраційні табори в Талергофі
і Терезині. Тильову угорське військо спалило, людей помістили в

табори в Австрії. Ті, що сховалися, пізніше, боячись австро-угорських
військ, втікали разом з російськими військами на схід. Повернувшись

після війни, люди почали помаленьку господарювати і будуватись. Ті,
що живі повернулись з концентраційних таборів (у тогочасній
народовській пресі їх називають <<недобиткамю> ), зайнялись своєю
діяльністю. Отець Кирило Коциловський продовжував священичу
діяльність. Маючи підірване здоров'я, у

1924 році

помер.

У цей час до діяльності Товариства <<Просвіта>> була залучена і
церква. У <<москвофільські>> села скеровувалися молоді священики,

яким було доручено вести політичну діяльність. Це призвело до
відлучення лемківських деканатів від Перемиської єпархії,
створення Апостольської Адміністрації Лемківщини і строгої

заборони всякої агітації на Лемківщині.
Аж у

.

1939-1940 роках українська галицька інтелігенція

взялася

за <<москвофільську>> Лемківщину, в результаті чого лемків в

1944-

46 роках було виселено на УкраУну. І так не стало того народу.
Подивімося на мапу: Лемківщина знаходилася в оточенні Польщі

і Словаччини, яка належала до Угорщини. Навіть щоби добратись з
села в одній долині до сусіднього села в іншій долині, потрібно було

.

....,

. . , .

сходити з пр в п1дпр я, 1ти вже дорогою, що проходила по польсьюи

чи словацькій території і знов підніматися в гори. Дібратись до Східної
Галичини тільки по лемківській території було майже неможливо. То
невідомо, як ті галицькі політики мислили собі приєднувати
Лемківщину до України. А якщо ще врахувати те, що Лемківщина

була мала і розділена на дві частини, то хіба можна було ризикувати
своїм існуванням? Ні гімназисти, ні керівники товариств не

..

.

.

задумувались занадто над тим, до чого може привести 1х д1яльн1сть

на Лемківщині. Керівники громадських організацій

-

то не керівники

держав з великим політичним досвідом. Вони свою діяльність

проводили не навмисне для того, щоби нашкодити лемкам, але ця
діяльність привела до зникнення етносу. Так вийшло через
недалекоглядність, непродуманість, незваженість, незнання. Дуже

прикро, коли лідерами таких громадських об'єднань стають люди

емоційні, запальні, амбітні, але без великого політичного досвіду. На

цьому не хотілось би дуже загострювати увагу, бо вже нічого не
повернеш, якби багато подій, які привели до тієї трагедії, не
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подавалися як позитивні. Потрібно також зазначити, що якби жодних
москвофілів не було і всі лемки визнали себе українцями до початку
Другої світової війни, то з ними все одно сталось би те саме, що

сталося - їх би все одно виселили з території Лемківщини як українців.
Ким же я вважаю лемків, що століттями жили в своїх горах?
Вважаю окремим народом. Лемківська мова і інші етнічні ознаки
того народу відрізнялася від української так, як українська від
російсько·і. Я виріс в Україні і, як всі лемки, тут став українцем. Мені

..

'

.

.

.

дуже тяжко усв1домлювати, що саме укра1нська галицька 1нтетгенц1я

впродовж майже півстоліття намагалася українізувати лемків,

тиснула, щоб лемки визнали себе українцями. І поляки, які вважали,

що всі лемки українізовані, добилися від радянської влади, щоб їх
виселили разом з українцями Надсяння, Холмщини, Любачівщини.
Для тих лемків, які під дією пропаганди визнали себе українцями, те
переселення було таким, як і для всіх українців, яких виселили в
Україну

- лише втратою малої батьківщини. Для лемків, що

визнають себе народом і розуміють, що значить зникнення народу

- це болюча рана, яка ніколи не гоїться.

Мешканці Тиляви, їх діти та Внуки часто беруть участь
у культурному, мистецькому, релігійному житті лемків.

Гt;рт тиліВців на урочистостях з нагоди Відкриття монумента
у пам 'ять виселення лемків з рідно їземлі на Привокзальній площі
у Галичі.
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27 травня 2007року.

Післ..sr2ИО64
Мені було вісім років, коли довелося покидати своє село. Я
добре пам'ятаю характер моїх односельців, стосунки між сусідами,
побут. Для мене Лемківщина - дивна казкова Божа країна.

Нелегко було прожити в цьому краю. Щоб виростити урожай на

гірських схилах, треба було вкласти набагато більше праці, як в
інших місцевостях. Але лемко любив свою землю, сумував за нею і
завжди повертався в рідне село. Незважаючи на важку працю,

батько не раз казав мені: <<Як в нас було весело, як радісно!>> Лемко
був господарем на своїй землі, він тішився своєю сім'єю, своєю

родиною, любив і поважав односельців, був доброзичливим, нікому
не заздрив. Чесність і порядність була для лемка понад усе. В тих

людей було щасливе дитинство, молодість, парубкування і
дівування, повне праці доросле життя і небезрадісна старість серед
дітей та онуків.

Ми, лемки, були руським народом. Ми були тим народом, який
мав колись велику могутню державу Київську Русь. Ми, русини,

завжди оберігали своє перед угорцями чи поляками.
Після революції

1848 року, у т. зв. період <<весни народів>>,

активізувався процес творення націй. Українці-галичани, які в

Австро-Угорській імперії відчували на собі не тільки тиск
австрійської адміністрації, а ще і гніт поляків, все більше

усвідомлюють себе окремим народом, навіть назву змінюють:
<<називаємося ми русини, також українці>>. Українські патріоти
народовці засновують товариство

<<Просвіта>>

( 1868

рік).

Просвітяни створюють читальні, хори, драматичні гуртки, видають

газети. Поряд з <<Народовцями>> у Галичині утворюється ще одна
потужна партія

-

<<русофіли>>, які проголошували існування єдиного

руського народу (великороси, малороси, білоруси) і вселяли

галичанам надію в <<білого руського царя>>, який завжди, на їх думку,
був готовий захистити їх від австрійців і поляків. <<РусофілИ>> (пізніше
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- <<москвофіли>>) засновують товариство імені Качковського і
також, як і <<народовці>>, - читальні, газети і таке інше. Між цими
двома партіями починається справжня боротьба. Доходило до того,
що представники <<Просвіти>> і товариства імені Качковського
наввипередки їхали в села: хто швидше встигне, той відкриє свою
читальню.

Лемки своєї інтелігенції мали дуже мало. В Тильові священик

Коциловський і учитель Копчак були <<твердими русинами>>,
прихильниками Росії. У

1907 році товариство імені Качковського

заснувало у селі читальню. Люди вірили панам зі Львова, що

відкривали цей заклад. Лемки любили збиратись разом, читати
газети, книжки. В нас вдома також були книжки з цієї бібліотеки.
Пам'ятаю грубий том Пушкіна. В книжці були фотографії пам'ятника
поету. І я тоді думав, що Пушкін

- це людина-пам'ятник, людина, що

завжди все пам'ятає.
Агітація цих двох галицьких партій стала для їі народу прокляттям.

Вона ж розділила лемків політично, національно і, що найгірше,

-

релігійно. Кінець кінцем це привело до виселення їх зі своєї землі та
до зникнення цього народу. Австрійський уряд дивився на діяльність

<<москвофільської>> партії крізь пальці, але коли почалася Перша

світова війна, все змінилося. Мешканці сіл, де були читальні
товариства імені Качковського, почали сприйматися австрійським

урядом як вороги. Тильова була спалена, мешканці депортовані в

Австрію, де перебували в таборах, а чотирьох тилівців ув'язнено в
зловісний табір<< Талергоф>>. Серед них був мій дід, який там загинув.
Після Першої світової війни москвофільські ідеї поступово

слабнуть, а передова галицька молодь щораз більше приймає
українську орієнтацію. Але, власне, така невміла агітація привела в

Тильові до переходу з Греко-католицької церкви у Православну.
Стався найстрашніший розкол

У

- релігійний.

1927 році польська влада офіційно приймає назву <<українець>>,

яка записується у документах. До цього часу в документах лемків

по-польськи було записано <<русін>>. Так лемки себе і називали:
<<русини>>, <<руснаки>>. Слово <<лемко>>, очевидно, виникло десь на

межі між Лемківщиною і Бойківщиною. Так називали себе мешканці
сусідніх територій за часте вживання відповідних слів (лем

- лише,

тільки). Це слово активно використовували галицькі журналісти в
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газетах <<Лемко>> і <<Наш лемко>>, які виходили у міжвоєнний період
і мали протилежні позиції.
Після переселення в Східній Галичині нас завжди називали

лемками, але дуже часто звучав вислів <<дурний лемко>>. Ми були
для місцевих галичан смішними, дивними, дурними. Бо були бідними
переселенцями, що втратили свою землю, що розмовляли іншою

мовою, що мали інші звичаї. До речі, на Східній Україні нас називали
<<полячками>>, очевидно тому, що ми приїхали з Польщі. Не
<<поляками>>, а <<полячками>>, також трохи зневажливо.

Ми, діти, дуже ображалися, коли нас обзивали <<дурними
лемками>> і старалися розмовляти так, як місцеві люди, так, як вчили

у школі. Ми швидко асимілювалися. Молоде покоління соромилося
признаватися, що вони

-

лемки. Я довгі роки працював поряд із

земляками, але ми не знали походження один одного. Ситуація

змінилася аж в 90-ті роки. Але ще й тепер на зібраннях лемків часто
можна почути: <<Не встидаймося свого!>>

Два рази лемки відчули на собі <<руку Москви>>. Вперше, коли по
селах було організовано проросійські товариства, через які в

Першу світову війну ці села були зруйновані, а люди виселені або
відправлені в концентраційні табори. Вдруге -

коли з Москви

прийшов приказ про виселення лемків зі своєї споконвічної землі.

Це був остаточний удар, в результаті якого Лемківщини не стало.
<<Всі вітри зі всіх сторін віяли проти нас,

-

казав лемківський діяч

Федір Гоч, - всім потрібна була наша земля і не потрібний народ,
що там жив>>.

Я виріс в Україні, полюбив Ті природу, культуру, пісню, мову.
Мені не байдужа доля України. Я став українцем, але мої батьки
були лемками, по крові я лемко. Через це так довго і важко пишеться

ця книжка. Мене мучить це почуття - біль через зникнення мого
народу. Тяжко змиритися з втратою близької людини, -

а що

говорити, коли в мене на очах не стало народу.

Дитиною я без жалю покидав Тильову. Покидав не село, а
згарище, де стирчали вгору тільки чорні комини печей. Село згоріло

на моїх очах, я бачив вибухи і смерть, терпів голод і холод. Жаль
було розлучатися тільки з товаришами моїх дитячих забав.

- Марусю, - недавно запитав я у своєї односельчанки, яка виїхала
з Тильови дорослою дівчиною, - ви сумували за своїм селом?
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Вона відповідає:

- Дуже! Постійно! Впродовж двадцяти років, аж поки туди не
поїхала!

- І яке враження зробила на вас поїздка?
- Гнітюче. Хат в селі мало, поля заросли терном, наші люди
говорять по-польськи, а з церкви зробили костел!

Такі розповіді можна було почути від багатьох людей, які
відвідали Тильову через декілька років після переселення, коли

громадянам Радянського Союзу вже було дозволено на короткий
час відвідати в Польщу. Для них то була така сумна і важка поїздка,

іншим не радили їхати, щоб не завдавати серцю ще більшого жалю.
Лемківське село без лемків, з чужими людьми, чужою мовою, чужою
церквою - це переповнювало їхні душі болем.
У

1997 році, виступаючи на Світовому конгресі лемків у Львові,

вчений, громадський діяч Михайло Косів сказав: <<Я народився на

Бойківщині, в прекрасній місцевості, але такої краси, як на

Лемківщині, не бачив ніде на світі>>.
Через декілька років цю фразу повторив мій свояк, підприємець,

людина, яка об'їхала багато країн Європи. Він же люб'язно
запропонував відвести мене на Лемківщину, коли в черговий раз
поїде у Польщу. Так я потрапив в Тильову, яку покинув
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років

тому. Краєвиди села дуже змінилися, зникли різнокольорові поля
на схилах гір, які так прикрашали довколишній пейзаж. Гори заросли

лісо~, обробляються тільки городи на рівних ділянках або на дуже
пологих схилах. Заросли також береги річки, які були вкриті
галькою, де ми колись так часто бавились. Давній Угорський шлях
став міжнародною трасою, що поєднує Польщу і Словаччину. По

ньому безперервним потоком мчать автомобілі, особливо багато
величезних фур.

У селі живе біля 400 мешканців. (У 1931 році налічувалося 900
людей). Теперішні тилівці

- це, в основному, поляки. Наприкінці 50-

х років декілька родин лемків повернулися в Тильову, але вони вже
рідко

розмовляють

рідною

мовою.

Всі

ходять до

римо

католицького костелу, на який було перетворено старовинну церкву
Різдва Богородиці.
Я йшов рідним селом, яке тепер стало чужим, чув вітання: <<дзєнь

добри! Дзєнь добри!>> - і мені було дуже сумно. Раптом я впізнав
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місце - тут було обійстя Людвіга Бочара, поляка, що жив у нашому
селі. З його дочкою я іноді бавився. На подвір'я виходить старша
жінка, я вітаюся, пояснюю, хто я такий. А це та сама Марися, з якою

ми плели віночки у траві, що була тоді вищою за нас. Вона запрошує
мене до хати, пригощає, розказує про свого батька, згадує різні
події тих далеких часів. Говорить зі мною по-лемківськи, так, як ми
тоді розмовляли. І в цій польській хаті, згадуючи далеке дитинство,
я нарешті відчуваю, що повернувся в рідне село.

В рідній Тиляв,:
Посередині

- Марися Бочарова, зліва її молодший син,
справа автор
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САооо на порозі
Пісд.srмооА від 1nор.sr,11,нияів
Ось і перегорнута остання сторінка книжки про Тиляву. Ви,
шановний читачу, саме стоїте на порозі книжки і зараз вийдете з неї
у звичний плин життя, у довколишній світ. Останній раз ми
озираємося на зелену долину, скалистий Джурдж, кучеряві Діл,

Пітросу і інші пагорби, річку Панну, на церкву, школу, швидкісну
автомагістраль, нові і декілька старих хат ...

Маємо надію, що ви, читачу, дізналися з книги Петра Кирпана
дещо нове про село Тилява і загалом про Лемківщину. Напевне,
читаючи книгу, ви проживали з її героями описані тут події,

переживали широку гамму почуттів: сум і радість, гордість і сором,

жаль і любов ... Хтось, прочитавши книгу, мабуть, сповнився
гордістю за своїх земляків, а хтось, перегорнувши драматичні
сторінки історії Тиляви, можливо, взагалі не сприйняв неприємної

правди. Але у будь-якому разі ви, читачу, тепер, коли стоїте на
порозі книги, є трошки іншою людиною, ніж тоді, коли ви
перегорнули першу стор1нку.

Віримо, що книга <<Порвані коралі>> мимоволі спонукала вас
замислитися над тим, ким ми є, що значить для нас спадщина наших

предків, а також подивитися під дещо іншим кутом зору на минуле,

сьогодення і майбутнє Лемківщини (і не лише Лемківщини,
звичайно).

Очевидно, знайдуться серед вас і такі, хто не зможе просто
відкласти прочитану книжку. Вона стане стимулом не лише
зацікавитись ширше історією і культурою Лемківщини, але і щось

робити. А що - вже вирішувати кожному.
Якщо ви належите саме до цієї когорти, то поділимось з вами

..

.

.

сво1ми м1ркуваннями та пропозиц1ями.

1.

Ким би ви не були, де б не народились, яка б мова не була для

вас рідною - ніколи не соромтесь свого рідного, будьте собою!
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2. Якщо ви маєте лемківське походження, але ніколи не були на
Лемківщині, у місцевості, звідки походять ваші предки, обов'язково здійсніть таку подорож! Після цього все абстрактне
стане конкретним. Дуже багато речей, яких ви не розуміли, <<стануть
на своє місце>>. Ця поїздка стане важливою подією і віхою, а може,
навіть, як це часто траплялось у дітей і внуків переселенців з
Лемківщини,

-

переломним моментом у житті. Відкриваючи

Лемківщину, відкриваєте собі себе.
Зауважимо,

що

поїздка на фестиваль (наприклад,

на

<<Лемківську ватру>> у Ждині) у жодному разі не може замінити

по·іздку у рідне село, це зовсім різні речі. Набагато важливіше

побачити свою б~тьківщину і малу батьківщ~ну, ніж побувати на
фестивалі.
З. Складіть родовід. Дізнайтеся у найстарших членів родини

якнайбільше про ваш рід. Жодна інформація не буде зайвою: все
записуйте на папері, якщо є можливість - також на диктофон або
відеокамеру. Обов'язково робіть копії важливих записів, причому

як паперових документів, так і аудіо-та відеофайлів. Тексти, набрані
у комп'ютері, зберігайте також і на папері. Скануйте важливі
документи і фотографії.
Багато інформації можна знайти у мережі Інтернет. Можна
скористатися спеціальними сайтами для укладання родоводу (там

можна знайти і своїх родичів). При укладанні родоводу варто
відвідати архіви. Можна віднайти евакуаційний лист у Державному

архіві Львівської області, а іншу інформацію про село Тилява (до
Другої світової війни)

-

у Центральному державному історичному

архіві у Львові. Очевидно, варто побувати і в польських архівах,
наприклад, у Перемишлі.

4.

Запишіть спогади найстарших членів родини. Не діліть їх на

<<важливе>> і <<неважливе>>: записуйте все, поки є змога це зробити.
Не соромтесь перепитувати. Уточнюйте послідовність подій, де вони

відбувалися і коли, а також імена і прізвища людей. Коли йдеться
про лемків, завжди, окрім імені, запитуйте назву хати (<<до кого>>
називали).

5. Якщо ви вирішили скласти родовід, записати спогади або
поїхати у рідне село батька чи матері, дідуся чи бабусі на
Лемківщину,

-

у жодному разі не відкладайте цього! Бо часто
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стається так, що те, що легко можна було здійснити вчора, сьогодні
вже неможливо: все змінюється, відходить найстарше покоління, і

краєвиди теж змінюються до невпізнанності. Наприклад, один
чоловік довгі роки відкладав поїздку у лемківське село, де
народився. Коли ж нарешті приїхав туди, з жалем дізнався, що вже

не побачить батьківську хату, бо "ії щойно розібрали.
б. Все легше робити гуртом. Це стосується і складання родоводу,
і запису спогадів, і подорожей. Об'єднайтеся з родичами, друзями,
односельцями - і все задумане буде простіше і легше здійснити. А
також дешевше, якщо йдеться про матеріальні витрати.

7. Запрошуємо всіх лемків творити об'єднання односельців і,
звичайно ж, запрошуємо до гурту всіх мешканців Тиляви, їх дітей,

онуків та правнуків. Мабуть, цікаво було би організувати окрему
зустріч мешканців села і Ух нащадків, або принаймні зустрітися десь
на лемківському фестивалі. Можна було б започаткувати традицію
зустрічей у Тиляві, наприклад, у церковний празник Різдва Матері

БожоУ або у інший визначений день. Першою спільною справою
розкиданих по світу тилівців було збирання коштів і спорудження у

2009 році каплички на місці розібраного православного храму. Але
можна разом зробити ще багато цікавих і корисних справ. Нижче
подано контактну інформацію для зацікавлених.

8. У цій книзі викладена лише певна частина відомостей про село
Тиляву та його мешканців. Ви можете продовжити цю справу: далі

збирати спогади, документи, різну інформацію про Тиляву для
родинного архіву, для внуків та правнуків, або ж, опрацювавши цю

інформацію, видати ще одну (або й не одну!) книжку. Варто було б
видати книгу не лише про долі тилівців, виселених у Радянську

Україну, а й про тих, кого депортували в ході акції <<Вісла>> на захід
та північ Польщі, тих, хто переїхав у Канаду і США.

9. Нащадки лемків переважно не мали можливості вивчати
лемківську історію, культуру, мову у школі, у вищих навчальних
закладах чи на курсах. Багато з нас майже нічого не знають ні про

рідне село, ні про Лемківщину загалом; є стільки людей лемківського
походження, що не вміють ані говорити, ані писати по-лемківськи.

Але, на щастя, брак знань тепер можна швидко поповнити. За останні

25 років в Україні, Словаччині, Польщі, а також у США та Канаді
вийшло досить багато книжок та періодичних видань на лемківську
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На цих фото

-

важлива подія для
села Тилява: посвя

чення у

2009

році

православноїкапли

ці Різдва Богородиці,
зведеної на місці
розібраної церкви.
Ініціатором зведен
ня каплиці на місці
православного хра

му був лемківський

діяч Теодор (оч із сусіднього села Зиндранова. Кошти на будівництво
пожертвували мешканці села та ї:Х нащадки, які живуть на заході
Польщі, а також ті, які живуть в Україні. Долучилися до справи і
православні, і греко-католики. На одному із знімків -частина групи

тилівців, яка прибула з України.
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тематику різними мовами, а також і по-лемківськи, яка стане вам у

пригоді. Це передусім краєзнавча, етнографічна, історична

література, збірники пісень, словники, різні видання, які знайомлять
з лемківською мовою і літературою, книги про мистецтво і

архітектуру, фотоальбоми, література для дітей тощо. Книги, які
складно знайти в Україні, можна придбати або прочитати в мережі

Інтернет. Наприклад, багато цікавої літератури є на сайті
Володимира Максимовича

http:/ /www.lemko.org .

10. При потребі можна з нами зв'язатися.
Контактна особа: Анна Кирпан, телефони: 0965371840,

066 7064196, емейл: anna_kyrpan@ukr.net.
І найголовніше. Петро Кирпан неодноразово константував, що
Лемківщина внаслідок виселень перестала існувати, що завдано

важкого удару культурі, мові і навряд, чи це вдасться відродити. А

однак, якщо ви, шановний читачу, будете шукати, то знайдете ті
лемківські паростки. Нехай мало, нехай несміливі, але вони є.

Як би там не було, але багато людей попри все повернулися і
живуть на Лемківщині, а також все більше молоді лемківського

походження повертається до своїх коренів. Сьогодні є багато
людей, для яких все лемківське є дуже важливим. Є внуки, які

вивчають мову дідусів та бабусь (бо батьки їі не знають і не навчили),
і є вчителі лемківської мови. Є чудові музичні гурти та окремі
виконавці із суто лемківським репертуаром. Є ентузіасти

відродження лемківських ремесел - писанки, вишивки, різьби,
виготовлення прикрас із бісеру

- і вони проводять майстер-класи

для всіх охочих. Є автори, які пишуть по-лемківськи не лише поезію
і прозу, але і драматичні твори. І вони

-

так, так!

-

ставляться на

театральній сцені. Є й священики, які по-лемківськи відправляють

не тільки Службу Божу, але і хрестини, шлюб чи похорон. Є лемки,
які працюють у лемківських засобах масової інформації. (До речі,
лемківські ЗМІ є і в мережі Інтернет, а отже, доступні для всіх.) Є
вчені, пов'язані з Лемківщиною темами свої досліджень. Багато з

них

- не лемки, є і не слов'яни, але, що цікаво, ці науковці (і не лише

лінгвісти), щоб краще пізнати об'єкт досліджень, не лише бувають
на Лемківщині, але й часто опановують лемківську мову.
А взагалі, якщо вже ми торкнулись цієї теми, варто сказати, що

до збереження і розвитку усього лемківського долучилося багато
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людей, які не мають лемківського походження. З однієї сторони,

прикро, що самі лемки часто байдужі

до свого, натомість інші

.. .1стор11,
...
.
.
ремонтують лемювсью цвинтар,, реставрують церкви, досл,джують
вивчають

в

.
арх1вах

.
важлив1 документи
.
.

.

лемк1всько1

лемківський іконопис чи особливості мови. Але, з іншо°і сторони, це

.

. ..

.

вказує, якою ц,нною для свпу є культурна спадщина лемюв, ,х мова,

якою важливою у європейському контексті є їх історія.
Дуже сумно, що цю книгу вже не може взяти в руки сам автор

-

Петра Кирпана вже немає з нами. Що ж, так воно є: старше покоління

відходить, зробивши своє (а може, чогось і не встигнувши). Але
кожен з молодих може продовжити справу, може йти далі. Тепер
все залежить від вас, шановний читачу. Ви виходите з книжки про

лемківське село Тилява, але перед вами

- увесь лемківський світ. І

це вже від вас залежить, яким ключем і яку браму ви відкриєте, з
якого боку ви увійдете у цей світ, і куди проляже ваша путь. А ми,

упорядники, бажаємо вам щасливо°і дороги і нових звершень!
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Центр села на кадастровій мапі Тиляви

1818р.

Фрагмент мапи, яка зберігається у Центральному державному
історичному архіві Украіни, м. Львів.
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Додатяи
Список тилівців за йосифінською метрикою

за номерами будинків

1

Дримак
О раз

2
3
4
5

Рішко Тимко

Гриц,

Михайло

Миколайчик

Василь

29

Лазорчик

Матвій

ЗО

Гіляр Андрій

Рішко Данко

З 1 Губик Гриц

Г алайда Штефан

32 Рубишин Юрій
33 Войцьо Федір

Галайда Яцко

6 Шклярський Данко
7
8 Бакан Іван
9 Длугош То маш
1О Войцьо Іван
11 Храпко Яцко
12 Лейбович Мендель
13 Длугош Т омаш, старш.
14 Длугош Якуб
15 Юдкевич Якоб
16 Носович Мендель
17 Длугош Шимон
18 Русин Дмитро
19 Кирпан Яцко
20 Кирпан Дмитро
21 Кирпан Онуфрій
22 Кирпан Тома
23 Кирпан Андрій
24 Казимірчик Василь
25 Лазорчик Анна

26
27 Губик Миколай
Казимірчик

28 Губик Іван

Матвій

34 Войцьо Іван

35
36 Кукуляк Гриц

37
38

Радоцинський
Лазорчик

Петро

Анастасія

39
40

Лазорчик

Анастасія

41 Яцко Грабко
42
43
44
45
46
47

П ар ох і я
П ар ох і я

Ружила Лешко
Судя

Єва

Малик

Петро

48
49

Мелидупа Штепан
Ватралик

50

Го цко

Василь

І ван

Гусар Федір

51
52
53
54
55

Войцьо

Іван

Леrа Палагія
Леrа Тимко
Луга Яцко
Кукуляк

Адам
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56 Судра Федір
57 Мицко Федір
58 Ружило Павло
59 Гавриляк Федір
60 Гавриляк Лука
61 Панцьо Василь
62 Панцьо Іван
63 Панцьо Ксеня
64 Пушкар Кузма
65 Пушкар Іван
66 Пушкар Іван
67 Дехняк Антон
68 Пушкар Іван
69 Грешняк Фед
70
71 Рішко Лійка
72 Рішко Михайло
73 Дулемба Антоній
74 Васенда І ван

75 Васенда Данко
76 Свягла Гриц
77 Свягла Михайло
78 Адамчак Петро
79 Федак Іван
80
81 Ружила Михайло
82 Целяк Іван
83 Білица Гриц
84 Білица Штефан
85 Гавриляк Іван
86 Білица Прохор
87 Гавриляк Данко
88 Білица Матвій
89 Білица Іван
90 Врашкевич Войцех
91 Муляр Данко
Дримак

92

Яцко

Свягла Семан

Францисканська метрика

Гміна Тилява
Циркул Ясла

Податкова область Барвінок
Метрика Приходу Землі rміни Тилява

Село Тилява
Власник Вікентій Менцінський
Площа домова з городом

1. Войцьо Ясько
2. Білица Федор
З. Білица Михал

14. Свагла Гнат
15. Ришко Тимко
16. Васенда Тимко (?)
17. Васенда І ван
18. Ванца Іван
19. (старий номер?)

292

20. Рішко Іван
21. Білица Панько
22. Рішко Микола
23. Пушкар Демко
24. Геренчак Яцко
25. Дохняк Гаврило
26. Пушкар Стефан
27. Пушкар Гриць.
28. Пушкар Теодор

ЗО. Гусар Василь

31. Панцьо Іван
32. Панцьо Демко

..

71. Губик Іван
72-73. Губик ...
74. Г елар (?) Мари я

33.ГаврилякІван

...

35.
36.
37.
38.

76. Лазорчик Мацєй
Гавриляк

-

Лешко?

Ватралик Іван

78.Казмерчик Ілля, Мария

Васенда Аким

79-80. Ябчанка Василь

Мі цко Теодор

40 Кукуляк Юрко
41. Лєrа Іван
42. Лєrа Іван
43. Лейчишин Федор
44 Рішко Гриць
45-46 Цирка Павел
47. ГоцкоІван
48. Драrан Ясько
49. Гусар Ілля
50. Драrан Ясько
51. Радоцинський Михал
52. Мало Іван
53. Судя Гриць
54. Фучила Андрій
55-56-57 - отець парох
58. Петрик Іван
59. Петришин Іван
60. Ватралик Яцко
61. Ябчанка Василь
63.
64.
65.
66.
67.
68.

Кукуляк Іван

Цирка Павел
Войцьо Іван
Войцьова Мария
Войцьо Іван

82.
83.
84.
85.
86.
8 7.

Кардаш Данко (Данило)

Dworski Browar
Кирпан Гнат

Миколайчик Онуфер
Войцьо Стефан
Миколайчик Онуфер і

співвласник Кирпан Микула

88. Кирпан Василь
89. Миколайчик Онуфер і
співвласник Кирпан Микула

90. Кирпан Василь
91-93. Кирпан Федор
94. Длуrош Андрій
97. Длуrош Андрій
101. Врашкевич (?) Яцко
102. Длуrош Андрій
112. Мадзярика вдова
11 З. Судя Андрій
114-115. Длуrош Андрій
116. Дохняк Ілля (Илько)
117. Бенда Семан
118. Длуrош Андрій
119. Дохняк Ілля

Гусар Ясько

70. Губик Іван

122 Галайда Дмитро
123. Рішко Михал
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124.

Войцьо Василь

125.Ядловський Федор

•

126. Войцьо Василь і Галайда Дмитро
127. Войцьо Василь
128. Миколайчик Онуфер і співвласник Кирпан Микула
129. Кирпан Василь
Нива Мшанка

1ЗО. Дримак Іван
134. Г алайда Дмитро
135.Миколайчик Михал

137. Грубий Яцко
138. Ватралик Ясько
ДВІР

140. Ябчанка Василь
141-142. Лазорчик Матвій
143. Кукуляк Іван
144. Ватралик Яцко
Нива Лука

159. Грус(?) Гриц???Гарасим
Нива на широкім

192. Гловацкий Василь
193. Панцьо Демко
193. Панцьо Демко
195 Гавриляк Іван
196. Куркуляк Семко
215. Ружилова Анастасія
217.
Пушкар Демко і співвласник Гжеспняк ???? Гресняк Василь
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Список назв хат в Тильові
Сахарчіна

Швагла

Федір

Сахарчіна

Швагла

Тимофій

З Вашинькова

Кирпан

Яків

4 Грубого

Грубий

Михайло

Швагла

Федір

Бендова

Бенда

Семен

Гриненькова

Гриненько

Михайло

Гойдичова

Гойдич

Федір

Губичкова

Губик

Андрій

Дзюганова

Шимчик

Дудурчіна

Васенда

1
2

?

5
6
7
8
9
1О
11
12
1З
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

?
?

Михайло
Михайло

Кажімірьова

Кардаш о ва

Кукуляк

Іван

Копчова

Копча

Константин

Крупийова

Крупий

Даниїл

Ксенина

Войцьо

Андрій

Кукулякова

Кукуляк

Григорій

Процканина

Ружила

Даниїл

Фучілова

Фучила

Іван

Ващакова

Гавриляк

Лешко

Гладкого

Гладкий

Федір

Гоцова

Васенда

Михайло

Дохнякова

Дохняк

Гаврило

Процкова

Пушкар

Панькова

Панцьо

Панько

Бабийова

Панцьо

Михайло

Панцьова

Панцьо

Даниїл

Антоньова

Панцьо

Даниїл

Адамчакова

Адамчак

Адам

ЗО Штельмахова

Юровський

Андрій

31 Ватральова
32
33 Артемова
34 Феда чч і на

Ватралик

Федір

Геринчак

Даниїл

Рішко

Степан

?

?
(Яків)

?

Білиця

35

Пушкар

Іван

36 Пушкарьова

Пушкар

Степан
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3 7 Штефан цьова Рішко
38 Гришнякова
Рішко
Васенда
39 Вітова
40 Шваглова
Швагла
41 Андрийкова
Швагла
42 Ванюрикова
Гавриляк
43 Кудрявого
Кудрявий
44 Губичкова
Губик
45 Репуханців
46 Кобильова
Кобиля
47 Тимцянина
48 Ванишина
Турковський
49 Лазорчіна
Турковський
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
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Барткова
Совякова

Павло
Яків
Іван

Степан
Семен
Гаврило
Демян
Андрій
Василь
Федір
Василь
Іван

Тимофій
Васенда

Іван

Андрушьова

Федір

Глухого

Федір

?

Штахурова

Фучила

Петро

Міжьова

Зьвіринський

Яків

Терещіна

Кирпан

Іван

Тимкова

Фучила

Тимофій

Кирпанова

Кирпан

Михайло

Антоньова

Дідушевський Ілько

Крульова

Круль

Кароль

Пиртканина

Кукуляк

Микола

Яфимина

Губик

Андрій

Семанова

Гавриляк

Семен

Димочкова

Казмірчик

Василь

Старанкова

Губик

Павло

Данцихи

Войцьо

Михайло

Панькова

Фучила

Григорій

Колотили

Колотила

Григорій

Гусарчина

Ткач

Михайло

Ябчанкова

Ябчанка

Андрій

Водзікова

Водзік

Семен

Нянцьова

Ватралик

Степан

Петришиного

Лейцюсь

Федір

?

74 Ватраликова
75 Яцканина
76 Грицанина
77 Кощіна
78 Шимчікова
79 Бочарьова
80 Смеричанова
81 Ябчанкова
82 Гандякова
83 Михалишина
84 Рішкова
85 Юрова
86 Гриненькова
87 Вояччіна
88 Леrова
89 Шихного
90 Мальова
91 Баранякова
92 Кравчишина
93 Процкова
94 Білицова
95
96
97 Ванцова
98 Ванцова
99 Васендова ?
1ОО Васендова
101 Ватральова ?
102 Галайдова
103 Гащіна
104 Геринчакова
105 Гойдичова
106 Голюти ?
1О 7 Драл ьова
108 Дримакова
109 Клярийчіна
110 Ковальова
111 Ковальова

Ватралик

Микола

Войцьо

Григорій

Лазорчик

Андрій

Юровський

Андрій

Шимчик

Петро

Бочар

Людвік

Ябчанка

Андрій

Білиця
Швагла

Семен

Турковський

Михайло

Лейцишин
Андрій

Микола
Кирпан

?

Андрій

Мальо
Ніжинський

Василь

Білица

Гнат

Білица

Іван

Білица

Михайло

Білица

Микола

Білица

Андрій

Ванца

Степан

Васенда

Федір

Васенда

Андрій

Ватраль

Геринчак

Даниїл

Гойдич

Федір

Голюта
Білица

Дохняк

Михайло

Лазорчик

Федір
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112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
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Ковальова

Лазорчик

Катерина
Антон

Ковальчікова
Кукулякова

Кукуляк

Яків

Кукулякова

Кукуляк

Микола

Куку ля ко ва

Кукуляк

Федір

Лишканина

Гавриляк

Лидзікова

Водзік

Рішкова

Осух

Пєльова

Пєльо

Судьова

Розджільський

Ружилова

Ружила

?

Андрій

Антон
Григорій
Василь

Шимчикова

Свистакова
Семанканина
На Стешьані

Кирпан

Микола

Хавик
Фричова

Фрич

Чайова

Чая

Шклярського

Ядловський

Михайло
Іван

Шовтисова
Ядловського

Іван

Ядловський

Іван

Яценко
Яшьова

Юровський

Бендова

Бенда

Антошьова

Губик

Ватральова

Ватраль

Федір

Лийцюсь

Федір

Гловацький

Михайло

Г ловацьких

Іван

Кузьманина
Бохлі

Бохля

Гриненькова

Грининко

Михайло

Список батьків, які підписались в 1926 р. проти вивчення
польсько~

1

Адамчак

Анна

2

Білиця Леон

з

Білиця

Матвій

4
5
6
7
8
9

Білиця

Гнат

Білиця

Ксеня

мови

Ватралик

Анна

Ватралик

Теодор

22
23
24
25
26
27
28
29

Войцьо

Анастасія

10

Войцьо

Пайза

11

Васенда

Михайло

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Васенда

Анастасія

Васенда

Василь

Білиця Семен

Грининко Андрій

Гавриляк

Григорій

Гавриляк

Яків

Гавриляк Йосип
Г ойдич

Марія

Дохняк

Гаврило

Кирпан

Яким

Кирпан

Михайло

Копча

Данило

Казимирчик
Кукуляк

Яцко

Марія

Лазорчик

Гриць

Лазорчик

Катерина

Осух

Михайло

Пушкар Андрій
Пушкар

Степан

ЗО

Пушкар

Анастасія

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Роздільський
Ришко

Фенна

Ришко

..••

Василь

Турковський

Іван

Турковський

Василь

Фучила

Іван

Фучила

Семен

Ш вагла

Марія

Швагла

Гаврило

Юровський

Андрій

Юровська

Марія

Ядловська

Ксеня

Список прізвищ 30-х років ХХ ст.

1
2

Адамчак

з

Бенда

4
5
6
7
8
9

Білиця

10

Водзік

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

11

Гавриляк

22

Бартко

Бочар
Ванца
Ватралик

Ватраль
Васенда

Галайда
Геринчак
Гойдич
Голюта
Грининко

Гловацький

Губик
Дідушевський
Дохняк

Дримак
Казимирчик
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23

Камінський

24
25
26
27

Кобеля

Роздільський

Кирпан

38
39
40

Судя

Колотила

41

Турковський

Копча

42

Фрич

28
29

Круль

43

Фучила

Кукуляк

44

Хавик

зо

Лазорчик

Швагла

31

Лега

32
33

Лейцишин

45
46
47

34
35
36
37

Мальо

Ружила

Шимчик
Чая
Ядловський

Осух

48
49
50

Панцьо

51

Яценко

Лейцюсь

Юровський

Ябчанка

Рішко
Вважаємо, що тут доречно подати статтю про Тиляву, яка

міститься у <<Енциклопедичному словнику Лемківщини>> Івана

Красовського та Івана Челака (Львів, <<Астролябія>>, 2013).
Тилява

-

село в Короснянському повіті, Польща, розміщене вздовж

шляху на Дуклянський перевал над річками Панною і Мшанкою. За

переказами село існувало вже на початку ХІІІ ст. і називалося тоді Тернява
(мабуть, від <,тернини,>). Походження пізнішої назви не з'ясоване.

Найстарша історична згадка про Тиляву відноситься до

1486 р.,

коли

село перейшло у власність якогось Якова. І. Шарано вич у творі <,Погляд

на руські бенефіції,> згадує оригінал документу Єви Шиковської з

-

15 37 р.

<,власниці Івлі, Гирови, Мшани, Тиляви,>. Отож, привілей на церкву і

парафію в Тиляві напевно існував ще раніше. Пізніша грамота від 26
березня 1633 р. відноситься до грунтового посідання місцевої парафії.
Про дальший розвиток села брак вірогідних відомостей. Селяни
показували місця, де стояв фільварок (<,двориско,>), місце за потоком, де

була перша дерев'яна церква. Найдавнішими мешканцями Тиляви були
родини Пушкарів і Дримаків. Селяни займалися рільництвом,

тваринництвом, а також лісовими роботами. За Йосифінською метрикою

1787 р., в селі на той час жили родини з прізвищами: Адамчак, Бакан,
Балиця (5), Васенда (2), Ватралик, Войцьо (4), Гавриляк (4), Галайда (3),
з
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Галька, Гіляр, Гогуляк, Гоцко, Грабка, Грешняк, Губик
Дримак

(3),

Дулемба, Казимірчак

Кузьма, Лазорчик

(2),

Леrа

(3),

(2),

Кардаш,

(3), Гусар, Дехняк,
Кирпан (4), Коrугяк (2),

Мадера, Мадяра, Малик, Махельський,

(2), Миколайчик, Мицко, Ораз, Панцьо (3), Петришин, Пушкар
(2), Радоцинський, Рубишин, Ружила (4), Русин (2), Гушко (5), Свягла (4),
Сивулич, Судя (2), Сульський, Тесяк, Федак, Фучила, Храпко, Цирка,
Мелидупа

Шкілярський.

У другій половині XVIII ст. в селі побудовано кам'яну церкву (1787), на
початку ХІХ ст. дерев'яну однокласну школу з помешканням для вчителя,

а в

1911

р. муровану чотирикласну школу. Першим вчителем був М.

Копчак, який працював тут

50

років і зробив багато для піднесення

культури села. Його працю продовжили й. Байка, Т. Фучила, М. Федорко.
У 1908 р. а в селі засновано читальню Качковського, у

1912-1914 рр. для
читальні побудували двоповерховий мурований будинок. У 1880 р. в
селі жило 851 мешканців, з них 802 греко-католики, 22 римо-католики,

1 протестант і 26 жидів. У селі були два шевці, один кравець, два колодії,
п'ять теслів, два ковалі, різник, мельник, слюсар. Село славилося садами.
Значна частина селян наприкінці ХІХ-го і на початку ХХ ст. емігрувала за
океан.

Перед І світовою війною Тилява була головним в околиці осередком
<<староруського>> руху. Група селян (Я. Пушкар, Г. Панець, Я. Кирпан) у

1911

р. поїхали до Києва, щоб встановити контакти з осередком

православного релігійного жипя.

Під час важких боїв в пору Першої світової війни село було спалене
мадярами. Тилівчани розійшлися по сусідніх селах, частину їх жандарми
вигнали в Угорщину. Пароха К Коциловського, вчителя М. Копчака та
господарів Я. Пушкаря, Я. Кирпана і М. Кирпана австрійці вивезли до

Талергофу. М. Кирпан там загинув. Після боїв селяни повернулися і почали
відбудовувати село.
За ініціативою С. Геренчака, Г. Фучили, А. Дохняка, І. Ядловського
та С. Свягли у

1927 р.

засновано кооператив <<Кооперативна любов>>, У

1935 р. мешканці поновили працю читальні, організували сільський хор
під керівництвом М. Панця. Селяни висrупали проти полонізаційної
політики Польської держави, домагалися, щоб у село прибув учитель
лемко М. Федорко.

Село Тилява відоме гострими релігійними конфліктами між лемками
православними і лемками греко-католиками. На селянському вічу

16
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листопада

1926 р. ухвалено, що Тилява і сусідня Терстяна переходять на

православ'я.

Ці конфлікти супроводжувалися взаємними образами, бійками,

розбиванням церковних замків, нищенням церковної облади.
Під час Другої світової війни багато молоді німці вивезли на примусові

роботи до Німеччини, чимало селян села арештувало гестапо. У
концентраційному таборі в Освєнцімі загинув В. Билиця. У селі діяла
комуністична підпільна група, якою керував Г. Водзік.

У 194 5 р. майже всіх лемків депортували до УРСР, в Івано-Франківську
та Тернопільську області. Частина живе на Львівщині. Дехто з дітей
виселенців закінчив вищі школи.

Тепер у Тиляві, за винятком кількох лемківських родин, живуть поляки.

Церкву переобладнано на костел, добудовано православну капличку.
Подаємо нижче також відповідний фрагмент з путівника Вітольда
Гжесіка і Томаса Трачека <<Низький Бескид. Від Команчі до

Бортного.>>. Книжка вийшла у
а в українському перекладі

1997 у Варшаві, у видавництві <<Край>>,
- у 2011 році у Львові, у видавництві

<<СПОЛОМ>>.

Тилява

Перша згадка про Тиляву походить з

1486 року, коли село перейшло

як застава у володіння холмського каштеляна Якуба з Міжгір'я. Засноване

r

волохами. У XVI ст. село стало власністю родини уччі

(Gucci). Перший

15 37 р. Парафія тилявська
поширювалась і на Терстяну. Від 1591 р. Тилява була маєтком
Менциньських, напри кінці ХІХ ст. - братів Тонет (Thonet). У селі здавна
привілей для тутешньої церкви даний з

існував тартак, розбудований братами Тонет у величезний заклад (річна
продуктивність близько 40 тисяч балок на пиломатеріяли. Виробництво
сірників).

Мешканці Тиляви, Мшани і околиць виготовляли гонт. Продуктивність

- 1,5 млн. штук на рік. Багато гонту продавали до сіл з південного боку
Карпат.

Село має легенду, начебто одни з мешканців, Міхал Ришко, убив у
суперечці за грунт місцевого пароха, після чого Тилява тривалий час не

мала священика, а на поблизькому пагорбі Кичера виникла трясовина,
що ніколи не висихала. Після перерви першим парохом став син

302

тилявськоrо

господаря,

що

закінчив теологію і вернувся у
село нк духівник.
У

1880

р. у селі мешкало

особа, з них

802

851

греко-католики,

22 римо-католики. 1 протестант і
26 жидів. Туг було багато майстрів
- два шевці, один кравець, два
стельмахи (возороби), п'ятеро
теслів, два ковалі, один різник, два
боднарі, один мельник, один
слюсар. Село славилося також
прекрасними садами.

У час Першої світової війни

навколо села точилися затяті бої.

Православна церква

Мешканці дуже постраждали:

Різдва Пресвятої Богородиці,

кількох вивезено до Талср

гофа, решту депортовано до
Словаччини, будівлі спалено.
Пізно восени

1914

р. австрійці

змушені були покинуrи село п~ГJ;

розібрана після Виселення
мешканців Тиляви.
Джерело:

http://www.lemko.org/wisla /
таІотісе І tylava-or.jpg

наступом російського війська (після битви за гору Діл). Мешканці
повернулися на батьківську землю аж у травні

1915 року.

Тилява була першим на Лемківщині селом, мешканці якого

перейшли на православ'я. У

1926

р. дійшло до непорозумінь між

парафіянами і греко-католицьким священиком. Безпосередньою

причиною тилявської схизми (розколу) було те, що парох вніс зміни
у слова Літургії. Слова молитви під час Великого Входу: <•І всіх вас,

православних християн, да помянеть Господь 1ю царствії СВОЇ:\1»
замінив на <,І всіх вас, правовірних християн ...~. Можна здогадуватись,
що це була маніфестація антипатії до православ'я. Селяни обурились
і повчали священика, що негоже змінювати слова Святої Євангелії.

Коли ж парох і далі вживав змінений текст,

16 листопада 1926 року

скликано віче, на котрому постановлено, що ціла Тилява разом із
приналежною до парафії Терстяною переходять на православ'я. Греко
католицька церква потрактувала справу ~урядово•>, замість старатися
про примирення.
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Отож мешканці зібрали підписи під декларацією про перехід у
православ'я і на Різдво

1927 року запросили православного духівника.

Звичайно, церкви у Тиляві і Терстяні залишилися власністю греко
католицької церкви. Розпочалися вламування до церкви. Наприклад,

серпня

4

1927 р. відбувся так званий бабський напад на плебанію в Тиляві,

під час котрого парох мало не загинув. Нарешті православні вибудували
тимчасову церковцю з дощок на відкосі, північніше від перехрестя доріг
на Мшану і Дуклю, там, де тепер стоїть великий дерев'яний руський хрест,

поставлений у 55-ту річницю повернення лемків до батьківського
православ'я. На православ'я перейшли майже всі мешканці Тиляви і
Терстяни, згодом схизма поширилася на сусідні Смеречне і Вільшню.
Греко-католицька парафія продовжувала функціонувати, але при ній
залишилася жменька людей.
Під час Другої світової війни, в липні

1944

р., партизанський

радянсько-лемківський загін мав битву із гітлерівцями на поблизькій
горі Дзюрч

(585 м). Тоді загинув командир - радянський офіцер Александр

Бурдов. Німці у відплату за дії партизан розстріляли на схилах Дзюрча

20 комуністичних в'язнів з Ясла. Біля шосе Терстяна -

Тилява є таблиця

на їх пам'ять.

Після війни лемків виселено, здебільшого на західні землі, понад десять

родин до Радянського Союзу. У 1956-58 роках сюди повернулися 31 особа.
У Тиляві є церква Різдва Богородиці, що з

1945 р. виконує функції

парафіяльного костела Вознесіння Матері Божої. Святиня була

збудована у

1787

р., вежу добудовано у

1879

р., у

1968-72

роках

проводився капітальний ремонт. Церква мурована з каменю, опалублена,
тридільна, традиційно орієнтована на схід. Усередині цінна

XVIII

ст.

долівка (підлога) з пісковику. Над навою парусне склепіння. Зберігся
повний іконостас. Намальовані на блясі ікони походять, напевно, з

1908

р. У ряді намісних ікон є св. Миколай, Матір Божа Одигітрія,

- 12 образів
із життя Христа і Марії та Остання Вечеря. У ряді Деісуса - 12 апостолів
і Великий Архиєрей Христос. У звінченні 6 медальйонів із парами
пророків та силуетна виконана група Страстей - Христос на хресті,

Благословляючий Ісус, Різдво Богородиці. У ряді празників

Матір Божа і св. апостол Йоан. На парапеті хорів поміщена сучасна з
іконами картина Хрещення Русі. У церкві стоять лави пізнього ренесансу

середини

XVII ст., виконані короснянськими різьбярами, перенесені з

костела в Іваничу.
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Неподалік від входу до церкви розташований цвинтар. Туг є лише
кілька могил початку ХХ ст.

2 км на схід від Тиляви при дорозі до Команчі знаходиться
другий за величиною заповідник у Низькому Бескиді - <<Поворот Яселки>,)
(rezerwat przyrody Przelom Jasiolki), утворений у 1976 р. У цьому місці
Близько

Яселка утворила ущелину, протискаючись між схилами гір Петрусь і
Остра. Заповідник простягається від гирла ріки на півдні аж до верхів'я

Осгрої, охоплюючи весь лісовий комплекс, що змінює свій характер разом
із висотою терену

-

від надрічкових лугів із заростями купинника і

мішаним листяним лісом, в якому ростуть граби, дуби, липи, клени, ясени
і явори, а також характерний для вищого рівня Низького Бескиду

карпатський бук.

Над Тилявою, на південних схилах Блудної

(565

м)

13

серпня

1942 р. гітлерівці розстріляли 500 жидів з Риманова, Дуклі й Яслиськ.
На місці страти стоїть пам'ятник, який нині рідко відвідують. Щоб його

знайти, треба біля рибного господарства у місці виразного зниження
дороги між Барвінком і Тилявою звернути з шосе на захід; через метрів

250 перейти через місток на Широкому потоці, через наступні 200 м за
сrавами, шукати дорогу з бетонних плит вліво, котра через метрів двадцять
приведе до могили з написами єврейською та польською мовами.
Фрагменти із шематизму Апостольської Адміністрації

Лемківщини за 1936 рік.

( Шематизм

Греко-католицького духовеньства Апостольскої

Адміністрації Лемковщини. Львів,

1936,

накладом

Апостольскої Адміністрації Лемковщини)

По всесвітній війні почалося укладати нове житє і Лемки повільно до

него нагиналися. Аж вр.

1926 в селі Тиляві повстало непорозумїнє поміж

парохіянами і парохом. На біду не було чоловіка, що умів би піддати
спосіб примиреня. Справу трактовано урядово, не зважаючи на вимоги
часу. Тимчасом агітація роздмухала личні пристрасти, використала
актуальні закиди (українізація Лемковщини, опущене в богослуженях

слова «православний>>, латинізація обряду і много, много інших) і так в

Тиляві прийшло дня

16 листопада 1926 до віча, яке ухвалило, щоби ціла

парохія Тилява з дочерною Терстяною перейшла на схизму. Так в Тиляві
запалився релігійний огонь ворожнечі.
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Другий такий огонь вибухнув на другім кінци Лемковщини в Королеві
рускій, таксамо на підложу місцевих відносин. Від тепер взялися до

погубноі роботи ріжні агітатори і спроваджені ба110шку, що наче цигани
їздили по селах на фірах, відправляли богослуженя під голим небом та
виголошували агітаційні промови, щоби зловити декого <<На прадідну
віру,>. Сей рух не пощадив навіть таких сіл, де були парохами священники
руских переконань, мовляв: для ідеі нехай пропадають одиниці. Годі тут

наводити звірства, які апостати уважали за геройство. Так було аж до р.

1930. Тоді дві обставини привели тих, що лишилися при руско-католицкій
Церкві до опамятаня: 1) що церкви і приходске майно не переходить на
власність відступників,

2)

що буде заснована нова єпархія для

Лемковщини. Се послідне протяглося досить довго. Виділене Лемковщини

від Перемискоі Епархії послідовало в той спосіб, що Апостольский
Престол в порозуміню з Високим Правительством Річпосполитоі
Польскої декретом св. Конгрегації для Восточноі Церкви з

10 лютого

1934 Quoaptius consularet вилучив девять деканатів: буківский, горлицкий,
грибівский, динівский, дуклянский, короснянский, мушинский,
риманівский і сяніцкий яко окрему область, якою має управляти
Апостольский Адміністратор

ad Nutum S. Sedis. Першим Апостольским

Адміністратором зістав іменований о. др. Василій Масцюх з осідком на
лемковскій земли в Риманові-Здрою.

Тилява

(Tylawa, с. Ц(ерква). Рожд(ества). Пр(есвятоі). Богород(ицz).
мур. 1787" ідн. 1908. і 1931. Доч(ірня). Терстяна (Trzciana) с. відд. 6 км.
Обі ц. всередн(ьому), стані Місц. Дукля (Dukla) містечко вщц. 11 км. Цергова
(C-ergowa) с. відц. 12 км. Ясьонка Oasionka). відц. 6 км. Рівне (Rowne) с. відц. 18 км.
Ч(исло). Д(уш). гр(еко)-кат(аликів) 31 +4=35; Лат(инників) 11+ 1=12;
Неспол(учених). (маються на увазі православні

900+400=1300;

Ізр(аелітів).

-

упорядник)

0+4.

Парох: о. Максиміліян Дуркот, р( оджений).

1868, р(у)к(оположений).

1892, ін. 1936"
Вк. вислуж. декан дуклянскій, совіти. Ап. Адм.

Лат. парох: о. Іоан Тенча в Дуклі.
Право патрона почиває.

Школи:

2 і 1 кл. двояз. о 2 і 1 силах. В Тиляві: Чит. ім. Мих. Качковского

з власною хатою; Кооп. <<Кооперативная Любовь" підч. Р. С. Р. К

Прих. дім дер. зб. 1926 о 6 комн., кухні і спіжарні, невикінчений"
Екон. будинок мур. 1926 в лихім стані. Керниця добра.
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Будов, площі 20 а, 18 м 2 ; агор. 50 а, 03 м 2 ; поля 32 га, 45 а,. 86 м 2 ; лук 11
га, 04 а, 62 м 2 ; ліса 4 га, 41 а, 89 м 2 ; пасов" 6 га, 72 а, 13 м 2 ; поля 7 га, 75 а, 09м 2 ;
лук 1 га, 32 а, 61 м 2 ; пасов. 5 га, 89 а, 69 м 2 ; ліса 79 а, 40 м 2 •

32 км. СудДукля (Dukla) 11 км. Почта,.
телєф., телєгр. Барвінок (Barwinek) 3 і пів км. Желізн(иця). Івонич
(Iwonicz) 26 км. Найбл. гр. кат. приходство в Зиндрановой (Zyndranowa)
4 і пів км.
Стар(оство). Коросно (Кrosno)

15 37 р ..
За Ізид. Шараневичем з твору п. з.: <,Rzut oka na beneficyaru sk іе ...р ag .
4. наводить ю о. Юліян Никорович словами: <,Oryginal zachowany w с. k.
prokuraturze skarbowej we Lwowie z r. 15 37 (feria tertia proxima ante festum
pentecostes) wystawiony w Iwli przez Ewe Szczykowska, dziedziczke Iwli,
Hyrowy, Mszany і Tylawy <,viso privilegio scultetivo super synagogam...>> З того
Найстарша згадка о церкві в Тиляві походить з

слідує, що солтискій привілей на цервов і парохію в Тиляві походить єще

15 37 р., бо тодішна властителька Тиляви, Ева Щиковска
<,viso>> покликуєся в згаданой своєй грамоті на него, яко на

з часу перед
висловом

конкретний істнуючій документ.
Пізнійша грамота, що відноситься до матеріяльного і грунтового

випосаженя парохії в Тиляві, походить від властителя місцевих дібр Іоана

Менцінского з дня

26. ІІІ. 1633 р. Про дальший розвиток села і парохії в

Тиляві брак певних звісток Показують лише Тилявяне місце, где давнійше
стояли в Тиляві двірскі забудованя або т. зв. <,двориско>> і площу за потоком
на всхід від села, где стояла первісна деревляна Тилявска церков.

До первісних мешканців і солтисів в Тиляві належать безперечно роди
Пушкарів і Дримаків, які єще і тепер належать до найзаможнійших
господарів села.

Перед всесвітною війною була Тилява найголовнійшим на цілу
околицю осередком того руху, під стягом якого гуртовалися тут
приклонники староруской, національной орієнтаціи.

Маніфестоване своїх живих симпатій до Росіи, до єй національной

релігіи і культури було тут на кождім кроці виразне й недвозначно
марковаке. Найкрасшим доказом того були передвоєнні поіздки
визначнійших Тилявян як прим. бл. п. Яцка Пушкаря, Петра Панця і других
на спілку зі Святківчанами (приміром, з Колдрою) з прощею до Києва до
тамошних осередків реліг. православного житя.
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Тому, що в часі всесвітної війни в Тиляві був предвиджений
війсковими властями завзятий бій, Тилявяне, через стрічу з війсками
тяжко потерпіли. І так визначнійших мешканців Тиляви, як і єй б. пароха,
о. Кирила Коциловского, учит. Михаїла Копчака і згаданого господаря
Яцка Пушкаря вивезли і заключили австрійскі власти в Талєргофі, опісля

з наближенєм воєнного фронту депортовали всіх мешканців села на
Угорщину а саме село разом з приходством спалили і майже зрівнали
з землею.

Туг після кількадневной арматной підготовки відбувся зимою з

1914

на 1915-ий рік серед несамовитих криків, страшних зойків і окликів
<<урра,> - кровавий, рукопашний бій на горі, званій ~Діл,>, по котрім Москалі
виперли і прогнали Австрійці в за тогдішний, угорскій кордон.
По устуrmеню весною

1915 р. вслідствії горлицкого пролому воєнного

фронту з Лемковщини на всхід, повернули Тилявяне на свої румовища і

розпочали господарско-мешкальну відбудову села. Повернувший з
Талєргофу о. парох поставив на приходскім подвірю власним коштом
малий мешкальний будинок. Однак підірваний талєрговскими злиднями
і гризотою з непоправними та зіпсугими на війні парохіянами, вкоротці,

бо в.

1924 р. розпращався з житєм. А по єго смерти парохіяне лишилися

без пастиря, котрий мав би на них вплив. Довго в Тиляві всіляко

колотилося, аж дня

16. ХІ. 1926 р. відбуго велике віче, на якім ухвалено,

що Тилява і Терстяна переходять на російске православіє. Потім почато
збирати підписи на деклярацію за переходом Тилявян на <<православіє».

На Різдво

1927 р. спроваджено схизматицкого духовника до Тиляви і т.

зв. <<Православіє,> з всіми своїми наслідками для Тиляви стало довершеним

ділом. Вслід за тим зачалися розбиваня церквей в Тиляві і Терстяні а

іменна дня 6. І.

1927 р" 7. І. 1927 р. 8. IV. 1927 р. під кличем <<Матер Божа
отворила церков>>, та дня 3. VII. 1927 р. в Тиляві і дня 14. П. 1928 р. в
Терстяні, яких короною був уряджений дня 4. VII. 1927 р. т. зв. <<бабский
напад>> на гр. кат. приходство в Тиляві. В часі того нападу парох мало не
стратив житя.

Історичні метрики в Тиляві пров. від
затратився.
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1842 р. Першій том в часі війни

Дорога до Дальови. Міст понад річкою Панною
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