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«Будь-який елемент, будь-яке джерело, що допомагає зберігати 

різноманітність української культури - має свою вагу, свою важливість» 

(Микола Мушинка) 

ВСТУП 

Актуальність теми визначається потребою комплексного висвітлення 

специфіки народної музичної культури етнічних груп лемків і русинів 

Карпатського регіону в контексті ідентифікаційних процесів ХХ-ХХІ століть. 

Консолідація українського етносу як у межах країни, так і поза її 

кордонами, завжди залишалася актуальною проблемою в історії та культурі. 
Історико-культурна своєрідність гірського населення Українських Карпат, а 
саме етнографічних груп (субетносів) гуцулів, бойків, лемків та ін. зумовлена 

рядом чинників (спільна самоназва, географічне разташування, історичні 

особливості розвитку, їх політичне та соціальне становище, діалектні 
відмінності мови, традиційно-побутові особливості, що прослідковуються в 

одязі, житлі, фольклорі, звичаях, обрядах, народній музиці, декоративно
прикладному мистецтві), а також впливом сусідніх народів (поляками, 
словаками, .-чехами, румунами, угорцями). Їх самоідентифікація була і 
залишається об'єктом пильної уваги політиків, ідеологів, культурологів і 
мистецтвознавців. 

Особливим геокультурним простором буття субетносів постає 
Карпатський історико-етнографічний регіон на пограниччі Словаччини, 

України та Польщі. У межах нього вирізняють Прикарпаття, Карпати (гірські 

території кількох європейських держав), Закарпаття. Динаміка міжетнічних 

взаємин цього регіону відбувалася у контексті складних геополітичних змін в 

історії Центрально-Східної Європи, зокрема територіально-адміністративного 

устрою, що зумовив і складні суспільно-культурні модифікації. Етнонаціональні 
спільноти Карпатського регіону постійно перебували в полоні пошуку власної 

етнічної приналежності, а звідси й ідентифікації, котра відображалася у 
збереженні мовних, етнологічних, фольклорних, ментальних, життєвих 
пріоритетів. 

Окремі частини Карпатського регіону входили і до Лемківщини - як 

окремої території, де проживають обабіч головного Карпатського хребта від рік 

Сяну із Солинкою на сході до Попраду з Дунайцем на заході, між польським та 

словацьким народами, автохтонні лемки - найзахідніша гілка українського 

народу. Незважаючи на те, що лемки чинили стійкий опір асиміляційному 
тиску, особливо поляків, все ж до середини ХХ ст. втратили значну частину 
своєї території. Нищівної непоправної шкоди самобутній культурі лемків 

завдала депортація 1944-1946 рр. на терени УРСР, а також операція «Вісла» 
(194 7 р.), внаслідок якої лемківські родини було переселено на північно-західні 
землі Польщі і розселено окремими родинами між польськими поселенцями. 
Північна Лемківщина була заселена польськими верховинцями, а більшість 
земель залишилась пусткою. 

Натомість на території колишньої Карпатської Руси, поряд із іншими 

народами, протягом століть мешкали русини-українці, які й до сьогодні 

проживають у понад 230 населених пунктах Пряшівщини Північно-Східної 
Словаччини вздовж словацька-польського державного кордону, а також у 
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західній частині Закарпатської області. Між словаками та русинами-українцями 

не було жодного мовного бар'єра, а історична закономірність позначила їх 
спільною долею в боротьбі за збереження національної самобутності та 
соціальної справедливості. 

Розмежованість українського народу та й окремих субетносів поміж 

різними політичними утвореннями, в умовах багатовікового періоду 

бездержавності, призвела до різних самоідентифікаційних назв, які 
закріпилися в науковій історичній, етнографічній та фольклористичній 

літературі. Депортаційні і політичні процеси ХХ ст., що призвели до 

розмежування лемків і русинів кордонами різних держав, мали катастрофічні 

наслідки. Через тривалі ідеологічні заборони радянського періоду національно

культурна панорама розглядалася крізь призму загальних уніфікаційних 

підходів. Проте, з встановленням Української Незалежності чітке визначення 

етнічних і культуротворчих чинників буття лемків і русинів набуло потреби в 
об'єктивному аналізі та актуальному узагальненні. 

Складним та неоднорідним явищем з кінця 80-х рр. ХХ століття й до 
сьогодні є розвиток карпаторусинського руху, популярність якого зростає у 

Словаччині, Польщі, Хорватії, Сербії, Канаді. За словами дослідників, це 

відбувається не лише завдяки «активності» русинських діячів, це - наслідок 

бездіяльності України у такій ситуації. Протягом останньої чверті століття 

українська ідентичність для місцевого населення ставала менш привабливою, а 

тепер на Україну наклався ще й образ країни, у якій триває війна (Б. Гальчак). 
Нині етнографічну групу лемків і русинів слід сприймати не з погляду 

загрози втрати своєї культурно-мистецької спадщини, а як збереження 

етнонаціональної ідентичності, незважаючи на тенденції асиміляції в 

Словаччині та Польщі. З огляду на складний історичний період ХХ - початку 
ХХІ століть, позначений значними соціокультурними трансформаціями, 

впливом атеїстичної ідеології, заборонами святкувань і збереження народних 

обрядів, зміною динаміки міграцій (як добровільних, так і примусових), 
урахуванням політичних факторів, загальних процесів урбанізації і глобалізації, 
саме в умовах незалежної України постала можливість системного наукового 
осмислення етнокультури лемків і русинів Карпатського регіону, а саме її 

народної музичної компоненти. 

Метою дослідження є визначення специфіки буття музичн'ої культури 
лемків і русинів Карпатського географічного ареалу упродовж ХХ - початку 
ХХІ ст. у різноманітних формах його функціонування (збереження, 
відродження, трансформація) як чинників культурної ідентифікації. 

Відповідно до мети вирізняються такі завдання дослідження: 

• проаналізувати джерелознавчу базу дослідження; · 
• упорядкувати історіографію вивчення народної музичної культури 

лемків і русинів Карпатського регіону; 

• узагальнити теоретичні принципи та методологічні засади дослідження 
народної музичної культури пограниччя; 

• систематизувати історичні відомості щодо поселення й міграції 

етнічних груп українців у Карпатському регіоні; 

• окреслити проблематику суспільно-політичних напрямів русинства, 
карпаторусинства,неорусинства; 

• з'ясувати специфіку національно-культурної ідентичності на пограниччі 
країн Карпатського регіону; 
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• дослідити пріоритетні жанри обрядової та необрядової пісенності 
лемків і русинів та динаміку їх побутування на території Польщі, Словаччини та 
України з кінця ХХ до початку ХХІ ст.; 

• розкрити характерні риси жанрової палітри лемківсько-русинського 
музичного фольклору як основи ідентифікації та самоідентифікації українців 
Карпатського регіону в період сьогодення; 

• виявити тенденції трансформації лемківської пісенної культури на 
прикладі творчості провідних мистецьких колективів та окремих виконавців 
України, Польщі, Словаччини; 

• простежити трансмісію фольклорної традиції лемків і русинів в 
українській культурі Карпатського порубіжжя; 

• висвітлити особливості збереження та практичного використання 
народного музичного інструментарію пограниччя України / Польщі / 
Словаччини; 

• здійснити системний аналіз функціонування лемківських і русинських 
фольклорних фестивалів; 

• охарактеризувати суспільно-культурну діяльність товариств і 
організацій лемків і русинів на регіональному, всеукраїнському, міжнародному 
рівнях в Україні та за кордоном; 

• комплексно представити музейництво як засіб і форму збереження 
лемківсько-русинської духовної і матеріальної культури у світі. 

Об'єкт дослідження - народна музична культура на пограниччі України, 
Польщі та Словаччини ХХ-ХХІ ст. як системне явище. 

Предметом дослідження є народна музична культура лемків та русинів 

Карпатського регіону в контексті збереження їх ідентичності в складі 
українського етносу упродовж ХХ - початку ХХІ ст. 

Хронологічні межі роботи охоплюють ХХ - перші десятиліття 

ХХІ століть. 
Основними географічними ареалами в роботі визначено місцевості 

компактного проживання лемків і русинів в Україні, Польщі та Словаччині. 
Джерелознавчою базою дослідження слугували: 

• фонди Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, 

Українського центру науково-технічної та економічної інформації, Івано
Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І. Франка; Музею 
української культури у Свиднику (Словаччина); Історичного музею в Сяноку 

(Польща); Музею лемківської культури в Зиндранові (Польща); 
Монастириського обласного Музею лемківської культури; Музею під відкритим 

небом «Лемківське село» (м. Монастириська, Україна); Музею історії та 

культури села Люта (Закарпатська обл.); Краєзнавчого музею та Музею 

народної архітектури та побуту (м. Ужгород, Закарпатська обл.); Музею 
етнографії і художніх промислів Академії Наук України у Львові; Львівського 

історичного музею та ін.; 

• наукові та періодичні видання України («Дзвони Лемківщини», 
«Лемківський календар», «Джерело», «Унікум»); Словаччини («Науковий 

збірник Музею Української культури у Свиднику», «Нове життя» , «Дукля», 
«Бесіда»); Польщі («Наше слово», «Ватра», «Український альманах»); США 
( «Аннали Лемківщини», «Лемківщина» ); 

• приватні особисті фонди М. Мушинки, Ю. Швантнера, П. Бог дана 

(Пряшів, Словаччина), М. Сополиги, й. Вархола та Н. Вархол, І. Чижмара 
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(Свидник, Словаччина), Г. Карась, В. Дутчак, О. Данилів, В. Чабана, 
П. Чоловського, Я. Галик, І. Любчика (Івано-Франківськ, Україна); 

• матеріали веб-сторінок виконавців, колективів, громадських 

організацій, діаспорних осередків; 

• нотні фольклорні збірники та обробки народних пісень для різного 
складу; 

• аудіо- й відеозаписи сучасної концертної та фестивальної практики 
індивідуальних і колективних форм виконавства, поширених у середовищі 
лемків та русинів України, Польщі та Словаччини. 

Наукова новизна дослідження визначається комплексним осмисленням 

функціонування й трансформації народної музичної культури лемків і русинів 
Карпатського регіону в контексті проблем ідентичності. 

У зв'язку з цим у дослідженні вперше: 

• узагальнено історіографію з проблем дослідження музичної народної 
культури пограниччя країн Карпатського регіону, зокрема введено до 

наукового обігу періодику, біографічні праці, епістолярій, мемуаристику, 
джерелознавчий масив іншомовної (польської, словацької та ін.) наукової 
літератури, віртуальних джерел тощо; 

• актуалізовано й об'єктивно оцінено проблематику русинського, 
неорусинського, карпаторусинського напрямів у вивченні історії та культури 

Карпатського регіону; 

• системно представлено функціонування народної музичної культури 
лемків України, лемків Польщі та русинів-українців Словаччини, що охоплює 

музичні цінності та артефак:ги, види діяльності, суб'єкти діяльності, установи 
та соціальні інститути, культурно-мистецьке середовище; 

• представлено узагальнений широкий емпіричний матеріал (на основі 
власних інтерв'ю та спостережень за творчістю солістів та мистецьких 
колективів, аналізу аудіальних і аудіовізуальних джерел) лемківської та 

русинської народної музичної творчості; 

•виокремлено музичну фольклорну традицію як домінантний чинн~к 
ідентифікації та самоідентифікації українців Карпатського регіону, зокрема на 
території Польщі й Словаччини; 

• обrрунтовано засади трансформації музичної фольклорної. традиції та 
процеси її трансмісії в середовищі лемків і русинів ХХ - початку ХХІ ст.; 

• проаналізовано формування та напрями діяльності лемківських 
організацій України, Польщі, Словацької Республіки, Світової Федерації 
Українських Лемківських Об'єднань та ін., зафіксовану на численних 
міжнародних з'їздах, конгресах, конференціях; 

• репрезентовано різножанрову фольклорну т'ворчість мистецьких 
колективів лемків України ( «Бескид», м. Івано-Франківськ; «Студенька», 
м. Калуш, «Лемковина», м. Львів, «Радоцина», с. Пустомити Львівської обл. та 

ін.), лемків Польщі («Кичера», м. Легніца, «Грабовчани», м. Грабовніци, 

«Серенча», «Лемківський перстеник», м. Горлиці та ін.), русинів Словаччини 

(«ПУЛЬС», «Карпатянин-сеньйор», м. Пряшів, «Свидничанка», «Свидницькі 

гелігонкаре», «Маковичка», «rрдза» м. Свидник, «Лабірськь1 бетяре», м. Лабірці 
та ін.); 

• виявлено лемківська-русинську складову репертуару солістів і 

естрадних гуртів України та зарубіжжя (Анни Чеберенчик (Анички), Софії 
Федини, Лесі Мацьків (Лесі Горлицької), Галини Баранкевич, Оксани Мухи, 
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Христини Соловій, «Плач Єремії», «Піккардійської терції», «Kozak System», 
«Кораллі», Юлії Дошни, Марії Мачошкової, Ганни Сервіцької, Моніки 

Кондрачової та ін.; 

• систематизовано динаміку розвитку фольклорно-фестивального руху 
лемків і русинів в Україні ( «Дзвони Лемківщини» м. Монастириська, 

Тернопільська обл., «Гомін Лемківщини» м. Зимна Вода, Львівська обл., 

«Лемківскь1 пацюркь1» м. Монастириська, Тернопільська обл.), Польщі 
(«Лемківська Ватра» м. Ждиня, Польща, «Лемківська Ватра на вигнанні» 
м. Міхалове), Словаччині («Сьвіт під Кичером» с. Курів, Свята культури русинів

українців у Свиднику, Фестивалю фольклору русинів-українців Словаччини у 

Камйонці, Фестивалю виконавців народних та авторських пісень русинів
українців Словаччини «Маковицька струна» м. Бардіїв - м. Пряшів, Фестивалю 
духовної культури м. Снина); 

• проаналізовано тенденції збереження лемківськр-русинської духовної та 
матеріальної культури в музейництві країн Карпатського регіону та 

української діаспори: Музейний комплекс «Лемківське село» (м. Монастириська 

Тернопільської обл., Україна), Музей народної архітектури і побуту імені 

Климентія Шептицького - «Шевченківський гай» (Львів, Україна), Музей 

народної ~рхітектури (Сянок, Польща), Музей лемківської культури 

(Зиндранова, Польща), Музей української культури у Свиднику (Словаччина), 
Музей лемківського побуту (Команча, Польща), Музей народних музичних 

інструментів (Щидловци, Польща), Інтерактивний музей народних музичних 
ї'нструментів (Брутовце, Словаччина), Музей русинської культури (Пряшів, 
Словаччина), Український музей (Стемпфорд, США), Музей лемківської 

спадщини ім. Юліяна Тарновича-Бескида (Торонто, Канада). Також у роботі 

знайшло продовження вивчення феноменів ідентичності та пограниччя на 
прикладі Карпатського регіону, зокрема порубіжжя України-Польщі
Словаччини. 

Особисrий внесок здобувача. На основі опрацьованих джерел, особистих 
спостережень та узагальнень комплексно досліджено музичну фольклорну 
традицію лемків та русинів Карпатського регіону в контексті культурної історії 

лемків Польщі, лемків-переселенців України та русинів Словаччини упродовж 

ХХ- початку ХХІ ст. Усі наукові результати, викладені в монографії, отримані 
автором особисто. 

Теоретичну основу дослідження склали праці українських та 
зарубіжних дослідників з різних напрямів: 

• історико-теоретичного (Л. Белея, І. Буркута, І. Баната, Я. Галик, 

П. Герчанівської, Д. Гованської-Рейлі, Ю. Гошка, Т. Гуменюк, С. Дубіель
Дмитришина (S. Dubiel-Dmytryscyn), О.Кісь, І. Красовського, І. Лемкіна, 
І. Любчика, В. Міхнал (W. Michnal), І. Монолатія, М. Мушинки, В. Наконечного, 
М. Новакович, С. Павлюка, М. Сивицького, Г. Скрипник, М. Сополиги, 

Ю. Тарновича, М. Тиводара, І. Цепенди, І. Чулика, Т. Філіної, ін.); 

• мистецтвознавчого (О. Афоніної, О. Бенч, І. Бермес, П. Герчанівської, 

Т. Гуменюк, В. Дутчак, Г. Карась, Л. Кияновської, О. Козаренка, Л. Корній, 

М. Мушинки, О. Немкович, М. Новакович, М. Станкевича, О. Фабрики-Процької, 

А Фурдичка, М. Хая); 

• фольклористичного, етнографічного та К}'льтурологічного, зокрема: 
► традицій усної літературної народної творчості (Н. Вархол, Й. Вархола, 

М. Гиряка, В. Гнатюка, В. Гойсак, Й. Грушовського (J. Hrusovsky), Я. Гудакової 
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(J. Hudakova), М. Дмитренка, О. Зілинського, Р. Кирчіва, О. Кровицької, 
О. Кузьменко, О. Лісової, В. Міхнал (W. Michnal), М. Мушинки, Л. Мушкетик, 

С. Павлюка, О. Рудловчак, С. Садовенко, Л. Халюк, ін.), 
► специфіки музичного фольклору (Я. Бодака, В. Гнатюка, В. Гойсак, 

Я. Головацького, В. Гошовського, С. Грици, Й. Грушовського (J. Hrusovsky), 
Я. Гудакової (J. Hudakova), С. Деби, І. Довгалюк, І. Земцовського, О. Івановської, 
Г. Карась, І. Клименко, Ф. Колесси, О. Кольберга, Ю. Костюка, З. Лиська, В. Мадяр
Новак, О. Мельник, Ю. Млинарича, М. Мушинки, Й . Роздольського, С. Садовенко, 
О. Смоляка, М. Соболевського, О. Фабрики-Процької, Н. Федорняк, А. Фурдичка, 
І. Хланти, Ю. Цимбори, К. Чаплик, І. Чижмара, П. Чоловського, ін.), 

► функціонування обрядів, звичаїв, вірувань (Б. Баволяка (В. Bawolak), 
Р. Гузій, Н. Вархол, й. Вархола, М. Горбаль, А. Іваницького, І. Калиняка, 
В. Мадзіка, В. Максимовича, О. Маслея, М. Мушинки, В. Пилипович, Т. Саварин, 

Б. Тарасевич-Цісельської (В. Tarasiewicz-Ciesielska), О. Фабрики-Процької, 
В. Хомика, Т. Цимбал, І. Чурпека, О. Шевчук, М. Шмайди, ін.), 

► народознавства (Н. Вархол, И. Вархола, П. Герчанівської, В. Гошка, 
М. Сивицького, М. Сополиги, С. Павлюка, О. Фабрики-Процької, ін.), 

► питань етноорганології (Н. Гуляєвої, Н. Ганудельової, М. Горбаля, 
В. Дутчак, А. Душного, Б. Кіндратюка, В. Максимовича, Л. Пасічняк, М. Сметанки, 

О. Фабрики-Процької, М. Хая, І. Чижмара, В. Шостак ін.), 

► проблематики культурної ідентичності на пограниччі та в діаспорі 

(Г. Бабінського (G. Babinski), І. Бартмінського (J. Bartminski), Л. Вахніної, 
М. Гібернау, М. Голки (М. Golka), М. Гуль, Д. Демського (D. Demski), С. Дубіель
Дмитришина (S. Dubiel-Dmytryscyn), В. Кочана, О. Кривицької, І. Лисого, 
Н. Мадей, В. Макари, В. Моцока, М. Мушинки, Л. Нагорної, М. Новакович, 

М. Пецуха (М. Pecuch), О. Румянцева, А. Садовського (А. Sadowski), Е. Сміт, 
М. Сополиги, О. Сухомлинова, Б. Тарасевич-Ціс ельської (В. Tarasiewicz
Ciesielska), С. Трояна (S. Trojan), О. Фабрики-Процької, Н. Федорняк, Р. Чмелика, 
К. Шестакової, О. Яковлева та ін.); 

• музично-виконавського (М. Байко, О. Гижі, Я. Головацького, С. Грици, 
Б. Дрималика, А. Дулеби, Л. Єфремової, А. Каршка, Ю. Костюка, 
І. Майчика,1. Мигалича, Ю. Млинарича, О. Сальви, Р. Соболевського, М. Турка, 
І. Хланти, Ю. Цимбори, К. Чаплик, П. Чоловського) та інших спрямувань. 

Тематичне спрямування монографії узгоджене з програм(:)ю наукових 

досліджень кафедри музичної україністики та народно-інструментального 
мистецтва Навчально-наукового Інституту мистецтв Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника та пов'язане з темою 
«Народно-інструментальна музика України і зарубіжжя: взаємодія 
фольклорного і академічного напрямів» (державний _реєстраційний номер 
0113U006389). Крім того, робота виконана згідно з фундаментальним 
дослідженням «Мистецтво української діаспори ХХ - початку ХХІ століття як 

функціональна система національної культури» (державний реєстраційний 

номер 0119U100722). 
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CONCLUSIONS 

Modern cultural development is characterized by interaction of tendencies 
represented by multicultural phenomena, integration among countries, regions, 
ethnic groups, and nations creating joint institutes of activities, which gives more 
opportunities for the development of civilization. Despite sub-ethnic and multi-ethnic 
diversity of the cultural space of Ukraine and neighboring countries with specific 
peculiarities of regions, Ukrainians are united by common features of ethnic 
mentality, folklore, languages, etc., which are realized through the prism of the 
Ukrainian national idea. 

The study of the specific nature of the musical folklore of Lemkos and 
Ruthenians living in the Carpathian region during the 20th c. and in the early 21st c. 
made it possible to single out its traditional and transformed forms as a priority 
means of preserving the cultural identity of these ethnic groups within the Ukrainian 
ethnicity. Nowadays, transformation of musical folklore is a factor of forming the 
multidimensional musical culture whose integral components are material and 
spiritual legacy of the Ukrainian culture. 

The source base comprises library collections of Ukraine, Slovakia, Poland; the 
Ukrainian Ceriter of Scientific, Technical, and Economic Information; collections of the 
Museum of the Lemko culture of Ukraine, Poland, Slovakia; scientific and periodical 
publications of Ukraine, Poland, Slovakia, USA, Canada; private (personal) collections 
o,f artists; museum funds; virtual materials of web pages on social and cultural 
activities of societies, public organizations and scientific foundations; official websites 
of soloists and groups; note folklore collections and renditions of folklore songs; 
audio- and video-recordings of modern concert and festival experiences of individual 
and group performances common among Lemkos and Ruthenians of Ukraine, Poland, 
Slovakia, Canada, and the USA. 

In the 20th c., the folklore musical activity of Lemkos and Ruthenian Ukrainians 
is studied from different aspects, i.e. folklore, historical-publicistic, and ethnological. 
At the beginning of the 21st c., this also includes a direction of so-called Carpatho
Ruthenian research, which causes certain debating views and positions among 
scholars. 

The source analysis of the main historical, cultural, art, musicological and 
media works proved only fragmentary accomplishments concerning the issue of 
transformation of the folklore tradition of Lemkos and Ruthenians of the Carpathian 
geographic range as a subject of a separate study, which actualized the direction of 
consolidation of artists' activities on the borderlands of Ukraine, Poland, Slovakia in 
the 20th - early 21st c. 

Today it is the diverse music world of the Carpathian borderlands that presents 
the importance of the identity of countries and nations. This tendency is a natural 
reaction to globalization processes, a priority factor of nations' development and 
preserving their identity, which is defined by language, cultural and artistic 
parameters. National identity is manifested in a nation's self-determination; 
conscious understanding of its own history and territorial boundaries; 
comprehension of its particular interests, ambitions, goals, ideals, needs, etc. The 
basis of Lemkos' and Ruthenians' identity is the traditional and spiritual culture, 
which is a powerful consolidating force for national self-identification and self-
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awareness. It is the cultural identity which has an integrative nature absorbing a wide 
range of knowledge and skills that belong to different spheres of activities and 
become an essential factor of motivation during a person's whole life. 

However, the specific nature of identity on the borderlands of cultures is a 
multidimensional and multi-layered system covering not only the issues of culture 
and art, language and religion, but also policy and ideology because official borders -
national boundaries - do not always coincide with ethnic or sub-ethnic 
representation on particular geographical territories and, therefore, make it 
necessary to study and regulate the processes of cultural interaction of different 
ethnicities, nations, sub-ethnic groups, and ethnic groups. It is the phenomenon of 
borderlands that causes special interaction of ethno-social and sociocultural spheres 
on the borderlands of cultures and ethnicities of these countries which have common 
borders, Poland, Slovakia, Ukraine and others, in particular. The borderlands form a 
special space which does not belong solely to any of the countries, but provides a 
possibility for interstate communication and intercultural relations. Particularly, 
possibilities for inhabitants of the borderlands are increased; cooperation intensity in 
economic, social, and cultural spheres grows. The concept of borderlands in its three
dimensional understanding, i.e. territorial, sociocultural and personal, gives rise to 
grounding of identification process, formation of foundations for the functioning of 
the Ukrainian sociocultural space. 

Studying the modern situation and perspectives of the development of the 
Ukrainian community on the border areas of Slovakia, Poland, and Ukraine, the 
internal differentiation between Ruthenian Ukrainians and Carpatho-Ruthenians 
should be stated. Unfortunately; the tendencies of the last decades on the territory of 
Slovakia show rapid assimilation of the Ukrainian minority due to the existence of 
these two diaspora groups, which is supported by the Slovak government that 
justifies this self-identification of the Ukrainian community. Liubomyr Beley has a 
point stating that neo-Ruthenianism is a complex issue of the present, a kind of 
extremely dangerous anti-Ukrainian policy aimed at disintegration of the Ukrainian 
ethno-cultural space and the integrity of the Ukrainian state. The Ruthenian 
movement in each country has its own peculiarities. In Ukraine it is separatist 
activities of certain organizations of the Transcarpathian region, and __in Slovakia, 
Hungary, Poland, Serbia, Croatia and Romania, it is an element of the internal policy 
of the states aimed at splitting the local Ukrainian community, which leads to its quick 
assimilation and limited links with Ukraine. 

The long neighborhood of Lemkos and Ruthenians with Poles and Slovaks with 
the Carpathian area, collaboration, trade relations, pasturing, and migrant labor 
encouraged the interchange of cultural values among Slavic nations. In particular, a 
folk song easily moved from one environment to another becoming common heritage. 

Counter to assimilation processes imposed by all political regimes for a long 
time, financial difficulties, spread of the Carpatho-Ruthenian movement, Ukrainian 
Ruthenians of Eastern Slovakia preserve their culture. The proactivity of the 
Association of Ukrainian Ruthenians of the Slovak Republic, the work of numerous 
artistic groups, Ukrainian literature and folklore samples are evidence of 
ethnocultural, spiritual unity with the whole Ukrainian nation at the genetic level. 

The Ukrainian community also experienced a difficult period of its development 
in the early 21st c. on the territory of Poland. Despite assimilation processes, 
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Ukrainians and Lemkos play an active part in the national and cultural as well as 
social and political life of Poland. To date, two main Lemko organizations are active in 
this country (the Society of Lemkos as a neo-Ruthenian organization and the 
Association of Lemkos which is pro-Ukrainian). These societies regard their activities 
as a real voice for the Lemko community. Ruthenian Lemkos actively participate in 
the international festival «Lemko Bonfire» in Zdynia which is organized by the 
Association of Lemkos; however, some Ukrainian artistic groups, Lemko, in 
particular, also take part in the «Lemko Bonfire» in Michal6w organized by the 
Society of Lemkos. 

In Poland Lemkos, at present, live on the territories of Dolny Slqsk and Lubusz 
(mostly these are outskirts of Lubin, Legnica, Glogow, Chocianow, Szprotawa, Zielona 
Gora, Miedzyrzecze and others). A major part of Lemkos live in Wojew6dztwo 
podkarpackie (Konieczna, Bortne, Bilianka, Wolowiec, Wysowa, Kunkowa, 
Blechnarka). 

The largest number of Lemko families live on the territory of Western Ukraine, 
particularly, in Ternopil, Ivano-Frankivsk, Lviv Oblasts). A considerable number of 
Lemkos reside in Perechynsk and Velykoberezniansk Raions of the Transcarpathian 
Oblast. 

Nowad_?ys Ruthenian Ukrainians live close together in the East of Slovakia, in 
Presovsky kraj Kosicky kraj, in particular. 

In confronting increasing assimilation in Poland and Slovakia, without a clear 
q:mcept of Ukrainian schooling, the folklore (musical, in particular) of Poland's 
Lemkos and Slovakia's Ruthenian Ukrainians performs one of the most important 
functions of their national identification. Ceremonial songs ( calendar ceremonial and 
family ceremonial) comprises a significant part of the folk art of Lemkos and 
Ruthenians. However, due to objective reasons, a considerable part of these songs 
(mermaid, Kupala, Petrivka) in the second half of the 20th c. found themselves on the 
periphery of their existence and narrowed the boundaries of their spread. 

The calendar ceremonial folklore ( carols, schedrivkas, haivkas, mermaid songs, 
Kupala songs, harvest songs) of Lemkos living on the borderlands of Ukraine, Poland 
and Ruthenian Ukrainians of Slovakia reflects their attitude and worldview, mindset 
and level of the material public practice in different periods of the historical 
development; testifies preservation of structural elements of rituals in the household 
environment. From musical and poetic sides, folk carols and schedrivkas of Lemkos 
and Ruthenians are characterized by all-Ukrainian features of the genre: caroling to 
family members, chorus, and the poetic language is full of symbols, metaphors, 
hyperboles. The content of carols and schedrivkas depends on a target. Nowadays, 
Christian carols, with Evangelical themes, are popular among Lemkos and 
Ruthenians, but carols of the pre-Christian period with a humorous nature are not 
common. The melodies of Kupala songs resemble those of Ukrainian haivkas. 

The extra-ceremonial (non-ceremonial) folklore of Lemkos and Ruthenians 
(spiritual songs, ballads and romances, patriotic songs, lullabies, children's songs, 
bachelor's songs, girl's songs, love songs, women's and marriage songs, military 
songs, songs about emigration, drunk songs, social songs, historical songs etc.) 
possesses a number of regional peculiarities: for their genesis, content and 
functionality, these songs depend on certain ceremonial canons, common and mutual 
interregional in space and repeated in time, particularly, on local particular 
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conditions and life phenomena, home life, historical events, situations, cultural and 
geographical environment and nature; human feelings and moods are often reflected 
in them. Among family ceremonial folklore, the most popular are wedding, 
christening songs and lullabies. 

The main tendencies are revealed in the process of transforming the forms of 
existence of folk song culture and rituals as well as interaction of song traditions and 
new art, especially connected with the influence of the Slovak culture on the modern 
culture of Ruthenian Ukrainians and the polonization of Poland's Lemkos. The first 
one testifies that the peculiar features of the content and form of both Lemko and 
Ruthenian folklores do not separate them from the common pool of the traditional 
musical song and oral literature of the Ukrainian nation. They do not detach, but on 
the contrary, they complement, enrich this pool with unique elements and features. 
Another one states the process of intercultural interaction when the whole figurative 
and poetic cliches, taken from the Slovak folklore, in Poland from the Polish folklore 
and in Ukraine from the Ukrainian one, are integrated into the songwriting on the 
territory of Slovakia. 

In the first decades of the 21st c., the folklore becomes a functional part of the 
modern culture, particularly, during the concerts in the repertoire of artistic groups 
of different styles. Transformation of Ukrainian folklore forms, particularly, their 
representation of derivative samples of the folklore traditions ( such as foiklorism) on 
the borderlands of Ukraine, Poland and Slovakia can be seen in the activities of 
professional and amateur artistic groups, development of festival movement; it is 
testified by preservation of language dialect in musical genres, their popularization in 
composing activities and concert performances. 

Starting from the last third of the 20th c., the forms of folklore and professional 
art have been in the state of close intersection and interpenetration. Today Lemko 
and Ruthenian songs mainly sound in modern authorial harmonization, style 
renditions and arrangements. Soloists, choirs and folklore groups of vocal and 
instrumental directions activate their performance in Ukraine as well as abroad. 

Among famous groups in Ukraine, there should be mentioned the Lemko chapel 
choir «Beskyd», the folk song and dance ensemble «Lemkovyna» (Lviv, Ukraine), the 
folklore ethnographic song and dance ensemble «Studenka» (Kalush, U.kraine) and 
many others. From the mid-20th till present, on the territory of Eastern Slovakia, there 
have been performing the professional group «Poddukliansky ensemble 'Puls'» 
(Presov), the folklore group «Karpatanin-senior» (Presov), the folklore group 
«Kurivchan» (Kurov), the instrumental group «Svidnicki Heligonkare» (Svidnik), 
«Labirski betiare» (Labirci), the folklore group «Svidnicanka» and others. In Poland, 
the following groups are popular: the folk song and dance group «Lemkovyna» 
(Zdynia), the children-youth folklore group «Lemkivski perstenyk» (Gorlice), the 
vocal-instrumental group «Serencza», the vocal-instrumental group «Vereteno» 
(Losie), the folk group «Grabowczany» (Grabownica), the folklore song and dance 
group «Kyczera» (Legnica) and others. 

Among the performers who popularize the Lemko song culture should be 
mentioned Hanna Cheberenchyk (Anychky), Sofiia Fedyna, Oksana Mukha, Halyna 
Barankevych, Lesia Matskiv (Horlytska), Khrystyna Soloviy, the group «Pikkardiyska 
Tertsiya», «Kozak-System», «Plach Yeremiyi», etc. For decades, in Slovakia, Ruthenian 
Ukrainian folk songs have been performed by Mria Machoshkova, Hanna Servitska, 
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Monika Kondrachova and others. On the territory of Poland, Yulia Doszna is a famous 
Lemko singer. 

In their art, singers and instrumentalists apply the method of performing 
folklorism using traditional elements (techniques and picking technique of 
intonation) in their professional performance. In the process of the folklore moving 
from its usual environment to stage conditions, its domestic functions and 
transformation of the genre composition are changed. However, concurring with the 
scholars' view, non-professional interference in the modern folklore process has a 
negative influence, damages authentic art bringing it closer to a cliche, to 
disappearance of original language and musical peculiarities. As a result, this amateur 
performance causes the levelling of ethnic uniqueness of the artistic authenticity, 
ruins its natural peculiarity and develops so-called folklore imitation. 

Studying the cultural traditions of Lemkos and Ruthenian Ukrainians of the 
Carpathian region, we c;an see not only innovations, but also a certain «genetic 
continuity» which leads to the renewal of folklore layers, songs, in particular. These 
and other aspects of studying the music and song culture of Ruthenian Ukriainians 
are, first and foremost, connected with the problem of preserving local peculiarities 
in the ethnic culture. By improving and adjusting itself to new forms of existence, the 
folk song culture of Lemkos and Ruthenian Ukrainian of the Carpathian region in the 
modern sociaflife retains the function of the peculiar constituent of the art process. 

The inter-border geopolitical location of Lemkivschyna contributed to the fact 
\~t.\ ~\~~'"t.\\;; W.\'S...~~ ~\~w.~~\~ ~\ \~Cl ~~\,~~. ~\~~1i.'t.., \\'o.~i1i.,\11'", 11'"~ '::.~%-e\\\'Nc'::. 
German nations were added to the Ukrainian basis of Lemkos' folklore in the song 
style, repertoire, and phonetics. The modern song culture of Lemkos and Ruthenians 
is a unique treasure of multiethnic Ukraine, which lives on deep traditions and is 
enriched with musical innovations at the current stage. 

Equally with the song folklore, the folk instrumental music is an important 
factor of national identification. A folk instrument is not only a tool to perform music, 
but also cultural heritage, a collectible, a family relic, which shows its owner's 
intelligence and spirituality. The folk musical instruments of the borderlands of 
Ukraine, Poland, and Slovakia are the main factors of preserving traditional folklore 
genre and performing ways of the ethnographic groups in the Carpathian region. The 
scholars identify them by the following criteria: space (geographical territory of 
distribution, which causes the division of instruments into nation-wide and regional 
ones); social factor which determines the field of the instrument use, distinguishes 
groups of listeners and groups of instrument performers; time (existence of the 
instrument, repertoire performed with it). 

As a priority, the activities of many artistic groups has been providing the role 
of a identifier of Lemkos' and Ruthenian Ukrainians' culture for many decades. On the 
territory of Slovakia, it is popularized by the «Puls», the folklore groups «Kurivchan» 
(Kurov), «Karpatanin-snior», «Svidnicanka», the children's folklore ensemble 
«Makovicka» (Svidnik) and others, the folklore groups «Lemkovyna», «Kyczera», 
«Lemkivski perstenyk», «Grabowczany», «Vereteno», groups «Labirski betiare», 
«Serencza» and others in Poland, «Beskyd», «Lemkovyna», «Studenka» - in Ukraine. 

The folklore tradition is continued by numerous musical festivals of the 
borderlands, the dominating forms of which are concerts, presentations, exhibitions, 
fairs, etc. Among the functions of folklore festivals, the most widespread are 

393 



sociocultural, educational, informational, communicative, ethno-educational, 
philosophical, aesthetical, artistic and others. The folklore festival movement 
contributes to fostering national consciousness of the youth, the process of 
integration of the Ukrainian culture into the world information space. 

At present, the international and regional folklore festivals of the Lemko and 
Ruthenian culture, particularly, «Bells of Lemkivschyna» (Monastyryska, Ternopil 
Oblast, Ukraine), «Sound of Lemkivschyna» (Zymna Voda, Lviv Oblast, Ukraine), 
«Lemkivsky paciurky» (Monastyryska, Ternopil Oblast, Ukraine), «Lemko Bonfire» 
(Zdynia, Poland), «World under kychera» (Kurov, Slovakia), the Cultural Festival of 
Ruthenian Ukrainians in Svidnik (Slovakia), the Folklore Festival of Slovakia's 
Ruthenian Ukrainians in Kamienka (Slovakia), the festival of performers of folk and 
author's songs of Slovakia's Ruthenian Ukrainians «Makovycka string» (Bardiiv, 
Presov, Slovakia) and others, as a large-scale artistic movement, contribute to the 
dialogue between regions and countries demonstrating national and ethnocultural 
achievements. Intercultural communication at such events promotes mutual respect 
and understanding among nations. 

An important part of the cultural legacy of Lemkos of Ukraine, Poland and 
Ruthenians of Slovakia comprises archival, museum, and librarian collections 
resulted from the activities of cultural, educational, public, scientific centers and some 
enthusiasts not only in Ukraine, but also in different countries of the world. Today the 
World Federation of Ukrainian Lemko Associations under Yaroslava Halyk works 
closely together with the Organization for the Defense of Lemkivshchyn, the Canadian 
Lemko Association, the Association of Lemkos in Poland, the Union of Ruthenian 
Ukrainians in Serbia, the Uniorr of Ruthenian Ukrainians in Slovakia, the All-Ukrainian 
Society «Lemkivshchyna». 

The study of tradition is impossible without scientific comprehension of 
spiritual and material specimens of the Lemko and Ruthenian culture in the museum 
sphere. Museums are institutes of spiritual and social memory which preserve 
historical and artistic values. In the structure of museums of folk art, an integral part 
is representation of Lemko and Ruthenian culture: the museum complex «Lemko 
village» (Monastyryska, Ternopil Oblast, Ukraine), the Museum of Folk Architecture 
and Life named after Klymentiy Sheptytsky - Shevchenko Grove (Lviv, ,Ukraine), the 
Museum of Folk Architecture (Sianok, Poland), the Museum of Lemko Culture 
(Zyndranova, Poland), the Museum of the Ukrainian Culture (Svidnik, Slovakia) and 
others. Here, equally with the architectural and interior exhibits, can be found 
archives and collections of the historical and cultural heritage of the past. They not 
only preserve rich traditions, but also are the source of scientific study and 
inspirations for modern artists of different directions. The study and preservation of 
historical, ethnographical, artistic monuments have a great influence on the revival, 
preservation, and consolidation of the national consciousness of the Ukrainian 
community in the world in the context of the cultural identity. 

Nowadays, despite the tragic pages of the history, harsh deportation from 
native lands, difficult trials of all political regimes, financial difficulties, fast 
development of the Carpatho-Ruthenian movement, contrary to assimilation 
processes (polonization, slovakization, russification), the Lemkos and Ruthenians of 
the Carpathian region preserved their identity and ethnocultural unity with the 
Ukrainian nation by virtue of the musical folklore in all its forms, which is the only 
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strong catalyst, self-identification factor and an important component in Ukraine's 
treasury of spiritual culture. 

Lesya Ikalyuk, Candidate of Philology, Associate Professor 
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