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ВСТУПНЕ  СЛОВО 

 

Видання «Лемківського календаря» стало обов’язком всіх членів Фундації 
і календар 2006 року особливий тому, що видається в 15-ту річницю незалежної 
України, та в річницю оновленої, вільної України, яка дає надію на майбутнє, і в 
15-ту річницю існування Фундації. За цей час видано 35 книжок про історію 

лемків, їх культурні традиції. Побудована леміквська церква, де регулярно 

проводяться богослужіння. 
За цей час багато зроблено Фундацією, але без Вашої допомоги, шановні 

читачі, парафіяни, ми б не змогли досягти таких успіхів. Багато роботи перед 

нами і це в першу чергу ремонт церкви, побудова огорожі, облаштування музею, 

а також видавництво лемкознавчої літератури, а тому звертаємось до Вас з 
проханням підтримувати і надалі добрі пориви Фундації, надавати як 

матеріальну так і фізичну допомогу. Для створення книги спогадів, фототеки 

просимо надавати матеріали. У Фундації діє бібліотека, якою може скористатись 
кожний бажаючий. 

А наразі перед нами 2006 рік. Зичу здоров’я, особистого щастя, 
довголіття. Най лем нас не убуде.  
 

 

 

І. ЧЕЛАК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

† 
ЦЕРКОВНИЙ   КАЛЕНДАР 

2006 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СІЧЕНЬ 

 

1 19 Н Свв. Отців, перед Різдвом, Боніфатія мч.                Гл. 3, Єв. 6 
2 20 П Ігнатія  Богоносця свщмч. (передер. Різдва Хр.) 

3 21 В Юліянії мчц. 

4 22 С Анастасії влкмчц. 

5 23 Ч 10-ти мчч. у Криті 
6 24 П Надвечір’я Різдва (піст). Євгенії прпмчц. 

7 25 С РІЗДВО  ХРИСТОВЕ 

8 26 Н По Різдві, Собор Пресв. Богородиці. Св. Йосифа Обручника     
Гл. 4 Єв.7 

9 27 П Св. Первомч. Стефана 
10 28 В 20000 мчч. у Нікомидії 
11 29 С Свв. Младенців, убитих у Вифлеємі, Маркела прп. 

12 30 Ч Анісії мчц. 

13 31 П Меланії прп. (віддання Різдва) 
14 1 С По Різдві, Обрізання Г.Н.І.Х., Василія Великого. Новий рік 
15 2 Н Перед Богоявл., Сильвестра св. (передер. Богоявлення)    

Гл. 5, Єв.8 
16 3 П Малахії проп., Гордія мч. 

17 4 В Собор 70 апостолів, Теоктиста прп. 

18 5 С Надвечір’я Богоявлення (піст). Теопемпта й Теони 

19 6 Ч БОГОЯВЛЕННЯ  ГОСПОДНЄ 
20 7 П † Собор св. Йоана Хрестителя 
21 8 С Юрія Хозев., Еміліяна ісп., Домніки прп. 

22 9 Н По Богояввл., Полієвкта мч.                                      Гл. 6, Єв. 9 
23 10 П Пратулинських мчч. Григорія єп. Ниського, Маркіяна прп. 

24 11 В † Теодосія Великого прп. 

25 12 С Татіяни мчц. 

26 13 Ч Єрмила і Стратоніка мчч. 

27 14 П Отців у Синаї і Раїті (віддання Богоявлення) 
28 15 С Павла Тиверського і Йоана Кущника 
29 16 Н Поклін чесним оковам св. Ап. Петра                       Гл.7, Єв. 10 
30 17 П  † Антонія Великого прп. 

31 18 В Атанасія і Кирила свв. 
                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛЮТИЙ 

 

1 19 С Макарія Єгипетського прп. 

2 20 Ч † Євтимія Великого прп. 

3 21 П Максима Ісп. Прп., Євгенія й ін. мчч. 

4 22 С Тимотея ап., Анастасія прпмч. 

5 23 Н Закхея, Климента свщмч., Агатангела мч.         Гл.8, Єв. 11 

6 24 П Ксенії Римлянки прп. 

7 25 В † Григорія Богослова св. 
8 26 С Ксенофонта, Марії, Аркадія, Йоана прп. 

9 27 Ч † Перен. Мощів св. Йоана Золотоустого 

10 28 П Єфрема Сирійця прп. 

11 29 С Перен. Мощів св. Ігнатія Богоносця 
12 30 Н Митаря і Фарисея, Трьох святителів.                    Гл 1, Єв. 1 
13 31 П Кира і Йоана свв. безсрібників 
14 1 В Трифона мч. (передпр. Стрітення) 
15 2 С СТРІТЕННЯ   ГОСПОДНЄ 
16 3 Ч Симона прав., Анни прор. 

17 4 П Ісидора прп. 

18 5 С Агафії мчц. 

19 6 Н Блудного сина, Вукола прп., Сільвина свщмч.   Гл. 2, Єв. 2 
20 7 П Партенія прп. 

21 8 В Теодора Стратила та, Захарії прор. 

22 9 С Никифора мч. (віддання Стрітення) 
23 10 Ч Харлпмпія мч. 

24 11 П Власія свщмч. 

25 12 С Мелетія св. 
26 13 Н М’ясопусна. Мартинівна прп.                                    Гл.3 Єв.3 
27 14 П † Кирила рівноап., Марона прп. 

28 15 В Онисима ап. Теодора Тирона влкмч. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БЕРЕЗЕНЬ 

 

1 16 С Парила єрея і Порфирія мчч. 

2 17 Ч Теодора Тирона, Маріанни мчч. 

3 18 П Льва св. папи Римського 

4 19 С Архипа ап. 

5 20 Н Сироп усна, прощення Льва прп., єп. Катанського         Гл. 4, Єв. 4 
6 21 П Поч. Великого посту. Тимотея і Євстахія прпп. 

7 22 В Знайдення мощів мчч. в Євгенії 
8 23 С Полікарпа свщмч., єп.Смирнського 

9 24 Ч †1 і 2  знайд. Голови св. Йоана Хррестителя 
10 25 П Тарасія св. 
11 26 С Порфирія св., єп. Газького 

12 27 Н 1 посту, Правосл., Прокопія Декаполіта прп. Ісп.            Гл.5, Єв. 5 
13 28 П Василія прп. Ісп. 

14 1 В Євдокії прпмчц. 

15 2 С Теодота свщмч., єп. Киринейського 

16 3 Ч Євтропія, Клеоніка й Василиска мчч. 

17 4 П Герасима прп. 

18 5 С Конона мч. 

19 6 Н 2 посту, 42 мччч. Аморійських                                             Гл. 6, Єв. 6  
20 7 П Василія, Єфрема, Євгенія й ін. Свщмчч. 

21 8 В Теофілакта прп. Ісп. 

22 9 С †40 мчч., замучених у Севастійському озері 
23 10 Ч Кондрата мч. І тих, що з ним 

24 11 П Софронія св. 
25 12 С Заупокійна. Теофана прп., Григорія св. 
26 13 Н 3 посту, Хрестопокл., Перен. Мощів св. Никифора         Гл. 7, Єв.7 
27 14 П Венедикта прп.. 

28 15 В Агапія й ін. Мчч. 

29 16 С Савина і Папи мчч. 

30 17 Ч Олексія прп. 

31 18 П Кирила св. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КВІТЕНЬ 

 

1 19 С Заупокійна субота. Хризанта і Дарії мчч. 

2 20 Н 4 посту. Прмчч.,м убитих у монастирі св. Сави                Гл. 8, Єв. 8 
3 21 П Якова прп., єп. Катанського. 

4 22 В Василія свщмч. Анкирського  

5 23 С Никона прпмч. і його учнів (поклони) 
6 24 Ч Захарії прп. (передпр. Благовіщення) 
7 25 П БЛАГОВІЩЕННЯ  ПРЕСВЯТОЇ  БОГОРОДИЦІ 
8 26 С Акафістова субота. Собот Арх. Гавриїла (віддан. Благовіщення) 
9 27 Н 5 посту, Мпатрони Солунської                                             Гл. 1, Єв. 9 
10 28 П Іларіона Нового прп., Стефана Чудотворця прп. 

11 29 В Марка прп., Кирила й ін. Мчч. 

12 30 С Йоана Лісвичника прп. 

13 31 Ч Іпатія прп. 

14 1 П Марії Єгипитської 
15 2 С Лазарева субота. Тита Чудотворця прп. 

16 3 Н КВІТНА НЕДІЛЯ.  ВХІД  ГОПОДНІЙ  У  ЄРУСАЛИМ 
17 4 П Йосифа і Юрія прпп. 

18 5 В Теодула, Агатопода й ін. Мчч. 

19 6 С † Методія рівноап., Євтихія св. 
20 7 Ч Великий четвер (страсті). Юрія прп. 

21 8 П Велика п’ятниця (плащаниця). Іродіона, Агава й ін. 

22 9 С Велика субота. Євпсихія мч. 

23 10 Н ВОСКРЕСЕННЯ  ХРИСТОВЕ,  ПАСХА 
24 11 П Світлий понеділок. Антипи свщмч. 
25 12 В Свтлий вівторок. Василія прп. ісп. 
26 13 С Артемона свщмч. й ін. 
27 14 Ч Мартина ісп., папи Римського. 

28 15 П Аристарха, Трохима прп. 

29 16 С Агапії, Ірини, Хіонії мчцц. 

30 17 Н Томина. Симеона прп., Акахія прп.                                   2, Гл.1, Єв.1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТРАВЕНЬ 

 

1 18  П Йоана прп., учня св. Григорія Декаполіта 
2 19 В Йоана Ветхопечерника прп. 

3 20 С Теодора Трихіни прпю. 

4 21 Ч Януарія свщмч. й ін. мчч. 

5 22 П Теодора Сикеота прп. 

6 23 С † Юрія Побідоносця св. Влкмч. 
7 24 Н Мироносиць.† Унівської ікони Богор., Сави Стратилата мч.  

                                                                                           3, Гл. 2, Єв. 3 
8 25 П † Марка апостола і євангеліста. 
9 26 В Василія свщмч. 

10 27 С Симеона свщмч. 

11 28 Ч Кирила св., Ясона і Сосіпатра свв. Апп. Й ін. мчч. 

12 29 П 9 мчч. у Кізіці, мемнона прп. 

13 30 С † Апостола Якова 
14 1 Н Розслабленого. Єремеї прор.                                        4 Гл. 3, Єв. 4 
15 2 П Атанасія Велиого прп. 

16 3 В † Теодосія Печерського 

17 4 С Пелагії мчц. (переполов. П’ятдесятниці) 
18 5 Ч Св. Мчц. Ірини, Никифора прп. 

19 6 П Йова Многострадального 

20 7 С Явління Чесного Хреста в Єрусалимі 
21 8 Н Самарянки. † Св. Йоана Богослова, Арсенія Вел. Прп. 

                                                                                           5, Гл.4, Єв. 7 
22 9 П † Перенесення мощів св. Миколая Чудотворця 
23 10 В † Симеона Зилота ап. 

24 11 С † Кирила й Методія рівноапп. 

25 12 Ч Епіфанія і Германа свв. 

26 13 П Гликерії мчц. 

27 14 С Ісидора мч. 

28 15 Н Сліпородженого. Пахомія Великого прп.                  6, Гл.5, Єв.8 
29 16 П Теодора прп. 

30 17 В Андроніка ап. Й ін. 

31 18 С Теодота, Петра, Діонісія й ін. мчч. (віддання Пасхи) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЧЕРВЕНЬ 

 

1 19 Ч    ВОЗНЕСЕННЯ  ГОСПОДНЄ 
2 20 П    Талалея мч. 

3 21 С    † Костянтина й Олени рівноапп.   

4 22 Н    Cв. Отців. Василиска мч.                                  7, Гл. 6, Єв. 10 
5 23 П    Михаїла прп. Ісп., єп. Синадського 

6 24 В    Симеона Дивногорця прп. 

7 25 С    † 3-тє знайд. Голови Йоана Хрестителя 

8 26 Ч     Карпа ап. 

9 27 П    Терапонта  свщмч.( віддання  Вознесення )       
10 28 С    Заупокійна  субота. Микити  прп. 

11 29 Н    ЗІСЛАННЯ  СВ. ДУХА. П’ЯТДЕСЯТНИЦЯ 
12 30 П    Святого  Духа. Пресвятої  Тройці. 
13 31 В    Єрмія  ап., Єрмея  мч. 

14 1 С    Юстина  мч.  й  ін. 

15 2 Ч    Никифора св. Ісп.  

16 3 П    Лукиліяна мч.  й ін. 

17 4 С    Митрофана св. (віддання П’ятдесятниці) 
18 5 Н    Всіх святих. Доротея свщмч.                                1, Гл.8, Єв.1 
19 6 П    Поч. Петрвого посту. Висаріона й Іларіона прпп. 

20 7 В    Теодота свщмч., єп. Анкирського 

21 8 С    Теодора Стратилата 
22 9 Ч    † Пресв. Євхаристії (на нед.), Кирила св., архиєп. 

Олександрійського 

23 10 П    Тимотея свщмч. 

24 11 С    † Вартоломея й Варнави апп. 

25 12 Н    Онуфрія Великого прп., Петра Атонського прп.,  

                                                                                          2, Гл. 1,Єв. 2 

26 13 П    Акилини мчц., Трифилія св. 

27 14 В     Миколая (Чарнецького) свщмч. Єп. Й ін. мучч.  

       Омеляна  (Ковча) свщмч., Єлисея прор. 

28 15 С    Амоса прор., Єроніма прп.  

29 16 Ч    Тихона св. 
30 17 П   † Христа Чоловіколюбця (на нед.). Мануїла й ін. мчч.,  

       Іпатія прп. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИПЕНЬ 

 

1 18  С Состраданя Пресв. Богородиці, Леонтія мч. 

2 19 Н † Юди ап., брата Господнього                                    3, Гл. 2, Єв. 3 
3 20 П Методія свщмч., єп. Патрського 

4 21 В Юліяна мч. 

5 22 С Євсевія свщмч. 

6 23 Ч Агрипіни мчц. 

7 24 П  Різдво св. Йоана Хрестителя 
8 25 С Доротея свщмч., Февронії прпмчц. 

9 26 Н Всіх свяих укр. нар., Давида Солунського прп.     4, Гл. 3, Єв. 4 
10 27 П Самсона  прп.       

11 28 В Кира  і  Йоана  безсрібників 
12 29 С Св.  Верховних  апп.  Петра  й  Павла 
13 30 Ч † Собор дванадцяти апостолів 

14 1 П Косми і Дам’яна  чудотворців і безсрібників 
15 2 С † Положення чесної ризи Пресв. Богородиці 
16 3 Н Якинта мч.                                                                    5, Гл. 4, Єв. 5 
17 4 П Андрея св., архиєп. Критського, Марти прп. 

18 5 В † Атанасія Атонського прп. 

19 6 С Сисоя Великого прп. 

20 7 Ч Томи з Малеї прп., Акакія прп. 

21 8 П Прокопія влкмч. 

22 9 С Панкратія свщмч. 
23 10 Н † Антонія Печерського прп.                                      6, Гл. 5, Єв. 6 
24 11 П † Блаженної кн. Ольги, Євфриії мчц. 

25 12 В Прокла й Іларія мчч. 

26 13 С Собор Арх. Гавриїла, Стефана прп. 

27 14 Ч Акили ап., Онисима прп. 

28 15 П † Св. кн. Володимира Великого 

29 16 С Атеногена свщмч. І 10-х його учнів 

30 17 Н Св. Отців 6-ти соборів, Марини влкмчц.                7, Гл. 6, Єв. 7 
31 18 П Якинта й Еміліяна мчч. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЕРПЕНЬ 

 

1 19 В   Макрини прп., сестри св. Василія Вел., Дія прп. 

2 20 С   † Св. Пророка Іллі 
3 21 Ч   Симеона і Йоанапрпп., Єзекиїла прор. 

4 22 П   Марії Магдалини 

5 23 С   Трофима, Теофіла й ін. мчч. 

6 24 Н   † Св. Мчч. Бориса і Гліба, Христини мчц.       8 Гл. 7, Єв. 8 
7 25 П   † Успення св. Анни, матері Пресв. Богородиці 
8 26 В   Єрмолая свщмч., Параскеви прпмчц. 

9 27 С   † Пантелеймона влкмч., Климента, архиєп. Охридського 

10 28 Ч   Прохора, Никанора й ін. апп. 

11 29 П   Каленика мч. 

12 30 С   Сили і Силуана та ін. апп. 

13 31 Н   Євдокима праведного (передпр. Походу)          9, Гл. 8, Єв.9 
14 1 П   Поч. Успенського посту. Похід Ч. Хреста. Макавеїв 
15 2 В   Перен. Мощів св. Стефана первомч. 

16 3 С   Ісакія, Далмата, Фавста прпп. 

17 4 Ч   7 мчч. Ефеських, Євдокії прпмчц. 

18 5 П   Євсигнія мч. (передпр. Преображення) 
19 6 С   ПРЕОБРАЖЕННЯ  ГОСПОДНЄ 

20 7 Н   Дометія прпмч.                                                  10, Гл. 1, Єв. 10 
21 8 П   Еміліяна ісп. 

22 9 В   † Матія ап. 

23 10 С   Лаврентія архидиякона мч. 

24 11 Ч   Євпла архидиякона мч., Сусанни мчц. 

25 12 П   Фотія й Аникити мчч. 

26 13 С   Максима Іспов. прп., (віддання Преображення) 
27 14 Н  † Перен. Мощ. Теодосія Печ. (передпр. Успення)  

                                                                                    11, Гл. 2, Єв. 11 

28 15 П   УСПЕННЯ  ПРЕСВЯТОЇ  БОГОРОДИЦІ 
29 16 В   Перенесення Нерукотворного образу Г.Н.І.Х. 

30 17 С   Мирона мч. 

31   18   Ч   Флора і Лавра мчч. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВЕРЕСЕНЬ 

 

1 19 П   Андрея Стратопедарха мч. 

2 20 С   Самуїла прор. 

3 21 Н   Тадея ап., Васси мчц.                                         12, Гл. 3, Єв. 1 
4 22 П   Агатоніка, Северіяна й ін. мчч. 

5 23 В   Луппа мч. (віддання Успення) 
6 24 С   Євтихія свщмч. 

7 25 Ч   Повернення мощів ап. Вартоломея, Тита ап. 

8 26 П   Андріяна і Наталії мчч. 

9 27 С   Пімена прп. 

10 28 Н   Августина, Мойсея Мурина, отців Печерських  
                                                                                      13, Гл. 4, Єв. 2 

11 29 П   † Усікновення чесної голови св. Йоана Хрестителя 
12 30 В   Олександра, Йоана, Павла свв. Патр. Царгородських 

13 31 С   † Полож. Чесн. пояса Пресвятої Богородиці  
14 1 Ч   † Поч. Церк. року, Симеона Стовпника прп. 

15 2 П   Маманта мч., Йоана Посника прп. 

16 3 С   Антима свщмч., Теоктиста прп. 

17 4 Н   Вавили свщмч., Мойсея прор.                          14, Гл. 5, Єв. 3 
18 5 П   Захарії прор. і Єлизавети прав. 
19 6 В   Пам’ять про чудо Арх. Михаїла 
20 7 С   Cозонта мч. (передпр. Різдва Богородиці) 
21 8 Ч   РІЗДВО  ПРЕСВЯТОЇ  БОГОРОДИЦІ 
22 9 П   Йоакима й Анни свв. 
23 10 С   Минодори, Митродори й Німфодори мчцц. 

24 11 Н   Теодори прп.                                                        15, Гл. 6, Єв. 4 
25 12 П   Автонома свщмч. (відданя Різдва Богородиці) 
26 13 В   Корнилія сотн. (передпр. Воздвиження) 
27 14 С   ВОЗДВИЖЕННЯ  ЧЕСНОГО  ХРЕСТА (піст) 
28 15 Ч   Микити влкмч. 

29 16 П   Євфримії влкмчц. 

30 17 С   Софії, Віри, Надії, Любови мчцц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЖОВТЕНЬ 

 

1 18  Н   По Воздвиженні, Євримія прп.                         16, Гл. 7, Єв. 5 
2 19 П   Трофима і Савватія, Доримедонта мчч. 

3 20 В   Євстахія влкмч. І тих, що з ним 

4 21 С   Кондрата ап. (віддання Воздвиження) 
5 22 Ч   Фоки свщмч. Йони прор. 

6 23 П   Зачаття св. Йоана Хрестителя 
7 24 С   Теклі первомчц. 

8 25 Н   Євфросинії прп.                                                      17, Гл., Єв. 6 
9 26 П   † Св. ап. Йоана Богослова 
10 27 В   Калістрата мч. і ін. 

11 28 С   † Харитона прп., Собор Отців Печерських 

12 29 Ч    Киріяка Самітника прп. 

13 30 П    Григорія свщмч. 

14 1 С   † Покров Пресвятої Богородиці 
15 2 Н    Кипріяна свщмч., Юстини мчц.                     18, Гл. 1, Єв. 7 
16 3 П   Діонісія Ареопагіта свщмч. 

17 4 В   Єротея свщмч. 

18 5 С    Харитини мчц. 

19 6 Ч   † Ап. Томи 

20 7 П   Сергія і Вакха мчч. 

21 8 С   Пелагії прп. 

22 9 Н   Отців 7-го собору. † Ап. Якова                         19, Гл. 2, Єв. 8 
23 10 П   Євлампія і Євлампії мчч. 

24 11 В   Филипа ап., Теофана прп. 

25 12 С   Прова й ін. мчч., Косми прп., Мартина св. 
26 13 Ч   Карпа та ін. мчч. 

27 14 П   Назарія й ін. мчч., Параскевії Терновської прп. 

28 15 С   Євтимія прп., Лукіяна прпмч. 

29 16 Н   Лонгина сотника мч.                                          20, Гл. 3, Єв. 9 
30 17 П   Осії прор., Андрея Критського прпмч. 

31 18 В   † Св. Ап. і єв. Луки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТОПАД 

 

1 19 С   Теодора (Ромжі) свщнмч. Єп., Йоіла прор. 

2 20 Ч   Артемія влкмч. 

3 21 П   Іларіона Великого прп. 

4 22 С   Аверкія рівноап., свв. 7-х отроків у Ефесі 
5 23 Н   Якова па., брата Господнього                         21, Гл. 4, Єв. 10 
6 24 П   Арети та ін. мчч. 

7 25 В   Маркіяна й Мартирія мчч. 

8 26 С   Св. Влкмч. Дмитрія Мироточця 
9 27 Ч   Нестора мч. й ін. мчч. 

10 28 П   † Параскеви П’ятниці мчц. 

11 29 С   Анастасії Римлянки прпмчц. 

12 30 Н   Зиновія і Зиновії мчч.                                      22, Гл. 5, Єв. 11 
13 31 П   Стахія, Амплія й ін. апп. 

14 1 В   Косми і Дам’яна безсрібників 
15 2 С   Акиндина та ін. мчч. 

16 3 Ч   Акепсима та ін. мчч. 

17 4 П   Йоакимія Вел. Прп., Никандра мч. 

18 5 С   Галактіона й Єпістимії мчч. 

19 6 Н   Павла ісп., патр. Царгородського                   23, Гл. 6, Єв. 1 
20 7 П   Йосафати (Гордашевської) прп., 33-х мчч. в Мелітині,  

Лазаря прп. 

21 8 В   Собор Архистратига Михаїла 
22 9 С   Онисима і Порфирія мчч. 

23 10 Ч   Ераста, Олімпа, Родіона та ін. апп. 

24 11 П   Теодора Студита, Віктора й ін. мчч. 

25 12 С   † Св. Свщмч. Йосафата 
26 13 Н   † Св. Йоана Золотоустого                                  24, Гл. 7, Єв. 2 
27 14 П   † Св. ап. Филипа 
28 15 В   Поч. Різдвяного посту. Гурія й ін. мчч. 

29 16 С   † Св. ап. і. єв. Матея  
30 17 Ч   Григорія св. чудотворця 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГРУДЕНЬ 

 

1 18  П   Платона й Романа мчч. 

2 19 С   Авдія прор., Варлаама мч. 

3 20 Н   Григорія Декаполіта (передпр. Введення)      25, Гл. 8, Єв. 3 
4 21 П   ВВЕДЕННЯ  У  ХРАМ  ПРЕСВ.  БОГОРОДИЦІ 
5 22 В   Филимона ап. 

6 23 С   Амфілохія і Григорія свв. 
7 24 Ч   Катерини влкмчц., Меркурія влкмч. 

8 25 П   Климента папи (віддання Введення) 
9 26 С   Аліпія Стовпника прп. 

10 27 Н   Якова Персіянина, Палладія прп.                   26, Гл. 1, Єв. 4 
11 28 П   Стефана Нов. Прпмч., Іринарха мч. 

12 29 В   Парамона, Філумена мчч., Акакія прп. 

13 30 С   † Св. ап. Андрея Первозванного 

14 1 Ч   Наума прор 

15 2 П   Аввакума прор. 

16 3 С   Софонії прор 

17 4 Н   Варвари влкмчц.                                                 27, Гл. 2, Єв. 5 
18 5 П   † Сави Освященного прп. 

19 6 В   Св. Миколая Чудотворця 
20 7 С   Амвросія св., єп. Медіоланського 

21 8 Ч   Патапія прп. 

22 9 П   Зачаття Пресв. Богородиці св. Анною 
23 10 С   Мини, Єрмогена, Євграфа мчч. 

24 11 Н   Св. Праотців. Даниїла Стовпника прп.         28, Гл. 3, Єв. 6 
25 12 П   Спиридона Чудотворця прп. 

26 13 В   † Ореста, Авксентія, Євгенія й ін. мчч. 

27 14 С   Филимона, Левкія, Аполлонія й ін. мчч. 

28 15 Ч   Єлевтерія свщмч., Павла прп. 

29 16 П   Аггея прор. 

30 17 С   Даниїла прор. 

31 18 Н   Перед Різдвом. Севастіяна мч. й ін.                29, Гл. 4, Єв. 7 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



Люба Смереканич 
 

З Новим  РокомЗ Новим  РокомЗ Новим  РокомЗ Новим  Роком    !!!!    
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

День останній у році старому 

Добігає кінця... Рік минає. 
На порозі до кожного дому 

День новий  - рік Новий зустрічає ! 

 

Дай Вам Боже, у році Новому 

Сонця, щастя, добра і натхнення 
Хай здійсняться всі мрії у ньому 

І надії живі сьогодення. 
 

Хай здоров’я Вам Господь дарує, 
І веселими діти зростають ! 
Хай у Ваших очах радість сяє, 
А негода най хижі минає ! 

 

Ще горить нам свіча воскресіння, 
Помолімся же щиро до Бога, 
Хай не бракне нам міці й терпіння, 
Бо важка у нас лемків дорога. 

 

Дай нам Боже у душі любові, 
Щоб у єдності й злагоді жили, 

Не упали у відчай духовний, 

Дай нам Боже і розуму й сили ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Картина 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Христос  Рождається ! 
Знагоди Великого християнського свята – Різдва Ісуса Христа, 

сердечно вітаємо Шановних Читачів і бажаємо Їм  щастя. 

 

 Правління ФДЛ, 

Редакція «Лемківського календаря» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІІІІ    СССС    ТТТТ    ОООО    РРРР    ИИИИ    ЧЧЧЧ    НННН    ИИИИ    ЙЙЙЙ                    КККК    АААА    ЛЛЛЛ    ЕЕЕЕ    НННН    ДДДД    АААА    РРРР    
 

І.  СІЧЕНЬ 

 

6.01.1846 -  Засновано Кирило-Мифодівське братство в Києві. 
16.01.1936 -  Народився в с. Крампна, Ясельського повіту Анатолій 

Кобеляк – редакційний працівник і громадський діяч. 

21.01.1946 -  Польські нападники оточили с. Гатнавицю (коло Сянока). 
Солдаи по-звірячому замордувало селян н. Мазура і М. 

Котика. 
24.01.1946 -  І батальйон 31 полку з Сянока напав на с. Завадка 

Морохівська. Замордовано 56 українських селян, спалено 27 

хат. 
26.01.1946 -  Польські військові формування напали на с. Карликів (пов. 

Сянок). Замордовано 17 осіб, в т. ч. старенького священика з 
супругою і 4-річною онукою.  

29.01.1871 -  Народився в с. Лішня, Сяніцького повіту Іван Филипчак – 

письменник (+ 21.10.1945 Сибір). 

 

ІІ. ЛЮТИЙ 

 

2.02.1881 -  Народився в с. Липовець, Сяніцького повіту олександр 

Волошинович – громадский і суспільний діяч, рідний брат 
матері поета Б. І. Антонича (+ 10.02.1971, Братислава). 

9.02.1921 -  Народився в с. Дошно, Сяніцького повіту Іван Тибляк – 

освітній, громадський і культурний діяч, замучений у 1943 

р. німецьким гестапо у концтаборі.  
18.02.1921 -  Народився у с. Вілька, Сяніцького повіту Василь 

Одрехівський – скульптор, заслужений діяч мистецтв 

України (+ 17.12.1996 м. Львів). 
20.02.1936 -  Народився в. с. Курів, Бардіївського округу Микола 

Мушинка – український вчений-фольклорист.  
25.02.1871 -  Народилася Леся Українка – видатна українська поетеса (+ 

01.08.1913). 

 

ІІІ. БЕРЕЗЕНЬ 

 

02.03.1931 -  Народився в с. Долина біля Сянока Орест Чабан – учений у 

ділянці енергетики, суспільний діяч. 

05.03.1911 -  Народився у с. Стежниця, Ліського повіту Михайло 

Черешньовський    –    видатнтй      скульптор     і       різьбяр 

 (+ 20.07.1994, Нью-Йорк) 

10.03.1861 -  Помер Тарас Шевченко 

11.03.1931 -  Народилася у с. Яблуниця, Короснянського повіту Марія 
Байко – народна артистка України, луреат державної премії 
ім. Т.Г. Шевченка.  



17.03.1946 -  Помер у с. Гутисько, Бережанського району Михайло 

Орисик – відомий лемківський різьбяр (нар. 26.09.1885 в с. 
Вілька, Сяніцького повіту). 

23.03.1946 -  Черговий напад польського війська на с. Завадку 

Морохівську. Розстріляно 11 мужчин. 

25.03.1916 -  Народився  у  с.  Вілька  Іван  Іляш   –   лемківський   різьбяр  

(+ 13.03.1996, м. Львів) 

26.03.1946 -  Народився у м. Свидник, Словаччина Мирослав Сополига – 

вчений етнограф, музейний працівник. 

 

 

 

 

 

 

Картина 
«ВЕЛИКДЕНЬ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Христос Воскрес ! 
З нагоди Великого весняного християнського свята 

– Воскресіння Ісуса Христа – бажаємо Шановним Читачам 

і усім лемкам щастя, постійної весняної радості ! 
 

Правління ФДЛ, 

Редакція «Лемківського календаря» 

 



IV. КВІТЕНЬ 

 

7.04.1991 -  Патріарх УГКЦ Мирослав Іван Кардинал Любачівський та 
архієпископ Володимир Стерняк освятили місце під 

забудову Лемківської  церкви у Шевченківському Гаю 

(Львів). 
13.04.1946 -  Черговий напад польського війська на с. Завадку 

Морохівську. Розстріляно кількох селян. Ще один напад 

здійснено 30.04.1946. 

18.04.1896 -  Народився у с. Вороблик Королівський, Сяніцького повіту 

Орест Турківський – копозитор (+ 28.12.1973, США). 

21.04.1946 -  Біля 100 бандитів із застави напали на с. Вислік Долішній, 

повіту Сянік. Село розграбовано, спалено 33 хати, 

замордовано 7 осіб. 

26.04.1846 -  Народився у м. Белзі Іван Верхрадський – дослідник 

фольклору лемків (+ 29.11.1919). 

 

V. ТРАВЕНЬ 

 

9.05.1871 -  Народився у с. Валеснів на Тернопільщині Володимир 

Гнатюк – учений етнограф, фольклорист, дослідник 

культури лемків (+ 6.10.1926). 

28.05.1916 -  Помер Іван Франко. 

22.05.1926 -  Помер Василь Яворський – відомий громадський і 
культурний діяч на Лемківщині. 

29.05.1946 -  Польські бандитські формування напали на с. Улюч. 

Спалили 193 господарства, замордували 7 осіб. Багато 

українських селян арештовано. 

 

VI. ЧЕРВЕНЬ 

 

5.06.1911 -  Народився у с. Рудльов (Словаччина) Іван Гриць-Дуда – 

український письменник, театральний діяч. 

6.06.1936 –  відбувся І з’їзд організацій Оборони Лемківщини – ООЛ 

(Філадельфія, США). 

15.06.1956 -  У Варшаві почав виходити український тижневик «Наше 
слово» з Лемківською сторінкою. 

18.06.1651 -  Лемківські та польські збійники (під керівництвом А. Савки 

та К. Наперського) захопили Чорштинський замок на 
Підгалі. 

 

VII. ЛИПЕНЬ 

 

14.07.1976 -  Помер Орест Зілинський – вчений-філолог, дослідник 

Лемківщини (нар.12.04.1923). 

 

 



17.07.1871 -  Народився в с. Ходовичі, Стрийського повіту Філарет 
Колеса – композитор, музикознавець, фольклорист, 
академік, автор збірки «Пісні галицьких лемків» (Львів, 
1929). 

12.07.1846 -  Народився у с. Лінинці Малі, Старосамбірського району 

Петро Лінинський – громадський діяч на західній 

Лемківщині (+ 18.08.1914). 

 

VIII. СЕРПЕНЬ 

 

7.08.1906 -  Народився в с. Кийов (Словаччина) Дизидерій Милий – 

відомий український художник (+ 1.09.1971). 

14.08.1886 -  Народився в.с. Костарівці, Сяноцького повіту Михайло 

Саболевський – збирач фольклору лемків, автор збірки 

«Лемківські співанки, Київ, 1967 (+ 12.02.1969). 

14.08.1926 -  Народився у с. Фльоринка Олександр Дубець – Перемисько-

Новосанчівський архієпископ Адам (Сянік). 

24.08.1991 -  Український парламент прийняв Акт про державну 

незалежність України. 

26.08.1921 -  Народився у с. Богуша (пов. Санч) Любомир Олесневич – 

вчений, громадський діяч (+ 17.06.1983. Львів). 

27.08.1856 -  Народився у с. Нагуєвичі біля Дрогобича Іван Франко – 

вчений, український письменник, автор матеріалів про 

Лемківщину. 
 

ІХ. ВЕРЕСЕНЬ 

 

1.09.1851 -  Народився у с. Кам’яна, Новосанчівського повіту микола 
Малиняк – письменник. 

2.09. 1811 -  Народився у с. Ясенів Іван Вагилевич – член «Руської 
Трійці», автор нарису «Лемки – мешканці Західних Карпат», 

1841 (+ 10,06,1866).  

3.09.1836 -  Народився у с. Дошниця Сильвестр Сембратович – 

церковний діяч, кардинал. 

10.09.1941 -  Народився у с. Волівець, Горлицького повіту Микола 
Горбаль – поет, композитор. 

 

Х. ЖОВТЕНЬ 

 

4.10.1861 -  Народився у с. Перегримці, ясельського повіту Тит 
Мишковський – професор, церковний діяч. 

4.10.1896 -  Народився у с. Костарівці, Сяніцького повіту Йосиф Звірик 

– педагог, громадський діяч. 

15.10.1916 -  Померла у Львові Клавдія Алексович – письменниця 
(нар.20.11.1830, с. Красна). 
 

 



28.10.1851 -  Народився у м. Глухів (Україна) Дмитро Бортнянський – 

композитор лемківського походження. 
29.10.1936 -  Народився у с. Убля (Словаччина) Йосиф Сірка – учений, 

педагог, суспільний діяч, автор праць про Лемківщину. 
 

ХІ. ЛИСТОПАД 

 

7.11.1981 -  У м. Стемфорді (США) відкрито український лемківський 

музей. 

8.11.1821 -  Народився у с. Криниці Йосиф Сембратович – церковний 

діяч, Галицький митрополит (+ 1896). 

29.11.1931 -  Народилася у с. Устя Руське Марія Бурдяк – педагог, 
публіцист, суспільний діяч. 

 

ХІІ. ГРУДЕНЬ 

 

1.12.1991 -  Відбувся Всеукраїнський референдум за результатами 

якого, Україна стала незалежною державою. 

10.12.1886 -  Народилася у с. Збудська Біла, Гуменського округу 

(Словаччина) Ірина Невицька – письменниця, громадський 

діяч. 

16.12.1971 -  Помер у Кракові Лев Ґец – український художник, директор 

музею «Лемківщина» в Сяноці. 
20.12.1891 -  Народився в с. Стоянів на Львівщині Степан Батюк, 

довголітній педагог на Лемківщині, різьбяр (+ 10.03.1965). 

24.12.1956 -  Анродився у с. Нагірянка, Чортківського району Роман 

Вархол – поет лемківського походження. 
25.12.1991 -  Створено у Львові Фундацію дослідження Лемківщини 

(ФДЛ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



З  НАШОЇ  ІСТОРІЇ 
                                                ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

І. Красовський 
 

ЛЕМКИ  В  КАРПАТАХ 

 

«Не даме вас, не даме вас, 
Гори ви наші Бескиди. 

Бо вас дати не казали 

Гей, наші діди, прадіди...» 

/Знародної лемківської пісні/ 
 

 

Карпати – чудовий гірський край. Тут від віків живуть вельми 

працелюбні, життєрадісні, загартовані у складних природних умовах 

етнографічні групи українців: гуцули, бойки, а найдалі на зід – лемки. 

Цей наш нарис буде присвячений саме лемкам, яких так любовно 

оспівали письменники Володимир Хиляк (1843 – 1893) та Григорій Гануляк 

(1883 – 1945), поет Богдан-Ігор Антонич (1909 – 1937), митці Никифор Дровняк 

(1895 – 1968), Дезидерій Милий (1906 – 1971) і багато інших. 

Територія, що на ній проживають лемки (тут йде мова про територію до 

1945 р.), займає понад 10 тис. кв. км. Умовно ділимо Лемківщину на південну 

(закарпатську) і північну (галицьку). Смуга південної частини простягається від 

р. Боржави на Сході і до р. Попрад на Заході, охоплюючи частину Закарпатської 
області України і північно-східну гірську частину Словаччини. Північна смуга 
простягається від р. Солинки (притоки Сяну) з р. Сяном на сході і до Попраду з 
Дунайцем на заході, охоплюючи південно-східну, гірську частину Польщі. Після 
виселення у 1944 – 1946 рр. частини лемків на Україну, а решти у 1947 р. на 
Західнопольські землі, північна межа Лемківщини перетерпіла зміни. Усіх лемків 

нараховується один мільйон. За неповними даними на Україні проживає 450 тс., 
в Польщі – 150, в Чехії, Словаччині – 150, в Югославії – 50, на еміґрації – 200 

тисяч. 

Назва лемки локальна, етнографічна і, наймовірніше, походить від 

прислівника «лем», вживаного на Лемківщині замість лише, тільки. У літературі 
ця назва поширена з середини ХІХ ст. хоч в окремих джерелах зустрічається 
також раніше. 

Що стосується національної назви для лемків, то вони найдовше (серед 

українців) зберегли давню назву «руський», «русин» (згодом також «руснак»), 

що відповідає сучасні назві «український», «українець». Деякі джерела свідчать, 
що мешканці західних Карпат називали себе русинами ще до того, як були 

об’єднані з Київською Руссю. Словацький учений О. Галага ствердив, що 

провідниками угрів під час переходу через Карпати у ІХ ст. були «руські воїни та 
мешканці карпатських сіл». «Руські воїни» це, без сумніву, вихідці з карпатських 

сіл, які виконували військову службу в угорській армії. Народна назва»Русь», 

«русини», «руський» остаточно утвердилася в західних Карпатах після їх 

приєднання у 992 р. до Київської Русі. 



Більшість території сучасної Лемківщини входила також до складу 

Галицького та Галицько-Волинського князівств. Втому чаі ці землі інтенсивно 

розвивалися в економічному і культурному відношенні, виростали нові села, 
містечка. Зростові населення сприяла розбудова м. Сянока – оборонної твердині 
на заході Русі. У місті успішно розвивалася освіта, культура, ремесла. Напевно 

ще за Київської Русі на Лемківщині існувала високо-художня школа іконопису, 

почався процес формування лемівського типу церковного храму. Збільшення 
населення в західних Карпатах спричинила татарська навала на Русь. Тисячі 
втікачів з Русі знайшли тут надійне сховище. 

У 1340-х роках землі  теперішньої Лемківщини захопила Польща, 
південної – Угорщина. Польські королі та шляхта розпочали довготривалу 

польсько-німецьку колонізацію Прикарпаття, відтісняючи  русинів углиб гір, або 

насильно полонізуючи їх. Яскравим прикладом цього може бути грамота 
власниці динівщини(північно-східна частина Лемківщини), рідної сестри 

Перемиського латинського Єпіскопа  Катини Ваповської від 23 січня 1593 р., в 
якій говориться: «З тієї зверхності, яку нам над підданими дав сам Господь 
Бог...церки руські в наших селах Ґздебках, Лубній, Глодному, Бахірі, Варі і нв 
Динівському передмістю перетворюємо на латинські костели. Ксьондзи, нами 

презентовані, мають навертати Русь до римської церкви, хрестити руських дітей і 
слідкувати, щоб у попів не були хрещені...» 

Старанням шляхти і латинського духовенства вже тоді було насильно 

переведено на римо-католицьку віру, а згодом ополячено русинів багатьох сіл на 
Прикарпатті. 

Введення в Прикарпатті панщини у великій мірі погіршило становище 
селянства. Для узаконення панщизняного гніту, здирання натуральних 

повинностей польській шляхті потрібна була відповідна правова платформа. 
Руське право для цієї цілі виявилося застарілим. Вимогам ситуації, що склалася, 
найкраще відповідало звичаєве волоське (румунське) право, а тому в ХV – ХVІ 
ст. на Прикарпатті проведено докалізацію сіл з руського і німецького на волоське 
право. Н волоському праві закладалися також нові села за рахунок приросту 

населення, міграції русинів з Закарпаття, що втікали від своїх поміщиків. 
Лемки нераз піднімалися на боротьбу за своє соціальне і національне 

визволення та об’єднання з Україною. В умовах феодальної Польщі боротьба ця 
особливо яскраво проявилася у збійництві (опришківстві). Найбільшого розмаху 

ця боротьба набула під впливом визвольної війни українського народу під 

проводом Б. Хмельницького (1648 – 1654). Популярний на всьому Прикарпатті і 
Закарпатті збійницький ватажок Андрій Савка (1619 – 1654) читав лемкам 

відозви Хмельницького, піднімав на боротьбу селянство. Діяв спільно з 
ватажком польських повстанців Косткою Наперським. 

Велика популярність серед лемків Богдана Хмельницького, їх героїзм у 

визвольній боротьбі є свідченням єдності інтересів усього українського народу. 

Селянський рух на Лемківщині був складовою частиною загальної визвольної 
боротьби українського селянства. У цій боротьбі яскраво виявилося одвічне 
прагнення лемків до до об’єднання зі своїим східними українськими братами. 

1772 р. Галичина з Лемківщиною підпала під Австію. В результаті 
революцій 1846 – 1848 рр. була відмінена панщина, але економічне становище 
селян залишалося дуже важким. Це спричинило у другій половині ХІХ ст.масову 



еміграціюселян в США і Канаду. Першим з Лемківщини (як і взагалі з Західної 
України) еміґрував до США у 1872 р. селянин з Нової Веси біля Нового Санча 
Ю. Кашицький.   

ХІХ ст. дало поштовх до підвищення рівня національної свідомості, що 

діялось під впливом «Руської Трійці», розвитку освіти і культури. На Лемківщині 
плідно працювали такі діячі як В. Хиляк, О. Торонський, розвивалося мистецтво 

і література. На мистецьому поприщі високого рівня досягла художня обробка 
дерева (центр різьбярства села Вільна і Балутянка), каменярство (с. Боршне). 
Розвивалися також інші промисли. Значного рівян досягло пісенне мистецтво. 

Ріст культурного і національного рівня лемків лякав польських сусідів. 
Це лало поштовх окремим польським діячам (А. Стадницький, Е. 

Длугопольський, К. Добровольський) створити у другійполовині ХІХ ст. 
ненаукову теорію «волоської колонізації західних Карпат» у ХV – XVII ст. За 
цією теорією лемки нібито не є українського походженя і не автохтони в 

Карпатах, а недавні пришельці з Волощини (Румунії). 
Мотивами для створення нової «теорії» було те, що польські дослідники 

вважали нібито до ХV ст. на Підкарпатті проживали польські колоністи, а в ХV – 

XVII ст. ст. відбулася волоська колонізація волохами, які заклали села на 
волоському праві. І нібито саме тому проведена локалізація сіл на новому праві. 
Але ж немає жодних видимих слідів волоської культури серед лемків, за 
винятком кількох географічних назв, які могли принести мігранти з Закарпаття. 
Дивне також явище, що волохи в умовах Польщі не спольщились ані не 
залишились волохами, ачомусь «перетворилися» на русинів. 

Початок ХХ ст. відзначився швидким ростом зацікавлень Лемківщиною 

зі сторони українських науковців. Велику наукову вартість при дослідженні 
історичного минулого лемків мають праці Ф. Вовка, І. Верхратського, І. Франка, 
В. Гнатюка, Ф. Колесси. У 1902 р. вийшла наукова монографія І. Верхратського 

«Про говір галицьких лемків». У 1905 р. на Лемківщині працювала етнографічна 
експедиція Наукового Товариства ім. Т. Шевченка (НТШ) під керівництвом 

проф. Ф. Вовка. Вийшло кілька томів фольклорно-етнографічних записок В. 

Гнатюка. 
У 1911 – 1913 роках тричі побував на Лемківщині видний український 

вчений Ф. Колесса, записавши тексти і мелодії більше однієї тисячі народних 

пісень, що ийшли окремим збірником «Народні пісні з галицької Лемківщини» 

(Львів, 1029). У передмові до збірника він писав: «Лемківський музичний діалект 
виявляє в своїх основах і типових формах безсумнівну приналежність до 

українського матірного пня й нерозривну спільність із іншими українськими 

музичними діалектами». 

Коли в листопаді 1918 р. розпалася Австро-Угорщина, то сформувалися 
окремі держави. Крім Австрії, Угорщини, також Польща, Чехословаччина. 
Визвоьна хвиля прийшла і на Ле мківщину. Тут проголошено про створення 
Східнолемківської республіки з осередком в Команчі, яка приєдналася до ЗУНР 

(Західно-Українська народна республіка). Як також «Руської Лемківської 
Республіки» (Західна Лемківщина). Обидві лемківські республіки були 

ліківдовані зусиллям польських легіонерів. 
У міжвоєнній Польщі з новою силою розгорнулася кампанія за 

приєднання лемків до поляків. Польська преса (наприклад, «Kurier Krakowski», 



№ 143,160 – 1933) виступила з «доводами», що діалект лемків є польським, а 
лемки – етнографічна група польського народу. У трактаті «Lemkowzczyzna» 

(рукопис зберігається в історичному архіві у Львові) ксьондз Ч. Войтисяк 

висловив обурення на адресу українців з приводу «незаконного привласнення 
лемків», які, мовляв, «зовсім не українське, а польське плем’я». Автор запевнив, 
що негайна  полонізація лемків принесе користь польській державі. Подібні 
«ідеї» розвинула М. Пєрадська в книжці «Na szlakacu Lemkowszczyzny» (Краків, 
1939). 

У цей важкий час в боротьб національної гідності лемків виступив 

видний поет з Лемківщини Богдан-Ігор Антонич (1909 – 1937), письменник 

Григорій Гануляк (1883 – 1945) та інші. 
Важко пережили лемки німецьку окупацію (1939 – 1945). Багато лемків 

боролося проти окупантів в Русі Опору, як також у Червоній Армії, війську 

польському та Чехословацькій Армії. 
У січні 1945 р. Лемківщина була визволена. Але до змучених війною 

лемків довгоочікуваний мир не прийшов. Польські урядові кола як також 

підпільні формування, навчені сталінським досвідом переселювання і нищення 
окремих народів, вирішили використати нагоду для розправи з лемківським 

населення на території Польщі. Підпільні формування нападали на лемківські 
села, масово вирізували людей (наприклад, у с. Синява біля Риманова і ін.), 

палили господарства. В той же час урядові кола вимагали негайно покинути 

Лемківщину, бо «не будуть нести відповідальності за безпеку українців». У 1945 

– 1946 роках близько 200 тисяч лемків депортовано в Україну. 
Лемки, які через велику прив’язаність до рідної землі не переселилися 

на Україну і залишилися на Лемківщині (їх приблизно 100 тисяч), у 1947 р. було 

насильно і поспішно виселено на західні землі Польщі. Був заздлегідь 
розроблений план розселення їх не більше як по 10 родин у польське село з 
метою їх швидкої асиміляції. Лемки перетерпіли невимовні моральні муки. Їх 

повсюдно називали не інакше як «бандерівці», «різуни», всіляко ображали, не 
пускали навіть до костелів, насміхалися в школах з лемківських дітей. 

Але лемки не зреклися рідної мови, культури. Згодом домоглися 
відкриття кількох храмів, введення навчання рідної мови. Був створений хоровий 

ансамбль «Лемковина». У 1956 р. створено українське суспільно-культурне 
товариство з тижневиком «Наше слово», в якому постійно друкується лемківська 
сторінка. Мала частина лемків повернулася в ідні гори. До рідного села 
Зиндранова повернувся суспільний діяч Ф. Ґоч, який з допомогою громадськості 
створив у садибі батьків Музей історії та культури лемків. Щорічно лемки 

проводять художній фестиваль «Ватра». 

Проблеми історії та культури лемків почали цікавити польських 

письменників, журналістів. У 1974 р. вийшла монографія А. Квілецького 

«Lemkowie». Згодом проблемі лемків був присвячений увесь квартальник 

«Польська штука людова» (№ 3 – 4, 1985), вийшла монографія Р. Бриковського 

«Lemkowska drewniana architektyra cerkiewna (1986), монографія К. Пудли 

«Лемков’є» (1987), збірник статей «Лемков’є (1987). 

Згадані праці є поважними науковими розробками і заслуговують 
схвалення. Серйозним їх недоліком є те, що автори знову витягнули на світ 



божий теорію»влоської колонізації Карпат», не завжди правильно трактують 
національну приналежність лемків. 

Шкода, що поодинокі публіцисти і журналісти (А. Крог, Я. Любарт-
Кшисіца та ін.), письменники (Є.Герасимович) відкрито заперечують 
приналежність лемків до українців. Наприклад, Я. Любарт-Кшисіца в «Gazecie 

Krakowskiej» (№ 290, 5. ХП, 1984 р.) пише: «Лемки – це попросту лемки, а не 
українці... Спільна всім, гуральська фантазія. Гуралі з гір Татр, гуралі Ляхи і 
гуралі Лемки творять почуття спільности...» 

Приємний той факт, що друзів лемків серед їх польських сусідів стає 
щораз більше. Хочеться, щоб польський уряд, громадськість Польщі хоч у 

неповній, але доступній мірі направила лемкам кривди. 

На Україні лемків-переселенців розселено на колишніх польських 

господарствах у селах Львівської, Тернопільської та Івано-Франківської областей 

і частково у містах та містечках Львові, Самборі, Калуші, Теребовлі, Бережанах. 

Нова обстановка, нове середовище негативно вплинули на розвиток 

самобутньої культури лемків. Зійшов із вживання чудовий народний одяг лемків, 
як жіночий (спідниці-фартухи, запаски, ґорсети, кожушки, хустки, сердаки, 

гуньки), так і чоловічий (нагавки, сорочки, лайбики, гуні, чугані і ін.), відмерли 

народні промисли обробки дерева, каменю, заникло будівництво зрубних довгих 

хиж з мальованими вінцями зрубу, забулася поступово рідна лемківська говірка. 
З другого боку, рідне оточення сприяло швидкому росту лемківської 

інтелігенції, передовиків народного господарства. 
Значного розвитку здобули на Україні мистецтво різьби на дереві і 

співоче мистецтво лемків. Поодинокі народні різьбярі як В. Одрехівський, брати 

Юрій і Мирон Амбіцькі, Іван Мердак закінчили художні студії і стали 

провідними скульпторами-професіоналами. 

Осередки народного різьбярства розвиваються у Львові, Трускавці, 
Стрию, Бережанах. Серед найкращих народних умільців Андрій Сухорський, 

Брати Андрій і Степан Орисики, брати Василь та Іван Бенчі і інші. Їхні твори 

демонструються в музеях Києва, Львова, Тернополя та інших міст України. 

Виросли на Україні численні лемківські хори. Серед них найбільшою 

популярністю користується Львівська «Лемковина». П’ять хорів успішно працює 
на Тернопільщині. Відомі співачки з Лемківщини – сестри Даниїла, Марія і Ніна 
Байко сьогодні народні артистки України. Вийшло кілька збірок народних 

лемківських пісень М. Соболевського, О. Гижі, М. Байко, І. Майчика. 
Небувалий до цього часц поступ здійснили лемки на науковій ниві. 

Відомі імена члена-кореспондента АН України професора В. Кітика (1923 – 

1984), доктора медичних наук професора А. Гнатишака, професора Марії Байко. 

Доцента Львівського медінституту В. Масляка та багато інших. Велика кількість 
лемків трудиться на педагогічній ниві та у різних галузях народного 

господарства. 
У липні 1988 р. в м. Львові створено Товариство «Лемківщина», яке 

вирішує проблеми дальшого розвитку культури лемків. Подібні обласні 
Товариства створені в Тернополі, Івано-Франківську. Згодом обласні Товариства 
об’єднано у Всеукраїнське Товриство «Лемківщина». 



Особливу увагу хочеться присвятити ще одній громадській організації, 
створеній 25 грудня 1991 р. у Львові. Це Фундація дослідження Лемківщини 

(ФДЛ). 

Уже в 1992 році силами Фундації у Шевченківському гаю (Львів) на 
території скансену була збудована гарна Лемківська церква святих Володимира і 
Ольги, що стала осередком духовного і національного життя лемківє Відтворено 

також експозицію Музею історії та культури лемків. 
Великим досягненням ФДЛ є видавнича діяльність. Від 1991 до 2005 

років підготовлено і видано 35 назв цінної лемкознавчої літератури. 

Діяльність ФДЛ у Львові набула популярності і схвалення серед лемків 

всієї нашої планети. 

 

 

 

 

Григорій Сидорик 
Село Гирова, біля Дуклі 

 

ПРО  ЛЕМКА, ЯКИЙ  ПРОЙШОВ  ДВІ  ВІЙНИ 

 

В 2005 році виповнилося 60 років з дня закінчення Другої світової війни 

– Перемоги над Німеччиною. У цій війні воювало півсвіта і різних народів, в 

тому числі і сини Лемківщини, частина з яких віддали своє життя за Перемогу. 

Хочу розповісти про лемків, які воювали на фронті з села Мшана, що 

біля Дуклі, тому, що серед цих вояків, яких забрали на фронт, були мої два 
двоюрідні брати: Галадій Олексій і Сидорик Олексій. 

Звільнили село Мшану в серпні 1944 року і мешканці села, які 
переховувалися  під час фронту по лісах, почали повертатися до села, до своїх 

хат, які уціліли під час боїв. Люди почали відновлювати господарку. У селі 
з’явився військовий комендант, який разом із солтисом складали списки молодих 

хлопців, які повинні іти до війська. 
У жовтні місяці 1944 року польовий військомат Кроснянського округу 

приїхав на машинах у село і почав забирати, а вірніше ловити молодих хлопців 

до армії. У селі молоді було мало, бо більшість з них німці забрали на примусові 
роботи до Німеччини. 

Цього дня зі села Мшани забрали до війська: 
1.  Галадій Олексій Іванович – Залишився живий; 

2.  Сидорик Олексій Михайлович – живий; 

3.  Сидорик Павло Антонович – загинув; 

4.  Папайло Михайло Павлович – живий, поранений; 

5.  Банківський Олексій Михайлович – живий; 

6.  Кащак Григорій – загинув; 

7.  Петрусік Олексій – загинув; 

8.  Папайло Григорій – загинув. 

Відправили рекрутів до міста Кросно в запасний полк, де навчали 

військової справи до 1 грудня 1944 року. У цей час мешканці села Мшана вже 
були вивезені на Україну, а рекрути про це не знали. 



1 грудня 1944 року новобранців відправили в бойову частину – 70 

Гвардійську дивізію 203 стрілецький полк, де дали військову зброю, кому що 

попало – гвинтівка або автомат. 
24 грудня зайняли бойову позицію лінії фронту Ясло – Зміград. Перша 

атака була 15 січня 1945 року, де наші односельці пройшли перше вдале 
випробування. Так вони час від часу ішли з боями день і ніч аж до Кракова. За 
визволення Кракова загинули наші лемки – молоді хлопці зі села Мшана: 

1.  Кащак Григорій; 

2.  Петрусік Олексій; 

3.  Папайло Григорій; 

4.  Сидорик Павло. 

Про брата Сидорика Олексія мало знаю, бо рано пішов з життя. Знаю, 

що пройшов всю війну і залишився живий, але війна забрала здоров’я і він довго 

не прожив. 
Мій брат Гладій Олексій, про якого я пишу, після Кракова залишився 

живий, але за визволення міста Бельського, яке брали штурмом, був тяжко 

поранений і відправлений в польовий шпиталь. Після польового шпиталю 

відправили на лікування на Україну до Житомира. День Перемоги він зустрів у 

шпиталі на костилях. Радості не було меж, одні співали, другі плакали за 
померлими. Брат плакав за хлопцями із села, які загинули за Краків на його очах 

і, яких поховати не зумів, бо команда все вперед і вперед. Після вилікування його 

не демобілізували, а відправили у бойову частину, яка формувалася в Білій 

Церкві під Києвом. Зформовану бойову дивізію погрузили у вагони і ешелоном 

відправили на другу війну – з Японією. 

Військовий ешелон їхав цілий місяць до Владивостока. У Владивостоці 
довго чекали на кораблі, які мали бойову частину перевезти на Камчатку на 
фронт. Коли погрузили на кораблі і кораблі взяли курс на Камчатку, то в морі 
почало штормити, корабель почало качати. Не всі солдати переносили качку, 

багатьох закачало. Поки вони з труднощами добиралися до лінії фронту 

оголосили, що Японія капітулювала – Перемога. 
На Камчатці довелося дослужити до демобілізації – справу мали тільки 

з японськими військовополоненими. Під час служби весь час писав додому, але 
відповідь була одна – не проживають. Командир частини написав в Москву в 

Бюро розшуку, але відповіді не було. 

У 1946 році прийшов час демобілізації, а їхати нема куди. 

Демобілізувався разом із товаришем, який жив в Одесі і в частині залишили його 

адресу. З Камчатки добиралися до Одеси більше двох місяців, так що лемко з 
Карпат проїхав пів світа і натерпівся біди. Коли добралися до Одеси, то на 
адресу товариша прийшло повідомлення, що батьки проживали в 
Дніпропетровській області, але в 1946 році виїхали до Львова. Восени 1946 року 

гвардієць-фронтовик Галадій Олексій знайшов своїх батьків у Сокільниках, біля 
Львова, де і проживає в даний час. 

Така тяжка доля випала молодому лемку села Мшани, що біля Дуклі. 
 

 

24.04.2005 р.  

 



ЧОРНИЙ  ДИМ  НАД  КАРПАТАМИ 

(до подій 1946 року) 
М. Цуп 

ПЕРЕСЕЛЕННЯ ЗІ СВОЄЮ ЦЕРКВОЮ 

Мабудь, це виключний випадок з історії нашого переселення-депортації. Але 
це дійсність, факт, про який я хочу розповісти. 

 

Вже в останні місяці 1944 року почалась агітація про переселення 
лемків на терени радянської України. Військові та агітатори вихвалювали 

колгоспи: яка прекрасна техніка працює на колгоспних полях і як добре живуть 
люди. Рідко хто з селян повірив в подібні агітаційні байки, тим більше, що люди 

пам’ятали, як в 1933 році в селі збирали пожертви, щоб помогти братам з 
Великої України, бо там був сильний голод. А ще краще про це свідчила армія, 
вся її екіпіровка. Брудні і голодні вояки постійно шастали по селі, міняли за 
самогон білизну, ватні штани, куфайки і таке інше. П’яними проговорювались, 
яке в їх колгоспах « щасливе» життя. В перші місяці 45-го року агітація ще 
більше посилилась та почала набирати агресивно-розбійницьких форм. Перш за 
все польські банди почали відбирати худобу і коні. Хоч село було велике, 
спільного пасовиська не було, тому майже кожна родина пасла худобу окремо. І 
навіть невеликим бандам з двох-трьох чоловік легко було забрати худобу від 

дітей. Приклад, у сина Осипа Бобака забрали коня, у Пастернака – корову, були й 

інші випадки. Селяни боялися виганяти в поле худобу. Господарів, яких ґміна 
посилала на форшпан (державна повинніст) поверталися без коней і воза, а то 

навіть привозили їх замордованими, наприклад Андрій Масник з Волі. В травні 
були замордовані біля села (присілок Грабинь) три сільських музиканти Микола 
Кортипа, грав на акордеоні, М. Вітик, Ф. Скубель, які грали на весіллі (хутір 

Лази) і над ранкоп поверталися додому. Якась банда нападала на українські села. 
Так у червні вночі на село Синяву напала банда, спалила будинки і вимордувала 
жителів. В селі Босько утворилися боївки самооборони із сільських хлопців та 
господарів. Чергування в селі проходило кожної ночі. Нарід не мав надії на 
якийсь захист, а совєти і не думали когось охороняти. 

На початку липня господарі на сході прийняли рішення – виїжджати на 
Україну, їншої ради не було. Одночасновиникло питання: як же бути з церквою ? 

 Велика церква на горі, до якої вели бетонні сходи, як П’ємонт 
споглядала над селом, а за нею цвинтар, де лежали вмогилах діди і прадіди. Нова 
церква Різдва Пресвятої Богородиці була посвячена у 1882 році. В Боську – третя 
на тому ж місці. Нарід села дуже любив свою церкву. Люди споглядали на гору, 

на церкву і плакали. І громада вирішила: де ми, там і церква. Церкву забираємо із 
собою, повеземо її першим ешелоном. Що буде, то й буде, а церкви нашої не 
залишимо ! Рішили приступити до роботи Бригада сільських майстрів – Іван 

Їжик, Гнат Копина, Михайло Денько та їнші, розібрали іконостас, престіл, 

царські  і бокові ворота. Церковні фігури, образи та хоругви були запаковані в 

дерев’яні скрині. Інструменти духового оркестру роздали музикантам 

індивідуально. 

А 26-го липня почалося примусово-добровільне виселення. Лемки 

Боська покидали рідні обійстя, поля і прадідівські могили, їхали у невідомість, 
але тішилися, що їдуть зі своєю церквою. Перевозили церковно-громадське 



майно фірами Андрій Цуп, Михайло Денько, Антон Теплий, Петро Козак та інші 
господарі. Поїзд був поданий на станцію Вороблик-Королівськийю Двері вагонів 
з церквою були замасковані сільським інвентарем – боронами, розборами фір та 
колесами.  Однак саму будівлю церкви взяти не могли. 28-го липня 1945 року 

біля 14 години поїзд з першим ешелоном босбщанців вирушив на схід. Кожних 

15 або 20 кілометрів поїзд заганяли в тупик, який довго простоював і поки 

начальник станції (військовий) не діставав хабаря (різали теля або давали гроші), 
доти не відправляв поїзда. Це було перше знайомство зі совєтською владою. 

Після третьої доби на станції Стрілковичі, в полі, біля Хирова Самбірського 

району, ешелон поставили на розвантаження. Почались дощі і знову стало 

питання, що робити з церквою ? Господарі роз’їхалися по селах району і швидко 

знайшли вихід. В селі Радловичі (тепер Ралівка) 1 1938 році була збудована нова 
мурована церква, але не обладнана, що пов’язано мабуть з війною. Домовилися з 
громадою села і Самбірським епіскопатом, що церкву перевеземо в Радловичі. 
Так і зробили. Тоді почали шукати собі житло у селах Самбірського району. 
Перший ешелон босьщан поселився у селах Радловичі, Угерці (тепер Нагірне), 
Бісковичі, Воля-Баранецька, Максимовичі, декілька родин осіло в Самборі і 
Найдорфі. Вже пізніше босьщанці майстри Гнат Копина, Іван Їжик, Михайло 

Денько, Іван Теплий обладнали церкву в Ралівці, трохи звузивши іконостас, де 
вона стоїть і сьогодні. Люди приходять і моляться. Багато людей, які народилися 
тут, не знають, звідки церква переселилася. 
 

 

 

Ольга Гавриляк 
(м. Монастириськ, уродженка с. Криниці) 

 

СПОГАДИ  ПРО  ДЕПОРТАЦІЮ  ЛЕМКІВ 

1.  Надрідним краєм згущаються чорні хмари 

 

Лемківщина – західнокарпатський край, що характерний неповторною 

красою навколишньої природи. Перлиною краю є , сховане серед мальовничих 

гір, оздоровче містечко Криниця з селом такої ж назви. Навколишні гори 

Паркова, Крижова і Яворина з численними джерелами цілющої мінеральної води 

немов вічні сторожі, що оберігали спокій чесних, працелюбних лемків. 
Через місто і село проходить єдина вулиця Крашевського, протікає 

бистра річка Криничанка, річка Чорний потік. Потічки об’єднюються з 
Криничанкою, пропливають через Поворозник і Мушину та впадають до річки 

Попрад. 

Прикрасою і гордістю села є велика мурована церква святих апостолів 

Петра і Павла, збудована у 1872 р. На відпуст до церкви з’їжджалися не лише 
лемки з навколишніх сіл, але й сусіди із Словаччини. У першій половині ХХ ст. 
парохами церкви були о. Білик, о. Степан Дзюбина, о. Хиляк. Дяками були 

Гриняк Іван та його син Павло. Паламарем – Тимко Громосяк, старший брат – 

Тимура Іван, Кусик Антін, Венгринович Іван, Громосяк Андрій, Синява Петро. 



Лемківські селяни займалися годівлею овець і великої рогатої худоби, 

вирощуванням льону. З вовни виготовляли сукно, волокно льону пряли, з ниток 

ткали полотно. З сім’ян льону витискали олію. 

Діти лемківських селян здобували освіту в початковій школі, а 
напередодні Другої світової війни і у воєнний час навчалися в українській 

учительській семінарії та Торговельній школі з українською мовою навчання. 
Друга світова війна принесла зі собою нові тяжкі випробування для 

лемківських селян. Багато горя принесла німецька окупація, контингенти, 

шарварки, вивіз молоді на примусові роботи до Німеччини.Відчутно погіршила 
життя селян заборона продавати лишки врожаю, худобу. Єдине, що втішало 

криничан це те, що їх містечко і село не піддалося бомбардуванню і знищенню. 

Зі Сходу зближався фронт. На зміну німецьким окупантам прибули нові 
окупанти – червоні «визволителі». Це сталося у 1945 році, в січні, саме на 
Йорданські свята. Німці без бою залишили Криницю. 

Пісял закінчення Другої світової війни, почалася ще жахливіша від 

війни депортація – примусове виселення лемків з їх прадідівських земель на 
Схід, в Україну, а поляків з України до Польщі. Переселення відбувалося на 
підставі угоди між так званим «Визвольним комітетом народної Польщі» і 
урядом Української РСР від 9 вересня 1944 року. Фактично жодна зі сторін не 
була наділена юридичними правами для здійснення таких дій, а здійсненим був 

задум Сталіна і польських шовіністів, які здавна мріяли позбутися української 
общини в границях Польщі. Росіяни завдяки депортації поляків з України 

звільняли міста західної України від поляків, заселяючи їх росіянами. 

Були створені комісії з польського війська та радянськиї комісарів, 
котрі розповзлися по всіх селах, проводили агітаційні мітинги, обіцяючи на 
Сході багате, райське життя. Селяни були освідомлені, яке-то «райське життя у 

совітах». Хто з селян відмовлявся їхати на Схід, лякали, що «вивезуть на Сибір», 

або на західні понімецькі землі Польщі. Схвильовані лемки збирали осінній 

врожай 1944 року з надією, що будуть збирати дари рідної землі не в останнє. 
Осінню приготували поле для посівів. 

Наступилп тривожна весна 1945 року. Селян було попереджено, що їх 

чекає евакуація на Схід. Виписували родинами евакуаційні листи в Харківську, 

Херсонську, Полтавську області. 
Господарі майстрували дощані пачки для побутових речей. Господині 

пекли хліб, заготовляли сухарі, у діжечки засолювали сир на бринзу, 
перетоплювали масло для далекої дороги. Під час цієї роботи з очей селянок 

впала не одна сльоза. Заготовляли також пашу для худоби, корм для птиці. 
У середині квітня була дана команда виїжджати на залізничну станцію 

Новий Санч, вивозити домашні речі, продукти, що будуть вантажитися у товарні 
вагони. Зчинявся небувалий лемент, плач, ридання, коли криничани 

завантажували свої пожитки у товарні вагони. В один вагон вантажили дві-три 

родини. А ще жахливішою була картина, коли коні, відчуваючи страх, вперто і 
жалісно іржали, здійснювали відчайдушний спротив заходити по дошках у 

вагони. Корови собі ревіли, вівці бекали. Метушилася у клітках птиця. 
Пролунав протяжний гудок і поїзд, постукуючи, повільно рушив. Жінки 

і діти плачучи, молилися, мужчиниздебільша мовчали, або проклинали злу долю. 



Лемки покинули рідні Бескиди, надалі рідний край «жив» лише в уяві і серцях 

лемків. 
Багато труднощів пережили лемки під час виснажливої далекої дороги. 

Великі труднощі створювали незвичні побутові потреби: годування худоби, 

доїння корів, годування дітей, які через недоїдання, незвичний режим, часто 

хворіли. 

До кінцевої станції Краснопілка, Харківської області доїхали лише 4 

родини, бо решту «розгубили» по різних селах, тому, що в одному селі не могли 

всіх розмістити. 

Ми переконалися, що села на східній Україні бідні, в селі землянки; для 
нас житла немає, повернули до начальника поїзда з вимогою везти нас назад і, 
що не будемо розвантажуватися. Прибув взвод війська, за годину все з вагонів 
викинули, незвертаючи на нас уваги. Через деякий час приїхав якийсь начальник 

фірою і нас розвезено по квартирах. Місцеві люди віднеслися до нас добре, 
співчували нам, ділилися тим, що мали їстивне. Прийшлося підрізувати ніжки 

вшафах, бо не поміщалися у низьких кімнатах. 

Працювали в колгоспі. Життя було тяжким, особливо зимою, бо палили 

соломою. Ні дров, ні вугілля тут не було. Згодом розпродали все, що можна було, 

лемківські виселенці з Криниці, перемагаючи нові труднощі, прибули на станцію 

Чортків на Тернопільщині. Звідтам добралися до Джурина і до Монастириськ, де 
вже проживали їх краяни з Криниці. 

 

2.  Останній ешелон криничан на Тернопільщину 
 

В Криниці проживав господар Тимура Іван з дружиною Лукією. 

Виховали трьох доньок: Марію, Теклю та Анну. Мали 22 га поля, побудували 

гарну віллу. Занедужала і у 1927 році померла йому дружина. Іван вдруге 
оженився з 20-ти річною Марією Громосяк. Старші доньки повиходили заміж, 

Іван тішився внуками. 

Друга світова війна принесла горе і родині Тимури. Почалися 
фільварки, контингент, примусові роботи.  

Після того, як у січні 1945 року німці залишили Криницю, її зайняли 

нові «визволителі» - радянські війська. Почалася агітація за переселення лемків 

на Схід (про що я писала попередньо). Початкова агітація швидко перетворилася 
на погрози і залякування з боку радянських комісарів і польських військових: 

«Вивезем всех на Сибирь...» Російські комісари приходили вночі, залякували 

людей розправою, як лише не захочуть переселятися. 
У кінці червня почалася підготовка до евакуації останніх криничан. Це 

була картина повна сліз і розпачу... Але інакшого виходу не було. 

Нас жаліли також окремі сусіди поляки. Прощаючись з Тимурою поляк 

Ґжебік заявив: «Пане Тимура нам також боляче прощати Вас». Після виїзду 

лемків з Криниці польські вояки і поліція кілька разів примусово вивозили з 
Криниці глухонімого маляра Никифора Дровняка, але він кожного разу якимось 
чином повертався до рідного міста. 

17 липня 1945 року останній ешелон з криничанами вирушив з Нового 

Санча на Схід. 



1 серпня 1945 року поїзд прибув на залізничну станцію Потутори на 
Тернопільщині. Частина криничан залишилося у Бережанах, частину завезли до 

Козової, а більшість добралися до Монастириськ. 

 

 

3.  Ми в Україні 
 

Приїхавши зі Сходу переважна більшість криничан поселилася у 

Монастириську. Отримали раніш польські хати, землю, працювали на власних 

господарствах. І хоч жили не розкішно, все ж дякували Богу, що зуміли зібратися 
разом. 

 У 1948 році почалася нова біда – колективізація. Держава забрала у 

людей землю, коней, всі атрибути господарства (вози, сани, плуги, борони), 

залишивши на господарство 0,25 – 0,50 га городу. Примусова праця в колгоспі 
оплачувалася дуже низько, хоч і була важкою. Доля криничан стала незавидною. 

У січні 1951 року, коли татові було 69 років, голова колгоспу наказав 

йому відкрити силос і вантажити на фіри. Одного дня татові стало погано і не 
зміг піти на роботу. 5 січня 1951 року тато помер. 

У 1957 році, 13 червня у нас була велика повінь. Вода зруйнувала 
мости, посіви, хати. Наша хата збереглася, бо була з цегли. 

 
*   *   * 

Події ці описала Ольга Гавриляк – наймолодша донька Івана Тимури, 

очевидця цих подій. Окремі картини переселення криничан першого ешелону 

розповіли Олександр Біскуп, Петро Гавриляк, старші дочки Тимури, Андрій 

Громосяк. 

 

 

Семен Опалак 
СЕЛО  НА  ЛЕМКІВЩИНІ 

 

Рідна моя, лемківщино, 

Ти прекрасний краю 

Про красу твою безмежну 

Я пісні співаю. 

Про ті гори і долини, 

Верхи смерекові 
І про бурхливі потічки 

Та ліси букові. 
У горах завжди весною 

Буки зеленіли. 

А в потоках чути було, 

Як води шуміли. 

А в долині між горами, 

Де потічок в’ється, 
Є там село невеличке, 
Що Ожинна зветься. 



Ти Ожинно ріднесенька, 
Село ти дороге, 
Там прожив я так весело 

Життя молодоє. 
 

Там у гаю зелененькім 

Зозуля кувала, 
А під вікном хатиноньки 

Роза розквітала. 
А пастухи на лугах 

Статок випасали 

І чарівними піснями 

Край цей звеселяли. 

Серед села на горбочку 

Церковця стояла, 
Біля неї на Великдень 
Молодь ся збирала. 

Також дзвони на дзвіниці 
Голосно дзвонили 

І до церкви на відправу  
Всіх людей просили. 

В церкві люди щонеділі 
Богу ся молили, 

І для свойой родиноньки 

Доленьку просили. 

Рідна ти наша Ожинна, 
Село в Лемківщині, 
Про тебе пісню співаємо 

Згадуємо до нині. 
Хоч багато літ минуло, 

Коли ми там жили 

Та про село наше рідне 
Ми ще не забули. 

Рідна наша Лемківщино, 

Зелені Карпати, 

Треба буде ще не раз 
До вас завітати. 

Вірш написаний у 1990 р., 

у 45-ту річницю депортації. 
Автор помер 29.08.2002 р. 

 

 

 

 

 

 

 



До 60-х роковин депортації лемківських поселень 

Петро Кітик 
СПОГАДИ  Й  РОЗДУМИ  СТАРОГО  ЛЕМКА 

 

Батьківська оселя і рідний край весь час залишаються дорогими і 
згадуються з великим трепетом, особливо, коли вони вимушено були покинуті. 
Запам’ятались ті далекі дитячі роки, коли  ябігав по околицях рідного села 
Дошниця повіту Ясло (Польща), купався в річках, збирав ягоди в лісі; пізніше 
пас корів і помагав батькам по господарству. Початкова сільська школа, вже при 

німецькій окупації, навчила мене читати і рахувати, що вважалось бути 

грамотним. Але побувавши в районному місті, я вперше побачив поїзд, що мене 
дуже зацікавило і захотілось бути не простим спостерігачем, але й творцем.  

Однак йшла війна, велика і страшна, яка весь час наближалась до наших 

теренів. І через деякий час вже можна було побачити броньовані машини, танки, 

спостерігати повітряні бої літаків, а пізніше відчути запах диму від розвиваючих 

снарядів. Почали з’являтись партизани, що давало повід фашистам для знищення 
цивільного населення. В цей важкий час лемки шукали підтримки у поляків, 
старались разом боротися проти фашистів. Але, як тільки була послаблена 
німецька адміністрація, польські шовіністи почали мсово знищувати паростки 

української інтелігенції – священиків і учителів. Так в нашому селі Дошниця 
серед білого дня банда польських шовіністів розстріляла греко-католицького 

священика о. Миколу Лішкевича 1903 р. н., а вчителеві Іллі Хом’яку чудом 

вдалось втекти і врятуватися від ганебної смерті. Другий священик православний 

о. Швайка приблизно 1900 р. н. Ще раніше виїхав на Полвсся, ближче до 

батьківських поселень, але і там разом з дружиною був не просто вбитий, а 
закатований. Тільки син Олег залишився живим, бо на цей час не було в хаті. 

Гори Карпати були добрим опорним пунктом, тому німецькі солдати 

вирішили там побудувати надійні позиційні спорудження. Щоб цивільне 
населення не перешкоджало солдатам робити свої справи, вони влітку, протягом 

одного дня 1944 р, вигнали із своїх домівок мешканців декількох сусідніх сіл: 

Дошниця, Гальбів, Явіря, Котань та інших. За дві години ми всі вже були 

вишикувані під супроводом солдат на дорозі, яка вела до села Святкова Велика. 
Так, як ми організували велику колону, то по нас стали стріляти із гармат 
російські солдати. По нашому селі часто стріляли, але то понаших ворогах, а тут 
я відчув, що стріляють у мене, в моїх батьків, що було моторошно. Однак через 
деякий час вони зрозуміли, що це не військова, а цивільна колона і перестали 

вести перестрілку. 
З собою нам було дозволено взяти тільки одну корову, воза і коня, чим 

прив’язали селянина до колони, як до похідної домівки, щоб він не зміг нікуди 

втекти. Таким чином, нас пригнали до розподільного пункту села Кленчани біля 
міста Горлиці. Там нас посортували по працездатності, забрали корови, вози і 
коней, і з тлумаками в руках посадили у товарні вагони, і повезли до Німеччини; 

спочатку до міста Розенберг, де нас розподілили по заводах. Ми попали до міста 
Гляйвіц, де жили в бараках на окраїні міста. У цьому таборі було два бараки з 
євреями під посиленою охороною і, приблизно, шість бараків з окремою 

огорожею із радянськими полоненими солдатами, і нас цивільних розміщених, 

приблизно, в п’яти бараках. Батьків водили працювати на завод по ремонту 



військових машин, а ми, малолітки, працбвали в таборі, підтримуючи порядок. 

Життя було тривожним, напруженим, а деколи обнадійливим, особливо, коли 

були налети англійської й американської авіації. Наш табір не бомбили, тільки 

заводи. Налети були такими потужними, що навіть німецькі зенітки не 
наважувались по них стріляти, а ми дітлахи любувались, бо бачили визволителів. 
В таборі я освоїв перші анвики маркетингу. Батьки приносили із заводу перстені, 
браслети, які виготовляли військовополонені, а я у вільний час умудрявся 
виходити до міста і міняв їх на карточки, на які можна було в магазині купити 

хліб. Таким чиним, і ми, і полонені мали добавку до того скудного раціону, що 

нам виділяли. 

Однак фронт приближався і, коли вже було чути гуркіт канонад, німці 
почали робити порядок і в нашому таборі. Спочатку вивезли євреїв, пізніше 
полонених, а коли вже війна проходила в місті Гляйвіц, нам запропонували 

покинути табір і виїхати нп захід. Два бараки, в яких залишились хворі євреї, 
були облиті бензином і підпалені. Хто старався врятуватись – був розстріляний. 

Ми настільки злякались, що вночі почали втікати і ховатись по селах. Там було 

багато пустих хат, де жили німецькі офіцери і чиновники, які раніше втекли на 
захід. Місцеві жителі були перелякані, і ніхто нас не видавав військовій 

комендатурі. Бої в місті не стихали ні вдень, ні вночі. Одного вечора все стихло, і 
зранку ми вже побачили на вулицях радянські танки. Ми чомусь дуже боялися, 
що німецькі солдати ще можуть повернутися, тому почали втікати додому. Їхали 

чим попало, бо поїзди ще не ходили. Коли добралися до рідного села Дошниця, 
то зраділи, нібито війна закінчилась, не дивлячись на те, що хати наші були 

спалені. У наших теренах фронт стояв близько півроку і все наше майно було 

знищене. Тому, коли сказали, що згідно «Угоди між урядом УРСР і Польським 

комітетом національного визволення» підписан 9 вересня 1944 р. у Любліні, ми 

підлягаємо евакуації на Україну, ми вже не дуже сперечались насильству, бо на 
Україні нам обіцяли і хати, і родючі землі, і рідну мову. 

І так у 1945 році ми опинились на Донбасі, де земля чорна, але не наша, 
хліб вродився, але не для нас, а для фронту (війна з японією), а житла не 
вистачало й для місцевого населення. Так ми перемучились до 1946 року і 
почали втікати назад, на захід, до рідних домівок, хоча спалених, але своїх, бо 

мали ми ліси, і можна було щось робити, ане чекати роками на житло. Однак, 

кордон вже був надійним, і ми вимушено почали осідати на Західній Україні, де 
ще не було колгоспів, а менталітет людей дозволяв нам більше розуміти одне 
одного, та й ніхто нас не судив, якщо десь перекопали поле, де була зібрана 
картопля, або з лісу принесли на плечах дрова, щоб щось зварити та зігрітись. 
Так ми поступово почали звикати до нового життя на багатющій і так бідній 

Україні. 
Поступово втрачалась надія на повернення до своїх теренів, хто як міг 

влаштовував своє життя, але згадка про свої домівки завжди щемила серце, і весь 
час хотілось поїхати і подивитись, як там рідні місця.Поїхати було важко, аж 

після здобуття Україною незалежності були відкриті кордони. У 2001 році я 
вперше з трепетом душі поїхав на батьківську землю, де народився і провів свої 
дитячі роки. Минуло 56 років – все стало іншим, не схожим на мої уявлення 12-

річного хлопця, коли я покидав рідну місцевість. Першігодини перебування у 

рідному селі були дуже зворушливі, я не міг знайти того, що залишилось у моїй 



уяві. Навіть не можна було впізнати, де була наша хата. Школа – і та чомусь 
стала зовсім другою. В селі попрацював бульдозер, всі горбочки були зрівняні, 
старих будівель не залишилось, річка зробилась меншою, поля позаростали 

лісом, навіть церква стала якоюсь похмурою, неначе образилась, що ми її 
покинули. І найголовніше, що немає там своїх людей, а чужі, якісь насторожені і 
непривітні та й розмовляють іншою мовою. Мені стало моторошно – це не моя 
батьківщина, це чужа місцевість, бо тут все не так, як було колись. І я тут 
чужинець, нікому не потрібний, і не хочу більше сюди повертатись, і про минуле 
згадувати. Тому тепер мене не тягне на батьківську землю. 

Однак з трепетом і тривогою я впізнав біля Горлиць в селі Клинчани 

великий склад, де знаходився пересильний пункт, звідки відправляли до 

Німеччини. Тому мені ще раз хочеться пішки пройти по дорозі і селах, по яких 

нас гнали німецькі солдати до пересильного пункту. Цих декілька днів подорожі 
мені закарбувались в пам’яті, і хотілось би ще раз повернутись у ті далекі 
тривожні часи, коли ми йшли у невідоме. Адже йшла велика війна, ніхто не знав, 
куди нас женуть і що буде з нами, навіть , на другий день. 

А поки що живемо на Україні, будуємо свою державу, бездумно 

вибираємо своїх керівників, кого нам кажуть, а потім плачемо, що не можемо 

кінці з кінцями звести. Якось так повелось, непевне, історики зможуть пояснити, 

що український народ звик тільки терпіти і пристосовуватись до будь-якої влади, 

навіть такої, як була комуно-соціалістична. Лемкам було легше звикати, бо нас 
пригнали до неї голими та босими. Але ж Україна була аграрно багатою і 
змирилася з владою, якої ще історія не знала, щоб людину, яка працювала в поті 
лиця, вірила в Бога і добивалась деяких успіхів, ставала більш заможною, 

відповідно й держава – багатшою, так цю ж людину осуджували, відбирали все 
нажите майно, а її саму як ворга народу відправляли в Сибір. 

Правда, Західна Україна повстала проти такої влади, але сили були 

нерівні, і прийшлося змиритись. Жорстка авторитарна система трималась 
десятки років, але як тільки останніми керівниками під натиском світової 
громадськості були допущені в суспільному житті елементи демократії, вона 
відразу почала давати збої і розлітатись, та і розпалась, бо всім це набридло. 

Навіть перші особи держави були незадоволені, бо як тільки вони сходили зі 
своїх постів, то їх звинувачували у всіх гріхах, хоча й нові керівники були не 
кращими, так як ідеологія не змінювалась. Навіть тоді, коли імперія розпалася і 
Україна стала незалежною, комуністи залишились при владі, помінялась тільки 

система керівництва економікою, але в гіршу сторону. 
При старій владі комуністичні керівники розуміли, що їхня модель 

економіки може прцювати тільки при жорсткому управлінні, тому вони взяли 

собі дві фукції – заствляти людей працювати і ділити блага. А при незалежній 

Україні ті ж керівники-комуністи вирішили стати мільярдерами, контролювати 

економіку і стати безсмертними авторитетами, адже мільярдерів важко 

критикувати, тим більше судити. Тому, прийшовши до влади, вони взяли собі 
тільки лдну функцію – ділити блага, не міняючи моделі економіки. Таким чином, 

економіка країни стала різко занепадати. Народ біднішати, а керівники багатіти. 

Коли все вже майже зупинилось, почали говорити, що необхідно систему 

економіки зробити такою, як на Заході, щоб вона почала сама спрацьовувати, 

тобто необхідно провести приватизацію. Ідея як завжди хороша, тільки була 



проведена не приватизація, а прихватизація. Про що передбачливо писали 

американські спеціалісти: «Українці в питаннях приватизації виявляться такими 

ж бездарними, як і при побудові комунізму». В результаті маємо олігархів і 
бідний народ, який інтенсивно поповнює казну України валютою – своїми 

заробітками за кордоном, розвиваючи економіку розвинутих країн. І все це – 

результат керівництва колишньої комуністичної еліти, яка якось спромоглась 
навіть Конституцію прийняти. Приймала її комуно-соціалістична більшість в 

парламенті – так звана група 239. та так прийняли, що перша особа країни має 
великі права, але ні за що не відповідає. З цього виходить, що її основна задача  - 
стати мільярдером, прихватизувати частину багатства країни і, таким чином стаи 

спадкоємцем влади, чого так не вистачало колишнім комуністичним керівникам, 

яких не тільки забували, коли вони сходили з п’єдесталу, але й обливали брудом. 

Тому і не сприймає нас цивилізований світ, навіть як країну з ринковою 

економікою. Але що робити ? Мудрі люди кажуть: «Народ живе так, як він того 

хоче». Нам дають вибирати, однак ми вибираємо не того, кого треба, а того кого 

нам кажуть. І маємо те, що вибрали, хоча при критичній ситуації в бюлетені є 
графа: «Не підтримую жодного кандидата». 

Але жити якось треба було. Старші люди почали виробляти собі статус 
учасників війни, користуючись Законом України, який був створений для росіян, 

що були направлені після війни на Україну для «підняття» економіки. І якось це 
дивно виглядало, коли росіяни, які займали керівні посади, були забезпечені 
квартирами – їх признавали потерпілими і давали статус учасників війни, а від 

лемків вимагали доказів, що вони працювали під час війни на радянську 

економіку. Тільки з початку 2004 р. цю несправедливість було ліквідовано 

доповненням до Закону України «Про статус учасників війни і гарантії їх 

соціального захисту». 

Однак ми, старші люди, які дожили до пенсії, пройшовши всі незгоди 

війни, зазнали подвійної депортації – фашистської і комуністичної, тяжкої 
післявоєнної відбудови і дикого корумпованого капіталізму, відчуваємо себе у 

всіх установах, де звертаємось, не як потерпілі, а як звинувачені. Напевно тому, 
що ментальність наших керівників така сама, яка була у керівників-чужинців: 

«Что хочу, то и делаю», або «Я начальник – ты дурак». Недарма управління по 

соціальному захисту населення народ охрестив «Управлінням по захисту 

начальства від населення». 

Так ми стали безправними не тільки у своїй державі, а й в других 

країнах. Коли ми звертались до польської сторони, щоб вони підтвердили факт 
депортації наших сіл фашистським солдатами, то всі інстанції від повітів до 

Президента країни дають однакову відповідь, що в їхніх архівах відсутні 
відомості про масове вигнання лемків зі своїх сіл. А коли їм пригадали, що ще 
живі свідки в сусідніх польських селах,які можуть підтвердити ці трагічні часи, 

то вони відповідають, що цим вони могли би зайнятись тільки після офіційного 

звернення до них нашої влади. Однак, ні наше посольство в Польші, 
Міністерство Закордонних Справ України цим питанням зайнятись не хочуть. 
Напевно тому, що ми нікому непотрібні: полякам, бо ми не поляки; німцям, бо 

ми були ворогами, а своїм ніби-то рідним, бо ми на старість стали обузою. 

Залишається тільки сказати, що така вже наша доля. Але ми живемо 

надією, що може хоч онукам буде рїкраще, бо вони не будуть відчувати наших 



поневірянь, та й рідна країна, можливо якось вже подбає про них. Однак, надія 
буде оптимістичною, коли ми опам’ятаємось, навчимося критично оцінювати 

ситуацію і зрозуміємо, що ми самі винні, бо вибираємо не патріотів країни, а 
дбаючих про свою кишеню і віримо всіляким  ...ізмам. Дехто ще не втратив 

надію, що всі можуть бути рівними, як проповідують комуністи. Але ми не 
задумуємося над тим, що для цього необхідно, щоб всі люди відразу стали 

ідеальними, а це – утопія, хоча вона допомогла комуністам прийти до влади і 
творити свої чорні справи, про що ми добре пам’ятаємо. Соціалісти 

видозмінюються в залежності від пануючого режиму. Вони вірно служили 

комуністам, фашистам і ще кому завгодно. Це універсальна ідеологія 
обдурювання людей. Капіталізм також буває різним в залежності від рівня 
розвитку суспільства: диким і корумпованим, а деколи більш поміркованим. Але 
ми твердо повинні знати одне: для того, щоб суспільство процвітало, воно 

повинно мати таку економічну систему, яка забезпечує найвищу ефективність у 

виробництві, щоб було що ділити. А сівтова спільнота вже давно довела, що 

найвища ефективність досягається при приватній власності. Відповідно держава 
зі своїми соціально спрямованими і демократичними законами повинна 
забезпечити найеіективніше розподілення виробленого багатства. Нас не 
потрібно годувати обіцянками – як буде добре, коли ми розділимо шкуру 

ведмедя, якого ще не вбили, а гарантовано зробити те, що будемо ділити. Так 

працюють передові країни світу, які входять в десятку найбільш розвинутих; нам 

є з кого брати приклад і не потрібно щось видумувати, тільки необхідно, щоб 

більшість із нас це розуміли. І треба нам знати, що в державі повинна бути одна 
особа – гарант Конституції, який має великі вповноваження, але він повинен 

відповідати за свою роботу, і якого можна було би , при необхідності, віддати під 

суд. А для цього необхідно, щоб були три незалежні гілки влади: законодавча, 
виконавча і судова. На Україні здавна було заведено, що Гетьман був 

відповідальним за все перед козаками. Нам не потрібна колгоспна 
(парламентська) республіка, де буде колективна безвідповідальність, яка так 

птрібна корумпованим олігархам. 

Дещо про себе: українець , народився в 1933 році на Лемківщині, (тому 

й став лемком) в селі Дошниця. Повіту Ясло (Польща), в ніяких партіях не був, 
закінчив два університети марксизмк-ленінізму і одини технічний, найвища 
посада – головний тезнолог Дрогобицького долотного заводу. Розроблені і 
впроваджені технологічні процеси дозволили заводу вийти на рівень передових 

фірм світу по продуктивності праці, за що був нагороджений орденом «Знак 

пошани». Старався завжди бути в опозиції до несправедливості . Мрію про 

цивілізоване нормальне життя. Не люблю тих, хто цьому перешкоджає. Живу з 
надією на краще, чого і всім бажаю. 

Дрогобич 2004 р.  
 
 
 
 
 

 
 



З ПОДІЙ У  СЕЛІ  ЗАВАДКА  МОРОХІВСЬКА 

Юрій Білас, 1945 р.н. 
 

      У січні 1946 року моє родинне село Завадка Морохівська було 

знищене. Частини Війська Польського (Операційна Група «Параж» під 

командуванням поручника Генрика Грабовського) із 34-го піхотного полку 8-ї 
піхотної дивізії генерала бригади Юзефа Іражевича протягом трьох днів нищили 

його. Будівлі спалено, майно пограбовано, замордовано понад 100 осіб, живцем 

спалено 70 осіб. Запізно прибулі партизани УПА за допомогою уцілілих 

мешканців та людей із села Мокре поховали загиблих у спільній могилі. 
Мої батьки, як і більшість жителів села, у той час були вдома. Батька 

застрілили, коли він рубав дрова. Маму зі мною на руках і 7-літньою сестрою 

вигнали морозного січневого ранку перед хату, де й здійснили страхітливе 
вбивство. Я чудом уцілів під мертвим тілом мами. Після цієї масакри повернувся 
з лісу мій 13-літній брат з дядьком, у якого замордували всю родину: дружину і 
дві дочки віком 15 і 16 років. Я, 8-місячна дитина, залишився з братом. Нас 
пригорнув Йосиф Платаш – чужа людина з сусіднього села. Виховувалися в 

нього до повноліття. Він і сьогодні живе в селі Мокре недалеко від мого 

родинного села, від якого залишилися тільки сліди. 

Церкву, яка залишилася після війни цілою, розібрали поляки з 
сусіднього села Небєщани. Вони також є власниками нашої землі. На могилах 

замордованих людей пасли і пасуть худобу. Повигинали і понищили хрести. Від 

цвинтаря майже немає сліду. 
Мої земляки в Польщі і сьогодні є трактовані з приниженням. Українці 

не можуть відкрито в громадських иісцях користуватия рідною мовою. 

Тепер я живу у Франції і знаю, що значить шанування людської 
гідності. Мій син ходить до школи і бавиться з сусідськими ровесниками різних 

національностей, віросповідань і кольорів шкіри – всі є одинаково трактовані та 
шоновані. 

Я вибачаю полякам їх вчинки – нехай їх Бог розсудить. Підтримую 

дружбу між народами, але дружбу чисту, чесну, щиру. 
 

 

Степан Криницький 
 

ХТО  МИ – ЛЕМКИ,  ЯКА  НАША  ДОЛЯ ? 

 

Перечитую квартальник «Ватра», котри мі регулярні висилат Петро 

Шафран (Боже ти заплат !) і тішуся. Тішуся, же іщи чути голос уродженців 

Бескидів, же іщи памятают про свою зеилю, споминают про своє дитинство, 

вітця і матір. Дахто прибує (як і я) бесідувати по лемківски, дахто пише лем по 

українски, а веце пишут так, як їм ся удає. І ту нич дивного неє – напевно нихто з 
нас не вичся лемківського правопису. Барз труно написати слова так, як їх ся 
вимавят. Бракує таких букв, якими би ся удало передати їх вимову. Наприклад, 

часто пишут «бива», «ходива». Але так ся гадало, а не писало, бо буква «л» то є 
знак, а часто вимавлявся на кінци слова глухо - !лв», і нарешті як «в». І з 
дитинства я і тепер не можу вимовити тверде «л». В багатьох мовах (латинській, 



польській, німецькій) для написання таких звуків використуют «дифтонги», 

«умляути», значки і кропки, поєднання двох букв і т. д. А ми хцеме писати так, 

як бесідуєме. І жеби одружнити просте «и» од твердого, пожичили зме собі 
старсловянске «ы», а тераз на тим ся вадиме. Прешло майже 60 років з того часу 

як єм бесідував з своїми сестрами і братами лем по руснацки (не по руски), дуже 
ся забило, але мі око і ухо ріже , як пишут «ыд», «ыншы». Мова, то є душа 
народу, ген його аутентичності. Ми закодували єй в своїх піснях і сьпіванках. І 
лем в людскій памяти, бо писемних творів майже не маме. Неє і небило 

лемківской граматики. В каждий мові є свої правила, над ними трудятся ціли 

інститут. А ми доказуєме, же в криницькому регіоні жахлива мішанина 
лемківских і українских слів, по бесіді ділиме люди на лемків і не лемків і зато 

така велика ріжниця в друкуванню лемківских текстів в таких виданях як 

«Бесіда», «Загорода» і навет в «Лемківскій сторінці» «Нашого слова» і в інших 

часописах і творах. Доказувати, што правдиве і аутентичне для нас, а што ні, 
мают право філологи, етнографи-фахівці. Ми лем дражниме єден єдного і 
виставляме ся на сьміх людям. Здає мі ся, жн не барз добрі «перекладати» 

вживани лемківски слова і імена на українски лад – они добре зрозуміли для 
вшитких. Найвеце в примітках можна пояснити, што значит «гача», «шпаргет» і 
інши. Словник англійской мови найвекший в сьвіті – він містит вшитки слова і їх 

варіанти, яки використовуют люде в побуті, лем до каждого слова є обгрунуване 
їх походження. Нам треба використовувати приклад інших народів. 

Розбіжності в трактуванню нашого правопосу і бесіди ведуть нас далі. 
Майже в кожному квартальнику ідуть дискусії «Хто ми лемки?», «русини», 

«руснаки», «лем лемки», «лемки-українці ?». Ми окрема нація, етнографічна 
група українців чи поляків ? Ци лем горстка люди, розшмарених по сьвіту, 

позбавлених свого гнізда, свого дому ? І як пчоли, позбавлени матки, глядаме до 

якого улия пристати, до кого ся притулити ? В такій ситуації тратиме оден 

одного, тратиме сили і своє я. Непорозуміння в цих питаннях привели до поділу 

в лемківскій громаді, до формування стереотипів і напрямків дій. Така діяльність 
– то дорга без майбутнього. 

Ось і я вже трансформувався на українську мову і буду на ній 

продовжувати. Сьогодні, слава Богу, українцям вже не треба доводити світові, 
що вони є окремим народом, а українська мова – окремою повноцінною мовою, а 
не діалектом в індоєврейській мовній сім’ї. Є вже самостійна Українська 
держава. Тим не менше ведуться гострі дебати про походження українців. 
Спеціалісти радянської школи (Мавродін В., Субтельний І. та інш.) говорять про 

спільну колиску трьох слов’янських народів: українців, білорусів і росіян. Ми 

також пам’ятаємо легенду про трьох братів: Лех, Чех і Рус. Є твердження, що 

Йтак званий український, або динарський антропологічний тип, виник внаслідок 

змішування трипільців з аріями» і сьогодні цей тип складає 70 % сільського 

населення України. До цього типу відносять і інших слов’ян – словаків, сербів, 
хорватів і словенців. І сьогодні ці народи мають свої держави. А де ж русини ? 

Г. Півторак на основі історичних документів стверджує, що Київська 
Русь виникла як рання українська держава з різних племен на теренах між Сяном 

і Волгою. Державотврчим і консолідуючим етносом були південні русини – 

праукраїнці. Українська народність у сучасному розумінні в основному 

сформувалась в Х- ХІІ ст. і мала дві гілки – галицько-волинську, яка ще довго 



законсервувала традиційний етнонім «Русь», і наддніпрянську, для якої в ХІІ ст. 
з’явилася нова назва «україна». Отже, русини, то першоназва українців, які 
мають регіональну, етнографічну осоьливість, як гуцули, бойки. І творити в ХХІ 
столітті нову націю мабудь недоречно. Є такий саркастичний жарт: «Хто такий 

гуцул ?. То той самий українець, лише дикий». Невже ми хочемо записатися в 
когорту відсталого субетносу ? Дискусія на цю тему нам не допомагає, а тільки 

шкодить. 
Всіх нас, евакуйованих в Радянський Союз, так як і вас, виселених під 

час акції «Вісла» брутально вигнано із своєї землі, зі своїх хат тільки за те, що ми 

були русинами. Також всім відомо, з якою метою робилася така екзекуція в 1944-

46, 1947 і навіть в 1951 роках. В цивилізованому світі це називається 
винародовленням,   г е н о ц и д о м,  який не має терміну давності для 
засудження. Вже сімдесять років ми живемо окремими малими групами і 
родинами, чергові покоління дітей виховуються у змішаних сім’ях, не вчаться 
рідної бесіди, культури, звичаїв. Кожна група, кожний регіон має свою мету, свої 
принципи самовизначення і свою програму. Над всіма групами тяжіють 
психологічні комплекси обережності, страху танцювати під чужу дудку, 

признатися до свого. Але тим не менше, і в Україні, де лемків найбільше, і на 
рідних землях в Польщі, і вцілому світі, ми б’ємо себе вгруди, що не віддамо 

«Бескиди за жадни дукати», плачемо за ними і хочемо вернути минуле, зупинити 

плин часу, відродити Лемківщину. Прості люди, та і окремі лідери ховаються за 
ніби-то нейтральну назву «русин», «лемко», «лемко-українець», «русин-

українець», або придумують собі різного роду ідеї народотворення. А  як при 

цьому ще можна отримати якісь дивіденди, стати популярним, або знайти 

винного в наших бідах, то взагалі добре. І якщо до цього додати спрямовані дії 
державних структур, зацікавлених служб і різних громадських об’єднань для 
здійснення ідеї асиміляції, то виникає фатальне питання – наша розрізнена 
діяльність більше прискорює чи вповільнює процес втрати свого «я». 

Пам’ятаю як в 1992 році приїхав я перший раз на Ватру в Ждиню. 

Стояли ми рано разом з В. Барною з Тернополя біля ватряного поля і розмовляли 

з місцевими лемками. І як громом мене вдарили слова наших братів, що нам 

ніхто не винен, бо ми самі поїхали до Росії за білим хлібом. Мій тато не був 

бідним. Мав поле, ліс, коні, корови і трьохповерхову вілу біля пожежної охорони 

в Криниці. Але мав ще восьмеро дітей і був ревним грекокатоликом. І хоч як він 

любив свою господарку, як плакав за нею, але не міг занести наші метрики до 

ксьондза. Ніколи не забуду його старі очі – повні смутку і розпачу. По великому 

рахунку, в часі акції «Вісла» також всіх не виселяли під дулом пістолета, 
приставленого до голови. Не було іншого виходу, як підкоритися силі, не було і 
пророка в нашій хаті. Чи був на той час серед нас хоч один авторитет, який би 

порадив людям, що робити ? 

Пройшло вже більше пів-століття з того часу. І вияснити, чи доводити 

один одному – хто ми, чи лемки, - чи руснаки, - чи українці ?, - хто з нас винен в 

депортації сьогодні не найголовніше. Швидше, ніж ми доведемо це один одному 

– нас вже не буде. І вцьому трагедія нашого народу. 
Для всіх нас сьогодні найважливіше є досягнення справедливості, 

визнання нас Україною і Польщею репресованим народом і отримання 
відшкодування за моральні та матеріальні кривди. Депортація 1945-46 і 1951 



років, акція «Вісла» 1947 року були брутальними злочинами проти людства, 
порушенням прав людини, які захищаються міжнародними документами – 

Європейською Конвенцією про захист прав людини і основних свобод 1950 р., 

Загальною декларацією прав людини (Генеральна Асамблея ООН 10 грудня 1948 

р.), Конвенцією про запобігання злочинів геноциду і покарання за нього та інших 

документів, які лягли в основу законодавства Європейського Союзу. Щоб 

припинити процес асиміляції і зникнення з лиця землі етнографічної групи 

лемків, необхідно добиватися створення державних (польської і української) і 
міждержавної «Програми збереження і відродження Лемківщини». 

Іншого шляху для вирішення наших проблем я не бачу. Тільки спільно, 

всією громадою, відкинувши всі сепаратистські амбіції і з Божою допомогою, ми 

зможемо досягнути успіху в нашій нелегкій справі. Наша доля в наших руках ! 

Не гаймо часу, сідаймо за круглий стіл ! 

 

 

ВОНИ  ТВОРИЛИ  НАШУ  ІСТОРІЮ 

 

(600 років від народження Григорія з Сянока) 

*  *  *  

600 літ... Час для історії нашого краю доволі поважний. Тоді минуло 

півсторіччя від зарарбання північних схилів Західних Карпат Польщею. 

Посилився соціальний гніт на населення, що проявився у введенні панщизняних 

повинностей. Проводилася ворожа русинам національна політика (заборона 
русинам поселятися у містечках, колонізація Карпат). 

 У ті часи, в 1406 р. (точної дати не знаємо) у містечку Сяноці, де ще 
тоді жили переважно русини, або у поблизькому селі народився майбутній 

слов’янський учений, філософ, педагог Григорій. Не знаємо його прізвища і для 
нащадків він залишився як «Григорій з Сянока». 

«Походив з волелюбного і співучого племені карпатських русинів і 
кровний зв’язок зі своїм народом наклав відбиток на його характер, на спосіб 

його життя. Не корився труднощам, вперто долав перешкодина шляхудо 

науки...» (О. Сінкевич). 

У 1419 р. виїхав до Кракова, потім до Німеччини, жив з випадкових 

заробітків. У 1428 році повернувся на Батьківщину, пройшов курс навчання у 

Краківській академії. Одержав Ступінь бакалавра вільних мистецтв. У 1437 році 
подався до Італії, після повернення одержав парафію біля Кракова. За допомогою 

впливової родини Тарнавських призначений нотаріусом придворної капели і 
духівником короля Владислава ІV.  

За тодішньої ситуації виходець з русинської родини не міг стати 

«руським» ученим. А тому писав латинською мовою, спеціалізувався з теорії 
латинського церковного права і догматики. У 1470 - 1472 рр. італійський філософ 

буонакорсінаписав твір «Про життя і звичаї Григорія з Сянока». 

Резиденція Григорія служила осередком для диспутів учених і поетів, 
активну участь у яких брав сам Григорій, проявляючи глибокі знання у ділянці 
філософії, медицини, історії, літератури. 

Помер 29 січня 1477 року в Рогатині. Похований у Катедральному 

Соборі у Львові. 



Іван Красовський 
 

ЛЕМКІВЩИНА  В  ТВОРЧОСТІ  ІВАНА  ФРАНКА 

 

Громадськість світу і, зокрема України відзначатиме у 2006 році 
подвійні роковини на честь Івана Франка. Це 150-річчя з дня його 

народження (27 серпня) і 90 років з дня смерті (28 травня). 

•••• 
Великий український письменник І. Франко віддав усе своє життя 

боротьбі за покращення долі рідного народу. 

Уродженцю бойківського Прикарпаття особливо близькими були 

інтереси бойків, гуцулів, а також лемків. Життю прикарпатських українців 
письменник присвятив праці «Панщина та її скасування 1848 р. в Галичині», 

«Еміґрація галицьких селян» та інші. В багатьох статтях приділяється увага 
історії, літературі і побутові лемків. 

Цікаво що в основу поеми «Каменярі» (назва залишилася символічною 

для Франка), за словами автора, лягли конкретні враження від тяжкої праці 
робітників, які «товкли каміння на дорозі і оповідання про пробивання 
залізничного тунелю в Карпатах біля Дуклі» (І. Франко, твори в 20-ох томах. 

Київ, 1955 – 1956. т.16, ст.401). 

Поема ця, як признає сам автор, «алегоричний образ громади 

працівників, що спільною важкою працею ламають скелю...» 

У кожного в руках тяжкий, залізний молот 

І голос сильний нам згори, як грім гримить: 

Лупайте сю скалу ! Нехай ні жар, ні холод 

Не спинить вас ! Зносіть і труд, і спрагу й голод, 

Бо вам призначено скалу сею розбить... 

Ряд цінних відомрстей про лемків знаходимо у праці «Карпаторуська 
література ХVІІ – ХVІІІ віків». Говорячи про «Карпатську Русь», Франко 

відносить до неї всю територію з обох сторін Карпат, заселену українцями «від 

Спішу на заході і доходячи до кімполунга на Буковині». Автор зазначив, що ця 
територія «найменше винародовлювана і найконсервативніша в захованню свого 

типу, своєї мови, звичаїв і способу життя» (т. 16, ст. 312). 

У парці вказано, що край цей бідний на хліб. Часті неврожаї змушували 

гірняків періодичношукати заробітків по долах. Ці умови спричинилися до 

кочового і збійницького життя, зроджували «цікавість до новинок, до авантюр і 
сміливих мандрівок». 

Аналізуючи події ХVІІ – ХVІІІ сторіч, Іван Франко відзначив, що тут не 
було українських шкіл, ані просвітніх центрів. Але в той же час дослідник з 
приємністю визнав зародження на Лемківщині інтересу до народної мови. 

«Особливо в західній часті території, в Перемишлі, Сяніччині, 
Сандеччині і на Спішу вчасно виростає потреба проповідництва, навчання 
народу народною мовою» (т. 16, ст. 313).  

Письменник ствердив, що ще у половині ХVІІ ст. на Лемківщині 
проживав син «руського» священика Станіслав Оріховський, який виступав на 
захист народної мови і «руського обряду». В 1635 р. священик Тимофій з 



Височан Сяніцького повіту списав «Учительне Євангеліє» за словами Франка, 
цю книжку, «написано староукраїнською мовою», бачив у бібліотеці Народного 

дому А. Петрушевич і описав у «Сводной летописи»
х
). До церковних творів на 

народній мові Іван Франко відносить Євангеліє ХVІІ ст. Яворського, «писане 
також десь у сяніцьких горах» та Євангеліє Стефана Рихвальського, писане 1666 

р. у Рихвальді. 
Серед визначних творів кінця ХVІІ і початку ХVІІІ ст. І. Франко назвав 

два рукописи з села Літманової на Спішу, в яких дуже помітний вплив світського 

життя. В творах значне місце займають розповіді з життя святих, але, поряд з 
тим, включені середньовічні легенди, світські новели, оповідання з уст народу. 

«Їх мова проста, народна... з закраскою місцевого діалекту... Старі 
патріархи і пророки, греки і римляни, царі і святі говорять тут зовсім так, як 

крапторуські гірняки» (т. 16. ст. 323). 

Дуже цікавою спробою називає Іван Франко «Богогласник», уложений 

1734 року «далеко на Заході в Карпатських горах». Ця збірка духовних віршів 
складалася з трьох частин.В «Литературном сборнике Матицы» (Львів, 1886, ст. 
190) А. Петрушевич стверджував, що перша частина «знаходиться при церкві в 

Малім Липнмку, Попрадського деканату, Шариського комітету». Про другу 

частину Франко нічого не згадує. Далі пише: «Із с. Кам’яної в Грибівськім повіті 
ми одержали недавно третю часть збірки» (т. 16, ст. 325)

хх
 .  

У статті «Нариси з історії української літератури в Галичині» І. Франко 

відзначив, що в гірських убогих околицях Лемківщини деякі священики відчули 

вже на початку ХVІІІ ст. потребу створення літературної мови, якнайближчої до 

мови народної. В 1736 р. Іван Прислопський, «піп у бідному й маленькому 

гірському селі Каміння, тепер Грибовського повіту, перекалав псалтир з 
церковної мови на українське, так зване лемківське наріччя, яким говорить 
простий народ у тім краю» (т. 16, ст. 143). Далі Франко шкодує, що ця 
«надзвичайно цікава праця залишається досі в рукописі». 

Письменник звернув увагу на те, що численні українські педагоги 

чомусь намагаються викладати незрозумілою церковною мовою «замість 
того,щоб використати пільги Йосифа ІІ в галузі шкільництва для піднесеня 
освіти української людності, для створення літератури справді народної і живої, 
яку передчували Прислопський, Попович (священник з Тухлі, Стрийського 

повіту – І. К) та інші (там же, ст. 144).  

В «Літературно-науковому віснику» за 1907 р. (кн. 2, т. ХХХVІІ) була 
надрукована стаття І. Франка «Літературна мова і діалекти». У цій 

статтіписьменник зазначив, що «Лемківський діалект дуже виразно проявляє 
себе в численних писаннях ХVІІ і ХVIII ст., що постали на місці, де тоді почало 

було творитися цікаве огнище освіти в священичих родах Свідзінських, 

Чернявських, Олесницьких, Прислопських і т. п.». Іван Франко ствердив, що «в 

ХІХ віці ті початки лемківського письменства заснітилися, попали в забуття». 

«Тільки в другій половині ХІХ в. у творах письменників родом з Лемківщини, - 

говорить він почали пробиватися сліди лемківського діалекту. Бачимо їх у 

писаннях Платона Костецького, бачимо в оповіданнях Н. Вахнянина, друкованих 

                                                
х Петрушевич А. Сводная Галицко-русская летопись. Львів, 1874, 1887. 
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 Де знаходиться згадана збірка, вияснити не вдалося. 



у 60-х роках у «Вечорницях»; аж у найновіших письменників москвофільського 

табору здибаємо спроби подати ціле оповідання в діалекті» (т. 16, ст. 340). Тут 
же І. Франко обіцяв, що «одну з тих проб ми й передрукуємо в дальшій книжці 
«Літературно-наукового вісника». Справді, у «ЛНВ» (кн. 3-а, 1907 р.) було 

надруковане обіцяне Франком оповідання Григорія Григорієвича «Я ся не бою» 

на лемківському діалекті. 
Іван Франко з жалем признав, що «загалом життя бойків та лемків 

досліджені досі дуже мало». Він закликав взятися за цю ділянку, бо, мовляв, 
«багато ще лишилося зробити». Письменник схвально відізвався про дослідника 
лемківського діалекту І. Верхратськогох . 

Як бачимо Іван Франко цікавився лемківським діалектом. Але 
одночасно відхначив, що причиною використання діалекта в літературі є той 

факт, що інтелігенція з москвофільського табору цурається рідної літературної 
мови, а російськоїм не знає. Штучно створене «язичіє» зовсім чуже народові. 
Іван Франко не тільки рішуче відстоював українську літературну мову, але й 

всіляко заохочував інтелігенцію писати для народу літературною мовою. 

В обширній праці «Стара Русь» (Літературно-науковий вісник» т. 34, 

кн. 6, т. 35, кн.7, 9, 1906) Іван Франко дав різку відсіч літературним діячам, які 
цуралися рідної мови. Критикуючи А. Добрянського, Франко відзначив, що він 

«здужав на довго вбити народну душу, відвернути загал інтелігенції від народної 
мови та народних інтересів і сим причинитися до страшенного опізнення всякої 
цивилізації в тій нещасній країні...» (т. 35, ст. 43). У відповідь Духновичу, який в 

листі до Я. Головацького скаржився, що селяни не хочуть купувати і читати 

літературу, яку видають мосвофіли, Іван Франко писав, що ще в ХVII і ХVIIІ ст., 
ст. у гірських селах виробився звичай, за яким «селяни на зиму наймають і 
беруть до своєї хати на все утримання писаря спеціально на те, щоб переписував 

для них старі книги – співанники, збірки проповідей і притч. Вони не лише 
читають ті старі твори, але вчать на них своїх дітей читати та оберігати давню 

літературну традицію, тому що вона своєю формою й мовою ближча їм, ніж ота 
новіша літературна, якою так любувався Духнович» (НЛВ, т. 35, ст. 384). 

Іван Франко щиро шкодував, що пустопорожня партійна суперечка в 
середовищі галицької інтелігенції принесла так багато лиха українцям Галичини, 

зокрема лемкам. 

«На жаль, - писав він у праці «Панщина та її скасування 1848 р. в 

Галичині», - у русинів не стало сили, вмілості та єдності, аби відповідно 

піддержувати всю роботу, розпочинану на стількох різних полях. Треба було 

пройти довгу та тяжку школу втрат, пустих сварів, сумнівів та недбалості, треба 
було аж через гіркі помилки доходити до орзуму, сягати глибше в народ, 

фундувати будинок народного життя не на піску урядової, ані панської ласки, а 
на скалі власного свідомого, освідченого та зорганізованого народу» (т. 19, ст. 
661). 

Іван Франко був зацікавлений в тому, щоб зберегти і розвинути народні 
лемківські традиції, збагатити їх досягненнями всього українського народу. Він 

неодноразово звертався до українських вчителів Східної Галичини з закликом 

добровільно виїзджати на педагогічну роботу в гірські лемківські села. Численні 
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українські педагоги, не зважаючи на опір з боку австрійських властей успішно 

працювали на Лемківщині, поширювали там прогресивні ідеї Т. Шевченка та І. 
Франка. 

90 років тому перестало битися серце Івана Франка. Але зерна просвіти, 

зерна любові до рідного народу, які засіяв у серця поколінь незабутній Каменяр 

дали добрі сходи. Вільний український народ будує для себе чудове майбутнє, 
про яке все життя мріяв Івн Франко. 

Лемки, які у 1944 – 1946 роках переселилися в Україну отримали 

можливість познайомитися з творчістю І. Франка. Сини Західних Карпат віддали 

свій талант та глибоку любов ідеї увічнення пам’яті Великого Каменяра. 
Відомий лемківський скулптор Василь Одрехівський був одним із 

співавторів пам’ятника І. Франку у Львові. Разом з сином Володимиром І. 
Одрехівський був автором також інших творів, присвячених письменникові. 
Автором творів франкіани є різьбяр андрій Сухорський, як також інші мистці з 
Лемківщини. 

Все прогресивне людство свято шанує пам’ять про Івана Франка. Разом 

з усім українським народом перед його генієм низько схиляють голови також 

лемки. 

 

ПЕРШИЙ  УЧИТЕЛЬ 

 

  Якось так сталося, що мешканці села Дошно на Сяніччині тихі, чесні, 
рпцелюбні лемки, нічим особливим не відзначилися в історії краю. Вони 

дбайливо обробляли землю, не брали участі у науковому і політичному світі. 
Ніхто з дошнян не навчався у вищих, або хоч би середніх навчальних закладах. 

Мало хто з селян міг прочитати якусь хоч би дитячу книжку, чи підписатися. 
Єдиною розрадою молоді були танці у залі єврейської родини Пендлів, під звуки 

місцевих музикантів. 
І лише напередодні Другої світової війни село заворушилося. Почалася 

бурхлива культурно-освітня праця, створено читальню «Просвіти». 

Рушійною силою такого здвигу стала діяльність молодого талановитого 

сільського парубка Івана Тибляка, який народився 9 лютого 1921 року. 
Надзвичайно талановитий, після початкової школи продовжував 

самостійно засвоювати програму гімназії, що успішно здійснив менше ніж за два 
роки. Ще юнаком організував у рідному селі курси для неписемних селян, навчав 
молодь історії рідного краю, географії, основам мистецтва, хореографії. 

Доречно зазначити, що І. Тибляк був першим учителем молодшого на 
шість років сина Дмитра Красовського – Івана, готуючи першого дошняна до 

вступу студентом учительської семинарії. Це була справжня новина. Місцевий 

старенький парох о. Вахнянин не на жарт розсердився, твердячи матері Івана: 
«не потрібно селянинові вищих шкіл, які нічого доброго не навчать...» Дмитро 

Красовський не слухав цих пересторог і таки віддав сина на науку в «далеку» 

Криницю. 

Делеко за межі села полинула слава про танцювальний, драматичний і 
співочий гуртки, що їх він створив і сам ними керував. Дошнянські танцюристи і 
хористи напевно уперше в історії успішно виступали на святах молоді, 
фестивалях, концертах. Серед найактивніших учасників художньої 



самодіяльності були господарі Павло Смерецький, Кость і Андрій Бебли з 
дружинами, Микола Рудавський, Микола Рак, Степан Дзендзель, Данько Коваль 
з дружиною, парубки василь Рак, василь Храпцьо, Василь Одрехівський, Іван і 
Андрій Рудавські, Дмитро Коваль, Юрко Хвостик, дівчата Катерина і Анастазія 
красовські, Марія Тибляк. Юлія Бебло і багато інших. Село Дошно завдяки І. 
Тибляку помітно виросло в культурному та освітньому відношеннях. 

Німецькі окупанти вивезли І. Тибляка разом з іншою молоддю села на 
примусові роботи до Німеччини. Важка праця на фабриці була не під силу І. 
Тибляку і він утік. Спійманий німецьким гестапо, був потрактований як 

«шпигун» і замучений у концтаборі влітку 1943 року. 

 

ЙОМУ  БУЛО  Б ... 80 

 

(Пам’яті нашого Друга Михайла Костика) 

• 
П’ять років тому 2001 року саме у часі 75-літнього ювілею назавжди 

відійшов від нас активний діяч у ділянці розвитку культури лемків, член 

правління Фундації дослідження Лемківщини, учасник всіх заходів Фундації, 
постійний автор «Лемківського календаря» Михайло Костик. У цьому році йому 

виповнилось би 80 років. 
Народився М. Костик 28 серпня 1926 року в с. Гирова поблизу Дуклі на 

Лемківщині. Пережив тяжкі роки уже в дитинстві, коли мав 5 років, померла 
мати. Залишилося ще троє малолітніх дітей. Найменшій сестрі було тоді 10 днів. 

Початкову освіту закінчив у рідному селі. Згодом навчався в 
українській бурсі в Дуклі. На початку Другої світової війни батька забрали до 

війська. Михайло залишився найстаршим в господарстві. Але незабаром, 1 його 

спіткала зла доля. У 1942 році німецькі окупанти вивезли його на примусові 
роботи до Німеччини. 

Повернувшись після війни у 1945 році застав село зруйнованим, а лемки 

були виселені в Радянську Україну. Виїхавши на Схід, зупинився у містечку 

Зборів (Тернопільщина), де поступив на роботу. Згодом відшукав рідню у 

Дніпропетровській області.  
Переїхав до Львова і почав тут працювати кравцем. Закінчив Київський 

технікум легкої промисловості, набувши спеціальність пошиття чоловічого і 
жіночого одягу. Працював на різних посадах у системі легкої промисловості, 
останню майстром, викладачем моделювання одягу у профтехучилищі № 31. 

У кінці 80-х рр. Михайло Костик включився в активну діяльністьна ниві 
культури лемків. Був одним з перших організаторів у Львові Товариства 
«Лемківщина» (липень 1988) та одним з ініціаторів створення у грудні 1991 р. 

Фундації дослідження Лемківщини, постійно обирався членом правління 
Фундації. 

Доклав багато зусиль  для відновлення лемківського традиційного 

одягу. Виготовив народний одяг для капели «Лемковина». Зразки лемківського 

одягу подарував Лемківським музеям у Львові (скансен), Монастириську 

(Тернопільщина), Зиндрановій (Польща). Виготовив народний одяг для членів 
правління Фундації. Безкоштовно виготовив фелони та інші атрибути для 



Лемківської церкви св. Володимира і Ольги у Шевченківському Гаю та церков і 
Сокільниках і Зиндранові. 

М. Костик показав себе діловим публіцистом у «Лемківських 

календарях» 1994 – 2001 років поміщено ряд цікавих його дописів, що 

стосуються історії і культури Лемківщини. 

 

«НАШОМУ  СЛОВУ» - 50.  ВІТАЄМО ! 

                   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

Минає 50 років з часу появи популярного українського тижневика в 
Польщі «Нашого слова». Перше його число вийшло  з друку 15 червня 1956 р. 

Тоді ж створено українське суспільно-культурне Товариство (УСКТ) чиїм 

органом стало «Наше слово». 

Тижневик широко висвітлює політичне, громадське і культурне життя у 

РП, подає історію депортації українців з Польщі, висвітлює життя лемків у 

Польщі та поза її межами. «Наше слово» друкуєчисленні матеріали про 

громадське і культурно-політичне життя в Україні. Тижневик сповна схвалив ідеї 
«Помаранчевої революції», схвалив перемогу на виборах президента В. Ющенка, 
демократичні начала в Україні. 

Починаючи з 23 червня 1957 року тижневик виходить з додатком 

«Лемківське слово», який з липня 1964 року перейменовано на «Лемківську 

сторінку». Додаток цей відіграв поважну роль у справі розгортання культурно-

освітньої  і суспільної праці в лемківському середовищі. На «Лемківській 

сторінці» постійно друкувалися матеріали таких діячів як Ярослав полянський. 

Петро Трохановський, Петро Шафран, Теодор Кузяк. Федір Ґоч, Павло 

Стефанівський, григорій Пецух, Микола Мушинка, Іван Желем, Михайло 

Дзіндзьо, Іван Красовський, Василь Хомик, Степан Кищак, Іван Кирпан та ін. У 

різний час «Лемківську сорінку» редагували Михайло Дзвінка. Анатоль Кобеляк, 

Анастазія Кравчук. З травня 1958 р. «Наше слово» цілих 30 років виходило з 
науково-літературним додатком «Наша культура». 

Фундація дослідження Лемківщини у Львові, редакція «Лемківського 

календаря» бажають «Нашому слову дальшого процвітання. 
 

А. Тавпаш 
Заслужений працівник промисловості України 

 

ПОМАРАНЧЕВУ  РЕВОЛЮЦІЮ  ПІДТРИМУВАЛА  ВСЯ   

ЛЕМКІВСЬКА  ГРОМАДА 

 

За роки незалежності України зріло невдоволення владою і особливо під 

час Президентства Леоніда Кучми. Корупція. Знущання над людьми приводили 

до збурювання в суспільстві. Більшість мріяли про радикальні зміни, про прихід 

до керівництва державою чесних, порядних, патріотичних професіоналів. 
Українство сівту, в т. ч. І лемки одностайно підтримали Помаранчеву 

Революцію в Україні. Голова Світової Федерації українських лемківських 

об’єднань професор Іван Щерба очолив поїздку членів президії СФУЛО, 

керівників Львівських обласного та міського товариств «Лемківщина» у Київ. 



Тільки ступивши на Майдан Незалежності, серед сотень тисяч учасників 

Помаранчевої Революції, ми зустріли Львів’ян. Зокрема наших художників, в т. 
ч. Голову Львівської спілки Олега Микиту, а в Народному домі значна частина 
тих хто відпочивав, грівся від холоду були львів’яни, галичани. На першому 

поверсі дому розмістився і Штаб Львівського Національного університету ім. 

Івана Франка.  
Згодом ми побули серед учасників революції, що барабанили навпроти 

Кабінету Міністрів, а також біля Верховної Рди і на вулиці Банковій поруч з 
Адміністрацією Президента України. Скрізь атмоафера була піднесена, 
доброзичлива, оптимістична з Великою Вірою в перемогу. 

Коли вертались вже до Львова, по радіо почули рішення Верховного 

Суду про скасування Постанови ЦВК Про результати виборів у другому турі. 
Реакція була такою, що Володимир Ропецький мовив: «Спокійніше, товариство. 

Бо може дах мікроавтобуса піднятись !» 

А на Лемківщині також були майдани. Вкінці минулого року я з моїми 

двоюрідними сестрами, що живуть в селі Ралівка біля Самбора, поїхали на 
Лемківщину в с. Свіржова Руська (вже не існує). З великим хвилюванням, 

трепетом душі мої сестри пізнавали рідні місця дитинства і зоч уже вечоріло, 

починався дощ, були змучені, понатирали ноги, але наполягали іти дальше в 

сторону с. Бортне і дійти до Майдану, де в свій час Свіржовяни збирались 
громадою.  

 

 

Василь Челак 
ЗВЕРТАЮСЯ  ДО  ВШИТКИХ  БРАТІВ  І  СЕСТЕР 

З  НАШОЇ  ВІТЧИНИ  ЛЕМКІВЩИНИ  ВЖЕ  ТЕПЕР 

 

Звертаюся до всіх сестер 

Та до рідних братів тепер 

З красненької Лемківщини, 

Карпатської Верховини. 

Нам треба усім єднатись, 
Штоби могли існувати. 

Вже всі народи на світі 
Знають себе розуміти. 

Так само нам є потрібно 

Вшитки жити вигідно, 

Штоби бути всім руснакам,  

Не пропасти нащадкам. 

Жийме лемки з лемкинями, 

Не розбиваймося сами, 

Кооперуймося з бойками,  

Дамо раду з ворогами. 

Нам треба хату замести 

Та порядок завести, 

Бо чистота все потрібна, 
Усім вона є вигідна. 



 

Ми руснаки і русини, 

Лемковини вшитки сини, 

Тремаймося свого роду 

Та Київського Городу... 
Ми повинні в Києві бути, 

Рідну столицю здобути,  

Красненьку Русь-Україну, 
Пізнати Славну Вітчину. 

Треба бути все з’єднані, 
Як та мітла пов’язані. 
Кооперуймо з братами, 

З нашими подоляками... 

 

 

ЛЕМКИНЯ – ЗАСТУПНИК  МІНІСТРА  КУЛЬТУРИ  УКРАЇНИ 

 

У 1945 році родина різьбяра Григорія Бенча переселилася з рідного села 
вілька Сяніцького повіту на Лемківщині до с. Гутисько поблизу м. Бережани на 
Тернопільщині. 

14 березня 1955 р. в родині народилася найменша дочка Оля, згодом 

великий активіст на ниві культури лемків, змалку захоплювалася пісенною 

творчістю виселенців Карпат. Ще студенткою Київської консерваторії взяла 
участь в експедиції Львівського музею народної архітектури по збору пам’яток 

історії та культури лемків. 
Після закінчення консерваторії залишилася там працювати. Успішна 

наукова і педагогічна діяльність (є автором багатьох наукових праць, статей з 
мистецтвознавства) допомогли О. Бенч здобути звання професора консерваторії. 

У теперішньому уряді України, що його очолює Юлія Тимошенко, 

Ольга Бенч призначена заступником міністра культури. 

Лемківська громада України, зокрема Товариство «Лемківщина». 

Фундація дослідження Лемківщини у Львові, редакція «Лемківського календаря 
щиро поздоровляють Ольгу Бенч з нагоди недавнього ювілею і високої урядової 
посади та бажають їй великих творчих успіхів, щасливого довголіття. 

 

 

 

Іван Челак 
ЗАВАДКА  РИМАНІВСЬКА 

 

Радянська Армія в наше село прийшла 21вересня 1944 р. і фронт 
проходив до кінця лютого 1945 р., де на одному боці села рускі, а на другому 

німці.  
А 18 вересня в присілку Абрамів німці спалили 14 хат, в тому числі 

згоріла і наша разом з майном , згоріло все , не було навіть в що одягнути 4 дітей, 

старшій з яких  було 8 років. 



З приходом Радянської Армії почались набіги польських банд, які  
грабували все, що попадало під руки. Худобу і коней забрала Радянська Армія. 

Перше переселення жителів Завадки Риманівської почалось в лютому 

1945 року, яких повезли в Дніпропетровську область. Серед них був Стефан 

Вархол, який живе зараз в с. Зимна Вода, що біля Львова. 
Нас депортували одними із останніх. 4 серпня 1945 року, боячись 

нападів поляків, тато попросив знайомого поляка з с. Лібатови завести нас до 

станції Вороблик. Загрузились десь після обіду і виїхали з Абрамова в Кам’янку, 

де заночували в п. Котя одного із знаменитих музикантів. 

Мешканці Кам’янки дали нам коні, щоб помогти витягти нас під гору 

до Кролика. Дальше віз нас поляк до Вороблика. Баба -  мамина мама, мама, тато 

з нами чотирма малими дітьми з деяким майном (скриня з лахами, дві швейні  
машинки, які під час фронту були заколоні, колиска, плуг та інше знаряддя 
вигрузились на станції і десь після обіду нам подали вагони, де разом з нами в 

один  товарний вагон завантажили ще 5 сімей: 

Челак Михайло з жінкою з 4 дітьми, його брати; 

Челак Іван з жінкою Гафією і сином Петром; 

Челак Гринь з жінкою Марією; 

Мій дідо з бабою Челак Іван з сином Гринем і Василем. 

В поїзді було біля 40 товарних вагонів. Через  два тижні нас завезли в 

Тернопільську область. Перша зупинка була на ст. Заліщиках, де люди не хотіли 

залишатись, частину людей виселили насильно, відчепивши пару вагонів, друга 
зупинка була на станції Товсте, де  ще було відчеплено вагони, закінчив свій 

шлях поїзд в Ягольниці біля Чорткова. Люди потім довго шукали своє майно, яке 
було завантажене в окремі вагони, тому що їх залишали на одних станціях, 

майно на інших. Наш вагон відчепили на станції Товсте 19 серпня, лив сильний 

дощ.  Ми ще два тижні були на вокзалі, поки не забрав нас житель с. Солоного до 

себе додому. 
Нам не дали хати тому, що в документах не було записано, що ми 

залишили хату. Тому до 1950 року  жили по квартирах. В 1950 році нас поселили 

в  сільську хату, з якої вивезли людей до Сибіру в порядку розкуркулення, але  
після 1953 року, після смерті Сталіна люди почали повертатись. В 1955 році ми 

цю хату залишили господарям, а самі переїхали в м. Галич Станіславської  
області, де жили по квартирах до  1959 року і тільки в цьому році  татові з роботи 

дали  однокімнатну квартиру .  
В с. Солоному набідувались, в річному віці померла сестра Оля. Люди 

в селі були добрі, але влада про нас не  згадувала. Спочатку заробляли на хліб  у 

людей, а з введенням колгоспів, куди примусово всіх записували, за рік тяжкої 
роботи мої батьки заробили 24 кг зерна. 
В с. Солоному разом з нами опинилися родини: 

1. Гриненка Федора (Маценчак); 

2. Граничного; 

3. Фалатовича Івана; 
4. Кухти Петра; 
5. Челака Михайла (діда Івана брат); 
6. Челака Івана (мій дід з сім’єю). 

В Ружанівці: 



1. Челак Михайло; 

2. Челак Іван; 

3. Челак Гриць; 
4. Челак Михайло (сліпий); 

5. Кухта; 
6. Челак Федір (Данків) 

В Тлустім: 

1. Турко Стефан; 

2. Турко Гриць; 
3. Сеньо Петро; 

4. Швагла Стефан 

 

На 61 році після депортації залишилися одиниці, деякі родини 

повимирали. В моїй родині із 11-ти депортованих  залишився я один. 

 

ДЗВОНИ  ЛЕМКІВСЬКОЇ  ТУГИ 
 

«Депортація знищила духовну та матеріальну культуру, нас, лемків, 
посадила на межу зникнення, забрала все, лиш не змогла погасити великої 
любові до рідної землі, де закопані наші корені». Такими словами розпочав 

фестиваль «Дзвони Лемківщини» Олександр Венгринович, голова 

Всеукраїнського товариства «Лемківщина». 

Споконвіку лемки мешкали в Карпатах, мали власну говірку, духовну та  
матеріальну культуру. Зрозуміло, тривалими століттями виробляои свої традиції, 
звичаї. Їхнім багатством була пісня, музика. Можливо тому, багато вихідців з 
Лемківщини стали славетними композиторами та поетами. Варто хоча б згадати 

автора музики Державного Гімну України Михайла Вербицького, співця Божої 
хвали Дмитра Бортнянського, поета Богдана-Ігоря Антонича, співучих сестер 

Байко. Щоправда, ця земля дала Україні, світові й чимало талантів і в інших 

царинах науки, економічного, культурного та суспільного життя. Скажімо, 

Михайло Балудянський був першим ректором Петербурзького університету 

(Росія), а Томас Джонсон став командиром американського космічного корабля 
«Шатл». 

Лемківський цвіт квітує по всьому світу. Його вирвав з  правічної 
етнічної землі комуністичний смерч, який малопереймався долею народів, 
головне було виконати власні мерзенні задуми-плани. Трагедія прийшла до 

лемків 1944 року. Саметоді уряд радянської України уклав угоду з Польським 

комітетом національного визволення про «евакуацію українського населення з 
території Польщі до УРСР і польських громадян з території УРСР до Пльщі». З 

арядками цього документа приховалася страшна драма, гірка чаша сотень тисяч 

людей, Задеклароване добровільне переселення перетворилося у насильницьке 
виселення. Лемки могли в далеку незнану дорогу забрати хіба що своє горе, 
талант і нехитрі пожитки-майно. Ті, хто не хотів залишити рідної сторони, 

гинули. Палали вогнем цілі села: Завадка-Морохівська, Піскуровичі та інші – це 
лемківські Хатині. Але вони хі своїми жителями у полум’ї відійшли у вічність 
мирного часу. 



Дмитро Семак рідний Лупків залишав квітучого травня. Минав йому 

десятий рік. Серед чотирьох братів і сестер був найстарший. Батько на фронтах 

ще Першої світової війни утратив ногу. Тож хлопцеві довелося змалку бути 

гідним татовим помічником. День виселення запам’ятався йому на все життя. Та 
й чи можна таке забути ? Село палало. На землю вже сідало надвечір’я. Наказали 

збиратися й їхати до містечка Загір’я, мовляв, там чекатиме поїзд. Лупківцям це 
було на перших порах дивно: «Навіщо перевозити майно аж за майже п’ятдесят 
кілометрів, коли в рідному селі є залізнична станція ?». Згодом збагнули: 

робиться все для того, аби лемки брали із собою якнайменше пожитків. У 

Семаків, як ніколи раніше, гуска вивела багато гусенят. Селянська душа – добра, 
дбайлива, господарська. Навіть у всій тій пекельній веремії не змогла залишити 

на поталу живність. Тож мати Дмитра вирішила перенести із старшим сином 

гусенята на територію сусіднього словацького села (Лупків розташований на 
самому кордоні Польщі з тодішньою Чехословаччиною). Так і вчинили. Свійську 

птицю випустили на пагорбі словатської Палати, я самі мерщій повернулися 
додому, аби назавжди залишити лемківський край. 

Дмитро Григорович розповідає, скільки поневірянь та наруги довелося 
витерпіти багатодітній родині під час виселення. 

Два тижні під палючим сонцем та весняними грозами чекали 

«Товарняка» на залізничній станції в Загір’ї. Нарешті потяг подали. Рушили в 

далеку дорогу. Опинилися згодом у Теребовлянському районі на Тернопіллі. 
Ціле літо шукали пристановища. Нарешті знайшли притулок у селі Семенів. 
Кілька сімей замешкали в одній кімнаті. Аж через чотири роки переселилися до 

Малова в хату, що мала дві кімнати. 

Коли Дмитро Семак закінчив школу й вирішив бути фізиком, мати 

порадила вступати йому до Ужгородського державного університету, мовляв, 
будеш ближче до історичної батьківщини. Так поєднав він свою подальшу долю 

із Закарпаттям. Тут не лише здобув знання, а йзгодом щедро ділився ними із 
студентами рідної альма-матерю Дмитро Григорович – доктор фізико-

математичних наук, професор. Лауреат державної премії України в галузі науки і 
техніки, заслужений діяч науки і техніки України. Коло сина доживали свій вік і 
батьки. Після смерті часто приходили в синові сни, щось просили. Збагнув, чого 

саме аж торік. Через шістдесят років лише вдалося йому побувати на 
Лемківщині, в рідному Лупкові. Лив дощ, можливо, разом зі серцем Дмитра 
Григоровича оплакував трагедію цього села. Професор Семак набрав землі, яку 

після повернення на Закарпаття висипав на могили матері й батька. Відтоді вони 

вже не турбують сина у снах, напевне, нарешті, дочекалися жменьки рідної 
землиці. Дмитро Григорович відвідав і сусіднє словацьке село. Яким було його 

здивування, коли пагорб, на якому шістдесят весен тому залишив гусенята, весь 
білів від... гусей. «Це щось дивовижне, символічне», - мовить зворушено й зараз. 

Батьків Ярослава Теплого також насильно виселили з рідного краю. Бог 
дав Ярославові не тільки пісенний талант, а ще й співучу й чарівну дружину 

Валентину. Що цікаво: Валентина – полісянка, але пройнялася до глибини душі 
трагічною долею лемікв, полюбила їхні пісні. Сім’я Теплих мешкає нині в 

Житомирі. Валентина й Ярослав створили родинний дует «Червоне та чорне», 

аби популяризувати лемківські пісні. Зокрема випустили антологію «Лемківське 
весілля» із записами сучасних і народних застільних мелодій. Пісенний дует був 



активним учасником Помаранчевої революції. Зрозуміло, ця історична подія не 
могла не знайти щирих відгуків і в їхній творчості. Тож на «Лемківській ватрі» 

Теплі репрезентували власний компакт-диск «Все буде добре !» 

А вогонь «Лемківської ватри» цього року неподалік райцентру 

Монастириськ, що на Тернопільщині. Запалили вже усьоме. Це невеличке місто 

лемки називають своїм Єрусалимом. Можливо, тому, що тутешній ландшафт 
дуже нагадує їм Лемківщину, тай проживають вони у Монастириському районі 
компактно. 

На головне лемківське свято з’їхалися тисячі людей не лише з усієї 
України, а й Польщі, Словаччини. Голова Тернопільської облдежадміністрації 
Іван Стойко зачитав, зокрема, привітання учасникам фестивалю від Президента 
України Віктора Ющенка та Прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко. «Багато 

випробуваньвипало на Вашу долю, - підкреслено у вітальному листі. – 

Позбавлені батьківських осель, давніх святинь, Ви незламно вистояли й зберегли 

до наших днів свою неповторність, самобутність. Яскраво демонструєте 
невичерпність тих духовних джерел, які сповнюють життєдайними силами 

українську націю». Два дні зі сцени Ватряного поля звучали виступи 

аматроських колективів і виконавців. Працівники т астуденти Теребовлянського 

вищого училища культури у театралізованому дійстві «Земля, розіп’ята на хресті 
історії» відтворили правдиві події насильницького виселення західної гілки 

українців з етнічних земель. Тернопільський гурт «Світозари» та 
інструментальна група з Монастириська запросили всіх на молодіжну забаву. 
Аби було ще веселіше, то зорганізували й різання дров, біг у мішках. Провели й 

конкурси «Лемківська красуня» та на краще знання історії рідного краю. 

Безумовно, в неділю, як і годиться, священики відправили Службу Божу. «Цне мі 
ся тобом, мій лемківский краю». Фраза, яка стала гаслом нинішньої «Лемківської 
ватри». Ці слова туги шістдесят перший рік зринають з уст людей, яких насильно 

позбавили малої батьківщини. Принагідно зазначити, що майже півмільйона осіб 

далекого 1944-го й подальших років комуністичні верховоди вигнали за 
українською національною належністю з етнічних земель. Голова 
Всеукраїнського товариства «Лемківщина» Олександр Венгринович каже, що 

розроблена до 2008 року й затверджена урядова програма підтримки та 
збереження культурної спадщини лемків як етнографічної групи українців. Але 
прикро, що досі парламент не спромігся на Закон «Про депортацію». Не дано 

й політичної оцінки подіям, що вирвали з корінням лемків із споконвічних 

Бескидів. Тисячі лемків вийшли на майдани Помаранчевої революції. Вони 

мають великі сподівання, що саме нова влада їх зрозуміє, допоможе. 
 

 Газета «Урядовий кур’єр»  

від 11 червня 2005 року, № 108,  

автор Микола Шот.    

 

 

 

 

 

 



ЕВОЛЮЦІЯ  ЛЕМКІВСЬКОГО  ПІСЕННОГО  ФОЛЬКЛОРУ 

ВПРОДОВЖ ХVІІІ – ХХ ст. 
Ольга Фабрика-Процька 

 

 

 “Український мелодійний фольклор, - за словами І.Франка, - це 
матеріал неодностайний, а дуже різнобарвний і мінливий, має в собі різні 
нашарування, залежні від часу і від обставин, обіймає різні форми від 

старовинних первісних примітів аж до новітніх закінчених високомистецьких 

форм, в яких помітні уже літературні впливи”[1, с.117]. 

Складна  доля спідкала лемків у ХХ столітті…Перемога у другій світовій 

війні більшовицького тоталітаризму над нациським принесла їм замість 
очікуваної свободи терор та насильство, депортацію 1944-46 рр. з рідних земель, 
а в 1947 р. безславну акцію “Вісла”, в наслідок якої вперше в  історії  українсько-

польських відносин відбулися насильницькі зміни етнічних меж розселення 
українців-лемків. Усе це фатально спричинилось до знищення і самозгасання 
фольклору – неоціненого багатства лемків. Після виселення лемки думали як 

вижити в нових умовах, прогодувати сім’ї,  виховати дітей…Відбувалась повна 
заборона  збереження автентичного фольклору та поява наукових етно-

музикологічних досліджень. 
Вихідці з лемківського краю, сьгодні – діячі культури та науки 

розповідають, як в період офіційної диктатури в галузі мистецтва лемківський 

фольклор епізодично відтворював себе на тій чи іншій сцені, як інколи звучала 
та чи інша мелодія, що нагадувала їм про рідний край – Лемківщину. За словами 

відомого лемкознавця, етнографа родом з села Дошно на Сянніччині Івана 
Красовського дізнаємось, що уряд настирливо не рекомендував акцентувати на 
походженні лемків та їх етнічності, а примусове переселення від Одри до Дону 

трактувати як добровільне.  
Багатогранний лемківський музичний фольклор  відомий усім своєю 

колоритністю,  збереженими давніми  музичними та архаїчними елементами , 

своєрідною говіркою тощо . Фольклорові лемків притаманні елементи різного 

музичного та поетичного стилю словаків, чехів, угорців, моравів, німців, поляків. 
Синтез культур та етнічних елементів сусідніх народів сприяв розвиткові 
фольклору лемків, який був і є важливим стимулом активного розвитку 

карпатського фольклору. 
 Пісенність кожного з слов’янських народів міцно зберегла у своїй 

основі національну специфіку у найдавніших пластах, яка ріднить її з 
загальноукраїнським фольклором. Про це д та науково обгрунтовано описала 
С.Грица у своїй книзі “Фольклор у просторі та часі ”. Відомий етномузиколог 
стверджує, що виразними рисами спорідненості музичного фольклору 

українських лемків, словаків, польських гуралів, моравських чехів, та 
передумовами їх формування були : ”1) генетична спільність, яка виявилась як у 

матеріальній, так і в духовній культурі; 2) подібні життєві умови – історичні, 
географічні, спільний тип господарства, зокрема пастівництво, зв’язки із 
сусіднім неслов’янським населенням – угорським, румунським тощо[2, с.22 ].  

 Лемківська пісня органічно об’єднала в одну цілість свою споконвічну 

музичну спадщину з загальноукраїнськими національними елементами. Такий 



характер лемківських пісень є наслідком географічних, соціальних, 

етнографічних та політичних чинників, що діяли впродовж усієї історії 
лемківської землі. 

Актуальність проблеми дослідження полягає у розкритті жанрових 

площин пісенної творчості Лемківщини, специфіки етнографічної та локальної 
приналежності. 

Мета даного дослідження визначає наявність суттєвих сторін 

формування та еволюції пісенного фольклору Лемківщини XVIII – XX століття в 

системному взаємозв’язку з побутуванням українського народу, його історією та 
культурою. 

Головним завданням є розгляд закономірностей специфіки фольклорних 

традицій лемків. 

Найдавнішими збірниками лемківських народних пісень південних 

схилів Західних Карпат є “Московський пісенник XVIII ст.”, в якому зібрано 180 

текстів співанок Закарпаття та “Пряшевський пісенник кінця XVIII ст.”[3]. 

У першій половині XIX століття відомим став збірник Вацлава 
Залеського (Waclaw z Oleska) під назвою “Piesni polskie i ruskie ludu 

galicyjskiego” , - Львів, 1833. Початково автор цього збірника працював у Львові, 
а в кінці 20-30-х рр. ХІХ століття проживав у Новому Санчі (Польща), де 
захопився лемківським фольклором. Це і дало поштовх до зібрання та 
опрацювання, а згодом і видання збірника, в якому налічується велика кількість 
лемківських співанок,  українських та польських взірців. 

 Згодом польський фольклорист, історик та етнограф Жегот Паулі видав 
у Львові в 1838-40 роках книгу “Piesni ludu ruskiego Galicji”, де вміщено 

лемківські колядки, весільні пісні, здебільшого зібрані відомим дослідником 

історії, етногрфії та фольклору гуцулів, бойків, лемків Яківом Головацьким.  

Найціннішим збірником пісень Лемківщини другої половини XIX ст. є 
чотиритомник уже згаданого Я. Головацького “Народные песни Галицкой и 

Угорской Руси” ( Москва, 1878). У ній зібрано багатий фольклор лемків. Вміщені 
пісні та колядки з різних сіл Лемківщини. Подано 17 лемківських співанок, 

зібраних  дослідником історії та етнографії лемків Олександром Торонським, а 
також пісні, записані на Закарпатті та Пряшівщині письменником та культурним 

діячем Олександром Духновичем та поетом і громадським діячем Олександром 

Павловичем. 

Відомими збірниками пісень лемків Словаччини та Закарпаття кінця 
XIX ст. були “Угрорусские народные песни “, зібрані та видані в 1885 році 
Г.А.Де-Волланом та пісенник лемків Закарпаття “Русский соловей ”( Ужгород, 

1890) дослідника фольклору М. Вербеля. 
Багатими на пісенний фольклор лемків є збірки Оскара Кольберга 

(1883-1885), опубліковані в 191-1974 рр. Виданий матеріал у трьох томах під 

назвою “ Sanockie – Krosnienskie” є цінним для мистецтва в цілому.  
Велику увагу приділяв вивченню фольклору лемків обох схилів 

Західних Карпат український філолог, письменник та громадський діяч Іван 

Верхратський (1846-1919). Праця “ Гоя дюндя і собітки на Угорській Русі “ (1899 

р.) присвячена фольклору лемків південних схилів Карпат. В ній описано основні 
календарні звичаї та обряди собіток, весняні пісні. Мові та фольклору лемків 

північних Карпат належить його монографія під назвою “ Про говір галицьких 



лемків “ ( Львів, 1902 р.), що складається з граматики лемківської мови, 

оповідань і приказок , загадок, приповідок та пісень, записаних з різних сіл 

Лемківщини. 

 Підвалини до вивчення музичного фольклору українського населення 
Карпат заклав у своїх працях видатний український композитор, музикознавець і 
фольклорист Ф.Колесса (1871-1947), який стверджував, що “ Лемківський 

музичний діалект, далеко відсунутий від українського осередку, не зважаючи на 
близькість західноєвропейських впливів, виявляє велику консервативність та 
зберігає чимало архаїчних елементів, що коріняться в глибокій давнині “ [4, 

с.107]. Учений постійно цікавився Лемківщиною. Записуючи пісні від селян 

Закарпаття та галицької частини Лемківщини,  видає  у 1923 році збірку “ 

Народні пісні з південного Прикарпаття “, а в 1929 році - вагому  працю під 

назвою “ Народні пісні з Галицької Лемківщини “. Своїм творчим доробком він 

довів, що, незважаючи на довговікову відірваність карпатських українців від 

основної частини українського народу, їх пісенна творчість є єдиною за стилем із 
загальноукраїнським фольклором, зокрема в своїх найдавніших нашаруваннях, і 
відбігає від неї тільки в пізніших верствах, які носять на собі ознаки впливу 

західних та південних сусідів [2, с.23 ].  

Активним збирачем лемківського фольклору був лемко за 
походженням, церковний діяч Михайло Соболевський (1886-1969). Все життя він 

записував рідні пісні та видав їх у збірнику під назвою “ Лемківські співанки “ в 

1967 р.( Київ, “Музична Україна”). 

Описуючи лемківський фольклор в іторичному розвитку, слід згадати і 
лемка з с. Висови, збирача і популяризатора пісенної творчості, лікаря за фахом 

Ореста Гижу (1913-1990). Його збірник “ Українські народні пісні з Лемківщини 

“(1972 р.) та неопубліковані фольклорні запизи високо оцінили академік Філарет 
Колесса (1871-1947) та музикознавець і педагог Пилип Козицький (1893-1960), 

поет Максим Рильський (1895-1964) та диригент Олександр Сорока (1900-1963), 

доктор філософії Юрій Костюк (1912 р.н.), а також доктор мистецтвознавства 
Софія Грица (1932 р.н.). 

   Згодом чималий інтерес до лемківських народних мелодій виявили C. 

Людкевич (1879-1979), Я. Ярославенко (1880-1958),  Н. Нижанківський (1893-

1940), Б. Кудрик (1897-1952), М. Колесса (1903 р.н.) та інші, які створили велику 

кількість обробок лемківських пісень для хорового та сольного співу  тощо. 

У наш час записи музичного фольклору здійснюються науковцями 

інтенсивно і систематично по обидві сторони Карпат – північно-галицькій і 
південно-пряшівській. Слід згадати музичні записи лемківських пісень у виданні 
“Руско-народні галицькі мельодії” П. Бажанського. Наступні лемківські записи 

зібрані Й.Роздольським, зредаговані С. Людкевичем. Я. Баранецький зібрав 
музичний матеріал і видав під назвою “Лемківські пісні на мішані хори”та інші. 
Матеріали усіх збірників по новому зредаговано і надруковано Українською 

Вільною Академією Наук у США під назвою “Українські народні мелодії, зібрав 

і зредагував Зіновій Лисько”[5]. 

Різножанрову специфіку та самобутність лемківського фольклору 

досліджували письменники та фольклористи, композитори і виконавці -  І. 
Нечуй-Левицький, В. Гнатюк, Б. Дрималик, М. Гайворонський, Ю. Тарнович, 

продовжують досліджувати  М. Мушинка, Й. Сірка,  І. Красовський, П. Федака, 



Я. Трохановський, С. Грица, М. Байко, І. Майчик, О. Турянська,  диригенти 

багатьох  хорових колективів та інші. Мотиви і образи з народних взірців 
входили у сюжети художніх творів відомих лемківських письменників – Б.- І. 
Антонича, Ф. Коковського, Д. Висловського,  Г. Гануляка, І. Русенка,  В.Хомика 
тощо. 

Пісням Лемківщини притаманні безпосередність, своєрідний характер,  

імпульсивність. Пісенний фольклор лемків складається з обрядових пісень 
(колядки і щедрівки, веснянки, собіткові (купальські), жнивні); родинно-

обрядових пісень (хрестинні, весільні, похоронні) ; необрядових  пісень, які 
поділяються за жанрово-тематичним принципом. До них відносяться : історичні, 
баладні, ліричні, жартівливі та гумористично-сатиричні, духовні і релігійні пісні. 
Значну частину складають пісні літературного походження. В наш час у 

народний репертуар лемків входять авторські пісні. Необрядові та обрядові пісні 
налічують кількісно найбільшу частину традиційної усної народної словесності 
лемків. [6, с.207] За жанровою структурою такі пісні органічно споріднені та 
спільні з загально-українською народнопісенною традицією.  

Розглядаючи лемківську музично-пісенну творчість, як одну діалектичну 

цілість, бачимо її особливий загальний характер, хоча в деталях прослідковується 
декілька музичних стилів, що пов’язані з окремими жанрами пісень. Наприклад,  

весільні пісні /ладкання/ - це один музичний стиль, колядки або колискові – інший 

тощо. З другого боку трапляються окремі музичні стилі, пов’язані з історичними 

нашаруваннями у лемківській пісенності, зокрема архаїчність у формі викладу та 
мелосі, середньовічні церковні лади, сучасний мажоро-мінор, словацькі, польські 
впливи. Усе це в результаті подається в автентичному вигляді, а іноді музичні 
стилі переплітаються між собою і дають на лемківському грунті нові форми 

пісенності, характерні лише для лемківського діалекту.  
Лемківським пісням притаманне речитативне інтонування, тобто 

відсутність вокалізації складів, поширення одноголосного співу з незначним 

роздвоєнням на два голоси. Ритміка пісень доволі своєрідна. Особливо широко 

використовуються синкопи, які є вагомим формотворчим елементом у 

лемківських піснях. Співанки лемків багаті на прикраси та мелізми, мелодії з 
малим охопленням звукоряду. Це квінтовий та секстовий хід, іноді з ввідним 

тоном, незаповненою квартою знизу. Зустрічається в піснях побудова тоніки, що 

знаходиться в середині звукоряду. 
Незважаючи на впливи сусідніх народнопісенних пластів (польських,  

словацьких, угорських), зазначені вище, риси лемківського фольклору не 
знівелювалися протягом часу. 

Музичні архаїзми фольклору лемків досить прості і прослідковуються в 

мелосі та формі, яка обмежується іноді до одноманітного повторення 
елементарного музичного мотиву.  Мелодика охоплює нерідко два – три тони в 
інтервалі секунди або терції. Такі прикмети найчастіше використовуються в 
обрядових лемківських піснях. Тетрахордова система також є архаїчною рисою 

лемківської пісенної творчості. Переважно використовується в обрядових піснях, 

які охоплюють діапазон чистої кварти. Велику кількість лемківських пісень 
побудовано на пентахорді, тобто на тоноряді п’яти тонів у діапазоні чистої квінти. 

Аналізуючи та вивчаючи пісенну спадщину лемків, важливо відмітити 

наявність автентизму, стародавніх середньовічних ладів. Найбільш вживаним в 



піснях є дорійський лад, який складається з мінорної гами без ввідного тону, але з 
підвищеним VI ступенем, що надає своєрідного характеру пісням. 

Доволі рідко використовується лідійський лад в піснях Лемківщини, який  

частіше можна почути на Гуцульщині, в центральній та східній Україні, у Польщі, 
Словаччині  тощо.  

Наявність середньовічних ладів у всіх їх проявах, чистих і 
модифікованих, у сучасній (в тому числі й лемківській) пісенності, явище помітне, 
що свідчить про видатну консервативну здатність українських народних мас, і, в 

окремих випадках, надає їх музичній творчості своєрідного “екзотичного” 

колориту [4, с.113 ]. 

Широка палітра музичних діалектів знайшла відображення у творчості  
композитора В. Барвінського (1888-1963), 115-річчя з дня народження якого 

урочисто відзначалося у 2003 році (зокрема в Івано-Франківській дитячій 

музичній школі №2, яка носить ім’я композитора). Національний елемент завжди 

присутній у його творах, зокрема у композиціях для фортепіано, в яких досить 
часто зустрічаються лемківські мелодії. Основним джерелом лемківських пісень, 
звідки В. Барвінський черпав музичний матеріал, була фундаментальна праця Ф. 

Колесси “Народні пісні з Галицької Лемківщини“ [1], а також праця С. Людкевича 
“Галицько-руські народні мелодії” [7]. 

Яскравим взірцем проникнення композитора до лемківського фольклору 

є збірка “ Українські народні пісні для фортепіано зі словесним текстом “.  Ця 
збірка є хорошим і поширеним на практиці дидактичним матеріалом для 
початкового етапу навчання гри на фортепіано. Серед пісень цієї збірки 

зустрічаємо лемківські: весільну  - “ Кед я младу чепила“, жартівливу  -  “Янчік, 

Янчік,  що бись робив“,  пісню про родинне життя і жіночу долю “Боже, Боже што 

ж мі з того “. 

У своїй творчості В. Барвінський звертався до музики календарно-

обрядового циклу,  зокрема фортепіанна збірка 1935р.”Колядки і щедрівки”.  В 

ній знаходимо обробки двох лемківських колядок “Був Святий Вечер” та “Пішла 
дівчина”, в яких прослідковуються архаїчні ознаки народних мелодій:  мелізми, 

синкопи, наявність підвищеного IV ступеня та ввідного тону. Збірка “Колядки і 
щедрівки” В. Барвінського – джерело збагачення навчальної фортепіанної 
літератури, якої в той час було обмаль. Вона “[…] репрезентує прагнення автора 
поповнити коло    уявлень молодих музикантів про власні культурні недбання та 
мистецькі традиції” [8, c.195 ]. 

В доробку  композитора В. Барвінського існує велика кількість обробок 

лемківських пісень для голосу з фортепіано:  “По садочку ходжу”, ”Колишися 
колисочко”; для голосу, скрипки і фортепіано:  “Полетів бим на край світа”,  ”Не 
піду я за Яська” та ін.  В 1932 р. він  створив цикл “Мініатюри на лемківські 
теми”,  про який композитор В.Витвицький писав :”Це один з прикладів 
органічного проникнення композитора у багатий світ народної творчости. Вони 

показують його вміння продовжувати і збагачувати думки і почуття, закладені в 
народній музиці”[8, с.195 ]. 

На сучасному етапі дослідженням лемківського пісенного фольклору 

займаються митці народної музичної творчості, композитори та диригенти – Г. 

Верета, М. Волинський, З. Кріль, Р. Стефанко, М. Цуприк, П. Чоловський, М. 

Байко, В. Баран, І Кушнір та інші. 



Досліджуючи лемківський фольклор в наш час,  не можна обминути  

творчість етномузиколога, композитора-сучасника, лемка за походженням Івана 
Майчика (1927 р.н.). Його зв’язок з народною піснею глибинний. Творчий 

доробок охоплює  понад 450 позицій вокально-хорової музики. Однією з 
найважливіших засад опрацювування ним народних пісень полягає у принципі 
недоторканності першоджерела,  тобто збереження мелодії без змін. За його 

словами “хоча іноді трапляються випадки, де я  лише створюю нові підголоски”.  

 Спів в усіх жанрових різновидах – найулюбленіша вокальна форма 
митця, це романси, хорові твори, вокальні ансамблі, велика кількість обробок 

народних лемківських пісень у супроводі фортепіано, хорові обробки a capeIIa. 

Розуміння специфіки пісенної тврчості Лемківщини дає наявність інформаційного 

матеріалу носіїв фольклорних традицій, зокрема композитора-сучасника Івана 
Майчика. Як було ним зазначено : “ Мене приваблюють переважно пісні 
драматичного змісту, історико-епічні, конфліктні, що піднімаються інколи до 

рівня трагедійності. Зокрема “Мій край”, ”В зелених Бескидах”, ”Ей, смутний 

рочок”, ”Ой горе, біда”, ”Ой три літа, три неділи..” тощо. Деякі обробки виходять 
за межі пісенного жанру, набуваючи рис вокально-інструментальних мініатюр. 

Серед творів є кілька десятків обробок  оптимістичного, життєрадісного, веселого, 

жартівливого характеру. Це наприклад, “Повідав мі милий”, ”Болить в мене 
головонька”, ”На нашім подвірю”, ”Чиє ж то полечко?”, ”Бодай та корчмичка”, 

”Десь був, Янічку?” та багато ін. Усі пісні конструктивні, глибинні, колоритні. 
Велика кількість з них “поліфонізована”, інша – гармонічно-гомофонна, в 

більшості немодуляційна”. Композитор часто вдало надає їм рис 
інструментального, в деякій мірі, симфонічного звучання. При нашій зустрічі з 
сином Івана Майчика Тарасом приємно було почути вражаючу любов, шану, 
гордість за свого батька та захопленність від усього, що він робить, створює: 
”…мій батько – невтомний трудівник, який постійно шукає і знаходить цікаві 
старовинні пісні, шліфує їх і повертає знову її творцям, як чисте,барвисте 
першоджерело. Він збагачує наше мистецтво, іде з ним до людей, ще раз 
засвідчуючи свою велику любов до свого народу, втраченого лемківського краю, 

до пісні, до мистецтва, бо має в серці те найсвятіше, найсокровенніше, що зветься 
Божою іскрою - справжнім талантом…”. 

Незважаючи на історичні катаклізми й трагедії, що випали на долю 

лемків, їхній фольклор не втратив своєї самобутності, не загубився у велелюдному 

морі багатьох національних культурних надбань, а навпаки, став ще гучнішим, 

помітнішим у барвистому вінку народнопісенної культури. 

Через гони літ, переживши тяжкі випробування насильницького 

виселення з рідних земель, оселившись по всій Україні,  зокрема в Тернопільській, 

Львівській, Івано-Франківській областях, лемки передають нам – нащадкам свою 

історію, свій досвід, досягнення, пісенні скарби, почуті ще в дитинстві на 
Лемківщині. На сьогодні ще залишилось багато носіїв лемківського фольклору. 
Серед них, з якими спілкувався автор, є п. Ольга Зубрицька-Трохановська, 
уродженка с. Брунари (Польща), 1928 р.н. З сім’єю була переселена на Україну в 

1945 р. Нині проживає в с. Брошнів Рожнятівського району на Івано-Франківщині. 
З 12 років – солістка місцевого хору села Брошнева, в репертуарі якої були і є 
лемківські народні пісні, як “На вітові ролі”, “Не плачте ви, мамко”, “Мамко моя”, 



“На зеленій убочі”, “Добре тому пан Біг дає”, “Пасла Ганця пави”, “Співам я си 

співам” тощо.  

Ще одним носієм лемківської культури,  справжнім пісенним скарбом є  
Анна Костяк-Мишковська, уродженка с. Жидівське (Польща), 1930 р.н. В даний 

час проживає в м. Калуші Івано-Франківської обл. Пісні, записані з уст цієї 
лемкині можна почути у виконанні лемківського фольклорно-етнографічного 

ансамблю “Марешка” м. Калуша. Наприклад: “ Потряска”, “Де я мя рушу”, “Сіла 
муха на коплю”, “Катерина морков полола”, “Ой ти дівчатко”, “На пецу молотив”, 

“Ишло дівча лучками” та інші. Обробки цих пісень цікаво та професійно зробила 
керівник ансамблю  п.Богдана Онисько. 

Досліджуючи лемківський розмаїтий фольклор, варто згадати родину 

Криницьких, родом з містечка Криниця (Польща). Цікаві та водночас невідомі 
лемківські співанки можна почути у домашній оселі п. Анни Давидової 
(Криницької) 1934 р. н., що проживає в Івано-Франківську. Уся родина 
Криницьких зберігає, вшановує та відроджує лемківську говірку, пісні та 
культуру. Брат п. Анни – Степан Криницький вже понад 10 років очолює Івано-

Франківське обласне товариство  “Лемківщина”, є учасником та солістом народної 
хорової капели “Бескид”. Рідні сестри, зокрема п. Анна Давидова, п. Юлія Фатула 
також є учасниками хорової капели, а п. Ірина Криницька-Омельченко – 

організатор та   староста та костюмер цього колективу. 
 Лемківські пісні, витвори мистецтва, фольклор та гумор можна почути 

та побачити на щорічних “Лемківських ватрах”, які проходять  в Україні в 
Монастириську Тернопільської області під назвою “Дзвони Лемківащини” та на 
території Польщі (колишньої Лемківщини) у селищі Ждиня. Важливим фактором 

є те, що лемківські пісні та проблеми лемків набувають все більшого розуміння в 
представників найвищих державних і місцевих влад. Як зазначив у своїй доповіді 
на ХХ “Лемківській ватрі - 2002” у Ждині голова Об’єднання лемків у Польщі 
Стефан Гладик “[…] наші Ватри удостоїли честі посли, міністри, представники від 

Президента Польщі Александра Кваснєвського та Президента України Леоніда 
Кучми, так і керівників Державної Адміністрації” [9]. Зокрема, від імені керівної 
влади та уряду України гостей та учасників “Ватри-2002” в Ждині привітав посол 

України в Польщі Дмитро Павличко. Він наголосив, що “[…] “Лемківська ватра” 

гріє і Київ, і Варшаву, вона дорога для Польщі і для України, для поляків та 
українців, бо її тепло поєднання між нашими народами – це тепло порозуміння, 
тепло майбутньої європейської єдності. Тому ми, українці, будемо сюди завжди 

приїжджати, і не лише лемки, а й гуцули, бойки, поліщуки, запорізькі козаки”, - 

запевнив учасників свята Дмитро Павличко. 

З великим успіхом щорічно на фестивалях лемківської культури 

виступають колективи великих та малих форм зі Львова, Тернополя, Івано-

Франківська, Дрогобича, Калуша, Чорткова, Самбора, Перемишля, Познані, 
Горлиці, Гданська, Лігниці та з інших міст і сіл України, Польщі, Словаччини.    

Лемко за походженням, голова Київського товариства “Лемківщина”, керівник 

вокального гурту “Лемки Києва”  Микола Горбаль,  побувавши поспіль на кількох 

“Ватрах”, дійшов переконання, що “Лемківські ватри” є “важливим елементом 

реставрації цього етнічного відгалуження українства”. Виступаючи у серпні 2001 

року у Львові на Міжнародній науково-практичній конференції, яка розглядала 
лемківські проблеми, пан Микола підкреслив: “З огляду на усталену думку, що 



діалекти є джерелами, які живлять мовну ріку народу, а етнографічні відмінності 
лише скрашують та збагачують національну культуру (а, отже, і світову), 

випливає абсолютна позитивна роль цих фестивалів у контексті відродження 
Лемківщини” [10]. 

У 2003 році духовно-мистецька скарбниця України поповнилась 
магнитодиском “Карпатія. Етнічна музика України” етномузиколога Олександри 

Турянської з Івано-Франківська [11]. Як досвідчений музикознавець, здійснивши 

численні мандрівки по карпатському краю, разом зі своєю донькою Яриною 

зібрала і видала  альбом традиційної української музики трьох гірських 

етнографічних груп – бойків, лемків і гуцулів, що компактно проживають на 
території Івано-Франківської області. Автор видання пропонує  дотепні лемківські 
приспівки, невеличкі оповіді, весільні ладканки, солдатські пісні, а також 

бойківсьбкі забави з танцями, щедрівки та гуцульські коломийкові імпровізації, 
які виконуються на флоєрі та дримбі. 

В часописі “Наш лемко” підкреслюється, що “…лемко, яко вітка 
українського народу, найдальше висунена на захід, перейняв дечого від своїх 

найближчих сусідів – словаків, чехів, поляків, одначе зумів це так примінити до 

своїх рідно-лемківських пісень, що тяжко нераз і відрізнити, що є чуже, що наше. 
І саме ці місцеві пісні творять разом зі старими типову, лемківську пісню, яка 
своїми основами і підложжям належить до одного – всеукраїнського – матірного 

пісенного осередку”[12, c.15]. 

Підсумовуючи вище наведене можемо стверджувати, що наукове 
дослідження еволюції пісенного фольклору Лемківщини XVIII-XX століття 
вимагає подальшого вивчення розмаїтості народно-пісенної культури лемків в 

загальнонаціональному культуротворчому процесі. 
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EVOLUTION OF THE LEMKOS’ SONG FOLK-LORE DURING THE 
XVIII – XX CENTURY.  

LEMKOS` FOLK-LORE WAS ENRICHING DURING MANY 

CENTURIES THANKS TO THE CULTURE OF THE UKRAINIAN, POLISH, 
CZECH AND OTHER PEOPLE. 

The author of this article describes how the long cultural connection of Slav people 

from the Carpathian region influenced upon their song creation by means of the 

collection of different ethnic elements. 

 

Василь Турчик 
Я  РОДИВСЬ  НА  ЛЕМКІВЩИНІ 

 

1 

Я родивсь на Лемківщині 
У Польській ДержавіЄ 

При Пілсудскім ще, в родині 
Газдівській в селяві. 
У так званому, Жидівськім 

В Ясельськім повіті, 
У старім дворі дідівськім 

Під осінь, у літі. 
Народився не вроддомі,  
Хаті, чи стодолі,  
Не на сіні, чи соломі 
А на межі, в полі. 
У тім краю Підкарпатськім  

Немовлям хрестила,  
Вона мене колисала 
Під стіжком в плахтині, 
Коли вполі збіжжя жала 
Серпом в літній днині. 
Отож, лимки, я родився 
На лоні природи. 

А тому з горами зжився, 
Бо я їх породи ! 

2 

Так, я родом з Лемківщини 

І Малих Бескидів син, 

Мені буки і ялини 

Пісня шепчут з верховин. 

А найбільш – дзвінкі потоки 

В моїм серці бурять кров: 
Гомонять про юні роки, 

Про невинну ту любов, 



Яку я віддав дівчині, 
Як малим худобу пас; 
Пал вогню цього понині 
В моїм серці ще не згас. 
Тому, видно, Лемківщину 

Так люблю в чужім краю, 

Але до самого загину: 

Там лишив любов свою. 

15.12.1976 р. 

 

Петро Когут 
 

НАШІ  ЮВІЛЯРИ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Його  Преосвященство  архієпископ  Адам 

(до 80-ляття від дня народження) 
 

До важної події лемків на рідній землі належит реставруваня 

(одновленя) в 1983 році одной з найстарших ще Київськой Русі нині України 

Перемисько-Новосанчівскої епархії з осідком в Сяноці. 
Початкы Перемиської епархії сягают кінця ІХ столітя, коли Прикарпатя 

належало до Великоморавської державы, а Перемишль був словенского 

епископства. 
В 1668 році епископ Антоній переніс свою резиденцию до Сянока і з 

того часу до епискрпского титула Перемиський добавлено і Сяноцкий. 

Перемисько-Сяноцка епархія проіснувала до 1691 року, коли то під 

тиском польского короля і Ватикану православіє было скасовано. А народу 

навязана унія. Однако дух православія на Лемківщині дримав століттями. Нарід, 

як зерницю ока зберігав традициї. Звичаї і обряди православної церкви. В 

міжвоєнний час, коли було дозволено шістесят дві парафії,  на Лемківщині 
повернулись до православної віри предків. 

Уряд Польщі 30 вересня 1983 року видав декрет про откритя 
Перемисько-Новосанчівської епархії з осідком в Сяноку. 

Православні лемки звернулись до Митрополита Василія у Варшаві 
висвятити на епископа і призначити на кафедру в Сяноці декана Олександра 
Дубця. 

Олександр Дубець – лемко з діда-прадіда, народився 14 серпня 1926 

року в селі Фльоринка. Здібний і скромний з дитинства рвався до наукы, але 
матеріальни можливости родичів були ограничені. Під час фашисткої окупациї 
родину Дубцівспіткало велике горе. В 1942 році гестапо арештує Василя – тата 
Олександра, висилат в концтабір Освенцім, де в бестияльський спосіб замучує. 
Тяжкыми були і перші роки по війні, знедолена переживанням мати Олександра  
- Марія померат в 1955 році. 

Незважаючи на життєві та економічні трудності Олександр відмінно 

вчится і по закінчені середньої школи їде у Варшаву і поступає і Варшавську 



Православну духовну семінарію і ХАТ, які закінчує на відмінно і отримує звання 
магістра. 

Перша парохія о. Олександра було село Висова на Лемківщині. 
Невдовзі, враховуючи його релігійні, культурні і організаційні здібности в 1966 

році призначают деканом з осідком у Сяноці, де він проявив себе вірним сином 

свого народу, дбайливим не лише о релігійни, але і  культурно-освітні справи на 
Лемківщині. 

Перед самим Йорданом в 1983 році Митрополит Василій постриг 
протоєрея Олександра в монахи з іменем Адам, на Йордан його возведено в сан 

Архимандрита, а 30 січня в Митрополичому Соборі св. Марії Магдалини в 

Варшаві проведено хвромантію в єпископи і призначено на кафедру Перемисько-

Новосанчівскої епархії з осідком у Сяноці. 
Враховуючи активну релігійну і культурну діяльність єпископа Адама в 

1986 році Владику Адама возведено в сан Архієпископа. 
Архієпископ Адам вніс вагомий вклад у збережені і розвиткові 

релегійного і культурного життя на Лемківщині. 
З ініціативи та при безпосередній участі архієпискрпа Адама збудовано 

нові храми в Зиндранові, Криниці, Горлицях, організовано монастир св. Кирила і 
Мифодія в Уйковичах, канонізації Великомученика Максима Сандовича, в 

Горлицях збудовано величавий Дім-музей історії віри і культури лемків. 
Архієпископ Адам з Митрополитом Савою побував в 1999 році на Святій землі в 

Єрусалимі. Владика Адам бере активну участь у релігійних і культурних 

імпрезах лемків, таких як Кермеші, Ватрі в Ждині, святі «Од Русаль до Яна» в 

Зиндранові, пам’яті жертв загинулих в Талергофі. Він користується високим 

авторитетом серед православних лемків не тільки на Лемківщині, але і у всіх 

закутках планети.   

Петро Когут 
 

ЯРОСЛАВ  ДУДА 

~~~~~~~~~~~~~~~~ 

(до 80-річчя від дня народження) 
 

Лемківщина – край неповторної краси, чатівних гір і низин, 

вічнозелених ялиць і смерек, край шумних річок і потоків, задушевних мелодій 

жайворонків. У західній Лемківщині  в селі Сквіртне, Горлицького повіту 27 

січня 1926 року народився Ярослав Дуда – громадський діяч, активіст на 
релігійному полі та по збереженню і розвитку культурних надбань лемків на 
Україні. 

Молодість Ярослава припала на воєнні чавси Другої світової війни. 

В 1939 році закінчив неповну середню школу в рідному селі, а повну 

середню школу в Горлицях. 

Після звільнення Лемківщини від фашистських окупантів 15 січня 1945 

року поступив добровільно в Радянську армію. Пісял короткої підготовки брав 

участь в боях до кінця війни, за що нагороджений орденами і медалями. 

24 липня 1945 року демобілізувався, а повернув у рідне село і вскорі 
разом з батьками переселився на Україну. Спочатку працював в колгоспі, 



комсомолець, згодом на паперовому комбінаті в Жидачеві. А в 1948 році приїхав 
до Львова і поступив на роботу інструктором виробничого навчання. 

В 1951 році закінчив курси підвищення кваліфікації конструкторів 
одягу, а повернувши став викладачем Львівського профтехучилища. В 1954 році 
переведений у Львівський Дім Моделей начальником відділу модельєрів-

конструкторів. 
В 1956 році поступив, а в 1962 закінчив Київський технологічний 

інститут легкої промисловості. 
За сумлінну працю, творчі здібності Ярослав Дуда нагороджений 

почесними грамотами республіканських, обласних організацій та державними 

відзнаками. 

Ярослав Дуда відомий активний лемківський громадський діяч. В 1991 

році прийнятий в члени «Фундації дослідження Лемківщини», а згодом обраний 

членом Правління. Бере активну участь в обладнанні церкви, музею культури 

лемків, видавничій діяльності. По його ініціативі та фінансовій допомозі 
придбано світильник семисвічник, хоест, лампаду, хоругви. 

Фундація дослідження Лемківщини, церковний комітет і друзі бажають 
Ювіляру Ярославу Дуді, доброго здоров’я, довгих літ радісного життя та 
дальших успіхів на культурній ниві лемків. 

Петро Когут  
 

ОРЕСТ  ЧАБАН 

~~~~~~~~~~~~~~ 

Пофесор, доктор технічних наук, 

громадський і культурний діяч України і Лемківщини 

(до 75-річчя від дня народження) 
 

Серед провідних вчених лемків, які жиють і творят в Україні є Орест 
Чабан. 

Народився  О. Чабан 2 березня 1931 року в селі Долина, що біля Сянока 
на Лемківщині. 

Початкову освіту здобув у рідному селі. У квітні 1946 року разом з 
родиноюдепортований до УРСР м. Львів. В 1948 році закінчив середню школу, в 

1953 році Львівський Політехнічний інститут по квалвфікації інженер-

теплоенергетик. 

До 1968 року працював в ОРГР, а згодом перейшов працювати в 

Політехніку до центом, потім прфесором, а з 1989 року доктором наук. 

Видатний науковець по енергетиці опублікував більше ста наукових 

статей, виступав на різного рода ступенів наукових конференціях. 

Громадська діяльність найбільш найбільш тривалою є в науково-

технічній Спілці енергетиків, членом якої став у 1953 році. У 1990 році на з’їзді 
енергетиків України обраний віцепрезидентом Сіплки енергетиків України. 

Тричі був делегатом на з’їздах Союзу наукових та інженерних 

об’єднань, тричі був обраний у склад Центральної ревізійної комісії Союзу. 
Протягом 1989 – 1995 р.р. був членом Народного Руху України, членом 

Львіської крайової ради НРУ, у 1991 – 1994 р.р. членом крайового проводу. 



У 1989 р. став членом Львівського Товариства «Лемківщина». Протягом 

1990 – 1994 р.р. був головою Товариства. У 1992 році на І Всеукраїнському 

Лемківському Конгресі обраний членом колегії та співголовою лемківських 

об’єднвнь в Україні. На І Світовому Конгресі Лемків, що відбувся в 1993 р. у 

Львові обраний заступником Світової Федерації Лемків. 
На період 1990 – 1993 р.р. обирався депутатом залізничної районної 

Ради народних депутатів м. Львова, протягом 1994 – 1999 р.р. був членом бюро 

Західного Наукового Центру НАН України. 

Орест Чабан належить до видатних діячів науки України, вносить 
вагомий вклад в економіку України, а його відкриття збагачують і світову науку. 

Однако, незважаючи на зайнятість Орест Чабан приділяє багато уваги 

історії, культурі України. Нещодавно він опрацював «Базові потреби керування 
розвитком Лемківщини» та теми по їх виконанні, які залучає. 

Він бере участь у всіх наукових і культурних заходах лемків на Україні, 
в Польщі і Словаччині. Лемки бажають Ювіляру дальших успіхів в науковій і 
культурній діяльності во славу Лемківщини. 

Петро Когут 
 

МИКОЛА  МУШИНКА 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

(до 70-річчя від дня народження) 
 

Серед дослідників культури лемків, зокрема їх етнографії та фольклору 

на обидвох схилах західних Карпат, так і поза межами лемківського краю 

найбільш прославився відомий український вчений у Словаччині доктор 

історичних наук, академік НАУ Микола Мушинка. Ми вже неодноразово писали 

про талановитого земляка, я тому на цей раз обмежимося короткою інформацією 

про нього. 

Народився М. Мушинка 20 лютого 1936 року в с. Курів, Бардіївського 

округу (Словаччина). Вищу освіту здобув у Празі. Саме тут почав глибоке 
вивчення фольклору лемків. У  1967 році здобув звання кандидата наук, а у 1992 

– доктора наук. Незабаром обраний академіком НАУ. 

М. Мушинка – автор численних наукових і науково-публіцистичних 

праць: монографій, статей, рецензій. Грунтовні монографії присвятиі аналізу 

творчості В. Гнатюка. І. Зілинського, І. панькевича та інших вчених. 

Він збирає і досліджує лемківський фольклор не лише у Словаччині, але 
на теренах колишньої Югославії, в Румунії, Польщі, Україні, як також в Чехії і 
Моравії. 

М. Мушинка віддає належну увагу вихованню молодшого покоління 
вчених – дослідників, приймає участь в різних лемківських імпрезах, що 

відбуваються також в Україні. Співпрацює з Всеукраїнським Товариством 

«Лемківщина», Фундацією дослідження Лемківщини у Львові. 
З нагоди 70-річчя бажаємо Шановному Ювілярові щасливого 

довголіття. 
 

 

 



  СТЕПАН  КРИНИЦЬКИЙ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

(до 70-ряччя від дня народження) 
 

Лікар, педагог-науковець, лемківський громадський діяч. Народився 25 

січня 1936 року в м. Криниця, краківського воєводства в багатодітній сім’ї. 
Родичі мали велику господарку і літній пансіонат біля учительської семінарії. 
Тут часто проживали семінаристи, біженці із Східної України. Поруч малював 

свої акварелі Никифор Дровняк. 

В травні 1945 року вся сім’я була евакуйована на Тернопільщину в с. 
Куропатники. Через три роки родичі переїхали в с. Загвіздя біля Станіслава 
(тепер Івано-франківськ). 

В 1953 році Криницький Степан закінчив Станіславську фельдшерсько-

акушерську школу. З 1955 по 1958 рік служив в армії санінструктором. В 1964 

році закінчив на відмінно медичний інститут. Працював лікарем. А з 1067 року – 

асистентом в медінституті. У 1972 році захистив кандидатську дисертацію, 

працював завідувачем кафедрою, доцентом курсу спортивної медицини. 

З 1991 року очолює івано-Франківське обласне Товариство 

«Лемківщина» і є заступником голови Всеукраїнського Товариства 
«Лемківщина». Багато праці та енергії приділив створенню осередків лемків на 
Івно-Франківщині, об’єднанню всіх лемківських Товариств в Україні та 
входження їх у Світову федерацію Українських Лемківських об’єднань. 
Організував декілька лемківських обласних фестивалів, ІІ Всеукраїнський 

конгрес лемків в Івано-Франківську, входив до складу оргкомітету І та ІІ 
Світового когресу лемків. 

Криницький С. – автор багатьох листів, відозв і звернень до уряду, 
Верховної Ради, Президентів України, Польщі. Часто виступає по радіо, 

телебаченні, друкує статті на загальномедичну та лемківську тематику, автор 

слів відомої пісні «Лемко я си, лемко...». Активний учасник і організатор хорової 
капели «Бескид», Лемківських свят і фестивалів у Ждині (Польща) і в Україні. 

Член президії СФУЛО, голова правової комісії, входить до складу 

робочої групи по створенню Асоціації товариств українців Карпатського краю 

(лемків, бойків, та гуцулів) з метою відновлення єдності українського 

етнокультурного простору. 
Отож бажаємо йому міцного здоров’я, радості від життя і подальших 

успіхів у його праці. 
 

АНДРІЙ  КОБЕЛЯК 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

(до 70-річчя від дня народження) 
 

Чимало вельми цінних публікацій, статей з проблем лемкознавства 
з’явилося в Польщі, як також в Україні, завдяки досвідченому і талановитому 

журналістові, редакційному працівнику, громадському та суспільному діячеві 
Анатолію Кобеляку. 

Народився 16 січня 1936 року в с. Крампна, Ясельського повіту. У 1947 

році разом з родиною, внаслідок «Акції вісла» інтернований на західні землі 



Польщі (поблизу м. Гожова). У 1957 році закінчив педагогічний ліцей і був 

рекомендований на посаду вчителя. 
У 1961 році переїхав до Варшави і працюва у редакції українського 

тижневика «Наше слово» секретарем. Проявив свої здібності в опрацюванні 
матеріалів з лемківської тематики, а також як організатор різних  імпрез в ділянці 
культури лемків. 

У 1961 – 1978 р.р. редагував «Лемківську сторінку» тижневика «Наше 
слово» циклу (1500 статей) «З історії та культури лемків», був авторором 

численних інформацій з життя лемків у Польщі. 
У 1995 році відійшов з редакції «Нашого слова» і разом з Євгеном 

Місилом та Романом Галаном створив редакційно-видавниче об’єднання 
«Український архів» (УКАР). 

Відредагував і видав чудовий збірник спогадів о. митрата Степана 
Дзюбини (лемко з Гладишова) «І стверди діло рук наших» (Варшава. 1955), 

підготував до друку «Лемківський календар – 97», два бібліографічні показники 

друкованих праць І. Красовського (до 70- і 75-ліття), усіпшно працює над 

завершенням об’ємного довідника «Енциклопедія Лемківщини». Бажаємо 

дорогому Ювілярові щасливого довголіття.  
Лемки в Україні. 

 

Петро Когут 
МИКОЛА  ГОРБАЛЬ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

(до 65-річчя від дня народження) 
 

Однією із жертв тоталітарного комуністичного режиму був у минулому 

активний політичний діяч з Лемківщини Микола Горбаль – поет, композитор. 

Народився 10 вересня 1941 року в с. Воловець, Горлицького повіту на 
Лемківщині. 

У 1945 році переселений з батьками на Україну в село Летяче, 
Заліщицького району на Тернопільщині. Ще в дитинстві цікавився минувшиною 

свого народу, історією, традиціями, піснями. Після закінчення середньої школи. 

А згодом і музичного відділення Чортківського педагогічного училища працював 

учителем музики в Борщівській восьмирічній школі. 
Продовжив (заочно) навчання і Івано-Франківському педінституті, 

викладав етику в сільськогосподарському технікумі, керував хором лікарів у 

Борщеві. Сам тоді проявив себе як поет і композитор. Вірші пише літературною 

мовою і лемківським діалектом. 

В 1970 році арештований і засуджений за критику комуністичного 

режиму на 5 років позбавлення волі. Після відбуття покарання працював 

монтером київських ліфтів. 
У 1979 році знову засуджений на 5 років за прояву «націоналізму». 

Вневолі написав цикл поезій «Дні і ночі», які знову засуджений вже на 10 років, 
де пробув до 1986 року. Саме в цей рік у Канаді відбулося спеціальне масове віче 
на захист Миколи Горбаля. 

У 1990 році у Києві вийшла перша збірка поезій М. Горбаля «Вибрані 
поезії» з передмовою Н. Світличної. В той рік М. Горбаль обирають депутатом 



Київської міської Ради народних депутатів, а в 1994 році депутатом Верховної 
Ради України, головою крайової організації Української республіканської партії 
та говою Київського відділення Товариства «Лемківщина». Підтримує дружні 
зв’язки зі всіма лемківськими організаціями. 

З його ініціативи Фундація дослідження Лемківщини у Львові 
організувала 23 березня 1997 року у Лемківській церкві св. Водимира і Ольги 

відзначення початку акції «Вісла», яке було зняте як фільм під назвою «Діти 

втрачених Бескидів» і не один раз показано у програмі українського телебачення. 
Микола Горбаль відомий як громадський, політичний і культурний діяч, 

поет і композитор, а його вірші і пісні на лемківську тематику збагачують 
загальноукраїнську культуру. 

 

 

 

ВОЛОДИМИР  ШУРКАЛО 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

(до 55-річчя від дня народження) 
 

Народився 29 квітня 1951 року в м. Пустомити, Львівської області. 
Батьки родом  з Лемківщини зі села Радоцина, Горлицького повіту. В 1974 році 
закінчив Львівський Політехнічний інститут по спеціальності інженер-

будівельник. Пройшов шлях від робітника до керівника підприємства, яке було 

одним з найбільш успіших на Львівщині. Тепер очолює приватне підприємство 

«Весна». Є успішним підприємцем. Одружений, має тьох синів. 
Феномен Володимира Шуркала, що він народився в Україні, а душею і 

серцем постійно вболіває за справи на батьківській Лемківщині. Він завзятий 

організатор Лемківської громади в Пустомитах, в Україні і на Лемківщині. 
З його ініціативи в Пустомитах названо одну з вулиць «Радоцинська» на 

честь рідного села його батьків і багатьох лемків, які були депортовані з села 
Радоцина на Лемківщині. Хоч село вже не існує, але про нього знають у світі . 
Більше 10 років існує хор «Радоцина», є книжка про це село. Щороку в Радоцині, 
на місці де була церква Косми і Дем’яна проводиться відправа Служби Божої. 
Поправлений і загороджений цвинтар в Радоцині, реставрована капличка. 
Щороку на свято Косми і Дем’яна проводиться в Пустомитах лемківський 

кермеш. 

Володимир Шуркало активний громадський діяч. Він член колегії 
Всеукраїнського Товариства «Лемківщина». Плідно працює у Фундації 
дослідження Лемківщини, Львівському обласному Товаристві та Світовій 

федерації Українськиї Лемківських об’єднань. Очолює Пустомитівську районну 

організацію Української народної пратії , є помічником народного депутата 
України Олекси Гудими. 

Лемківське товариство щиро вітає пана Володимира з його днем 

народження і бажає йому міцного здоров’я, щастя у родинному колі, а токож 

наснаги у повсякденній праці та на ниві відродження Лемківщини. 

 

 

 



 

СЕРДЕЧНО СЕРДЕЧНО СЕРДЕЧНО СЕРДЕЧНО     ПОЗДОРОВЛЯЄМО !ПОЗДОРОВЛЯЄМО !ПОЗДОРОВЛЯЄМО !ПОЗДОРОВЛЯЄМО !    
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Правління і члени Фундації дослідження Лемківщини, редакція 
«Лемківського календаря – 2006» та церковний комітет лемківської церкви 

святих Володимира і Ольги щиро вітають: 
 

З нагоди 75-річчя Петришака Анатолія (4.05.1931) – член ФДЛ, 

голова  церковного комітету церкви св. Володимира і Ольги; 

 

З нагоди 70-ліття Сидорика Григорія (1.10.1936) – голова ревізійної 
комісії ФДЛ; 

 

З нагоди 55-річчя Смереканича Михайла (19.11. 1951) – член ФДЛ та  
церковного комітету церкви св. Володимира і Ольги; 

 

З нагоди 45-річчя Зарицьку Лесю (28.09.1961) – член ревізійної комісії 
ФДЛ. 

 

 Також наших постійних помічників та симпатиків: 
 

З нагоди 75----річчя Марію Ьайко (2.03.1931); Івана Орисика (5.09.1931); 

 

З нагоди 60----річчя Мирослава Сополигу (26.03.1946). 

 

Зичимо дорогим ювілярам відмінного здоровЗичимо дорогим ювілярам відмінного здоровЗичимо дорогим ювілярам відмінного здоровЗичимо дорогим ювілярам відмінного здоров’’’’я, особистого щастя, я, особистого щастя, я, особистого щастя, я, особистого щастя, 
радості від життя, натхнення у творчості та наснаги радості від життя, натхнення у творчості та наснаги радості від життя, натхнення у творчості та наснаги радості від життя, натхнення у творчості та наснаги     

у повсякденній праці.у повсякденній праці.у повсякденній праці.у повсякденній праці.    

На многая літа На многая літа На многая літа На многая літа !!!! 
 

Від редакції: 
 

Лемківська громада України відзначила 25 вересня 2005 року 50-річчя 
від дня народження пароха – лемка о. Анатолія Дуди, настоятеля лемківської 
церкви у Шевченківському Гаю. 

З тієї нагоди поміщаємо вірші,  присвячені о. Анатолію Дуді 
 

                             Ви – месія нам жива ! 
Вельмишановному Отцю-протоєрею всіх Лемків 

України – Анатолію Дуді присвячується: 

Нема слів, щоб передати, 

Як людину цюназвати, 

Всечестивого Отця 



Протоєрея і борця 
За лемківський рідний дух, 

Щоб у серці не затух. 

 

Він нам душу зігріває, 
Шлях до Бога прокладає. 
Гордість нашой Лемківщини –  

Отець Лемко з України. 

 

Це – священник Дуда наш,  

Для людей дороговказ. 
Лемківщини Прометей 

Божим словом вчить людей. 

 

Любим ми свого Отця, 
Краще нього в нас нема. 
Це чар-зілля для душі –  

Отець Дуда на Землі. 
 

Богу дякуємо ми,  

Що живете з нами Ви, 

Наше сонечко ясне, 
Ви для нас – понад усе. 
 

Наш учитель і письменник 

Лемківщини це священик. 

Вчить нас розуму, життя 
Ось така людина ця. 
 

Гордість нашой Лемківщини 

Отець Дуда з України 

Живіть весело і багато 

Наш духовний, Божий тату ! 
Людська квітка доброти, 

Щоб не знали Ви біди. 

 

Наш порадник і спаситель, 
Людськи мдушам Ви цілитель. 
І слова пестливі всі 
Вам належать на Землі. 
 

Могли б небо прихилити –  

Сил немаєм це зробити. 

В Бога просимо усі: 
Живіть довго на Землі. 

З повагою 

прихожани церкви св. Йосафата 



З  нагоди 50 - ти ліття  

Отцю Анатолію присвячується 
 

Отче  наш  всечесний і достойний, 
Терпінням  встелені  дороги Ваші, 
Ектенії  Ви  творите  для  нас, 
Цим бережете  душі  наші.    
Ь 
 
До  Львова  аж  із  Тернопілля, 
У  дні   негод  і  дні  погожі, 
Долаєте  Ви  сотні  кілометрів, 
Аби  до  нас  донести  слово  Боже. 
 
Але  сьогодні,  Отче,  Ваші  уродини, 
На  Вашому  календарі  лише  піввіку, 
А  Вам  Господь нехай пошле 
Тих  благ, що  треба Вам,  без  ліку. 
Окроплені  Вами  святою  водою 
Лемківщини  рідні  простори, 
І  Вам шлють  вітання  потоки  стрімкі, 

             Й  зеленії  луки,  і  вічнії  гори  
 
 

                 Дня 25,  місяця вересня,  
                 року Божого 2005, 
                 м. Львів, Шевченківський Гай 

                                                                                                                                                                                                                                                                            З повагою від ФДЛЗ повагою від ФДЛЗ повагою від ФДЛЗ повагою від ФДЛ    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Михайло Смереканич 

 



ВІТАЄМО !!!!     

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

3 листопада 2006 року 

виповнюється 10 років музею 

Лемківської культури у м. Монстириськ. 

 
Ініціатор заснування музею 

о. митрат Анатолій Дуда-Квасняк. 

Засновники: 

Громосяк Михайло 

Тиханський Михайло 

Гойняк Орест 

Гурей Стефанія 

Микитин Марія 

 

Від редакції: 
Щиро вдячні Вам за сподвижницьку роботу на ниві відродження 

Лемківщини. За те, що вкладаєте всю душу у цю нелегку роботу. Особливо 

хотілося б відмітити Михайла Тихановського, який вклав усю душу і серце для 
того, щоб зібрати  експонати для Музею, щоб створити о той затишний 

лемківський куточок для нас, для нашої пам’яті. 
Отож, бажаємо Вам дорогі друзі міцного здоров’я, натхнення у 

нелегкій, але такій необхідній роботі, хай усі негаразди, які Вам зустрічаються  
розбиваються об мури Вашої великої любові до Лемківщини. 

 

 
НА  ЛІТЕРАТУРНИХ  СТЕЖКАХ 

 

                                                                                         З сімейного архіву 
 

І. В. Констанкевич 

«Ищи кус о Сьватківце» 
 

В 2004 році у видавництві «Думка світу» побачила світ 

книга Івана Красовського та Андрія Тавпаша «Незабутня 

Лемківщина в верхів’ї ріки Вислоки», яка була зустрінута з 
великим задоволенням читачами лемківського походження, 

особливо вихідцями з описаних країв та їх нащадками. Про те 

обсяг викладеного матеріалу очевидно визначався доступними для 

авторів матеріалами. Дна публікація доповнює приведені 
авторами дані про кількісний склад жителів села Святківка 

(офіційна назва – Святкова Мала), Ясельського повіту на 

Лемківщині. 
 Серед речей, які лемки-вигнанці намагалися забрати з собою в далеку 

невідому дорогу під час ганебної депортації не останнє місце займали книги, 



газети, календарі та різного роду документи. Багато таких документів, які в 

основному стосувалися однієї конкретної родини, але на підставі яких можна 
зробити деякі узагальнюючі висновки про життя тогочасного лемківського села, 
вивіз з собою у вигнання житель с. Святківка Василь Констанкевич (20.3.1911 – 

9.6.1996) (число дому 9), батько та дід якого були секретатями Уряду 

Громадського в с. Святкова Мала. Сам Василь Констанкевич був великим 

патріотом свого краю, свого села, своєї родини. Тому, як зіницю ока беріг він все 
те, що мало хоч якесь відношення та нагадувало йому про його найріднішу, 
наймилішу та найкрасивішу Лемківщину, з якої він та тисячі його земляків були 

так брутально, так ганебно виселені, і яка навічно залишилися у їхнії спогадах, у 

їхніх серцях, у їхніх думках. Незважаючи на всі несприятливі несприятливі 
умови та труднощі при постійних переїздах (Лемківщина – Донбас – Калуш – 

Самбір), частина цих документів (книг, газет, листів, особистих щоденників, 
рукописних пісенників, фотографій) збереглася до нашого часу, зокрема зберігся 
конверт з надписом «Найстаріше папіря» з родинними документами від початку 

1800 років. 
В книжці І. Д. Красовського та А. І. Тавпаша прведено дані з 

Йосифінської метрики 1785-1787 років про те, що на той час село Святківка 
складалося з 28 дворів та приведено їх перелік. Про подальший розвиток села 
відомості обмежені, зокрема вказується лише, що в 1891 році в селі проживало 

247 лемків греко-католиків та 4 євреї, а перед Другою світовою війною в селі 
проживало 292 лемки в 62 дворах. Шематизм Греко-католицького Духовенства 
злучених Епархій Перемиської, Самбірської і Сяніцької на рік 1926 подає, що 

число жителів села Святкова Мала становило 290 осіб, будинки спалені та 
відбудовуються. Це вказує на сильні руйнування сіл центральної Лемківщини в 

роки Першої світової війни. 

Серед «найстарішого папіря», збереженого Василем Констанкевичем, 

виявлено документ з преліком 48 господарств села Святківки на 1857 рік. Цей 

документ писаний на німецькомовному бланку і являє собою відомість про 

сплату земельних податків. Ще один список мешканців Святківки знайдено в 
цьому ж архіві – це книга про сплату земельного податку за 1905 рік «Odpis 
Księgi glŏwnej podatku gruntowego I domowo-klasowego za rok 1905. Gmina 
Swiątkowa Mala» - містить 80 записів і описує 51 селянське господарство з 
зазначених ділянок, що належали кожному окремому господареві, та величини 

сплачуваних податків. Ця книга показує розподіл сільсько-господарських угідь 
села між його мешканцями. Записи в ній зроблено батьком В. Констанкевича 
Іваном, який був секретарем Уряду Громадського в Святковій Малій. 

Припустивши, що величина платежу земельного податку відображала кількість 
та якість належної платникові землі, то можна проявити і соціальний зріз села 
(оскільки земля була чи не найбільшим багатсьтвом тогочасних лемікв-горян). 

Ще один цікавий документ з цього ж архіву – «Спис людей Святкова 
Мала дня 12.ХІІ. 1931», складений самим Василем Констанкевичем. На основі 
яких документів було складено цей список – невідомо, але список цінний тим, 

що вньому приведені крім нумерації будинків, ще й імена та дати народження 
селян. Список містить 274 особи в 36 господарствах. Таке різке зменшення 
кількості селянських господарств у Святківці було наслідком значних руйнувань 
села під час Першої світової війни. Разом з тим бачимо, що сім’ї лемків були 



досить великими – в середньому по 7-8 осіб та охоплювали по три покоління. Ці 
дані дещо не узгоджуються з даними, які приведені у вище згадуваній книжці І. 
Красовського та А. Тавпаша, які вказують, що перед Другою світовою війною в 

селі проживало 292 особи на 62 дворах. Тут середня чисельність лемківської 
сім’ї майже вдвічі менша і становить 4-5 осіб, такі різкі зміни протягом десяти 

років видаються малоймовірними. На основі останнього з проаналізованих 

списків селян села Святкова Мала можна побачити, якою була лемківська сім’я 
міжвоєнного періоду. Зокрема, розподіл за кількістю членів сім’ї мав наступний 

вигляд: 

 

к-сть членів 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

к-сть сімей 2 5 3 10 8 2 2 4 1 

 

тобто, найбільше було сімей по 7-8 осіб, зовсім не було одиноких людей чи сімей 

(як це спостерігається в наш час). 
Серед імен, які лемки зі Святківки давали своїм дітям наприкінці ХІХ – 

початку ХХ століття, найчастіше зустрічаються Іван (31 раз), Василь (25), 

Михайло (20), Теодор (9), Дмитро (7), Петро та Семен (по 6) у чоловіків, Марія 
(37), Анна (28), Єва, Розалія, Яфроска (по 10), Анастазия 98), Тереска (6), Юлія 
(5) у жінок. Серед інших імен знаходимо такі: Андрій, Николай, Алексій, 

Антоній, Григорій, Адам, Володимир, Ілько, Даниїл, Павел, Лука, Георгій, 

Стефан, Тимко, Осиф, Константин серед чоловіків та Текля, Пайза, Олена, 
Катрена, Яна, Ксеня, Акелина, Софія, Любка, Ольга, Крестина, Пелагія, Мілька, 
Цицилія, Улька у жінок. Всьго представлено по 24 різних імені, як чоловічих, так 

і жіночих. З приведених даних видно, що в ті часи нашими предками широко 

застосовувалися як імена досить рідкісні в наш час (Теодор, Єва, Розалія, 
Яфроска, Анастазия, Тереска, Семен), так і взагалі рідкісні імена Акелина, 
Пелагія, Мілька, Цицилія, Текля, Пайза, Тимко, Лука, Микита. Також в даному 

конкретному випадку досить рідко використовувалися такі поширені українські 
імена, як Ольга, Люба, Олена, Ксеня (Оксана), Стефан, Володимир, Григорій. 

Проаналізувавши ще два давніші списки (неповні, оскільки податками 

обкладалися в основному селянські господарства і повністю склад сімей в цих 

списках не відображено), серед імен господарів знаходимо такі (нехарактерні для 
нашого часу0 – Максим, Демко, Гаврило, Мацій (Матвій), Панько, Конрад, 

Амброзій (список 1857 року) та Кузьма, Онуфрій, Герасим, Параска, Марта, 
Лукаш (список 1905 року). 

Аналіз вікових діаграм, складених на основі списку за 1931 рік. Не 
виявляє різких змін рівня народжуваності в зв’язку з Першою світовою війною, 

незважаючи на завдані нею колосальні збитки для селян. 

У вже згадуваній розвідці І. Красовського та А. Тавпаша серед 

фотографій приведено знімок старої школи в с. Святківка. Подібний знімок є і 
серед старих фотографій дбайливо збережених  В. Констанкевичем. Але хто і як 

навчався в цій школі ? Неповну відповідь на питання дають записи, зроблені В. 

Констанкевичем на обгортках шкільного підручника «Elementarz i rachunki. 
Część I dla dzieci pierwszego roku nauki. We Lwowie Nakladem Zakladu 
Narodowego imienia Ossolińskich, 1913», з якого навчалося не одне покоління 



лемківських дітей. Отже, наприкінці 1924 року 13-річним «першокласником» В. 

Констанкевичем було зроблено такий запис: 
«Дня 24.12.1924, Святкова Мала. Спис школярів, кляса І. 1924: 
Василь, Марія і Іван Пухир; Розалія Мішко ст.; Розалія Мішко мол.; 

Іван Грещак; Михаіл Фринцко; Андрій Кантор; Іван, Михаіл Филяк; Теодор 
Голда; Іван Коско; Василь Констанкевич; Марія Констанкевич. Тоти школярі 
ходили до року І». 

Наступні записи вже другокласнику і зроблені пару тижнів пізніше: 
«Святкова Мала, дня 12.1.1925. 
Тереса Мішко, Тереса Копча (1913), Розалія Кантор (1914), Анна 

Грещак (1915), Розалія Мішко молодша (1913), Розалія Мішко старша 
(1912), Анна Гутира (1912), Єва Фринцко (1913), Марія Констанкевич (1909), 
Михаіл Констанкевич (1914), Іван Пухир (1912), Іван Мішко (1912), Теодор 
Кантор (1911), Михаіл Фринцко молод.(1912), Іван Грещак (1910), Михаіл 
Фринцко старший (1910), Михаіл Филяк (1910), Іван Констанкевич (1914), 
Іван Коско (1908), Михаіл Сардига (1909), Теодор Голда (1910), Василь 
Констанкевич (20.3. 1911). Михаіл Соболевський, Осиф Жвірик, проф.» 

«Wasyl Konstankewycz» Dnia 21. 1. 1925. Klasa II.» 
Приведені записи свідчать, що в той час діти мали можливість 

навчатися лише в зимові місяці, коли не було іншої роботи по господарству, при 

чому повну двохкласну освіту часто діти отримували за неповні два зимові 
місяці. Віковий склад учнів був досить строкатим – так в ІІ класі в січні 1925 

року навчалися діти 1908-1915 років народження, тобто 10-17 років. 
Ну а що вивчали в цій школі – красномовно свідчить «розклад уроків» 

тодішнього учня, знайдений в цьому ж підручнику. На тиждень було 6 годин 

рідної мови («руське»), 2 години польської («польське»), 2 години математики 

(«рахунки»), година редігії, та не основним предметом  в тодішній сільській 

школі були уроки співу, що займали аж 7 годин або 39 % всього часу, 

проведеного учнями в школі. Це мабуть мало певний вплив вихованців тієї 
школи та на молодого Василя Констанкевича, який в майбутньому протягом 

192801934 років записав багато тогочасних лемківських співанок, приказок, 

загадок. Ці записи, на щастя, збереглися і стануть предметом майбутніх 

публікацій матеріалів з цього архіву. Проте найдавніші записи лемківських 

співанок зроблені на обгортках цього ж таки підручника (стиль та правопис 
оригіналу збережено). 

Дня 21.2.1925. Святкова Мала. 
 

1. На високі горі трава ся ковише 
А моя миленька домня листи пише 
Пише она пише на дрімно друкує 
Же єї серденько баз завном банує 
 

3. Йуж єм ся зарікав 
Ищ ся заречу 
Же до свойой миленькой 
Свовечко неречу 

До читачів. Автор з задоволенням прийме будь-які зауваження чи 

виправлення стосовно викладеної тут інформації, а також буде щиро вдячний 

всім, хто зможе надати будь-яку інформацію про життя, побут та долю 

лемківських сіл колишнього Ясельського повіту та їхніх мешканців. Звертатися 
можна на таку адресу: Фундація дослідження Лемківщини (для І. 
Костанкевича), вул. Винниченка, 3, 79008, м. Львів, Україна або через 



електронну пошту: konstankevych @ukr/net . За цими ж адресами зацікавлені 
особи можуть замовити і копії цитованих тут документів. 

 

Люба Смереканич 
 

ВЕСНА 

 

Я лечу до тебе птахою у снах, 

Наче з вирію весною, 

Повертаюся, а очі у сльозах, 

Лемківщино, знову я з тобою ! 

Цвіт весняний в серце моє впав 
І зачарував красою. 

Щастя,  йому певно меж нема: 
Я на Лемківщині, ще й весною ! 

У верхів’ї, ген поміж гілок, 

У промінні ранішнього сонця 
Справжній хор, весняний хор пташок. 

Весь чудесний світ, як на долонці ! 
Весело потік біжить з гори, 

Наче на чарівних струнах грає, 
Ця мелодія в душі бринить, 
Й струни серця мого зачіпає. 

 

Раптом я прокинулась зі сну; 

Серце билося, як птаха в клітці, 
У руці тримаю квіточку суху, 

 На підлозі «Календар Лемківський». 

Зачиталася, замріялася – ось ! 
За вікном весна... Ти справжнє диво ! 

Як би ж нам насправді стрітися вдалось 
Там, на Лемківщині моїй милій ! 

17.05.2005 р. 

 

 

РОМАН    ВАРХОЛ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

(до 50-річчя від дня народження) 
 

Поет, член спілки письменників України, 

відомий не лише в Україні, але й поза її межами. 

 

... Його батьки – Ольга  Ткач і Степан Вархол – із мальовничого 

лемківського села Завадка-Риманівська, що у п’яти кілометрах від легендарного 

містечка Дуклі. Легендарного, бо це містечко увіковічнив в українській 

літературі Богдан-Ігор Антонич, сказавши, що в ньому “народився Бог на санях”. 



А поет Роман Вархол народився 24 грудня 1956 року в селі Нагірянка 
Чортківського району Тернопільської області. 
 “... і хоч не бачив він дитиною батьківського краю, ностальгія за ним весь 
час проймає його бентежну поетичну душу. “Лемківські” поезії Романа Вархола, 
можливо, найвизначальніші у його творчості – вони приваблюють своєю 

непідробною щирістю, тонкою печаллю, а інколи й трагедійністю, вмінням у 

кільканадцяти рядках відтворити характери, а то й цілий життєвий шлях багатьох 

своїх краян”.(Із передмови Р. Кудлика до книги “Ружа-лелія”). 

 У 1979 році закінчив філологічний факультет Львівського державного 

університету і нині викладає українську мову та літературу в одній із шкіл 

княжого міста. Член Національної Спілки письменників. Лауреат літературної 
премії “Світлослов”. У різних видавництвах України, починаючи з 1989 року, 

побачили світ такі його збірки віршів: “Мозаїка”, “Будити райдугу пора”, 

“Полювання без сокола”, Вівтар Бескидів”, “Тихий Дунай”, “Чардаш”, “Ружа-
лелія”, “Діти Пантократора”, “Погар і пінязь”, “Кирилиця Карпат”, “Черемховий 

човен”, “Солов’їна філігрань”, “Трав’яна перлина”, “Квітка Хорса”, “Боянові 
гуслі”, „Писаний терем”, „Марсове поле”, „Старе вино з міха”, „Бджолина келія в 

пущі”, „Троянова тропа”, „Чари волхва”. 

 На вірші Романа Вархола композиторами створено низку пісень. Багато 

його поезій опубліковано в зарубіжній періодиці. 
 

Із книги „Полювання без сокола” (1993) 

 

Балада про розбійників 
 

Тому сто з гаком літ 
на Лемківщині в гірських лісах  

розбійників кишіло - страх! 

По гриби і малину 

люди боялись ходити, 

хоч ні гадюки, ні сіроманця, ні дика 
не лякалися зроду-віку. 
Нападали на села оті лиходії; 
забирали 

таляри і золоті у багатого, 

козу і курку - в убогoго. 

Їх coвість не мучила (певне, брилою  

була привалена, що то закриває 
вхід до печери). 

А якось серед ночі 
до престарої бабиної тітки завітали; 

та самотою мешкала над потічком. 

Усе багатство - куферок із лахами 

на горищі... 
Наслухавшись про грабунки, 

до куферка приладнала мотузку, 



а другий кінець прив' язувала 
на ніч до своєї ноги. 

Тож миттю збудилась 
і стала гукати: 

«Андрію! Грисю! Ваню! 

Михале! Петре! Семане! - 
і ще багато назвала імен.- 

Вставайте, бо гості маме!..» 

...аж дудніла земля - 
доброкради з горища стрибали, втікали...  

Цю історію баба мені розказали. 
 

            *   *   * 
Наче кричить поранена птиця 
підхоплена вітром 

 

З горла 
ллється кров 
замість пісні 
 

Заклинаю сядь на долоню 

 

Зернятко надії 
в руці моїй б’ється мов серце 

 

Із книги „Вівтар Бескидів” (1994) 

          Бесіда 
...Не зробила-м ї злого на макове зернятко. 

Гвошла-м до хыжы і рекла ї „Слава Сусу Хрісту”, 

а она як ня опала! О тім споминат, 
о тамтім зачінат... 
Мало до царя-гороха не дошла. 
Але не на тоту трафила: 
она ногов тупне, а я тупну двараз...Она мі слово, 

а я ї двадцет ( нашла коса на камін). 

... Бесідували-зме так до твердого полудня. 
Виджу, же она за серце ся хапат. 
Но, - думам сой, - дос юж той бесіды буде. 
Повіла-м  ї „Оставай здорова з Богом” 

і домів єм пішла. 
... Нич злого-м ї не зробила. 

 

           *   *   * 

Я знаю: сплять в землі  
із вами ваші тайни. 

І коні із полів 



не вернуться у стайні. 
 
Не виженуть корів 
на луки пастушки... 

Чийсь гріх – твердий горіх –  

вкотився у віки. 

 

Розколе хто його,  

щоб зранитись об суть?  

В імлу віків кого  

Бескиди понесуть? 
 

Із книги „Чардаш” (1995) 

         * * * 
Бануєме за літом –  

мудры совы-кральовы. 

Стинат ніж острым вітром 

сяночникам головы. 

 

„З Богом – тихо речеме. – 

Вашы душы юж в раю”. 

І бандуркы печеме, 
лем іскричкы пырскают.  

 

    * * * 
Цілый ден 

цілу ніч 

вітор 

дзвоном чеберкав 
 

Цілый ден 

цілу ніч 

в лісі ялиці 
з коріням вывертав  
і нихто не знав  
што дальше буде 
 

А вітор 

облетів Матійове поле  
раз 
облетів Матійове поле  
другый раз 
облетів Матійове поле  
третій раз 
і заснув на меджі 
під крячком 



 

Із книги „Ружа-лелія” (1996) 

                   

                     * * * 
... І покликав гордий рицар Костка 
збійників-бескидців на підмогу: 

здобули вони багатий Кезмарк, 

наче грушу з дерева зірвали. 

 

 

 

Саме облягали турки Відень. 
Та коли про збійників почули, -  

затремтіли душі бусурманські, 
войовничий вивітрився дух. 

 

            * * * 
Пускають галери на дно 

веселі чорти-запорожці 
і дудлять удачі вино, 

глузуючи з юшки у ложці. 
 

Тре очі спросоння Стамбул 

(як миша, забігав паша)... 
І гамір в гаремах, і гул, - 

співає дівоча душа. 
 

                   Із книги „Кирилиця Карпат” (1999) 
  1 
Прадідовы змыї-коні  
прилетіли вночі по ня 
і занесли в сині горы,  

де шугайскы сут коморы. 

 

...А в лісику, а в лісочку  
шумлят букы і ялиці,  
зберат для ня сьпіваночкы  

стара тета о палиці. 
                2 
Стара тета о палиці  
горі селом до ня иде 
і зо собом она веде  
вовка з казкы і медведя. 
 

Свищут стрілы, скачут коні, 



ябко дзвонит на яблони...  

Летят сьвітом сьпіваночкы  

о шугаях і дівочках. 

               3 
О шугаях і дівочках 

я так красно не оповім,  

ані пером не напишу, 

як мі тета повідали –  

гірску красу вышывали...  

...Буйным вітром лем загучу  
на непростых стежках жытя. 

 

                           Із книги „Боянові гуслі” (2003) 

 
Угорському служила королю  

кіннота легкокрила половецька.  
З-над Дону зерна падали в ріллю,  

щоб колосилась доля молодецька  
на задунайській на чужій землі...  
...Підковували коней ковалі, 
і сурми закликали до походу.  
Рать половецька не шукала броду,  
а віддано служила королю. 

 

            * * * 
...Радко, 

Станко, 

і Златко 

над Білим потоком  

отари пасуть, 
за сонячним стежать -   
вгорі - 
коліщатком. 

 
Заячим скоком  

дає себе знати  

зима,  
перегороджує  
осені путь  
крадькома. 
 
... Златко, 

Станко, 

і Радко 

у тихі долини  

отари женуть.  



Позаду ялини 

гудуть і гyдyть,  
наче розкручують  
прядку. 

 

                          Із книги „Старе вино з міха” (2004) 

                   * * * 
Бенкетували щиглі 
в палатах лопухових... 

... А вже на Русь  
снігами 

мела югра, 
й корела 
так грала на кантеле 
суворих днів пісні – 

здригалась Русь  
вві сні 
і скрикувала: „Леле !..” 

 

          * * * 
На Посулля холоди 

вдарили зненацька, 
і навшпиньки 

      Див 
                            ходив 

біля веж кипчацьких. 

 

Хан у князя не просив 
хизових чобіт -  
руських воїнів косив 

і пускав під лід. 

 

                       Із книги „Троянова тропа” (2004) 

 

               * * * 
...Гусячим пером 

    Дніпро 

описує 
загибель Святослава.  
На крилах птичих  

лине вість сумна - 
де угри суть, 
де морву рве Морава. 
 

...Із черепом із княжим 



   степовик  

пред світом 

переможно походжає –  

немов наймає 
чорних тих музик, 

що їх сама 
кістлява виряджає. 
 

 

               * * * 

 
 

Був би я дужим, 

як в горах ведмідь, -   
мав би щодня 
на Дунаї обід. 

Блакитними хвилями  

грає Дунай.  

Вальсує із вілами  

парубок май. 

Собакою в Буді  
валує король.  
Шугай Робін Гудом  

ладує пістоль. 
 

Був би я дужим, 

як в горах ведмідь, -  
Відень трусив би,  

як з грушами віть. 
 

      * * * 
Дідне иду до Відня,  
до самого цесаря,  
посмотріти, як' велька  
палацова єст саля. 
 

Довідатися, якы 

на жовнірах ківеры. 

Якы носят при боці 
шаблі остры і ґвepы. 

 

Цесарьові служыти – 

то наймильша робота...  
...Буйну главу зложыти – 

єдно лем неохота. 
     * * * 



Старой кучі праг  
барз а барз мі драг. 
 

Оріх і яблінька 
на ня там чекают.  
Черешеньок жмінька  
з зеленого раю, 

што під паном Богом,  

для ня значіт много. 

 

Змітам прах з обутя –  

витат ня когутя. 
 

Анатолій Дімаров 
 

ЛЕМКО 

І 
Перед війною діло було. В панській Польщі, як писалося тоді в наших 

газетах. 

Молодий лемко Микола лісником влаштувавсь працювати. Попобігав 
роботи шукаючи: на убогих моргах земельки пісної не розхазяйнуєшся. А він 

народився тринадцятим: чортова дюжина. Добре, що родич далекий (вік за нього 

молитись !) кому треба словечко замовив – узяли лісником на роботу. Робота не 
каторжна і на кожному дереві як не кожух то мешти висять. Молодий лемко 

Микола за цю роботу зубами вчепився: таке щастя раз у житті випадає, та й то 

далеко не всім. Кожну деревину стеріг. Кожного оленя пас. 
А тут вовки завелися, звідки вони набігли ! Цілісінька тічка вовків. 

Оленів ріжуть, зайців – лисиць підмітають. До людської худоби добралися. 
Собак навіть крали. От-от на людей почнуть нападати. Молодий лемко Микола 
ударив на сполох: побіг до пана директора. Директора дуже та звістка розгнівала: 
ногами тупотів на Миколу. Собаки то, а не вовки ! Собаки, пся крев ! 

Директор в літах уже був: півроку лишилось до пенсії. То йому що: теж 

гвалт піднімати, облави влаштовувати ? Гляди, ще й пенсії зріжуть, що розвів у 

лісі вовків. 

Молодому лемкові Миколі й послухатися б. Погодитися з паном 

директором, що то собаки, а не вовки. А він затявсь на своєму. Зарядив свого 

кріса шприцем, що присипляє звіроту, тай приволік пану директору до кабінету 

сіроманця найбільшого: «Оце що, не вовк ?» 

-  Забери ! Забери, пся крев, собаку ! – затупотів ногами директор. І чи 

то від крику шаленого, чи від тупоту лютого вовк візьми і прокинься... 
Молодого лемка Миколу з люстри знімали. А пан директор вламав собі 

карк. Стрибнув у вікно з другого поверху, на плечах раму виніс. 
Ну, хто ж після цього лемка дурного на роботі триматиме ?.. 

Не довго й без роботи в батьків на шиї сидів: війна війна заварилася. 
Військо польське, що нахвалялося гоноровито німецькі танки посікти на 

локшину шаблюками, за тиждень, за другий розколошматило. А тут ще й совіти з 
іншого боку підперли, швабам руку дружби подавши. 



Куди діватися лемкові ? 

І завербувався Микола на роботу в ту ж Швабію. Фюрерові переможну 

зброю кувати. Як він її там кував, розповідать не любив. Німці їх усіх, 

завербованих, вважали за бидло. В чорному тілі тримали. Тільки й того, що не за 
колючими дротами. Як полонених совітів: ті мухами дохли, палить не встигали. 

Ще й відпускали зрідка до міста, якщо не проштрафився. З пов’язкою 

«остарбайтер»на лівій руці. Красива пов’язка, годними літерами виписана, а 
Микола її перед кожним поліціянтом за спину ховав: боявся, що ухоплять за карк 

– та до поліції. 
Ходив містечком ошатним, а вітрини крамниць роздивлявся, куди 

тільки німцям заходить дозволено. На виставлені наїдки потай облизувався. 
Виду не подавав, який голодний не був. Не втрачав постави уродженої. Не будь-
хто – лемко іде ! 

Ходив, ходив молодий лемко Микола містечком ошатним, та й виходив 
дівчину, яку звали вірою, а прізвище – Лепська. Чистокровна полька, тільки з 
тих, що на тамтій України жили, під совітами. Багато тоді поляків було там 

розкидано, то вже потім, після війни у Польщу повибиралися. 
А він спершу не знав, що вона полька. Думав: німкеня. «Ти диви, і серед 

них є отакі файні дівчата !» В очах утопитися запросто. Та акуратне ж, акратне, 
мов щойно скупане. Ще й фартушок накрохмалений. І бантик біленький на 
голівці русявій. Котить коляску, а в колясці - мале німченя. 

Раз обігнав лемко Микола красуню – обернувся, назустріч пройшовся... 
Обігнав удруге... А третього разу заговорити наважився. Німецькою. Сленгом. 

Що ним тубольці з роду віку розмовляють з колонізаторами. 

Дівча й зупинилося – Миколу в очах своїх утопило. 

- Цо пан муве ? – озвалось по польськи. 

В молодого лемка Миколи й душа заспівала. 
І почали вони уже вдвох немовля німецьке вигулювати. 

Як скінчилась війна, забрав Микола Лепську Віруньку до себе на 
Лемківщину. У велику сім’ю, що у тісняві, як бджоли у вулику. На морги 

злиденні, на землю пісну, що камінням тільки й родити. 

Дивилася, дивилася на те лихо Вірунька, та й стала чоловіка знаджувати 

на свою батьківщину. Де землю не моргами – гектарами міряють. Де чорноземи 

– хоч на хліб намазуй. Де тільки татко і мама її, єдину доньку виглядають. Де 
річка сумирна й тиха, а не ось ця, що під боком реве: от-от хати позносить. Де 
луг – до самого неба. І трави на лугові тому6 косиш – не перекосиш... 

Слухав, слухав молодий лемко Микола про ріки молочні й кисільні 
береги, та й вирішив їхати. 

ІІ 
В поруйнованім війною селі опинився. Що його уже совітська влада до 

тла обдирала. Не гірше німецької. Де таки й справді чорнозем, хоч намазуй на 
хліб, і ріка замалим не тече молоком, і поля гектарами, а не моргами зміряні. 
Золото, золото, куди не ступи, а людяки якісь аж пришиблені по тому золоту 

ходять. Довго ж намагався зрозуміти молодий лемко Микола що і до чого... 

ІІІ 
Ну й став жити – куди мав діватися ? На Лемківщину ? Так там таке 

заварилося, що лемки білому світу не раді були. Новий польський уряд, 



збільшовичений, провів операцію «Вісла», щоб не плодились бандерівці. У 

совітів навчившись, підігнали ешелони та лемків усіх, усіх до одного, на піски 

неродючі в бік моря Балтійського й виселили: «Хазяйнуйте, пся крев, якщо 

шануватись не вміли !» 

Скільки їх там перемерло стражденних !.. 

А тут людей давно шануватись совіти навчили: як не дерли три шкіри – 

мовчали. Хіба що зберуться, хильнуть по чарчині та «Ой ти , Галю...» заголосять 
один поперед одного. Мов до тієї Галі і моляться. Що їх, життям люто 

покривджених, тільки й тримала на світі...Та ще й крадуть, прости мене Господи 

! З гуртового, з суспільного. Бо не вкрадеш – не проживеш... Вже як нічого не 
несеш під полою з роботи, то якось воно і невдобно. То ж Микола і став 

приживатись у світі цьому дивовижному. Звикати якось до нього. 

Став ходить на роботу в колгосп – зароблять трудодні пустопорожні. І 
потроху-потроху теж красти навчився. Вірунька у штани потаємні кишені 
нашила: відро зерна влазило ! А жінота – за пазухами, та попід спідницями, як 

миші носили. 

Миколу спершу совість мучила. Ніс зерно в тій кишені, а довкола мов 
«Злодюга ! Злодюга !» кричало. Та згодом звикнув. Людяка, вона до всього 

звикає. 
Жили в хаті саманній, по війні наспіх зліпленій. Віруньчині батьки 

невдовзі й померли, та хата не довго була порожньою. Лемко Микола беріг 
сімейну традицію: настругав дітлашні повну хату. Та всі у нього, у бахура. 
Родила – тіло тріщало. 

А в неділю наряджався в святковий костюм, привезений із Швабії, 
взував мешти блискучі, а на голову – капелюха з пір’їною, і легінь – легінь 
повежки селом походжав. Молоденьким вдовичкам (скільки ж їх війна 
розплодила !) очі зривав. Що ладні були його разом з костюмом отим на свої 
груди сирітські покласти. Спали і снили про лемка. 

Ох, і ревнувала ж вірунька ! Ох, і пильнувала, щоб якась відьма-
розлучниця чоловіка не вкрала ! Було усього: і сварок, і крику, і сліз. А він лиш 

усміхався у вуса (бач, і вуса завів парубоцького): 

- Та не журись, жінко, не змилиться... 
«А шляк би тебе трафив ! Заодно з тим, що намилюєш !» 

Лемченят пів села напустив. Так, принаймі, Вірунька вважала. До якої 
дитини не приглянеться: лемчисько викапаний. Хоч під своє крило всіх  збирай. 

ІV 

А потім про лемка Миколу село все заговорило. Та що там село ! По 

району прокотилося, дійшло аж до області. 
Довкола села, що в ньому став жити Микола із жінкою Вірою, лежали 

якісь химерні грунти. З одного боку – чорнозем по шию, з другого – пісок 

перемитий. Гектарів п’ятсот, як не більше. Ріка тисячі років по заплаві гуляла, та 
й нагорнула гори піску. Нічого на полі тім не родило. Що не пробували сіяти – 

горіло на пню. На нього давно і руками махнули: нам і чорнозему вистачить. 
Лемкові ж Миколі, який звик землю скупими моргами міряти, оте поле порожнє 
– колючкою в оці. Не раз його кроками міряв, прикидав, що й де садити. Отут 
сосна ростиме, а тут, на заболоченому вільха. Озолотитися можна ! Мову 

заводив – сміялись, одмахувались. 



А тут Сталін перетворювати природу надумався. Лісосмугами всю 

країну покрити. 

Микола, лемко й ожив. До району дійшов –переконував. Одмахувались. 
Дай чоловіче, нам спокій із своїми гектарами, тут немає чим лісосмуги 

засаджувати. 

Ходив, ходив, страждав лемко Микола, та листа й накатав, у Москву 

Сталінові, цісареві над усіма цісарями. Дальше району той лист не дійшов. 
Перехопили, до отієї установи стали тягати, що з неї наперед ногами виносять. 
Хто це йому пораїв такого листа написати ? Вождя народів тривожити. Не 
вірили, що він сам до такого додумався. Вже й статтю йому шили: диверсант 
німецько-англійський, надумався сталінський план перетворення природи 

зірвати. Вже й тюрма його ждала, або куля в потилицю. Та Микола на щастя своє 
зізнався, що він не один лист, а два написав. Що хоч один до високого адресата 
дійшов. Кинулися шукать другий лист – немає листа ! Прозівали, прогавили, 

уже, мабуть в Москві. Ану ж батько народів і справді той лист прочитає. Та й 

спитає із них, як уміє писати. І загуло, завертілося ! 
 З переляку великого кинули всю техніку, що нею лісосмуги прокладати 

збиралися на піщане те поле, будь воно й прокляте, садженців скільки треба 
навезли. За тиждень упорались. 

 І зазеленів, підростаючи, ліс на полі досі порожньому, село од зимлвих 

вітрів захищаючи. І стали плодитись у ньому не тільки гриби, од маслят аж до 

бвлих, а навіть звірота набігла: і зайці, й лисиці, і барсуки товстопузі, навіть лосі 
та серни почали гостювати. І начальство районне уже вище начальство в ліс той 

привозити стало: хвастатись, як вони геніальний сталінський план в життя 
перевтілюють. У газетах дзвонили, кричали по радіо. Про лемка ж Миколу – ані 
словечка. Тільки люди про те пам’ятали, хоч скільки літ уже збігло. Збираються 
до лісу по глицю на розпал, чи по ті ж сироїжки-маслята, не забувають сказати, 

що до Лемківського лісу рушають. 
V 

А він хату нову будувати надумався. Бо ця уже зовсім розвалюхою 

стала, дітлашня всі стіни оббила. Дощі протікають, як у решето, от-от стеля 
обвалиться. 

Батько Сталін давно уже вмер, у Москві став царювати Микита. 
Кукурудзою ледь не задушив неосяжну країну. А потім (все було йому мало) 

цілину в Казахстані засівати затіяв. Степи преорати, де з роду-віку казахи табуни 

випасали. Засіять пшеницею. Чорні бурі до неба підняти. 

Тоді все швидко робилося: спершу зроблять, тоді чухмарять потилиці. 
Добре, що не встигли північні річки «вспять» повернути – затопили б Європу і 
Азію. Встигли тільки Дніпро в суцільне болото перетворити. Що тепер з тими 

болотами робити, сам Господь не докумекає. 
Ну, а дядькові Лемкові (не Миколою ж сорокап’ятилітнього чоловіка 

кликати !)... Дядькові Лемкові нова хата на серце лягла. П’ятикімнатна, з 
«вирандою» й літньою кухнею. Ще й з опаленням паровим. Замість печі, що на 
півхати розсілася і паливо жере, як не в себе. Піч в літній кухні можна поставити, 

бо й без печі ні спекти, ні зварити. 

Тільки де ж тих грошей дістати – нову хату ставити ? 

В колгоспі що заробиш, те й проїси: не встигнеш оглянутись... «А поїду 



на цілину ! Там гроші, кажуть, загрібати лопатами, і руки робочі потрібні.» 

Не довго й збирався – поїхав. Хоч віра вслід криком кричала, що 

«короїди» з’їдять її з кісточками. Та сльозам жіночим вірити – на світі не жити. 

Два сезони одбув на цілині Лемко Микола. Не пив, не гуляв – гроші 
докупи складав. Привозив – і на ощадкнижку, щоб набігали проценти. 

А тут Микиту зняли. А тут Брежнєв прийшов: БАМ прокладати затіяв. 
Через сибірську тайгу, ліси й вічні мерзлоти. Подалі од кордону з братнім 

Китаєм, з яким Микита насмерть посваритися встиг. Ледь не скінчилось війною. 

Ото була б дружба ! 
Знову поклик на весь союз неосяжний: БАМ прокладати. Лемко й собі 

став у далеку дорогу збиратись – за копійкою свіжою. Але жінка на порозі 
трупом лягал6 або я, або БАМ ! Та й діти за поли вхопили. То ж лишалося ждати, 

що набіжить потрібна сума з процентами, отоді вже й братись за новий будинок. 

І таки діждався б, терпцю не позичати, коли б не перебудова. Не 
Горбачов, не Павлов, що його мордяка в найширший екран телевізора не 
влазила. Вмгребли усі гроші з республік, віс до копієчки вигребли, навіть ті, що 

на похорони собі старі люди збирали, і ті підмели – забрали в Москву, не 
лишилося й сліду. Слід то щоправда лишився: в кишенях бездонних. В отих, що 

при владі. Ну, а Лемкові – дуля з маком. Та ще обіцянка-цяцянка: через двісті літ 
повернути. 

VІ 
Плакала Лемкова омріяна хата нова, плкала. А заодно і Веруня 

журилася, що здуру державі повірив, яка з роду-віку людей обманювала, гроші їй 

задаремно одніс. 
Та журись – не журись, а жить якось треба. Діти розлетілись, 

розбіглися, а вони, старі, лишилися вдвох.Хазяйнували на своїх сотках – город 

наче лялечка. Кожна стеблина-рослина доглянута. Сто раз прополена, сто раз 
полита. Щоранку на той город Лемко виходить лелекою. Сапку придумав: ручка 
по шию, щоб за кожним кроком не кланятись. Коси не пожалів на ту сапку6 

чорнозем під нею пливе, як пісок. І Віра поруч: те-те-те зозулятою курочкою. 

А сіно косити заходяться: в Лемка й коса найгостріша, бриє – не косить, 
рядки як по шнуркові кладе. 

Вивершить Лемко два-три стіжки, як вилеже – вивершить, а тоді Віра до 

діла береться. Перевесла зладнає – кос дівочі, ще й безсмертники повплітає у 

кожне. І стоять копички ошатні, превеслами тими підперезані, як дівчата стоять, 
що до шлюбу убралися. 

А зайдіть до Лемка у двір, на грушу помилуйтесь, вся у щепах, отакенні 
груші медом стікають... А слива ! Хто ж, окрім діда Лемка (тепер уже -  дід, на 
селі рано старіють: не встигнеш влізти у штани та оженитися, як ти уже – дядько. 

Хоч під носом ще голо-голісінько)... Хто ж, окрім Лемка, додумався на абрикосу, 
на дичку, сливу щепити ? А він узяв та й нащепив. І родить тепер та щеплена 
сливка угорки, ну , такі, як кулак ! А квітник , що від вулиці. А коза, наче 
скупана. А бройлерні кури з індиків завбільшки. А ошатні комірчина, сарайчик, 

хлівець, де рохкає паця рожеве: щодня умивають. 
- В тих лемків сам Бог у дворі хазяйнує ! – не втомлювалось дивуватись 

село. 

А що хата стара, так і цю оновила: очеретяною стріхою світить. 



Та й навіщо їм, двом нова хата ? Діти розбіглись світзаочі, онуків навіть 
лише зрідка привозять, не дадуть і натішитись: «Ніколи , ніколи !» З’їздив 
колись, ще на початку пребедови лихлї, з’їздив до одного з синів, що живе на 
Донбасі, та недовго там і просидів: 

- Щоб я у черзі за хлібом душився ! 
З хлібом тоді сутужно було, хоч Горбачов на вуха локшину й навішував, 

з вечора за хлібом черги займали. Пам’ятаєте ? Пішов старий Лемко по хліб ні 
світ, ні зоря – сто дев’ятнадцятим став у тій черзі ! На долоні вивели цифру. 
Плюнув та й забрався додому. 

VІІ 
Селом новина прокотилася. Така, хоч падай, хоч стій. 

- Лемчиха здуріла: на чоловіка в суд подала. 
- В суд ! 

- Еге ж, в суд, прости мене Господи. Розводу требує... 
Ну, в суд – не в суд, а таки й справді хазяйство ділити затіяли. І двір 

навпіл, і город навпіл, і живність усю пополам. Порося хоч нвпіл розпилюй. 

І, звісно ж, хату. Баба Вірка, Лемчиха, захопила сіни й кімнатку, а дідові 
– кімнату глуху. Ще й двері «бухветом» підперла: «Не діждися, песький сину, у 

двері ходити ! Лазь у вікно.» 

Де діватися дідові: поліз. 
А за що пересварилися в селі так і не довідатись. Та вони й самі доладу 

не пам’ятали, завіщо. В сім’ї вже як пересваряться, то хоч ножі з очей прибирай, 

поріжуться;  найлютішими ворогами стають. 
А тут лемко якось не втримався: бабу Вірку, яку пальцем за все життя 

не чіпав, лопатою по отому місці погладив. Вроді ж не здорово і вдарив, а крику 

було на  всеньке село. Баба поперека перев’язала, ходила та охкала, що чоловік 

їй хребет перебив. 
Поділились (восени діло було), озимину стали сіяти: кожне окремо. 

Лемко на своєму шматочку за якусь годину і впорався, а Лемчиха сусідку на 
поміч покликала. Ідуть одна біля одної, дрик-дрик...дрик-дрик зерном на всі 
сторони... 

Дивився, дивився Лемко, дививсь та й не витримав: «Отак дрик-дрик 

сієте, дрик-дрик і ростиме !» узяв шаньку з зерном, жінок замалим не в шию 

потурив. Іде непоспіхом Лемко, широко по земельці ступає. І за кожним кроком 

– щедрий помах руки, щоб зерно протікало між пальцями, висівалося рівно. 

Пересіяв і те, що вони надидикали. 

А на осінь отакенна пшениця вродила. Кинулась Лемчиха її жать-
молотити, та і сплеснула в руки: не заїде комбайн ! Її ж смужечка городу за 
чоловіковою, що від вулиці. А він, Лемко, і про це за дурну бабу подумав: 

весною навпроти клаптя, що на ньому озимина зеленіла, посіяв ячмінь. Зібрав – 

от і прохід для комбайну. 
VІІІ 

Що іще про Лемка можна додати ? Хіба що те, що він по-сусідському 

моїй дружині кошика сплів, хоч на виставку кошик ! Лозина до лозини так 

припасована, що мак не просіється. Ще й узор кольоровими дротами вплів. Очей 

не відірвеш. 

Оце, здається, і все. 



Все про Лемка Миколу, який до самої смерті не переставав дивуватися, 
як же це треба народ затовкти, щоб він, цей народ, розучився жити по-

людському. 
Ага, ще одне. Ледь не забув, уже й отакенну крапку поставив. У діда 

Лемка два брати закордоном жили, в Канаді. Писали, в гості запрошували. Не 
поїхав, з тієї причини, що брати набагато краще од нього жили. 

Лемко – він скорше умре, аніж старцюватиме. 
ІХ 

Отакий народ в прибалтійські піски закопати ! 

 

 

 

Іван Красовський 
АННА  ШПАК 

 

Серед активістів у ділянці розвитку культури лемків треба із 
задоволенням відзначити ту частину молоді, яка хоч лемківського походження, 
народилася уже в Україні і радо розвиває традиційну любов батьків до рідної 
Лемківщини. 

До такої категорії активістів належить Анна Шпак, яка народилася у 

1969 році у містечку Красне на Львівщині. Її мати Марія Сікорська (дівоче 
Крупа), лемкиня з села Репедь на Сяніччині. Її дочка Анна – медсестра районної 
лікарні в Буську Слаба здоров’ям, вона живить себе радістю писання віршів, у 

яких оспівує красу природи, свою незавидну долю. 

Подаємо кілька її віршів. 
                                            Надвечір’я 

 

Надвечір’я у селі. 
Сонечко сідає, 
Соловейко у гаю 

Пісеньку співає. 
Теплий вітерець шелестить 
Листочками вишні, 
Ароматно у садку 

Пахнуть квіти вишні. 
Поспішає у гніздо 

Запізніла птаха, 
А на вогник у вікно, 

Б’ється хрущ невдаха. 
Вечірні роси впали вже 
На луги розкішні, 
Грає річка, дзюркотить, 
Наче струни ніжні. 

Зорі вкрили небо все, 
Глянув місяць молодий. 

Ой, який же ти чудовий, 



Рідний краю мій. 

 

                                             Мої літа 
 

На старому дубі 
Зозуля кувала, 
Мені безталанній, 

Роки рахувала. 
 

Рахуй мені зозуленько 

Сто років прожити, 

Щоби могла я синочка 
В любові зростити. 

 

Не хотіла зозуленька 
Багато кувати, 

Радила роки,що їх маю 

Марно не втрачати. 

 

 

Я хочу піснею летіти 
 

Хочу жити, любити, радіти, 

У синю даль піснею летіти, 

Бути легенькою, як вітер 

На небі зіркою горіти. 

 

Я хочу, щоб мене кохали, 

Троянди білі дарували. 

В обіймах лагідно тримали,  

Солодкі губи цілували. 

 

Я хочу сонечку радіти, 

Босоніж по траві ходити, 

Любові силою горіти, 

Бути жаданою на світі. 
 

•     • 

• 
 

Фундація дослідження Лемківщини у Львові, 
 редакція «Лемківського календаря» бажають Анні Шпак швидкого одужання, 

творчих успіхів, щасливого довголіття. 

 

 

Володимир Задолинний 



ВОЄННИМИ  СТЕЖКАМИ  РОЗВІДНИКА 

 

Заслужений працівник культури України Петро Когут звершив чимало 

добрих патріотичних справ. Зокрема, багаторічний член правління Фундації 
дослідженн Лемкіщни у Львові, він був одним з її засновників. Петро Когут 
також один і ініціаторів створення народної хорової капели «Лемковина», 

заснування Львівськго суспільно-культурного товариства «Лемківщина», 

побудови лемківської церкви в шевченківському гаї у Львові, створення тут  
музею народної архітектури і побуту. Він є авторм понад 500 більших чи менших 

статей, пов’язаних з історією і культурою лемків і надрукованих в газетах та 
журналах в Україні, Польщі, Сполучених Штатах Америки, Югославії, Канаді, 
Аргентині тощо. 

А в роки Другох світової війни Петро Когут був розвідником. І про 

мужність молодого лемка розповідає книжка «Воєнні стежки», яка побачила світ 
у Львівському видавництві «Край». Про відважну розвідницьку діяльність Петра 
Когута цікаво мовиться в розділах «Перед бурею», «У темряві окупації», «У 

німецькому тилу». Навесні 1940 року він переправив зі Львова на окуповану 

територію в Кросно радіостанцію і радистку Антоніну (Олену Царенко), яка 
згодом стала його дружиною. Крім розвідувальної роботи Петро Когут мав 
контакти з групами партизанів лемків, поляків та радянськими воїнами, які 
вирвалися з фашистського полону. Книжка «Воєнні стежки» відкривається 
місткою «Автобіографічною довідкою». Тут вміщена досить щедра добврка 
документальних знімків різних років. А завершується книжка «Воєнні стежки» 

піснею з нотами композитора Ярослава Теплого «До Лемковини». Текст вірша 
для неї написав Петро Когут. 

 

ДО  ЛЕМКОВЫНИ 
 

Слова Петра Когута                                                        Музика Ярослава Теплого 

 

Величаво, не поспішаючи 

 

 

О, Лемковыно, дітинства краю, 

Зелен віночку на склонах гір ! 

До тебе в міслях часто злітаю –  

Дем-ся выховав під сьпівом зір. 

 

Ту мі мамичка красу розкрыла, 
Рідной природы і дивних слів; 
Край свій і нарід любити вчыла, 
Слухати сьпіви гір і лісів. 
 

Ту мі поточкы на струнах грали, 

Ту мя чарував лісовий сьпів; 
Ту мі зозулі рочкы кували, 

Жеби-м щасливо ріс і мужнів. 



 

О, Лемковыно, рідний мій краю, 

Ци скоро приймеш під крила нас ? 

Тобі сердечну пісьню співаю, 

Із України шлю в няньовий край ! 

 

 

 

 

І. Красовський 
Народне мистецтво – перлини культури народу 

 

ТВОРЧИЙ  ЗДОБУТОК  ГАЛИНИ  ЩЕРБИ-МИШКО 

 

Чи не у кожної людини є своєрідні захоплення навколишньою 

природою, її красою. Зір одних захоплює краса навколишніх квітів, увагу інших 

привертає спів жайворонка, соловейка, чи шум лісів, дзюркотання потічків. 
Найкращим є вміння поєднувати всі ті чариприроди. Уміння перенести 

красу навколишнього світу на папір, полотно – це вже прояв мистецьких 

особливостей людської натури, тонкості сприйняття навколишньї дійсності. 
Такою тонкою, вразливою на прекрасні почуття є дочка лемківського 

активіста зі Свіржови Руської Василя Щерби – Галина Щерба-Мишко 1960 року 

народженя. 
Ще зовсім юну дівчинку Галю щиро захопила  краса навколишньї 

природи, нагадуючи їй чарівний лемківський край батьків, який лише існував у її 
дитячій уяві. Вона цілими днями бродила по луках, збираючи букети польових 

квітів, що їх ніжно пригортала до горячого обличчя, грудей. Але природні квіти з 
часом в’яли. Дівчина навіть горячими сльозинками намагалася продовжити 

короткий вік запашних квітів. Але природа забирала своє неповторне мистецтво. 

«А чи не відтворити оцю красу природи вишивкою на клаптиках полотна». 

Дівчина так захопилася працею, що й нерідко забувала про обід, вечерю. 

І сталося диво. Спочатку на білому полотні з’являлися ще незграбні 
квіти, дерева. Але відсутність досвіду і навичок не лякали Галю. Її квіти ставали 

щораз живішими, більш чарівними. Так народжувався мистецький талант 
вишивальниці Галі Щерби. 

Ми вже згадували про творчість Галини-Щерби-Мишко на сторінках 

«Лемківського календаря» за минулий 2005 рік. Вважаємо, що народний митець 
заслуговує, щоб ще і ще аналізувати її перші кроки у мистецтві, мобілізувати її 
до дальшої творчої праці на шляху до досягнення висот мистецької досконалості. 

Подаємо для орінтації читачів репродукції кількох мистецьких мініатюр 

Г. Щерби.  

Це деталь рідного села «Свіржова Руська», церкви у селах Святкова 
Велика і Святкова Мала, як також символічні картинки, що змальовують 
повернення лелек до рідного краю, рідного гнізда. Шкода, що не маємо змоги 

подати їх в кольорах.  

Не стану нав’язувати власної думки в оцінці картин. Нехай самі читачі 
зроблять це. Скажу лише, що кожна з картинок є свідченням великої любові 



авторки до Лемківщини. 

На завершення подаю зміст поздоровлення для Г. Щерби в день її 
народження 16 січня 2005 року від друзів. Цікаво, що перші букви кожного з 
рядків складають відповідь, хто саме адресат. 

Автор – краянин Михайло Смереканич 

 

Голка гуляє по чистому полю, 

Ажурні лишає сліди, 

Листочки і квіти, мережива долі, 

Як справжні квітують весняні сади. 

 

 

Милують око полотна чудові, 

И в душу вони западають 

Широка палітка кольорів з любові 

Крізь вічність віків заглядає, 
Очима майстрині від рідного краю. 

 

Щемить у душі і у серці 

Елегія в вишитій долі 

Руками стібок за стібком, 

Батьківського краю і гори і поле, 

Аж ген на полотна лягли колоском. 

 

Петро Когут 
ФАНТАЗІЇ  ДУШІ 

 

Чергова персональна виставка мистецьких творів – вишивка хрестиком 

лемкині Галини Щерби-Мишко відкрилась в липні в Музею культури та побуту у 

Львові, яку відвідують тисячі Львівян та гостей міста. 
Свої вишивки Галина сама придумує і розробляє. З 1993 року почалась 

інтенсивна тврча праця. На сьогодні вона вже має більше сотні власних розробок 

картин, з яких на виставці в Музею народної архітектури та побуту – 80. 

Галина Щерба-Мишко одружена, народила двоє дітей. Працює на фірмі 
«Дизайн-майстер», член творчого об’днання народних майстрів при Державному 

обласному центрі народної творчості. Вона з радістю бере участь у виставках та 
всіх культурних заходах  Лемківських організацій. 

В червні 2005 року в Трускавці в Музею Самбірсько-Дрогобицької 
Єпархії відбулась виставка «Великодня веселка», де були також її картини. 

Там Обласний центр народної творчості презентував кращі твори 

митців Львівщини, серед них було сім картин Галини. Визнані найкращими три 

вишиті картини Галини «Шевченкоа хата», «Село в Карпатах», та «Смерекова 
хата», повезли до Києва на Всеукраїнську виставку. 



А тепер персональна виставка «Фантазії душі» в Музеї Народної 
архітектури та побуту у Львові, де показано картини на такі теми: церки, 

природа, квіти, Звірі, акваріум і навіть футбол, ще вище підняли авторитет 
Галини. Серед видатних митців у Галини натхнення і плани на майбутнє, а саме 
вишити ще багато картин та випустити збірку-альбом своїх робіт. 

Галина Щерба-Мишко чарівним мистецтвом вишивки не лише збагачує 
культуру України, але й прославляє культуру Лемків. 

 

Олена Падовська 
Кандидат мистецтвознавства, доцент 

КНИГА  ПРО  РІЗЬБЯРСТВО  ЛЕМКІВЩИНИ 

 

З’ява книги-альбому Степана Кищака «Корені лемківської різьби» 

вкотре засвідчила унікальність цього явища у скарбниці українського мистецтва. 
Водночас, пропоноване увазі всіх залюблених у самобутній пластиці малих форм 

видання саме є особливе. Маємо рідкісний випадок, коли нащадок лемківського 

різьбярського роду, митець-практик, один із активних організаторів 

дереворізьблення майстрів-преселенців у повоєнному Львові написав про генезу 

та побутування промислу на рідній землі, а згодом – у світі. На сторінках книги-

альбому послідовно викладене те, чим жив, - почуте у дитинстві, особисто 

пережите, віднайдене в часі копіткої дослідницько-пошукової роботи. Тут 
правдива оповідь самовидця переросла у сконцентровану енциклопедію 

Лемківщини. У розділі «Лемківське художнє плем’я» зібрані визнані творці, які 
розійшлися по світу, високо репрезентуючи лемківське мистецтво. Вперше 
укладений докладний словник різьбярівЮ із бібліографічним покажчиком та 
вичерпною і лаконічною інформацією про житєвий і творчий шлях кожного 

(всього 237 персоналій). 

Презентація книги відбулася у Львові і Києві. Її вітали лауреати 

Шевченківської премії ректор Львівської академії мистецтв проф.Андрій 

Бокотей та проф. Володимир Овсійчук; автори численних мистецьких видань 
проф., академік НАНУ Яким Запаско та д-р мистецтвознавства Галина 
Стельмащук; народний художник України, патріярх львівського живописного 

цеху Зеновій Кецало; голова Фундації дослідження Лемківщини уЛьвові Ярослав 

Швягла; голова обласного львівського товариства Володимир Ропецький; 

лемківський різьбяр скульптор Мирон Амбіцький. На думку народного 

художника України проф. Івана Самотоса книга є на часі, бо має надалі зберігати 

мистецьку культуру лемків. Фаховість авторського перекладу Степан Кищака 
тексту англійською мовою, а отже відкритість цього видання для світу відзначив 

кандидат філологічних наук, завідувач кафедри мов та літератури ЛАМ Маркіян 

Якуб’як. Тож вітаймо, читаймо цю цінну працю. 

 

Дмитро Солинко 
 

КОЛЬОРЫ  ВОРОЖАТ 

 

Швайцарский психолог М. Люшер по довшых дослідженях одкрыват 
цікавости жытя. Кольори мают представляти характер чоловіка. 



Зелений – пояснює, же любитель його чоловік певный себе і з характеру 
критикант. Єст нестаточным в прагненю надії на високу оцінку і призначиня 
власти над іншыма. 

Того кольору не люблят люде о характері самолюбства і высшости. 

Уважают, же їх іншы недоціняют. 
Червений – любленый через людиЮ котри прагнут осягнень, люди 

активных і енергічных, якы не боятся жадных трудів. Скоро принимают одважны 

діяня. 
Особи змучены, пригноблены, якы боятся стрясів, пережывань, і 

обтяжань не люблят того кольору. 
Жовтый – приносит радіст і добри надії. Люде емоцйональны прягнучи 

змін. Сповненя надій і віруючі в свої здібности. 

Не люблят го особы невірны того што ім в жытю не повело. 

Чорный – в більшости не любленый, жалібный, смутный. Але 
подобатся людям впертым, змінным в своіх діях і поглядах. Особам здібним 

боронити лем свої думаня незалежні од обставин і ситуацйї. 
Тот кольор єст доказом незгоды. Неприхильне ставлиня до нього в 

більшости люди. 

Як видиме з бадань і оціны М. Люшера з 4-х кольорів, якы зме 
представили – зеленый і чорный не барз добры, а червеный і жовтый ліпшы. То 

каждый з нас юж выберат і оцінят што йому пасує. 
І додайме, же для нас лемків зеленый кольор барз близкый, бо зелены 

ліси, горы і поля – то рідна природа карпатска. 
 

Від редакції: 
Доповнюємо замітку Д. Солинка інформацією про те, що у давнину 

кольорами наші предки позначали сторони світу: 
Зелений колір – схід; 

Білий колір – захід; 

Чорний колір – північ; 

Червоний колір – південь. 
 

Петро Когут 
МИСТЕЦТВО  ДМИТРА  СОЛИНКА 

 

В Історико-краєзнавчому Музею у Винниках 22 вересня 2005 року 

відкрилась чергова вже сорокова виставка картин художника Дмитра Солинка, 
організована Львівським обласним Управлінням культури, Фундацією 

дослідження Лемківщини у Львові та Історико-краєзнавчим Музеєм у Винниках. 

Мистецькі твори Дмитра Солинка багато літ експонують на Україні, Лемківщині 
та інших країнах світу. 

Кредо творчості Дмитра Івановича – Лемківщина, природа рідної землі, 
церкви, архітектура, дерева, ліси, гори, полонини, які запам’ятав з дитячих літ – 

одним словом безмежна любов до рідного краю. 

Народився Дмитро Іванович Солинко 10 листопада 1932 року в селі 
Жидівське на Лемківщині, де пережив війну, окупацію і в1945, коли йому було 

тринадцять, родину Солинків як і багато лемків депортували на Україну в 



Донецьку область. Але незадовго родина Солинків преселилася у Тернопільську 

область, блище до рідної землі. 
Тут Дмитро закінчує середню школу, а потім Львівський Лісотехнічний 

Інститут. Одночасно студіює образотворче мистецтво при Будинку вчителя у 

Львові. 
Працюючи на керівних посадах до виходу на пенсію розвиває свій 

талант художника і вже в 1970 роках бере участь в колективних виставках 

мистецьких творів у Львові і Києві. 
 В 1991 році вперше на Лемківщині експонуються картини лемків в 

Зиндранові, потім «Руській бурсі» в Горлицях, в Криниці на «Ватрах» в Ждині, в 

Михалові. 
Сьогодні картини Дмитра Солинка, які експонуються в Музеях України, 

Росії, Польщі, Словаччини, Америки та інших країнах, по родинах лемків, 
розшмарених по світу. 

Виставка мистецьких творів Дмитра Солинка користується великою 

популярністю, щодня тисячі відвідувачів насолоджуються перлинами культури 

творів Лемка. 
 

 

Р. Мамчур-Бабій «Присвята Б. Антоничу» 
ДЗВІН  СУМЛІННЯ 

 

Сумління вкраїнця б’є дзвоном повсякчас: 
Відгомін 1944-го будить свідомість кожного знас 
Раз – у – раз. 
Горить ще пам’яті вівтар – гіркотних днів полинни повінь: 
Немов – би тисячі отар, 

Ридали лемки – і їх відлуння оживає в мозку й досі, 
І чути, як нутрує в венах кров, -  
Коли підкралась юдою підступна прикра сива, сіра осінь. 
І не вщухає, і не вмирає в грудях зболена любов. 

Тяжкою мукою у мене вростаєш, 

Лемківський рідний знедолений краю, 

Болем – сльозою щем серця палю, 

Словом – борцем її я утру, 
У твої коси вплітаю, 

Твою нерозділену тугу святу –  

Депортацію – лиховісну лемківську нужду, 
Ним палко до змучених скронь припаду, 

- Лиш задля Тебе, Вкраїно, живу, 
Мати моя, що встала з руїнного дна, 
Кожний Твій біль я вип’ю до сповна. 

Душі моєї струни пломенем займуться, 
І руки в молитві за Тебе єдину Богові складуться. 

І слово щире рідне моє 
Нехай зерниною органічно впаде у лоно Твоє, 

Земле, святе, 



Колоссям пшениці навік проросте. 
Прийми його, немов свою малу дитину 

І пргорни у кожну днину. 
А мешканець вишень – Антонич впаде зіркою – росою 

У трави, вкохані весною, 

Приб’ється птахом вольним до землі, 
Й загоїть рани на тілі стерзанім її. 

Підніме калину опалу в саду, 
Мов вранішню ясну яскраву зорю.       

 

 

    

ПРИСЛІВ’Я  ТА  ПРИКАЗКИ 

Зібрав Василь Хомик 

Вріднім краю – яко в раю. 

Кождому мило, де сонце огріло. 

Де рідний край, там і під буком рай. 

Де рідний край, там кождому рай. 

Кажда пташина летит в рідну країну. 
Лем в ріднім краю маєш кус раю. 

Тота страна мила, де мати родила. 
В чужых краях бывай, свого не забывай. 

Кожда вербичка ма свою земличку. 
Кождій птиці мила рідна землиця. 
На рідній земли і терня не коле. 
В совоїй країні мило кождій родині. 
За рідном земльом і на небі смутні. 
Кожда мишка глядат свого затишка. 
Сумує пташка без свого крячка. 
Кождій дитині мило в своїй країні. 
Всяди добрі, а дома – найліпше. 
Радіст Томку в своїм домку. 
Кождій вороні добрі в своїй стороні. 
Без рідного порога смутні і коло Бога. 
В ріднім краю кождому, як в раю. 

Під свойом стріхом – радіст зо втіхом. 

Вдома смачна і солома. 
Зо свого пеца і дим солодкий. 

 

 

                                  ЗАГАДКЫ 

 

Ходит в студін, розкошує, 
На шыбах квітя малює, 
А лем соньце кус пригріє, 
Його квітя гет халіє. 
                      (мороз) 



 

Цілу зиму при морозі 
Смокче лапу у барлозі, 
В літі в лісі розкошує, 
Млины і мюд смакує. 
                      (медвід) 

 

Крила має, а не злітат, 
Ніг не має – пильно літат, 
І зубата і оката, 
Смотрии де бы зісти брата. 
                      (щука) 

 

Головата, черевата, 
Ма на собі сто кабатів, 
Єй кабати і сорочкы 

Крают і складают в бочкы 

                    (капуста) 

 

Тонка, остра і фігляста, 
По полотні пильно шпстат, 
Шыє сукно всім навколо, 

Кой саменька – вічно гола. 
                     (игла) 

 

Деревяний зверха дім,  

Тилько єдно вікно в нім, 

А в нім тіні красні грают, 
Бесідуют і співают. 
                    (копец) 

 

 

 

 

ПОСЬМІЙМЕ  СЯ... 

 

Як ся закінчыла твоя справа зо женом ? 

Пришла до мене на колінах. 

Так. І што повіла ? 

Выход з під постелі, ты бортаку. 
* * * 

Муж жені гварит – Могла быс ся навчыты од рыб не бесідувати. 

Жена – добрі, але перше ты ся навчий од рыбы пити лем воду. 

* * * 

До лікаря приходит Петро, кому барз трясут ся руки. 

Дохтор ся го звідує – ци ви дуже пєте ? Не барз, бо більшіст ся мі виливат. 
* * * 



Катрено, просив єм тя жибыс заготовила мі яйця на мягко, а они сут тверди. 

То я юж не знам, готовилам їх пів години і все тверди ? 

* * * 

Мусіла єм быти барз глупом, же єм ся за тя, неробо оддала. 
Видиш, мила, Оленко, глупы мают щестя. 

* * * 

Звідуєся баба бабы: 

А ци давно гмер ваш муж ? 

За три тижні по шлюбі. 
Сла Богу, же ся бідак хоц довго не мучыв. 

* * * 

Ви все тримате стари методи – повідат молодий агроном до старого газди. 

Буду барз здивлений як зберете з того дерева хоцбы 10 кільо яблок. 

Я тиж буду здивлений, повідат газда, бом все зберал з нього грушки. 

* * * 

Єден муж барз захворив та лежал в постели, а жена ся го звідує: 
Што хочеш зісти та ти зварю ? Може быс зів курку, качку, або гуску ? 

Ні. Я бым барз охочо зів яйця. 
Жена кус ся покрутила по хыжи, розпалива оген в шпаргеті і смотрит, а муж 

вмер. Тай зачала плакати, йойкати. 

Ой Андрию, Андрию ты юж не жыєш, а твоі яйця на поличці. 
* * * 

Раз єден слуга Руснак пішов ся зіднати до роботы в Німця. А же все 
найважніша была жена того Німця, так было і тепер. 

Приняла слугу і про вшытко ся уж добесідували лем зостало єдно. Ківко 

ґачів і кошел слуга достане. Ґаздиня нияк до кінця не хотіва ся згодити на дві 
кошелі. І на конец слуга повідат: 

Вы спусте кошелю, а я ґачы і буде квітка. 
* * * 

Оженив ся молодий чловек, а по трьох місяцях жена му злегва. Нияк ся му 
тото не виділо і не хотів ани чути, же то його дітина. Але єдна баба хотіла го 

потішыти та му повідат: 
Чого ты так ламентуєш ? Послухай што тобі повім. Три місяці як ты єй маш, 

три як она тебе і три як сте обоє зо собом. Ци то разом не буде девят місяцив ? 

Гей ! Так ! 

Но, та чого ламентуєш ? 

* * * 

- Таут, а откаль то астрономы знают, коли буде затміня сонця, або місяца ? – 

звідує ся малый Петрусь. 
- Як то откаль ? – гварит отец. Преціж они тиж читают газеты. 

* * * 

- Кума Нацка: Повічте мі сусіде миленькій, чом то хлопы так лысіют, а бабы 

ніт ? 

- Кум Гриц 6 Вшиткому бабы винуваты, бо про бабы хлопы мусят тівко в 
голову шкрябати, аж ім волося летит. 

* * * 

На морі: 



- Маєр иде зо женом до Америкы. На морі зрыват ся нагло страшна буря. 
Його жена престрашила ся і почала кричати. 

- Маєр – гвалту – корабель тоне. 
- Чого ся так бреш Саро ? – Або то твій корабель. 

* * * 

Гармония: 
- Слухайте мамо, возму вашу Олену за жену, але мусите мі купити 

гармонію. 

- А то нашто ? 

- Бо пан отец повідали, же в супружестві мусит быти гармония. 
* * * 

- Перший місяц по шлюбі – називают медовим – але інши місяцы то юж як 

не квасниця – то горчица. 
* * * 

- Ишов кум з кумом на кєрмеш. Кєд дошли до пів дорогы, а было уж темно, 

кума не могла ся стримати та зачава ся вертіти, поправлятми хустку і повідат: 
- Куме, я ся бою, куме, я ся бою. 

- Не бійтеся кєд я ту. Чого ся боіте ? 

- Бою ся, же ня зімате і перевернете долов, а там роса. 
* * * 

Так ся стало, же єден чловек барз захворив. А мав він зо свойом женом двоє 
діточок. 

Николи не вірив, же то його діти, бо му жена не была вірна, але і так зо 

собом добри жыли. А же был барз хворий та перед смертьом звідав ся жены: 

- Жено повідж мі так по правді ци то моі діти, ци лем твоі ? Я уж гмерам та 
хотів бым правду знати пред смертьом. 

- А кєд не вмреш, а я тобі повім, то што потім буде ? 

* * * 

- Петрусь, чом спізнил єс ся до школи. – хоче знати учителька. 
- Бо як єм ішол до школы то напал на мене бандита. 
- О Боже, дітино ци нич тобі не зробил. 

- Та нич таке страшне, лем забрал мі зошыты з домовима завданями. 

* * * 

- Зас спізнил єс ся до школи. 

- На науку николи не єст пізно. 

* * * 

Няньо перезерат зошыт сина і звідує ся: 
- Тото же з рахунків достал єс недостаточно,,то іщы модїжу зрозумітиЮ але 

з гімнастыкы. За што ? 

- Пан учитель казал мі двигнути єдну, потім другу ногу, а я ся звідал, на 
чым мам стояти ? 

* * * 

На павзі в школі побило ся двох хлопців. Учытелька хоче выяснити справу і 
повідат: - Но видиш, Павле, ты повідаєш, же він перши вдарил тебе в брих, а він 

повідат, же то ты. 

- Нич в тым дивного, бо він ціж циганит. 
* * * 



На релігії єгомосц звідує ся діти: 

- Хто з вас хоче іти до неба ? 

Вшыткы діти двигают рукы до горы. 

- А ти Петрусь чого не хцеш ? – звідує ся єгомосц. 

- Бо обіцял єм наньови, же по школі верну просто домів. 
* * * 

- Мамо, днеска не мушу іти до школи. 

- А чом ? 

- Пані учителька повіла, же як дахто не навчыт ся вершыка, то може ся не 
вказувати в школі. 

* * * 

- Хлопче – денервує ся учытель. Ты маш в голові самы ризовины. 

- Потішыли сте ня пане учытель. Мама все повідают, же мам цілком 

порожно. 

* * * 

- Ванцю, хто вшытко видит і чує ? – звідує ся єгомосц на релігї. 
- Наша сусідка – одповіл Ванцьо. 

* * * 

Ци потрафиш Петрусь зробити штоси, што іншы не потрафлят ? 

- Гей – одповідат хлопец – потрафлю своє писмо прочытати. 

* * * 

- Петрусь, повідж мі ци в вашым селі народил ся деякі велькі чловек ? 

- Ні, в нашым селі родят ся лем малы діти. 

* * * 

Ци любиш Петрусь ходити до школи ? 

- Гей, барз люблю ходити до школи, але мерзит ня там сідити. 

* * * 

- Петрусь, повідж где єст Греция ? 

- Там де все, пане учытелю. 

* * * 

Дохтор до хворого: 

- П’єте ? 

- Ні. 
- Курите ? 

- Ні. 
- Як то ся вам удає ? 

- Жена заберат мі вшыткы пінязі. 
* * * 

Пане дохторе, мам 40 років і юж єм цілком лисий. 

- Не тапте ся тим, лысіня то єдина хворота котра ся николи не вертат. 
* * * 

Повідам вам, же зо свойом хворотом дожыєте принаймі осемдесяткы. 

- Пане дохторе, ци ся моє здоровля погіршыло ? 

        Остатнім разом давали сте мі сто років жытя. 
* * * 

- Пане дохторе. Мій муж фурт бесідує през сон. Што мам робити ? 

- Дайте ся му набесідувати в ден. 



* * * 

Приходит чловек до дохторя. 
- Од вас чути палюнкы. 

- Прикладам спіритус на болячи зуб. 

- А ци давна болит вас тот зуб 7 

- О ! Юж од пару років. 

* * * 

Запамятайте собі. На порожни жолудок николи не пийте пива – радит 
дохтор. 

- А ци выстарчыт выпити пред тым порцийку руму ? 

* * * 

Дохтор: - Обіцяли сте мі свиью як вас вылічу. 
- Я о тым памятам, але свиня ціж выздоровіла – одповіл хворий. 

* * * 

Питає турист селянкы: 

- Хіба у вашому селі немає лазні ? 

- Та, не є... 
- А де ж ви вмиваєтеся ? 

-Та, літом у річці... 
- А зимою ? 

- Йой, пане, а ківко тої зими ?! 

* * * 

Російський офіцер до селянкы: 

-Есть ли в вашем селе баня (по російськи – лазня) ? 

 - Та є на церкві аж три... 

- Вот тебе... Говорили, что на западе люди культурные, а они на церкви 

бани строят... 
* * * 

Прийшов лемко до корчми і роздумує: 
- Сто грамів замало, двісті – забагато. Ліпше, налий шинкарко, два рази по 

стопятдесят. 
* * * 

- Чи почистила ти мій плащ ? 

- Почистила... 
- А костюм ? 

- Почистила... 
- А черевики ? 

- Хіба черевики теж мають кишені ? 
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