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СІЧЕНЬ 
1 19 с Боніфаті51 мч. 

2 20 ч Ігнаті51 БОГОНОСЦ51 свщмч. 

3 21 п І0Лі51Нії МЧЦ., УЛ51НИ 

4 22 с Анастасії влкмчц. 

5 23 н 10-ти мчч. у Криті 

6 24 п Надвечір'я Різдва (піст). Євгенії прпмчц. 

7 25 в РІЗДВО ХРИСТОВЕ 

8 26 с Собор Пресв. Богородиці. 

9 27 ч Св.Первомч.Стефана 

10 28 п 20 тис. мучч. убитих в Нікомидії 
11 29 с 14000 дітей убитих у Вифлеємі, Маркела прп. 
12 30 н Анісії мчц., Зотика прп. 

13 31 п Мелані~ прп. 

14 1 в t Обрізання ГН ІХ., Василія Великого. Новий рік 
15 2 с Сильвестра, папи святит. 

16 3 ч малахії проп., Горді51 мч. 

17 4 п Собор 70 апостолів, Теоктиста прп. 

18 5 с 
Новечір'н Богонвленнн (строгий піст). Теопемпта й 
Теони, мчч. 

19 6 н БОГОЯВЛЕННЯ ГОСПОДНЄ 

20 7 п Собор св. Івана Хрестителя 

21 8 в Емілі51на ісп. 

22 9 с Полієвкта мч. 

23 10 ч По Богонвленню. Пратулинських мчч., Григорі51 єп. 

24 11 п t Теодосія Велик. прп. 
25 12 с Таті51НИ мчц. 

26 13 н Bigg. Богонвл., Єрмила і Стратоніка мчч. 
27 14 п Ніни, просвіт Груз. 

28 15 в Павла Тебського, Івана Кущника 

29 16 с Поклін Оковам св. ап. Петра 

30 17 ч t Антонія Великого прп. 
31 18 п Атанасі51 і Кирила свв. 
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лютии 
19 с Maкapis:i Єгип., прп. Єфросинії, св. 

2 20 н t Євтимія Великого прп. 
3 21 п Максима ісп. прп., євгеніs:~ і Неофіта, мчч. 

4 22 в Тимотеs:~ ап., Анастасіs:~ мч. 

5 23 с Климента свщмч. , Агатангела мч. 

6 24 ч Ксенії Римлs:~нки, прп. Оксани, Закхеs:~ 

7 25 п t Григоріs:~ Богослова 
8 26 с Ксенофонта, Марі!, Аркадіs:~, мчч., 

9 27 н t Перен. Мощів св. Івана Золотоустого 
10 28 п Єфрема сирійцs:~ прп. 

11 29 в Перен. мощів св. Ігнатіs:~ Богоносцs:~ 

12 30 с t Трьох святителів: Василія, Григорія, Івана 
13 31 ч Митарs:~ і фарисеs:~. Кира й Івана, лікарів, мчч. 

14 1 п Трифона мч. (передпр. Стрітеннs:~). 

15 2 с СТРІТЕННЯ господнє 

16 3 н Симеона Богоприємця, Анни прор. 

17 4 п Ісидора Пелусіотського, прп. 

18 5 в Агафії мчц. 

19 6 с Вукола прп., Сілвана свщмч. (від.Стрітеннs:~). 

20 7 ч Партеніs:~, єп. Лампсакійського, свs:~т., Луки 

21 8 п Теодора Стратилата влмуч., Захарі, прор. (віggон. 
Стрітення). 

22 9 с Никифора мч. 

23 10 н М'ясопусна. Харалампія мч. 

24 11 п Bлacis:i, єп. Севастійського свщмч. 

25 12 в Мелетіs:~, арх. Антіох., св. 

26 13 с Мартиніs:~на прп., 301 

27 14 ч t Кирила, рівноап. 
28 15 п Онисима, ап., Пафнутіs:~, прп.29 

29 16 с Мчч. Памфіла, Порфиріs:~ та ін. 
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БЕРЕЗЕНЬ 
1 17 н Сиропусна, прощена, вмч. Феодора 

2 18 п Свт. Лева, поч. Великого посту 

3 19 в Апп. Архипа, Филимона, мч. Максима 

4 20 с Прпп. Лева, єп. Катанського 

5 21 ч Прпп. Тимофіs:~ 

6 22 п Мчч. Маврикіs:~ і 70 во1нів 
7 23 с Вмч. Феодора Тирана, сщмч. Полікарпа 

8 24 н 1-ша В.П. Торжество Православ'я 

9 25 п Свт. Tapacis:i Константинопольського 
10 26 в Св. Порфирія 

11 27 с Прп. Прокопіs:~, прп. Тита 

12 28 ч Василіs:~ Посника, ісп. 

13 29 п Kacis:iнa, прп. 

14 с євдокі1 прпмчц., Антоніни, мчц. 

15 2 н 2-га В.П. Сот. Григорія Палами 

16 3 п Євтропіs:~, Клеоніка і Василіска, мчч. 

17 4 в Прп. Герасима 

18 5 с Конона мч. 

19 6 ч 42 мчч. Аморійських 
20 7 п василіs:~, Єфрема, євгеніs:~ і Капітона, свщмчч. 

21 8 с Теофілакта, єп. Нікомидії 

22 8 н 3-тя В.П. Хрестопоклонна, t40 мчч. 
Севастійських 

23 10 п Кондрата мч. і тих, що з ним 

24 11 в Св. Софроніs:~ 

25 12 с Прп. Теофана, ісп., Григоріs:~ св. 

26 13 ч Мч. Олександра 

27 14 п Венедикта, прп., Ростислава, кн. 

28 15 с Агапіs:~ та ін. мучч. 

29 16 н 4-та в.п. мч. Савина 

30 17 п Олексіs:~ чол. Божого, прп. 

31 18 в Свт. Кирила,аєп. Єр. 
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КВІТЕНЬ 
19 с Хризанта і Дарі~ мчч. 

2 20 ч Преподобних отців з обителі св. Сави. 

3 21 п ~кава іспов., єп. Катанського. 

4 22 с Василія свмуч. (поклони) 

5 23 н 5-та В.П. Прп. Марії Єгипетської 

6 24 п Захарії прп. 

7 25 в БЛАГОВІЩЕННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ 
8 26 с Собор архангела Гавриіла. Сщмч. Іринея 

9 27 ч Мц. Матрони Солунсько1 

10 28 п Іларіона, Стефана прпп. 

11 29 с Марка, прп., Кирила й ін. мчч. 

12 30 н б-та, ВЕРБНА, освячення пози, Івана Ліств. прп. 

13 31 п Страсний тиждень 

14 1 в Марії Єгипетська~, прп. 

15 2 с Прп. Тита 

16 3 ч Великий. Утреня Страстей 

17 4 п Велика. Винос Плащаниці 

18 5 с Велика. Освячення пасок 

19 б н ВОСКРЕСІННЯ ХРИСТОВЕ. ПАСХА 

20 7 п Світлий. Юрія свт., ДаниїїIа прп. 

21 8 в Світлий. Євпсихія мч. 

22 9 с Світлий. Прп. Вадима 

23 10 ч Світлий.Терентія, Помпія. 

24 11 п Світлий. Антипи свщмч., Пергами Азійської. 

25 12 с світлий. василія, ісп. 

26 13 н 2-ra Провідна антипасха, св .. Фоми 
27 14 п Мч. Антонія 

28 15 в Ап. Аристарха 

29 16 с Мцц. Ірини, Леоніда, Галини 

30 17 ч Сщм. Симеона, мч. Адріяна 
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ТРАВЕНЬ 
18 п Мчч. Віктора, зинона 

2 19 с Івана Старопечер., прп. 

3 20 н 3-тя Мироносиць, Теодора Трихіни прп. 

4 21 п Януарія та ін. мчч. 

5 22 в Прп. Феодора, Віталія 

6 23 с t Юрія Переможця 
7 24 ч Сави стратилата, мч. 

8 25 п t Марка, ап. і єванг. 

9 26 с Василія, Стефана свтт. 

10 27 н 4-та, про розслабленого, Симеона, ап. 

11 28 п Ясона і Сосіпатра, апп., Кирила єп. Турівського 

12 29 в св. 9 мчч. у кизиці 
13 30 с t Я ко ва апост. 
14 ч Єреме1 прор., блгв. Тамари 

15 2 п Атанасія Великого, свят. 

16 3 с t Теодосія Печерського 
17 4 н 5-та, про самар'янку, Св. мчц. Пелагії 

18 5 п Ірини мчц., Ярини, Никифора, прп. 

19 6 в йова прав. 
20 7 с Мч. Акакія, прп. Іоанна, Зенона 

21 8 ч t Івана Богослова, Арсенія Вел., прп. 
22 9 п t Перенесення мощів св. Миколая 
23 10 с Симеона Зилота, апост. 

24 11 н б-та, про сліпого, Свв. Кирила і Методія 

25 12 п Єпіфанія і Германа святт. 

26 13 в Гликері1 мчц. 

27 14 с Віддання Пасхи.Ісидора мч. 

28 15 ч ВОЗНЕСІННЯ Г.Н.І.Х. Пахомія Великого прп. 

29 16 п Теодора Освященного прп. 

30 17 с Адроника апост. 

31 18 н 7-ма. Теодота, Юлії мчц., Клавдії 
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ЧЕРВЕНЬ 
19 п Патрикіs:~, свмч. 

2 20 в Мчч. Фалалеs:~ 

3 21 с Рівноап. Константина та Єлени 

4 22 ч Мчч. Василіска, Іоанна-Володимира 

5 23 п Михаіла, Євфросині1, прп. 

6 24 С ТроЩька поминальна, прп. Симеона 

7 25 н 8-ма. ДЕНЬ св. ТРОЙЦІ. П'ЯТДЕСЯТНИЦІ 
8 26 п святого ДУХА. Карпа, an. 
9 27 в Св. Отців, Терапонта, свщмч. 

10 28 с Прп. Микити 

11 29 ч Теодосі1 , прмчц. 

12 30 п Ісаакіs:~ прп., ігумена обителі Далматська!. 

13 31 с Єрмеs:~, мч. 

14 1 н Всіх святих. Юстина мч., Агаnита Печ. 

15 2 п Никифора, ісп. 

16 3 в Мчч. лукиліs:~на, Клавдіs:~, Павла 

17 4 с Митрофана, свs:~т. 

18 5 ч Доротеs:~ свщмч., Ігорs:~ 

19 6 п Висаріона й Іларіона, прпп. 

20 7 с Теодота єп. 

21 8 н 2-га. Всіх укр. святих Перенес. мощ. св.Теодора 
Страт. 

22 9 п свт. Кирила 

23 10 в Тимотеs:~, свщмч. 

24 11 с Ап. Вартоломеs:~ і Варнави. 

25 12 ч Онуфріs:~ В., прп., Петра Атонського, прп. 

26 13 п Акилини, мчц., Трифіліs:~ свю. 

27 14 с Єлисеs:~ прор., Миколаs:~ (Чернецького). 

28 15 н 3-тя. Амоса npop., Єроніма npn. 
29 16 п Тихона, св. 

30 17 в Ману1ла та інш. мчч. 
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ЛИПЕНЬ 
18 с Мчч. Леонтіs:~ 

2 19 ч Юди ап., брата Господнього 

3 20 п Методіs:~ свщмч., єп. Патарського 

4 21 с Юліs:~на, мч. 

5 22 н 4-та. Євсевія свщмч. 

6 23 п Агрипини мчц., Горпини 

7 24 в Різдво св. йоана Хрестителя 
8 25 с Февроніі мчц. 

9 26 ч Давида Солунського, прп. 

10 27 п Сампсона, прп. 

11 28 с Перенесеннs:~ мощ. Кира і Івана свв. безсрібників. 

12 29 н 5-та. Св. ann. Петра й Павла 
13 30 п t собор 12 апостолів 
14 в Косми і Дам's:~на, безсрібників 

15 2 с t Положеннs:~ чесноі ризи Пресв. Богородиці 
16 3 ч ~кинта і Анатоліs:~, мчч. 

17 4 п Андріs:~ архієп. Крит., Марти прп. 

18 5 с t Атанасія Атонського прп. 
19 б н б-та. Сисоя Великого прп. 

20 7 п Томи й Акакіs:~, прп. 

21 8 в Прокопіs:~ влкмч. 

22 9 с Панкратіs:~ свщмч. 

23 10 ч t Антоніs:~ Печерського, прп. 
24 11 п t Ольги, кн. Київської, Євфимії, мчц. 
25 12 с Прокла й Іларіs:~ мчч., Миха1ла Мале1на, прп. 

26 13 н 7-ма. Соб. Арх. Гавриїла 

27 14 п Акили і Прискили, апп., Онисима, прп. 

28 15 в Св. кн. Володимира Великого 

29 16 с сщмч. Афиногена, Мчч. Павла, Антиоха, Мцц. 
Алевтини, Юліі 

30 17 ч Марини, влкмчц. 

31 18 п Прпп. Іоана, Памви, Леонтіs:~, мчч. ~кинта й 
Еміліs:~на 
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СЕРПЕНЬ 
19 с Макрини прп., Дis:i прп. 

2 20 н 8-ма. Св. Іллі Пророка 

3 21 П Симеона і йоана, прпп., Езеки1ла, прор. 
4 22 в Марії Магдалини, миронос., Фоки, свщмч. 

5 23 С Трофима, Теофіла, мчч. 

6 24 ч t Бориса і Гліба, Христини, мчц. 
7 25 п t Успіння св. Анни, матері Пресв. Богородиці 
8 26 с Єрмолаs:~ свщмч., Параскеви прпмчц, Мирослави 

9 27 н 10-та. Пантелеймона, лік., Климента, мч. 

10 28 п Прохора, ап., Інокентіs:~ 

11 29 в Каленика, Серафими, св. Філомени 

12 30 с Сили і Силуана, Андроніка, апп. 

13 31 ч Євдокима, прав. 

14 1 п Винесеннs:~ ЧЖХГ. Мчч. Маккаве1в 

15 2 с Перен. Мощей первомч. Стефана 

16 3 н 10-та. Ісаакія, Далмата, Фавста, мчч. 

17 4 п 7 отроків в Ефезі, Євдокії, прп. 
18 5 в Євсигніs:~ мч. 

19 б С ПРЕОБРАЖЕННЯ ГОСПОДНЄ 

20 7 ч Дометіs:~, Пульхерії 

21 8 п Еміліs:~на, ісп., Леоніда, мч. 

22 9 с t Maтis:i, ап. 
23 10 н 11-та. Лаврентія, мч. 

24 11 п Євпла, мч., Сусанни мчц. 

25 12 в Фотіs:~ й Аникити, мчч. 

26 13 с максима ісп. 

27 14 ч t Перен. Мощ. Teoдocis:i Печ. 
28 15 п УСПІННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ 
29 16 С Перенесеннs:~ Нерукотв. образу Ісуса Христа 

30 17 н 12-та. Мирона, мч., Алипія Печер. 

31 18 п Флора і Лавра, мчч. 
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ВЕРЕСЕНЬ 
19 в Андрія Стратилата, мч. 

2 20 с СамуIла, прор. 

3 21 ч тадея, ап., Васси мчц. 

4 22 п Агатоніка, мч. 

5 23 с Іринея, Лупа мч. 

б 24 н 13-та. Євтихія, свщмч. 

7 25 п Повернення мощ. ап.Вартоломея, Тита, ап. 

8 26 в 12-та. Андріяна і Наталії, мчч. 

9 27 с Пімена, прп., Кукші, мч. 

10 28 ч Мойсея мурина, прп. 

11 29 п t Усікнов. голови св. Івана Хрестителя (піст) 
12 30 с Олександра, святит., Івана і Павла, прпп. 

13 31 н 14-та. t Полож. Пояса Богородиці 
14 1 п t Поч. Церк. Року, Симеона стовп. 
15 2 в Маманта, мч., Івана Посника 

16 3 с Антима, мч., Теоктиста. прп. 

17 4 ч Вавили свщмч., Мойсея Боговидця 

18 5 п захарії і Єлисавети 

19 6 с Чудо св. МихаIла, Євдоксія 

20 7 н 15-та. Созонта мч. 

21 8 п РІЗДВО ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ 
22 9 в йоакима й Анни, прав., Северіяна, мч. 
23 10 с Минодори та інш. мчч., св. о. Піо 

24 11 ч Теодори Олександр., прп. 

25 12 п Автонома, свщмч. 

26 13 с Корнилія, сотника 

27 14 н ВОЗДВИЖЕННЯ ЧЕСНОГО ХРЕСТА (строгий піст) 

28 15 п Микити, влкмч., Максима, мч. 

29 16 в Євфимі1, влкмчц., Віктора і Людмили 

30 17 с Софії, Віри, Надіі, Любові , мчцц. 
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ЖОВТЕНЬ 
18 ч Євменіs:~, прп. 

2 19 П Трофима і Савватіs:~, Доримедонта, мчч. 

3 20 С МихаIла і Теодора Чернігів., мчч., Євстатіs:~ влкмч. 

4 21 Н 17-та. Кодрата, ап. 

5 22 П Фоки, свщмч. йони, прор. 
б 23 В 16-та. Зачаття Івана Хрестителя 

7 24 с Теклі, первомчц. 

8 25 Ч Євфросині1, прп. 

9 26 П t І вана Богослова 

10 27 с Калістрата, мч., Ніла, прп. 

11 28 Н 18-та. t Харитона прп., В'ячеслава св. 
12 29 П Киріs:~ка Самітника, прп. 

13 30 В Григоріs:~ Вірм., свщмч. 

14 1 С t ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ 
15 2 Ч Кипріs:~на і Юстини, мчц. 

16 3 П Діонісіs:~ Ареопагіта, свщмч. 

17 4 с Єротеs:~, свщмч., Франциска Асизького, прп. 

18 5 н 19-та. Харитини, мчц. 

19 6 п t Томи Близнюка, ап. 
20 7 в Сергія і Вакха мчч. 

21 8 с Св. Отців 1 -го Вселенського Собору. 

22 9 ч t ~кава Алфеєвого, ап. 
23 10 п Євлампіs:~ і ЄвлампіI, мчч. 

24 11 с Филипа, ап., Теофана, прп. 

25 12 н 20-та. Мч. Андроніка, мч. Домініки 

26 13 п Карпа та ін. мчч. 

27 14 в Haзapis:i, мч., Параскеві~ ТерновськоІ, прп. 

28 15 с Прп. євтиміs:~ Нов. прп.лукіs:~на прпмч. 

29 16 ч Лонгина, сотника 

30 17 п Осії проп., Андреs:~ Крит., мчч. 

31 18 с t Св. Ап. і єв. луки 
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ЛИСТОПАД 
1 19 н 21-ша. Теодора (Ромжі) бл. свщнмч., єn., йоіла npop. 
2 20 п Артеміs:~, влкмч. 

3 21 в Іларіона Великого, прп. 

4 22 с Аверкіs:~ чудотвор., свs:~т. 

5 23 ч Якова, брата Господнього 

6 24 п Арети, мц. 

7 25 с Маркіs:~на і Мартиріs:~,мчч. 

8 26 н 22-га. t дмитрія Солунського, влкмч. 
9 27 п Нестора, мч., Капітоліни, ЄротіIди, мчцц. 

10 28 в Параскеви П's:~тниці 

11 29 С Анастасі~ Рим., мц. 

12 30 ч Зиновіs:~ і ЗиновіI, мчч. 

13 31 п Cтaxis:i, Ампліs:~ й ін. апп., Епімаха, мч. 

14 1 с Косми і Дам's:~на безсрібників 

15 2 н 23-тя. Акиндина, Пигасія, мчч. 

16 3 П Акепсима, йосифа, Айтала, мчч. 
17 4 в йоаникіs:~, Никандра мчч. 
18 5 с Галактіона й ЄпістимII , мчч. 

19 6 ч Павла, ісп. 

20 7 п 33-х муч. в Мелітині, Лазарs:~, прп. 

21 8 с Собор Архистратига Михаїла 

22 9 н 24-та. Онисія і Порфирія, мчч. 

23 10 п Ераста, Олімпа, Родіона, апп. 

24 11 В Теодора студита, Віктора, Вікентіs:~, мчч. 

25 12 с t йосафата, свщмч. 
26 13 ч t Івана золотоустого 
27 14 п t Филиnа, an. 
28 15 с Гypis:i, мч. 

29 16 н 25-та. t Матея, an. і єванг. 

30 17 п Григоріs:~ Неокесар., свs:~т. 
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ГРУДЕНЬ 
18 в Платона й Романа, мчч. 

2 19 с Авдіs:~ прор., Варлаама 

3 20 ч Григоріs:~ і Прокла 

4 21 п ВВЕДЕННЯ У ХРАМ ПРЕСВ. БОГОРОДИЦІ 

5 22 с Филимона, ап. 

6 23 н 26-та. Амфілохія і Григорія, святт. 

7 24 п Катерини, влкмчц., Mepкypis:i 

8 25 в климента, папи Рим. 

9 26 с AЛinis:i Стовп. прп. 

10 27 ч ~кова Персіs:~нина, Паладіs:~, прп. 

11 28 п стефана, Іринарха, мчч. 

12 29 с Висаріона, ап., Парамона 

13 30 н 27-ма. t Св. ап. Андрія Первозв. 
14 1 п Наума, п рор., Філарета прп. 

15 2 в Авакума, прор. 

16 3 с Софоні!, прор., Теодула, прп. 

17 4 ч Варвари, влкмчц., Івана Дамаскина, прп. 

18 5 п Сави освs:~щ., прп. 

19 6 с Св. о. Миколая Чудотворця Мир Лікійського 

20 7 н 28-ма. Амвросія Медіолан. єп. 

21 8 п Потапіs:~, прп. 

22 9 в НЕПОРОЧНЕ ЗАЧАТТЯ Преч. Діви Марії св. Анною 

23 10 с Мини й ін. мчч. 

24 11 ч ДаниIла Стовпника, прп. 

25 12 п Спиридона, прп. 

26 13 с Ореста, Авксентіs:~, Євгеніs:~, Євстратіs:~, мчч. 

27 14 н 29-та. Филимона, Левкія, Аполлонія й ін. мчч. 

28 15 п єлевтеріs:~, свмуч., павла, прп. 

29 16 в Св. Праотців, Агея, прор. 

30 17 с ДаниIла, прор. 

31 18 ч Севастіs:~на, мч. ЗоІ, Модеста, свт. 
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ХРОНІКА ПОДІЙ 
•• 

201:9 РОКУ З УКРАІНИ 

~ =================== 

VII З'ЇЗД ЛЕМКІВ УКРАЇНИ 

- і-

18 листопада 2018 р. в Тернополі в Народному домі відбувся VI І з)ізд 
Лемків України. В роботі з)ізду взяли участь делегації Вінницької, Жи
томирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Кіровоградської, Льві в
ської, Тернопільської, Хмельницької областей. 

Головою громадської організації Всеукраїнського Товар-иства ((Лемків
щина'1 ОДНОГОЛОСНО обрано п. Олександра Венгриновича. 

VII з)ізд Лемків України прийняв резолюцію і направив звернення 
Президенту України, Голові Верховної Ради України, Премєр-міністру 
України. 

Ярослава ГаликJ Голова Світової Феgерації 
Українських Лемківських О6

1

єgнаньJ 
Джерело: https://www.facebook.com 
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ХІ СВІТОВИЙ КОНГРЕС УКРАЇНЦІВ 

24-27 листопада 2018 року в Києві відбувся ХІ Світовий Конfрес 
Українців. На цьому Конгресі голова СФУЛО Ярослава Галик взяла 
участь в сесії "Політика української національної пам'яті у світовому ви
мірі" з доповіддю "Відновлення і збереження національної пам'яті про 
злочинні масштабні депортації етнічних українців Лемківщини, Холмщи
ни, Надсяння, Підляшшя, Любачівщини і Західної Бойківщини у 1944-1951 
роках". Вона також виступила на пленарному засіданні з ініціативою 
включити до Резолюції Конгресу такі питання: 

1. Закликати Верховну Раду України прийняти закон про засуджен
ня злочину тотального примусового виселення етнічних українців з їх 

споконвічних земель т. зв. Закерзоння, вчиненого тоталітарними ко

муністичними режимами проти українців за національною ознакою, 

та надання виселеним статусу депортованих як жертв політичних 

репресій. 
2. Провести широкі меморіальні та інформаційні заходи до 75-х ро

ковин початку депортації у 2O19-му році, який Постановою ВРУ N086O3 
від 8.11.2018 р. оголошений Роком Справедливості для депортованих, на 
міжнародному рівні. 

Таким чином, ХІ Світовий Конгрес Українців включив до Резолюції 

Конгресу ці пропозиції такими пунктами: 

- Світовий Конгрес Українців закликає ВРУ прийняти закон про ви

знання злочином тотальне вислання етнічних українців Лемківщини, 

Холмщини, Надсяння, Підляшшя, Любачівщини і Західної Бойківщини у 
1944-1951 роках як злочин тоталітарних комуністичних режимів; 

- Світовий Конгрес Українців закликає гідно відзначити (у списку-ка
лендарі): 

- 75-ліття початку депортації етнічних українців Лемківщини, Холм

щини, Надсяння, Підляшшя, Любачівщини і Західної Бойківщини у 1944-
1951 роках; 
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- Провести належні заходи на міжнародному рівні по відзначенню 
75-х роковин початку депортаціі етнічних укра1нців Лемківщини, Холм

щини, Надсяння, Підляшшя, Любачівщини і Західно~ Бойківщини у 1944-
1951 роках. 

Ярослава rалик, Голова Світова/ Феgераціі 

УкраІнських Лемківських Об'єgнань, 
Джерело: https:j /www.facebook.com 

ПОСТАНОВА ВР УКРАЇНИ 

18 грудня 2018 р. Верховна Рада УкраIни ухвалила Постанову 

(NO 9234) про відзначення пам'ятних дат і ювіле1в у 2019 році. Згідно з 
Постановою, планується урочисто відзначити на державному рівні низку 
пам'ятних дат і ювіле1в. За це рішення після кількох спроб проголосували 
232 народних депутати із 333, зареєстрованих у сесійній залі. Провес
ти відвідні заходи повинен Кабінет міністрів. Серед ряду пам'ятних дат і 
ювілеів затверджено: 

тисячоліття правління ~рослава Мудрого; 

110-ті ювіле1 Степана Бандери та МаріI Примаченко; 

столітній ювілей відзначатиме Акт злуки УкраIнськоі Народно~ Респу-

бліки та Західноукра1нсько1 Народно~ Республіки (22 січня 1919 р.); 
перелік Днів пам'яті: 
80-ті роковини початку Друго~ світово1 війни; 

75-ті роковини депортації кримських татар та інших народів Криму; 

75-ті роковини від початку переселення та депортації українців з 
Лемківщини, Холмщини, Надсяння, Підляшшя. 

Big реgактора: Велика заслуга щоgо включення питання про віg
значення 75-х роковин віg початку переселення та gепортацПукраІнців 

з Лемківщини, Холмщини, Наgсяння, Піgляшшя go Резолюц,f Світового 
Конfресу УкраІнців та клопотання про винесення Постановою Верховноі 

Раgи Украіни належить голові СФУЛО Ярославі rалик. 

Джерело: https:j /wz.lviv.ua/пews/382340-tysiacholittia-pravliппia
yaroslava-mudroho-ta-iuvilei-bandery-shcho-ukraintsi-sviatkuvatymut-u-

2019-mu-rotsi 
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ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТУ [(МУЗЕЙНИЙ КОМПЛЕКС 
((ЛЕМКІВСЬКЕ СЕЛО17 У ТЕРНОПОЛІ 

Зліва Віра Дуgар-Дgина - gиректор музейного комплексу 
'ЛЕМКІВСЬКЕ СЕЛО)) в м. Монастириськt молоgі архітектори 

Волоgимир Черкас та Роман Березнюк. Моgератор обговорення 
Голова Всеукраїнського Товариства 'ЛеМківщина)) 

Олексанgр Венгринович 

11 січня в лемківській Світлиці (м. Тернопіль) молоді архітектори Во
лодимир Черкас і Роман Березюк принесли на обговорення проект {(Му
зейний комплекс ((ЛЕМКІВСЬКЕ СЕЛО

1717

• Звичайно, хлопці хвилювалися, 

бо оцінювачами їхньої роботи були ті, хто сер·цем і душею відчуває Лем
ківщину. Це знані архітектори, члени НСАУ: Дзюбінський Степан, Голо
вчак Олег, Джула Олександр, Дудяк Ярослава та Дудяк Богдан. Слушні 
зауваження і побажання отримали автори і від Голови ВУТЛ Олександра 
Венгриновича, Ігоря Дуди, Віра Дудар-Дидина. 

Більше інформації на сайті Всеукраїнського товариства ((Лемківщи
на17: https:/ /І em ky.org. ua/ ... /khrono ... /2 019 /282-obgovoren nya-proektu 

Іванна Склярова 
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12 січня 2019 року - ЛЕМКІВСЬКЕ РІЗДВО У ЛЬВОВІ 

12 січня 2019 р. у Львові відбулось свято {{Лемківське Різдво})I органі
затор1 як і кожного рокуI - Львівська обласна організація Всеукраїнсько
го товариства І{Лемківщина'I . Захід пройшов у приміщенні Львівського 
вищого професійного училища NO 20 в мікрорайоні Левандівки . 

Перед учасника виступили : народний ансамбль пісні і танцю І{Лем
ковина})1 мистецький керівник та диригент - Юрій Кондратенко; хоро
вий колектив Львівського обласного суспільно-культурного товариства 
І{Хол мщина})I диригент - Любомир Корінець; жіночий ансамбль І{Диво
цвіт}) народного дому с. Зимна ВодаI керівник - Марта БойкоI партія бан
дури - Галина Шиняєва. 

Свої вірші читала відома лемківська поетка з ЗолочеваI членкиня 
{{Родинного дерева'I - Леся Сидорович. Ведучим свята був поетI актор та 
надзвичайно творча особистість - Богдан Пастух. 

На свято завітали представники влади : голова Льв івської ОДА Олег 

Синютка та директорка департаменту розвитку Льві вської міської ради 

Наталія Бунда. Посадовці привітали гостей із Різдвом Христовим та за-
. . . . 

певнили у п1Дтримц1 ВІД владних органIв протягом року. 

Микола Крупей 
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РІЗДВЯНІ СВЯТА В ЗОЛОЧІВСЬКОМУ ''РОДИННОМУ ДЕРЕВІ'' 

Джерело: /wwwjacebook.com/photo.php?fbid=1078054955710347 
Etset=ms.c.eJw9ztENBEE/AtCOLig4av-_NbcZb9-%3BeFA/YsqKoaklf-_ 

bKOpA-_KCKtJQrYXygYOFtoG 

Олена МУДРА 

Богородиця з Немовлям у традиційному лемківському одязі -
головні постаті різдвяної шоnки у Монастириську 

Богородиця з Немовлям у традиційному лемківському одязі - головні 
постаті різдвяної шапки у Монастириську. Вперше таку шапку постави
ли біля музею ((Лемківське село11• Фігури вертепу майже у зріст людини. 
Традиційно біля шапки сіно та пастухи 1 також вітають новонародженого 
Ісуса лемківські музики1 лемко та лемкиня1 поряд прикрашені ялинки1 
зверху ангели та Віфлеємська зоря. 

Віра Дудар1 директор музейного комплексу ((Лемківське село
11 каже: 

((Лемки в найскладніші для себе часи завжди звертались з молитвою по-
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дяки до Бога та саме в Бога просили допомоги, завдяки своїй твердій вірі 
ми зараз маємо можливість зберегти та примножити лемківські скарби: 
детально вивчаємо наші традиції, проводимо фестивалі. Най наша лем
ківска шапка, котра засьвітила ся в Монастирь1ским музейови, осьвітит 
кажду лемківску душу, однайде в ний лемківскій шть1фт, зогріє різдвя
ним теплом шь1тке лемківске товариство. Тримай ме ся Лемківства! ! ! 
Тримай ме ся купь1 ! ! !11

• 

Джерело: h ttps://www.tenews.org. ua /post/view /154 7912588-
bogorod icya-z 

ЗАСІДАННЯ КОЛЕГІЇ ВТ ''ЛЕМКІВЩИНА'' 

19 січня 2019 р. у Світлиці Тернопільської обласної громадської ор
ганізації ВУТ Л відбулася колегія Всеукраїнського Товариства ''Лемків
щина11 під головуванням п. Олександра Венгриновича. В роботі взяли 
участь голова СФУЛО п. Ярослава Галик, голови обласних організацій 
ВУТЛ: Львівської - п. Степан Майкович, Івано-Франківської - п. Окса

на Данилів, Вінницької - п. Степан Антонів, Хмельницької - п. Микола 

Бука.цький, Чортківської рай. організації ВУТЛ - п. Богдан Дудяк, голо
ва ЛОО ((Молода Лемківщина

11 - п. Микола Крупей, секретар колегії -
п. Ігор Дуда, п. Віра Дудар, п. Ярослав Кобилів, п. Любов Мельничук, 
п. Степан Криницький, інші активісти. 

Порядком денним намічено план роботи Всеукраїнського Товариства 
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('Лемківщина11 на 

2019 рік, розподіле
но обовjязки по сек-

• • - : : ц1ях м1ж членами 
-• 

- · - - колегії. Загострена 

увага по створенню 
. . . 

МОЛОДІЖНОІ орга-
• • • • • 

н1зац11 у структур~ 

В сеук раїн ськ о го 

Товариства ''Лем
ківщина11 і поєднан-

.... . . 
НЯ 11 ІЗ МОЛОДІЖНИМ 

рухом світових організацій. Особлива увага була приділена відзначенню 
на державному рівні 75-х роковин початку депортації етнічних україн
ців з Закерзоння у 1944-1951 рр. та сприянню у прийнятті законопроекту 
N09095 ('Про внесення змін до Закону України ('Про відновлення прав 
осіб, депортованих за національною ознакою

11 

щодо визнання депорто
ваними громадян України, які у 1944-1951 рр. були примусово виселені із 
споконвічних українських земель так званого Закерзоння. 

Джерело: https://www.facebook.com/1994412340814372/photos/pcb. 

ТЕРНОПОЛЯНИ-ЛЕМКИ СВЯТКУЮТЬ 

БОГОЯВЛЕННЯ 2019 РОКУ 

Ярослава 

ГаликJ 
Голова Світо

вої Феgерації 
Українських 

Лемківських 
Об)єgнаньJ 

Джерело: 

https://www. 
facebook.com 
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ВИСТАВКА ЖІНОЧИХ ПРИКРАС З БІСЕРУ ЛЕСІ СИДОРОВИЧ 
•• 

В МУЗЕІ-САДИБІ РОДИНИ АНТОНИЧІВ 

23 січня 2019 р. у Музеї-садибі родини Антоничів ус. Бортятин Мос
тиського р-ну відбулась творча зустріч Лесі Сидорович, учительки за 
фахом, молодої лемківської поетки, членкині {(Родинного дерева11 м. Зо
лочева з Львівщини, з нагоди відкриття виставки її мистецьких виробів 
з бісеру - жіночих прикрас - гердани, силянки, павутинки. Поезія Лесі 
Сидорович звучала не тільки в авторському виконанні, а й у прочитанні 
її учнями. Ініціатор виставки - Ольга Дядинчук (сидить перша справа). 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

23 січня 2019 р. в Музеї майбутнього в Яремчі відбулася науково
практична конферен
ція {(Прикарпаття на 

шляху до соборності 
.. 

укра1нських земель 

доби національної ре
волюцїі 1917-1923 рр.: 

досвід та уроки
11

• З 
доповіддю {(Ідея укра-

їнської Соборності 
• • 

серед лемк1в п1д впли-

вом Листопадового 
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зриву 1918 року)] виступив к.і.н., доцент Івано-Франківського медичного 
університету Ігор Любчик. Конференцію привітала голова СФУЛО Ярос
лава Галик. 

17 лютого 2019 року. У ЛЬВІВСЬКІЙ ФІЛАРМОНІЇ ''ЛЕМКОВИНА'' ..., 

ДАЛА ВЕЛИЧНИИ КОНЦЕРТ 

Вік Лемковини - притертий go віриJ 
Пісня Лемківська - єgнає серця) 

Щеgра на раgість і милість без міриJ 
Має початок і не має кінця ... 

Богgан пастух 

Дякуючи БОГОВІ, - сталося! СВЯТКОВІ ЛЕМКІВСЬКІ ФЕСТИНИ 
у Львівській національній філармонії імені Станіслава Людкевича: 

((ЛЕМКІВСЬКА ПІСНЯ ЄДНАЄ СЕРЦЯ11 

у виконанні: Народного ансамблю пісні і танцю ((ЛЕМКОВИНА11, 

за участю: хору1 художній керівник та диригент Юрій КОНДРАТЕНКО; 
танцювальної групи, керівник Андрій КІЯХ; 
інструментального ансамблю, керівник Юрій КОВАЛЕНКО. 
Солістка Оксана КОВАЛЕНКО. 

Ведучий святкової програми Богдан ПАСТУХ. 

' 1 ""'' ·-~ ~~ 

-
І 
• 

. .. 

Ярослава ГаликJ Голова Світової Феgерації Українських Лемківських 
ОбJєgнаньJ Джерело: https:j jwww.facebook.com 
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ЗАСІДАННЯ ПРЕЗИДІЇ СФУЛО 
-- - --, 

• 

3 лютого 2019 р. у Львові в Центрі Митрополита Андрея Шептиць
кого Українського католицького університету під головуванням голови 
Світової федерації українських лемківських об

1

єднань Ярослави Галик 
відбулося засідання Президії СФУЛО за допомогою скайп-зв

1

язку. В 
засіданні взяли участь члени Президії, голови суб

1

єктів федерації, чле
ни Контрольної комісії СФУЛО від Організацїі Оборони Лемківщини в 
США, Об

1

єднання Лемків Канади, Об
1

єднання Лемків Польщі, Союзу Ру
синів Укра·інців Сербії, Союзу Русинів Українців Словацької Республіки, 
Всеукра·інського товариства ''Лемківщина'7 • Зокрема: Марк Гаванський, 
Андрій Хомик (США), Андрій Ротка, Андрій Сподарек (Канада), Павло 
Богдан, Віктор Бандурчин (Словаччина), Василь Шлянта (Польща), Бог
дан Виславський, Велимир Паплацко (Сербія), Степан Майкович, Олек
сандр Венгринович, Ігор Дуда (Укра·іна) та інші. З вітальним словом і 
благословенням до учасників звернувся о. - ректор УКУ Богдан Прах. 
На засідання прибули запрошені: голова ''Молодої Лемківщини

1

' у Льво
ві Микола Крупей та екс-голова МЛ Богдан Сиванич, молоді лемки з 
Польщі (Григорій Суханич), з Сербїі (Тарас Чапко) та інші; старійшина 
лемків України, член редколегії "Лемківського календаря

1

' Андрій Тав
паш; заступник голови лоа ''Лемківщина17

1 помічник голови СФУЛО Ми
рослав Дмитрах та інші. 

Президія СФУЛО розглянула звіти Голови СФУЛО та голів Суб
1

єктів 
федерації за 2018 рік, затвердила План заходів на 2019 рік, зокрема, при
урочених 75-м роковинам початку депортації етнічних українців з Поль
щі, та низку інших назрілих питань. Докладніше з роботою засідання 
Президії СФУЛО можна ознайомитися на сайті СФУЛО. 

Ярослава ГаликJ 
Голова Світової Феgерації Українських Лемківських Об)єgнаньJ 

Джерело: https://www.facebook.com 
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УКРАЇНСЬКА ДЕЛЕГАЦІЯ ВШАНУВАЛА ПАМ'ЯТЬ 366 УКРАЇНЦІВ, 
ВБИТИХ У ПАВЛОКОМІ 

2 березня 2019 р. делегація зі Львівщини, Івано-Франківщини, Терно
пільщини помолилась на місці спочинку 366 українців села Павлокома. 
Таким чином українці демонструють усьому світу, що добре пам

1

ятають 
історію, навчені історією і повинні з неї робити висновки. Про це заявив 
голова Львівської ОДА Олег Синютка, повідомляє ЗІК. ((Тільки тоді, коли 

ми будемо єдині, сильні, нас будуть поважати і рахуватись з нами
1

', - на
писав Олег Синютка. Голова ЛОДА закликав поляків впорядкувати місця 

. . . . . . .. .. . .. . . .. 
спочинку ус1х укра1нц1в, що похован1 на територ11 нин1шньо1 польсько~ 

держави. l(Пам1ять про невинно убієнних викарбувала не лише на ка-
• 

мен1, а у наших споми-

нах та серцях'
1

, - додав 
очільник Львівщини. 

Як відомо з історії, у 
ці дні у 1945 році відділ 
польської Армії крайо-

... . . . 

во1 п1д кер1вництвом 

поручника Юзефа Біса 
(псевдо - Вацлав) ра
зом з групами навко-

. . . 
ЛИШНІХ ПОЛЬСЬКИХ СІЛ 

напали на село Павло

вому. Підрозділи поль
ської армії крайової розстріляли 366 українців разом із о. Володимиром 
Лемцьом. Не вбивали хлопчиків до 5 років і дівчат до 7 років. Врятува
лись лише 36 українців. Три великі ями, наповнені тілами вбитих, стали 
.. . . . 
ІХНІМИ СПІЛЬНИМИ могилами. 

Суперечки щодо питання встановлення пам
1

ятника жертвам Павло
коми, а особливо щодо напису на ньому, тривали досить довго. Рішення 
тривалий час блокували мешканці села. Нарешті 13 травня 2006 року 
у Павлокомі відбулося урочисте відкриття пам

1

ятника, у якому взяли 
участь президенти України та Польщі - Віктор Ющенко і Лех Качин
ський. На кам

1

яному хресті (за первісним задумом це мала бути фігура 
жінки з дитям на руках, але поляки не погодилися) написано: ({Вічная 

пам
1

ять 366 жертвам, трагічно загиблим 1 - 3 березня 1945 року в селі 
Павлокома

11

• На жаль, не вказано, що вбиті були - українці, і від чиїх рук 
вони ({трагічно загинули11 • 

http:/ /umo/oda.kyiv.ua/number/0/2006/130976/?fbc/id=lwAROtaFUW 
s4oMAwXeWsbYsgWhuyJ8HjVkXARySLgmpGsgfZGRVUGhzURfCvl 
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ВШАНУВАННЯ ПАМ'ЯТІ о. МИХАЙЛА ВЕРБИЦЬКОГО 

Фото Ярослава Данила 

4 березня 2019 р. у Львові вшанували 204-ту річницю від дня наро
дження о. Михайла Вербицького, українського композитора, хорового 
диригента, священика УГКЦ, громадського діяча, автора музики держав
ного Гімну України l(Ще не вмерла Україна11 покладанням квітів до його 
пам

1

ятника. У заході взяла участь делегація ЛООВТ l(Лемківщина
1

', Голо
ва Степан Майкович; члени Товариства l(Надсяння1' - Голова Соломія 
Риботицька; Товариства l(Любачівщина1' - Голова Богдан Парадовський; 
Об

1

єднання товариств депортованих укра·інців l(Закерзоння'', Голова -
Володимир Середа. Присутні виконали Гімн України, при тому не лише 
перший куплет, а на усі слова вірша Павла Чубинського. Тут слід нагада
ти, що скульптори пам'ятника о. Михайлові Вербицькому - відомі львів
ські митці Володимир та Андрій Сухорські, лемки за етнічним корінням. 

Ярослава ГАЛИК 

ЗАХОДИ ПО ВІДЗНАЧЕННЮ 75-х РОКОВИН ВІД ПОЧАТКУ 
•• • 

ДЕПОРТАЦІІ, В МОНАСТИРИСЬКАХ 

9 березня 2019 року. Відбувалися в Монастириськах на Тернопіль
щині заходи, приурочені до відзначенню сумних 75-х роковин від почат
ку депортації лемків з одвічних етнічних земель, а також до 205-ї річниці 
з дня народження Т. Г. Шевченка. Розпочалися заходи відкриттям фо
товиставки {(Обличчя Лемківщини

11

, а також нових експозиційних залів 
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у Музеї лемківської культури (директор Віра Дудар-Дидина). У заходах 
взяли участь голова Тернопільської ОДА Степан Барна, представники 
обласної та районної влади, Монастириської громади, народний депу
тат України Микола Люшняк, священики УГКЦ, зокрема о. - митрат всіх 
лемків України Анатолій Дуда, голова СФУ ЛО Ярослава Галик, голова 
ВУТЛ Олександр Венгринович, делегація лемків з Івано-Франківщини на 
чолі з головою лемків Прикарпаття Оксаною Данилів, голова лемківсько
го Товариства Києва Михайло Мацієвський, представники депортова
них з Холмщини, Надсяння, Західної Бойківщини, широка громадськість 
Тернопільщини і Монастириськ, а також дитячі художні колективи (Греч
ні фраїрки'

1 

та ін.). Треба відзначити, що відновлення музею відбувається 
за активної підтримки Тернопільської ОДА. 

Після відкриття виставки в центрі м. Монастириська відбулося по-
• • 

кладання кв1т1в до велич-

ного пам'ятника Тарасу, 
звучали ((Думи мої11, ((Реве 

та стогне Дніпр широкий
11 

• • 

у виконанн1 лемк1вського ~~~~~ ... ~~ ... 1 ь.·•" хору, читали вірші Шев- ~і 

ченка. На завершення 

заходів в Музейному 
ком пл екс і ((лем кі вськ е 

село
11 

в урочищі Бикова 
неподалік від Монасти

риськ було закладено і 
. ..., 

освячено мемор1альнии 
• • • 

кам1нь, на м1сц1 якого 

буде побудовано новий 
сучасний корпус - Музей 
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лемківської культури ''Святиня і твердиня лемківської пам'яті
11

• Цей му
зей буде першим у запланованому великому комплексі 1 який має стати 
Лемківським архітектурним скансеном - музеєм під відкритим небом. 
Під будівництво музею виділено близько 20 га землі 1 створено проект 
музею1 який був представлений групою архітекторів1 та заплановано від
повідні кошти під будівництво. 

ЛЕМКІВСЬКЕ ПИСАНКАРСТВО 

Траgиційна лемківська писанка 
в Чорткові. 

Світлини з gопису 
Тетяни Лужинськоі~ СФУЛО / 

SFULO (Світова Феgерація Укра
їнських Лемківських ОбJєgнань) 

14 квітня 2019 р. в Світлиці (м. Тернопіль) відбулося засідання ЛЕМ
КО - КЛЮБ ''МОЯ ХЬІЖА11

1 секція ''БАБИН КУФЕРОК
11

• Писали писанки1 
спілкувалися 1 слухали порад майстрині Тетяни Семенець1 бавилися як 
дорослі 1 так і діти 1 що завітали у Світлицю. 

Ярослава Галик, 

Голова Світової Феgерації Українських Лемківських ОбJєgнаньJ 
Джерело: https://www.facebook.com 
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ПРЕЗИДІЯ СФУЛО В УКРАЇНІ: ПРИКАРПАТТЯ-ТЕРНОПІЛЛЯ 
31.07-4.08.2019 р. 

З ініціативи й на запрошення голови СФУЛО Ярослави Галик з 31 лип
ня по 4 серпня (включно) 2019 р. на Прикарпатті і Тернопіллі перебувала 
велика іноземна делегація Світової федерації українських лемківських 
об'єднань, до складу якої входили члени Президії СФУЛО: від Органі
зації оборони Лемківщини в США - Андрій Хомик, голова Фундації до
слідження Лемківщини в США; від Об'єднання лемків Канади - Андрій 
Ротка; від Об'єднання лемків Польщі - Стефан Клапик, заступник голови 
СФУЛО по європейському континенту, голова ОЛП, Василь Шлянта, На

талія Гладик; від Союзу русинів-українців Словацької республіки - Павло 
Богдан, голова СРУСР, та Віктор Бандурчин; від Союзу русинів-українців 

Сербії - Вели мир Паплацко, від Української громади Республіки Хорва
тія - Іван Семенюк. Всеукраїнське товариство "Лемківщина" представ
ляли члени Президії федерації Олександр Венгринович, голова ВУТЛ, 
Степан Майкович, голова Львівської обласної ГО "Лемківщина" та Софія 
Федина, екс-голова СФУЛО. 

Програма перебування делегації СФУЛО в Україні була чітко визна
ченою та насиченою. Відповідно до Програми, члени Президії СФУЛО 31 
липня прибули до Івано-Франківська, де мали можливість ознайомитися 
з чудовим прикарпатським містом. 

1 серпня для них була організована екскурсія для ознайомлення з 
Прикарпаттям та Карпатами (Яремче-Буковель). 

Потім в Івано-Франківську з ініціативи голови СФУЛО Ярослави Галик 

відбулася дружня зустріч членів Президії Світової федерації українських 
лемківських об'єднань з керівниками міста, лемківською молоддю та 
правлінням лемківської спільноти міста та області, яку відкрила голова 
федерації. В рамках зустрічі відбувся симпозіум "Лемківська спадщина. 
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Єднання поколінь", співорганізаторами якого виступили ГО "Молода 
Просвіта Прикарпаття", голова Евгенія Бардяк, та СФУЛО (Я. Галик), які 
були модераторами заходу. В заході взяли участь: Олександр Левиць
кий, заступник міського голови Івано-Франківська, начальник відділу 

міжнародних зв'язків міста Уляна Басараб-Ганчак, головний спеціаліст 
відділу міжнародних зв'язків Галина Лідиховська, делегація від Орга
нізації оборони Лемківщини в США (керівник А. Хомик), делегація від 
Об'єднання лемків Канади (керівник А. Ротка), делегація від Об'єднання 
лемків Польщі (керівник В. Шлянта), делегація від Укра1нсько1 громади 
Республіки Хорватія (керівник І. Семенюк) , голова Обласно~ ГО "Лем
ківщина" О. Данилів, голова місько1 ГО "Лемківщина" Л. Шафран, члени 
правління, молоді лемки Львова та Івано-Франківська, виконавці лемків

ського фольклору. 
Молодь вітали заступник мера міста Олександр Левицький, члени 

Президії СФУЛО Андрій Хомик, Андрій Ротка, Василь Шлянта, Іван Се

менюк. Обговорювалася проблема створення міжнародно~ молодіжноі 
організаціі в рамках СФУЛО, метою яко1 є передача від старших поколінь 
лемків пам'яті про чудовий край предків Лемківщину, про самобутню 
культуру найзахідніша~ гілки укра1нського народу- лемків. Задля цьо

го назріло питання створення "Молодо~ Лемківщини" на Прикарпатті і 
о8єднання молодих лемків в регіональну організацію. У жвавій дискусії 
взяли участь практично всі учасники зустрічі, зокрема, молоді лемки На

талія Гугіль, Микола Крупей, Ніна Савків та інші. 
2 серпня делегація СФУЛО відбула на Тернопілля до Зарваниці, де 

ознайомилася з величним духовним центром УГКЦ, з Укра1нським Єруса

лимом. В полудень учасники делегації прибули до міста Монастириська. 
Тут відбулося 5-те засідання П резиді1 СФУЛО після останнього Кон

гресу федерації під головуванням голови СФУЛО Ярослави Галик, в 
якому, крім членів Президії СФУЛО, були запрошені представники низ
ки лемківських організацій. Були розглянуті питання про роботу спілки 
у І півріччі 2019 р. (доп. голова СФУЛО та голови Суб'єктів федераціІ), 
про заходи до 75-1 річниці початку депортаціі (голова СФУЛО), про збе
реження культурно~ спадщини Лемківщини (доп. директор Музейного 

комплексу "Лемківське село" Віра Дудар-Дидина) та вирішувалися різні 
організаційні питання. Відповідно до Порядку денного було розглянуто 
близько десятка важливих питань для координації діяльності федерації 
та нових напрямів співпраці. Наступне засідання Президі1 СФУЛО пови

нно відбутися в Новому Саді (Сербія) навесні 2020 року. 
Після засідання делегація СФУЛО побувала на відкритті молодіжноі 

"Ватрочки" на Ватряному полі. Голова СФУЛО привітала лемківське юна
цтво зі сцени фестивалю. 



33 ~ 

Після запалення головної l'Ватри
11 

фестивалю гості слухали дитячу кон
цертну програму, побували на презентаційній виставці матеріалів щодо 
будівництва музею l'Lemko S.V.I.T.11

, оглянули музейні будівлі та експозиції 
Ватряного поля, ознайомилися з Ярмаркою та фото зоною фестивалю. 
Увечері вони взяли участь в молодіжних Лемко-співах біля ватри. 

3 серпня гості ознайомилися з оновленими експозиціями музейного 
комплексу ('Лемківське село

11

, де науковий працівник музею провела для 
• 

них екскурс1ю. 

Об 11 год. делегація СФУЛО великою колоною під прапорами своїх 
держав на чолі з прапором України пройшли урочистою ходою разом 
з багато численними учасниками ХХ Всеукраїнського - І Міжнародного 
фестивалю лемківської культури l'Дзвони Лемківщини11 та взяли участь 
в покладанні квітів до пам

1

ятника Т. Г. Шевченку, пам
1

ятника-меморіалу 
['Борцям за волю України

11

, пам1ятного знака жертвам депортації, фігури 
Покрови Пресвятої Богородиці, в поминальній панахиді в пам

1

ять жертв 
••• 

депортац11. 

' 
Потім делегація прибула 

на урочисте відкриття фес
тивалю в урочище Бичова на 

Ватряне поле. Всі члени Пре
зидїі на чолі з головою СФУ

ЛО зі сцени вітали учасників 
і організаторів фестивалю. 
Делегація ОЛП (Клапик С., 
Шлянта В., Гладик Н.) вручи
ла голові СФУЛО нагороду 
''Вірний предкам

11 

за вагомий 
• 

внесок у захист прав людини 1 розвиток сусп1льно-культурного життя лем-

ків України після депортацій 1944-1951 рр. та плідну дослідницьку роботу. 
В рамках Міжнародного фестивалю l'Дзвони Лемківщини

11 

відбулася 
презентація пам

1

ятної меда
лі до 75-х роковин початку . . .. . ... 
депортац11 етн1чних укра1н-

ців з Лемківщини, Холмщи
ни, Надсяння, Любачівщини, 
Підляшшя, Західної Бойків

щини в 1944-1951 роках. 
Медаль представля-

ли Ярослава Галик, голова 

СФУЛО, і автор логотипу 
. . ..... 

медал1, ВІДОМИИ художник 
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Андрій Хомик з США, походженням з Лемківщини, переможець міжна

родного конкурсу СФУЛО. Медаль виготовлена з ініціативи і за клопо

танням СФУЛО. Тираж - 300 штук. 
Пам'ятна медаль викарбувана для увіковічення пам'яті про злочинну 

трагедію депортації етнічних українців Закерзоння з їхніх одвічних зе

мель. Вона є монетоподібним жетоном діаметром 50 мм, виготовленим 
з латуні. Медаль створена з допомогою патинування на державному під

приємстві "Львівське спеціальне конструкторське бюро" "Топаз", дирек
тор Володимир Цьвок. 

На медалі в центрі зображено темний хрест як символ руїни всьо
го Закерзоння, на фоні якого - білий журавель з розгорнутими крильми 
для лету, який прагне повернутися додому до рідного краю. Але обвитий 
колючим дротом насильства, не може побороти зло вигнання. Внизу -
"1944-2019". По колу жетона - "75-ті роковини від початку примусового 
виселення українців з етнічних земель Закерзоння". На звороті медалі 
посередині витиснуто: "75 літ пам'яті", внизу - "1944-2019". По колу вка
зано українські історичні землі, з яких виселили корінне українське насе

лення, у вигляді напису: "Лемківщина, Холмщина, Надсяння, Підляшшя, 
Західна Бойківщина, Любачівщина". 

Голова СФУЛО вручила всім членам Президії федерації ці пам'ятні ме
далі в знак вдячності за велику працю, яку вони провадять у світі задля 

відновлення пам'яті про ці злочинні історичні події кінця 11 Світової війни. 

Гості мали теплу зустріч з духовенством Тернопілля, представниками 

обласної, районної та міської влади, керівниками та членами численної 
лемківської спільноти. Також мали нагоду насолоджуватися чудовою 

концертною програмою художніх аматорських колективів та виконав

ців, взяти участь в презентації кіноматеріалів, виставки "Обличчя Лем-
. " ювщини , тематичних конкурсах тощо. 

Делегація СФУЛО ознайомилася з містечком народних промислів 

Лемківщини, традиційною лемківською кухнею, лемківськими експози

ціями кожного району Тернопілля і майстер-класами на території музей

них приміщень. 
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4 серпня гості взяли участь у Подячній недільній Службі Божій, яка 
відправлялася на фестивальній сцені з участю владики. 

Потім вони продовжували брати участь в фестивальних заходах до 
закриття фестивалю. 

Яроаrава Г алик, 

Голова Світової Феgерації Українських Лемківських Об)єgнаньJ 
Джерело: https://www.facebook.com 

Марія rорбаль 
ВІТАННЯ ВО-ЛІТНЬОМУ ЮВІЛЯРУ 

11 серпня 2019 р. у Лемківській церкві св . Во
лодимира і Ольги у Львові по завершенні Святої 
Літургії отець Анатолій Дуда від усієї лемківської 

• • • 

громади щиро в1тав засновника I довгол1тнього 

керівника ((лемковини)] Івана Максимовича Куш-

ніра із його 80-літтям. Окрім ювілейного адресу, 
яке вручила глибоко поважаному Маестро також 
довголітня учасниця ((Лемковини)1 Ольга Мацієв-

ська, отець Анатолій Дуда вручив пам'ятну медаль 
до 75-х роковин початку депортації етнічних укра
їнців з Лемківщини, Холмщини, Надсяння, Люба-

/ван Кушнір чівщини, Підляшшя, Західної Бойківщини в 1944-
1951 роках. 

Коли Ювіляра вітали - він був розчулений, зворушений, окрилений, 
коли вручили пам

1

ятну медаль - по обличчі, всьому єству пробігла пе
чаль, біль, смуток. Така правда лемківського життя. 

Анgрій 
СухорськийJ 

90 років 

ВІТАННЯ 90-ЛІТНЬОМУ 

ЮВІЛЯРУ 

А 25 серпня 2019 р. 

отець Анатолій Дуда у Лем
ківській церкві св. Володи
мира і Ольги у Львові по 
завершенні Святої Літургії 

. . .. .. . .... 

в1д ус1є1 лемк1всько1 громади 
• • • 

щиро в1тав в1домого лемк1 в-

ського митця-різьбяра, а вже 
• • 

в поважному в1ц1 - церковни-

ка Андрія Сухорського із його 
90-літтям. Отець Анатолій та-

Марія rорбаль 

Пам)ятна меgаль 

go 75-х роковин 
••• 

початку gепортац11 
. .. . . 

етн1чних украІНЦІВ 
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кож вручив пам
1

ятну медаль до 75-х роковин початку депортації етнічних 
українців з Лемківщини, Холмщини, Надсяння, Любачівщини, Підляшшя, 
Західної Бойківщини в 1944-1951 роках. А церковний хор щиро, задушев
но свівав Многоліття славному синові Лемківської землі. 

ПАМ'ЯТНИЙ ХРЕСТ ''ЖЕРТВАМ НАСИЛЬНОГО ВИСЕЛЕННЯ 
ЕТНІЧНИХ УКРАЇНЦІВ З ЗАКЕРЗОННЯ В 1945-1946 рр.'' 

. 

25 серпня 2019 р. в с. Високе Мо-
настириського р-ну Тернопільської 
обл. був освячений Пам

1

ятний хрест 
((Жертвам насильницького виселен

ня етнічних українців з Закерзоння в 
1945-1946 рр.11

• 
Хрест встановлений з великої лю

бові і пошани до пам
1

яті своїх предків 
. . .. . . . . 

та вс1х депортованих укра1нц1в з 1н1ц1-
• • 

ативи I на власн1 пожертви отця-ми-

трата Василя Заверача, пароха церк

ви Різдва Христового в с. Більшівці 
Галицького р-ну, а благоустрій біля 
хреста зробила громада. 

О. Василь Заверач є вихідцем з 
цього села, в якому замешкало багато 

. .. . . 
. укра1нц1в п1сля примусового виселен-

. .. .. . 
ня з р1дних укра1нських ~сторичних 

земель з Закерзоння. Велика багато
дітна родина о. Василя походить з 

Лемківщини: тато Петро Заверач - з Складистого повіту Новий Санч, а 
мама Аквелина - з сусіднього села Мала Ростока. 

На освячення Пам
1

ятного хреста й поминальну панахиду за жертва
ми депортацїі українців 1945-1946 років до УРСР зібралася велика сіль-

... . . 
ська громада, серед яких чимало депортованих та 1хн1х нащадк1в, парох 

. . . . ... 
с1льсько1 церкви, представники м1сцево1 влади, депутати. 

Пам
1

ятний хрест встановлено і освячено в селі Високе напередодні 
відзначення на державному рівні 75-х роковин початку депортації етніч
них українців З Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляш
шя, Західної Бойківщини у 1944-1951 рр. 

Ярослава rаликJ Голова Світової Феgерації Українських лемків
ських ОбJєgнаньJ Джерело: https://www.facebook.com 
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 5 липня 2019 р. NO 501-р Київ 

Про утворення Організаційного комітету та затвердження плану 
заходів з відзначення 75-х роковин депортації українців з Лемків
щини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, 
Західної Бойківщини у 1944-1951 роках 

1. Утворити Організаційний комітет з відзначення 75-х роковин депор
тації українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляш
шя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках (у складі згідно 
з додатком). Надати голові Організаційного комітету право затверджу
вати його персональний склад та вносити у разі потреби до нього зміни. 

2. Затвердити план заходів з відзначення 75-х роковин депортацїі 
українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, 
Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках, що додається. 

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, об
ласним та Київській міській державним адміністраціям забезпечити ви-

• 

конання плану заход1в, затвердженого цим розпорядженням. 

Прем'єр-міністр України В. ГРОЙСМАН 
Джерело: https://lemky.lviv. ua/?tag=deportatsiji-1944-1946 

•• •• 
КИІВ. ВСЕУКРАІНСЬКІ МЕМОРІАЛЬНІ ЗАХОДИ ДО 75-х РОКОВИН 

депертації українців з Лемківщини, Любачівщини, Надсяння, 
Холмщини, Південного Підляшшя, Західної Бойківщини 

ПОЧАТКУ ДЕПОРТАЦІЇ УКРАЇНЦІВ 

з Лемківщини, 
Надсяння, 
Холмщини, 
Півде н ного 
Підляшш я, 

Любач і вщини, 
Зах ідної 

Бойківщини 

9 вересня 2019 року випов
нюється 75 років від початку 
депортації українців з Лемків
щини, Надсяння, Холмщини, 

Південного Підляшшя, Люба
чівщини, Західної Бойківщини. 

У 1944 - 1946 роках, понад 482 
. .. .. . 

тисяч~ укра1нц1в примусово поза-

судова переселили до УРСР. Це 

брутально здійснили комуністичні режими СРСР і Польщі із застосуванням 
терору, репресій, конфіскації майна, обмеження політичних, соціальних, 
економічних і культурних прав людей. Виселяли українців у різні регіони 
УРСР - від Галичини до Причорномор'я, Слобожанщини та Донеччини. 
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У 1947 році тих українців, що відмовились виїжджати до СРСР, поль
ська влада в ході Акції l'Вісла17 депортувала на північ і захід Польщі. Впро
довж кількох місяців було депортовано майже 150 тисяч українців. 

Ще кілька десятків тисяч українців були позбавлені батьківських до
мівок під час обмінів прикордонними ділянками між СРСР та Польщею 
у 1948, 1951 роках. 

На вшанування 75-х роковин початку депортації Український інститут 
національної пам

1

яті спільно з партнерами 9 вересня 2019 року прово
дить Всеукраїнські меморіальні заходи до Дня Пам

1

яті українців - жертв 
примусового виселення у зв'язку 75-ми роковинами початку депортації 
українців з Лемківщини, Любачівщини, Надсяння, Холмщини, Південно
го Підляшшя, Західної Бойківщини у 1944-1951 рр. 

Понеділок, 9 вересня 2019 р. 10:00-13:00. Круглий стіл: {{Віgновлен
ня національної пам'яті про злочин тотального виселення українців -
автохтонів з історичних земель''. 

Віgкриття виставки {{ВИГНАННЯ. До 75-х роковин початку gепортації 
українців з ЛемківщиниJ ЛюбачівщиниJ НаgсянняJ ХолмщиниJ Півgенно
го ПіgляшшяJ Захіgної Бойківщини''. 

Адреса: Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 
вул. Володимирська, 60. 

15:00 - 16:00. Мітинг-реквієм та молебень біля Пам'ятного Хреста 
жертвам голоgомору та політичних репресій в Україні (поклаgання кві
тівJ панахиgа). 

Адреса: м. Київ, Алея Героїв Не

бесної Сотні, 3. 
Джерело: https://uinp. 

gov. ua/pres-centr /novyny / 
vseukrayinski-memorialni-zahody

do-75-h-rokovyn-deportaciyi
ukrayinciv-z-lemkivshchyny

lyubachivshchyny-nadsyannya-

9 вересня 2019 р. о 19.00 в при
міщенні Національного театру 
Франка відбудеться драма-концерт 
['Вигнані з раю

11 

в рамках відзначен

ня 75-роковин від початку депорта-
.... . .. .. . 

ц11 етн1чних укра1нц1в. 

https://www.facebook.com/ 
photo.php?fbid=237652003600000 

88:set=a. 
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ГАЛИНА БАРАНКЕВИЧ 
РЕЖИСЕР-ПОСТАНОВНИК - НАРОДНИИ АРТИСТ УКРАІНИ, 

ЛАУРЕАТ НАЦІОНАЛЬНО! ПРЕМІІ УКРАІНИ ІМ. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 
РОСТИСЛАВ ДЕРЖИПІЛЬСЬКИИ 
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''ВИРИВАЛИ З КОРІННЯМ'': У КИЄВІ ІСТОРИКИ РОЗПОВІЛИ 
•• •• 

ПРО ПРИХОВАНІ СТОРІНКИ ДЕПОРТАЦІІ УКРАІНЦІВ 

09.09.2019 

' w 

• 

... 
J, 

9 вересня 1944 року в Любліні комуністичні уряди УРСР та Польщі 
уклали угоду про 

11

взаємний обмін населенням
17

, який передбачав повне 
звільнення територій, які відходили до Польщі, від українців шляхом 
переселення "іх до УРСР, а етнічних поляків - з України до Польщі. Як 

наслідок - близько 700 тисяч українців втратили сво·і домівки та право 
повернутися на Батьківщину. 

Цій даті був присвячений круглий стіл: 
11

Вигнані з Батьківщини: від
новлення національно"~' пам'яті про злочин тотального виселення укра
:інців-автохтонів з історичних земель11, який відбувся в Київському на
ціональному університеті імені Тараса Шевченка. Участь у заході взяли 

• • • • '-' • • "* 

пров1дн1 1сторики, як1 заимаються досл1дженням ц1є1 теми, представни-

ки громадських організацій, культурних товариств та інших обjєднань 
депортованих, інші зацікавлені особи. 

({Цього року ми вперше віgзначаємо День пам)яті жертв gепортації 

українців з їхніх оgвічних земель. Це була випробувана тактика раgян
ської системи вирішення ({національних проблем)): за кілька місяців go 
того була організована gепортація чеченців) інгушів} понтійських гре
ків} кримських татар} інших нароgів. І українці стали черговою жертвою 
тоталітарного режиму. Ця сторінка історії лише стає набутком суспіль
ної свіgомості. Український інститут національної пам)яті багато про це 
говорив і писав} але є потреба говорити і gaлiJ бо goci багато хто плутає 
gепортацію з акцією ({Вісла)). Тому ми і наgалі буgемо проgовжувати ак
тивно поширювати правgу про ті пogiї)JJ - зазначив на відкритті кругло
го столу Голова Укра·інського інституту національно·і пам

1

яті Володимир 
В'ятрович. 
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У роботі круглого столу також взяли участь доктор історичних наук, 
професор, завідувач кафедрою історіі світового укра1нства Киівського 
національного університету імені Тараса Шевченка Володимир Сергій

чук, доктор історичних наук, професор, головний науковий співробітник 
відділу теорії та історії політично~ науки Інституту політичних і етнона

ціональних досліджень НАН Укра1ни Юрій Шаповал, доктор історичних 

наук, професор кафедри історії світового укра1нства Ки1вського націо
нального університету імені Тараса Шевченка Олександр Даниленко, 

доктор історичних наук, професор, декан історичного факультету Киів
ського національного університету імені Тараса Шевченка Іван Патриляк 

та інші відомі дослідники. 

Голова Світово1 федераці1 укра1нських лемківських об'єднань Ярос
лава Галик щиро подякувала організаторам за підтримку і увагу до ціє1 
теми, яка після стількох років замовчування нарешті вийшла в публічну 
площину, і вручила Івану Патриляку та Володимиру Сергійчуку подяки 

Світово1 федераці1 украінських лемківських об'єднань та пам'ятні медалі. 
Учасники круглого столу обговорили та прийняли за основу резолю

цію, в якій, зокрема, є такі пропозиції: 

· визнати насильницьке переселення укра1нців Польщі до УРСР, про
ведене у відповідності з угодою від 09.09.1944 р, актом геноциду укра1н

ського населення Закерзоння; 

· започаткувати державну програму відшкодування втрачено~ укра-
1нським населенням під час переселенськоі акції власності (виходячи з 
ринково~ вартості землі та нерухомості в Польщі); 

· започаткувати державну програму відновлення укра1нських культо
вих споруд, цвинтарів, пам'ятних місць у Польщі. 

· Остаточний варіант документа буде оприлюднено після доопрацю
вання. 

Також учасники круглого стола ознайомилися з виставкою "ВИ
ГНАННЯ. До 75-х роковин початку депортації укра1нців з Лемківщини, 

Надсяння, Любачівщини, Холмщини, Південного Підляшшя, Західно~ 
Бойківщини", яка відкрилася на третьому поверсі університету. 18 ба
нерних стендів у фотографіях, документах, картах та діаграмах розпо
відають історію найзахідніших частин украінського світу: Лемківщини, 

Надсяння, Любачівщини, Холмщини, Південного Підляшшя, Західно~ 
Бойківщини, які ще називають Закерзонням, а також передумови, хід 

та наслідки , депортацій. 

Джерело: https:j /uinp.gov. ua/pres-centr /поvупу /vyryvaly-z
korinnyam-u-kyyevi-istoryky-rozpovi/y-pro-pryhovani-storinky

deportaciyi-ukrayinciv?fbclid=lwAR3cmwYuy3ZG 
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ТЕРНОПІЛЬ. МОЛЕБЕНЬ ТА ПОКЛАДАННЯ КВІТІВ 

НА ВШАНУВАННЯ 75-ї РІЧНИЦІ ВІД ДНЯ ПОЧАТКУ ДЕПОРТАЦІЇ 
•• •• 

ЕТНІЧНИХ УКРАІНЦІВ З ІСТОРИЧНИХ УКРАІНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ 

Місце - пам'ятник жертвам депортацїі українців в 1944-1946 рр. 
та 1951 р. з Лемківщини, Надсяння, Підляшшя, Холмщини. 

(м. Тернопіль, бульвар Тараса Шевченка 
(навпроти центрального універмагу) 

8 вересня 2019 р. 13 год. УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ иПЕРЕМОГА17• 

ТО КП ((КІНОДНІСТЕР
11 

за підтримки Тернопільсько·і Облради, Терно
пільської ОДА, Музейного комплексу ((Лемківське село

17

1 Всеукраїнського 
Товариства ((Лемківщина11 презентує документальний фільм ((ОРНАМЕН
ТИ ДОЛ 1

17

• 

Після завершення фільму зустріч з авторами фільму: Степаном Градо
вим, Наталією Музичук, Володимиром Демковичем та Оленою Мудрою. 

https:j jwww.youtube.com/watch?v=ccJKwNYiJUo&feature=youtu. 
be&fbc/id=lwAR3pYujNlq-RhY9zXQ1vb4a6ds/N103C/UzawhCHMBeQcyltpO 

z7EHz5ZOO 

ЛЬВІВ. 10 вересня 2019 р. 
УРОЧИСТЕ ВІДКРИТТЯ ВИСТАВКОВОГО ПРОЕКТУ ''ВИГНАННЯ'' 

В Музеї етнографії та художнього про
мислу Інституту народознавства НАН Укра

·іни відбулося урочисте відкриття виставко
вого проекту ((ВИГНАННЯ - до 75-х роковин 

початку депортації українців з Лемківщини, 
Надсяння, Любачівщини, Холмщини, Пів
денного Підляшшя і Західної Бойківщини

17

• 
Це - банерна пересувна виставка, яка скла
дається з 18 банерних стендів, на яких у фо
тографіях, документах, картах та діаграмах . . ....., . . 
представлена 1стор1я наизах1дн1ших частин 

українського світу: Лемківщини, Надсяння, 
Любачівщини, Холмщини, Південного Під
ляшшя, Західної Бойківщини, які ще називають Закерзонням, передумо-

. . ' "' 
ви, х1д та насл1дки депортац1и. 

На відкритті з урочистим словом виступили: 
• Начальник відділу мистецтв департаменту з питань культури, на

ціональностей та релігій ЛОДА Василь Гладкий; заступник Голови Укра-
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їнського інституту національної пам'яті Володимир Тиліщак; співоргані
затор виставки, історик, представниця Інституту українознавства ім. І. 

Крип'якевича Юлія Артимишин; 
· перший Голова Товариства "Холмщина" Леонід Квітковський; 
· представниця кураторської групи виставкового проекту, старший 

науковий співробітник Інституту народознавства НАНУ Ірина Горбань; 
· модератор акції - керівник Музею, кандидат мистецтвознавства Ан

дрій Клімашевський. 

Виставка триватиме до 30 вересня. 
Джерело: Мар

1

яна СеньківІ 
https:j/www.facebook.com/photo.php?fbid=1335488303296006 

8:set=pcb.13354892532959118:type=38:theater 

ЛЬВІВЩИНА ВІДСВЯТКУВАЛА ЮВІЛЕЙ 
БОГДАНА-ІГОРЯ АНТОНИЧА 

5 жовтня цього року виповнилося 110 років віg gня нароgження 
виgатного українського поета, прозаїка, переклаgача, літературоз
навця, громаgського gіяча Богgана-Ігоря Антонича 

Зважаючи на вагомий внесок Богдана-Ігоря Антонича в національну 

та світову культуру, Верховна Рада України постановила відзначити цей 

ювілей на державному рівні, а Львівська обласна рада проголосила на 
Львівщині 2019 рік роком Богдана-Ігоря Антонича. 
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В БОРТЯТИНІ. Найбільш урочисто ювілей великого поета відзначи
ли на Мостищині, в селі Бортятин, де пройшли його юнацькі роки й де 

нині діє Музей-садиба родини Антоничів. Тут відбувалися різноманітні 
зустрічі, презентаці1, поетичні читання , майстер-класи, концертні дій

ства. Так, 4 жовтня, учні Дитячо~ школи народних мистецтв, що у Льво

ві, презентували виставку "Мистецькі візії Антонича" - понад тридцять 
робіт, намальованих під враженням прочитаних поезій Богдана-Ігоря 
Антонича. 

Літературно-мистецьке свято продовжилось в Бортятині і в неділю, 

6 жовтня. На подвір'~ Музею (колишньо~ плебанії, де мешкали батьки 
поета) парох місцево~ церкви Успіння Пресвято~ Богородиці УГКЦ отець 
Михайло Пецькович провів спільну молитву за мир в Укра1ні й роди

ну Антоничів. Опісля Народний ансамбль пісні і танцю "Лемковина" та 
чоловічий вокальний ансамбль "Стожари" чарували присутніх своім 
мистецьким умінням. Художники з Харкова, Одеси, Вінниці, Житоми

ра, Кропивницького, Львова презентували сво1 картини, які написали в 
околицях Бортятина на пленері "Я сказав хвилі: все тривай". Львівська 
мисткиня, заслужений діяч мистецтв Украіни Ірина Грицюк презенту

вала колекцію одягу, створену за лемківськими мотивами, а львівський 

писанкар Олег Кищак подарував музеєві колекцію лемківських писанок 

і оригінальних робіт, присвячених Б.- 1. Антоничу. 
У Музейній вітальні відбулись поетичні читання, у яких взяли участь 

студенти та викладачі Кропивницького Центральноукра1нського дер
жавного педагогічного університету імен і Володимира Винниченка. Для 

них і для усіх учасників свята приємною несподіванкою стала присут

ність і виступ великого знавця, пошановувача творчості Б.-1. Антонича 

львівського поета, письменника, дисидента і громадського діяча Ігоря 

Калинця. Саме завдяки йому ми сьогодні знаємо, де поко1ться прах 

великого поета на Янівському цвинтарі у Львові. А цього разу Ігор Ка

линець розповів присутнім про наречену Б.- 1. Антонича Ольгу Олійник, 

про її особисті заслуги у тому, що ми сьогодні знаємо біографію велико
го поета. 

На завершення свята міський голова Судово~ Вишні, до територі

ально~ громади яко1 входить село Бортятин, вручив грамоту завідую

чій Музеєм-садибою родини Антоничів Ользі Дядинчук - за ту плідну 
і справді потрібну й цікаву роботу, яку проводить музей упродовж де
сяти років. 

Джерело: http:j /leopolis.news/page/9047 /3//vivshchyna
vidsvyatkuva/a-yuviley-bogdana-igorya-antonycha-foto?fbc/id=lwAROzguz 

ug7k59fpmlqCKX1ccT 
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У ЛЬВОВІ. 5 жовтня 2019 року у Львові лемківська спільнота спільно 
з владою та громадою міста відзначила 110-річчя від народження Бог

дана-Ігора Антонича (1909-1937). Участь у заходав взяли голова Львів
ської обласної організації ВУТ "Лемківщина" Степан Майкович разом 
із заступниками Ярославом Козаком та Іваном Радем , поет та лауреат 

Шевченківської премії Ігор Калинець, народний депутата України Олег 

Синютка і заступник міського голови Львова Андрій Москаленко. Захід 

проходив у супроводі народного ансамблі пісні і танцю "Лемковина" та 
учні творчої школи Павла Табакова, які декламували вірші Антонича. 

Джерело: Тарас PagьJ 

https:j /www.facebook.com/groups/sfulo/?multi_permalinks 

"ЛЕМКОВИНІ" - 50 

З нагоди славного ювілею - 50-річчя створення Народного ансамб
лю пісні і танцю "Лемковина" Світова федерація українських лемківських 
об'єднань сердечно вітає всіх нинішніх та колишніх учасників, ведучих, 
художніх керівників, диригентів, хормейстерів, старост колективу та всіх 

.. . . 
тих, хто причинився чи продовжує причинятися до творчо~ дIяльносл 

цього направду подвижницького лемювського художнього колективу. 

Пісня для лемків стала тим неоціненним скарбом, який врятував 
Лемківщину від повної згуби . Спершу це сталося на виселенні в північ
но-західних землях Польщі , а потім і на виселенні в УРСР. Треба було 
мати тверду і відважну громадянську позицію, щоб у тяжкі часи глибокої 
радянщини заявити про створення лемківського колективу! Але пісня і 
любов до рідного краю перемогли, і 

11

Лемковина" впродовж півстол іття 
піднімала з забуття прекрасн і пісні й мелодії та гордо несла їх по всьо-

. . . 
му свIту, водночас показуючи красу лемювського строю, милозвучнIсть 
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- , .., І 
. -

. .. .. . . . 
лемк1всько1 гов1рки, ориг1нальн1сть 

звичаїв і традицій Лемківщини, гли
бину та самобутність рідної культури. 
Були зйомки у фільмах, видання пла-

праця. Але головне - були сотні і сотні 
. . . . ........ 

концерт1в, у яких кожна п1сня лунала життєстверджуючим г1мном р1дн1и 

Лемківщині . ('Лемковина
11 

- це гордість лемків Львівщини і всього світу, це 
наша чудова лемківська візитівка, це душа лемків. За півстоліття змінюва
лися покоління хористів та приходили нові керівники колективу. Художні 
керівники і диригенти різних періодів: Роман Кокотайло (1969-1970 рр.), 
Михайло Мокрецький, Тарас Матвіїв, Ігор Циклінський, 1975-1998 - Іван 
Кушнір, потім Роман Стефанко, Володимир Льорчак, Марія Мельник. 
Свою 50-ту весну, свою творчу зрілість ('Лемковина'

1 

стрічає з таланови-

о 
НАГОРОДЖУЄТЬСЯ 

Народний ансамбль 
• • • 

ПІСН1 1 танцю 

«Лемко вина» 

, ЗА ПОДВИЖНИЦЬКУ БАГАТОЛІТНЮ ТВОРЧУ 

ДІЯЛЬН ІСТЬ, ВАГОМИЙ ВНЕСОК У 

ВІДРОДЖ(ННЯ , З БЕРЕЖЕННЯ Й РОЗВИТОК 

УКРАі'НСЬКОЇ ЛЕМ КІ ВСЬКОЇ МУЗИЧНО-ПІСЕННОЇ 

КУЛЬТУРИ ТА З НАГО,ДИ 50-РІЧЧЯ СТВОРЕННЯ 

[ OJlOll.1 Світової Федераціі 

УкраїнськихЛемківа,ю1х06'єдиань Я. І. Галик 

"-.;;l~~e.XQ) 

"""" . . . 
тим хормеистером I художн1м кер1вником 

Юрієм Кондратенком, музичним керівни
ком Юрієм Ковальовим, балетмейстером 
Андрієм Кіяхом. Ведучий концертів - поет 
Богдан Пастух. 

Дозвольте засвідчити всім Вам глиба-
• 

ку шану та висловити сердечну вдячн1сть 

від лемків усього світу за Вашу неоцінен
ну працю, щире захоплення Вашою само

відданістю і самопожертвою, та побажати 
Вашому ансамблю нових високих творчих 
злетів і досягнень, найвищої професійної 

~ . . . .. 
маистерност1, великих усп1х1в та духовно~ 

наснаги на ниві відродження і збереження 
. .. .. .. . .. .. . .. 

укра1нсько1 лемк1всько1 музично-п1сенно1 
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культурної спадщини. Хай вона врожаїться повним пісенним колосом і 
хай повниться криниця Вашої творчої наснаги у невтомній праці задля 
нашої української держави, на добро людям і на п рославу Лемківщини! 

14.10.20197 Ярослава ГаликJ голова СФУЛО 

ДРОГОБИЦЬКЕ ТОВАРИСТВО ''ЛЕМКІВЩИНN.' 
ВІДЗНАЧИЛО СВОЄ 30-РІЧЧЯ 

В суботу, 26 жовтня 2019 р., в місько
му народному домі відбулася урочиста 
академія та концерт з нагоди 30-ї річни
ці заснування Дрогобицької організації 
всеукра·і нського товариства ил ем кі вщи
на11. Поблагословив цю визначну подію 

єпископ-пом і ч ник Самбі рсько-Дрого
би цької єпархії УГКЦ владика Григорій 
Комар та вручив для товариства грамо

ту від влади ки Я рослава П ри різа. 
Про історію та досягнення осередку 

в Дрогобичі розповів його голова Воло
димир Байса. Він зазначив, що першим 
головою осередку був Євген Федоронь
ко, наступним - Володимир Свірк, для 
відродження лемківської пісні були 
організовані дитячий хореографічний 

гурт иКалинонька11 та художній ансамбль иЯворина17 . Члени товариства 
беруть участь в різноманітних фестивалях, вшановують визначних лю
дей Лемківщини: Володимира Кубійовича, Богдана-Ігоря Антонича, 
Михайла Вербицького, Дмитра Блажейовського та інших. 

З вітальними словами до присутніх звернулись голова Світової феде
рацїі українських лемківських об'єднань Ярослава Галик, голова Львів
ської обласної організації Всеукраїнського товариства илемківщина17 

Степан Майкович, заступник голови Дрогобицької райдержадміністра
цїі Володимир Ханас, голова Дрогобицького міськрайонного осередку 
Союзу Українок Леся Процик. Цікава та змістовна концертна програма, 

• • • • • • • • 
де лунали лемк1вськ1 п1сн1, звучали в1рш1 та виконувалися запальн1 танц1 

не залишила нікого байдужим в залі. 
http://drohobych-rda.gav.ua/main/24784-drogobicke
tova ristvo-/emkvschi na-vdznachi /o-svoye-30-rchchya. 

html?fbc/id=lwAR3WaXnSXТA3aB 
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НОВИНИ З ЗАРУБІ 

........ 
ЛЕМКІВСЬКИИ ИОРДАН В КАНАДІ 

18 січня 2019 р . 
• 

лемк1вська громада 

Торонто зустрілася -
на Иорданській Свя-
тій Вечері. Отець-ми

трат Галадза посвя-
• • • 

тив воду I п1д г1тару 
• • 

засп1вав присутн1м 

кілька коляд. Голова 
Об1єднання лемків 
Канади Андрій Спо

дарек і член управи Богдан Чернявський урочисто вручили пану Мак
симу Маслею нагороду Світового Конгресу Українців - медаль св. Воло
димира Великого. За святвечоровими традиційними столами панувала 
родинна атмосфера теплого спілкування між лемками та до пізнього 
вечора лунали коляди і щедрівки на п рославу народження Ісуса Христа. 

Ярослава Галик) Голова Світової Феgерації Українських 
Лемківських О6

1

єgнань) Джерело: https://www.facebook.com 

Х З'ЇЗД ОБ'ЄДНАННЯ ЛЕМКІВ У ПОЛЬЩІ 

9 лютого 2019 р. 
у Горлицях (Поль
ща) відбувся Х ЗJізд 
Об

1

єднання Лемків у 
Польщі (ОЛ П). ЗJізд 

розглянув звіт Упра-
. ...., 

ви про зд1иснену 

роботу та визначив 
• • 

ОСНОВНІ напрями ДІ-
• 

яльност1 на перепек-

ти ву. У роботі зJізду 
на запрошення лем-
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ків Польщі взяла участь голова СФУЛО Ярослава Галик. Головою ОЛП на 
повторний термін обрано Стефана Клапика, який є також членом Пре
зидії СФУ ЛО. Сердечно вітаємо п. Стефана Клапика з обранням на цю 
відповідальну посаду, а також весь склад нової Управи ОЛП, і зичимо 

. .. . . . .. .. . .. . . .. .. . ... 
усп1шно1 прац1 задля розвитку ц1є1 засаднича~ орган1зац11 лемк1в-укра1н-

ців у Польщі, яка в цьому році відзначає 30 років свого створення. 
Ярослава Г алик1 

Голова Світової Феgерації Українських 
Лемківських О6

1

єgнань1 https://www.facebook.com 

ДО ВЕЛИКОДНІХ СВЯТ 

5-7 квітня 2019 р, на 
запрошення Голови Щецин
ського відділення Об'єднання 

~ українців у Польщі п. Івана 
Сирника мисткиня зі Львова 
Марія Янко приймала участь 
у Голеньовських Днях укра-
... . . 
1нсько1 куль тури, зокрема 

...., 

проводила маистер-класи з 
. . . 

писанкарства - лемк1всько1 

писанки - у містах Щецині, 

Голеньові та Старгарді. 
б квітня - майстер-клас для дітей з писанкарства у Щецині. 
7 квітня - майстер-клас з писанкарства для батьків. Щецинь. Щоб 

мистецтво не затратилось. 

Zwiqzek Ukrainc6w w Polsce1 oddziaf w Szczecinie1 Ма1-іуа Yanko1 

https://www.facebook.com 

Ось такі неймовірні 
• 

великодн1 паски готу-

вали українці Едмон
тона 12 квітня 2019 р. 
п ід егідою Української 

. . .. . ..... 
ЖІНОЧОІ орган1зац11. 

Ярослава Г алик, 

Голова Світової 

Феgерації Українських " 
Лемківських 06

1

єgнань1 
Джерело: https://www. 

facebook.com 



Свиgник. Свято 

в скансені 
1'0g 

хижи go хижи)). 
Русаля - Зелені 

свята з липо

вим gеревцем. 

15.06.2019. 
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СВИДНИК. РУСАЛЯ 

Ярослава Г аликJ Голова Світової Феgерації Українських 
Лемківських об)єgнаньJ https://www.facebook.com 

•• 
ВУЛИЦЯ УКРАІНСЬКА В ЗАГРЕБІ 

Вулиця Українська у За

гребі з'явилася на знак вдяч
ності, що в 1991 році Україна 

• 

:;:.нJІ . одн1єю з перших визнала не-

залежність Хорватії. До 10-ї 
річниці Незалежності України 
тут було посаджено каштан, 

· що символізує дружбу україн-
• • 

ського I хорватського народ1в, 

а також встановлене погруд

дя Тараса Шевченка (в 2015 
році). 

Логічно, що вулиця Укра-
.. 
1нська часто є центром гра-

. ..., 
мадських та культурних акц1и 

української громади. Зокрема 
. .. . . 

щороку в жовтн1 укра1нц1 тут 

святкують День Української вулиці, а також проводять заходи із вшану
вання пам'яті Кобзаря та українські фестивалі. 

Ярослава Г аликJ 

Голова Світової Феgерації Українських 
Лемківських об)єgнаньJ https://www.facebook.com 
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павло ЛОЗА 

У НЕІСНУЮЧОМУ ЛЕМКІВСЬКОМУ СЕЛІ ВРЯТУВАЛИ 

ЦЕРКОВНУ ДЗВІНИЦЮ 

Наше Слово, piqtek, 16 Серпень 2019 

Група любителів Низьких 
Бескидів врятувала історичну 
церковну дзвіницю ХІХ століт-. ,._, 

тя в1д повного руинування в 

неіснуючому селі Поляни-Су
ровичні. У тижневику ми (газ. 
Наше Слово) неодноразово пи
сали про збірку грошей на за-

... 
вершення проекту реставрац11 

споруди. 

Справа стосується села По

ляни-Суровичні у гміні Команча, яке сьогодні є долиною, де ніхто не 
живе. А воно до 1946 року нараховувало більше тисячі мешканців (май
же самих лемків). У селі була дерев'яна греко-католицька церква Свято
го Архангела Михаїла з окремою дзвіницею. 

Ця дзвіниця - єдиний об'єкт, який нині свідчить про існування 
села. Протягом багатьох років дзвіницею ніхто не цікавився. Її могло 
не бути, але у варшавському туристичному середовищі народилася 
ідея її відбудови. 

З 2012 року цей об'єкт, власником якого є Братство греко-католиць
кої молоді "Сарепта

11

, поетапно відновлювався. Вдалося відремонтувати 
знищені мури дзвіниці (основні праці виконало товариство "Магурич

11

) 
та споруджено тимчасовий дах. Останнім етапом робіт було встанов-

• • 

лення купола на дзв1ниц1. 

Нагадаємо, що довгі місяці автори проекту шукали зображення спо
руди, щоб відновити її так, як вона виглядала до виселення. Зрозуміти, 
як це мало бути, допоміг один із нащадків лемків Богдан Зятик. його ро
дина мешкає у Львові. Львів

1

янин у 2017 році знайшов єдине достовір
не зображення споруди - оригінальний малюнок 1926 року української 
малярки Олени Кульчицької. _ 

https://www.nasze-slowo.pl/news/u-neisnuyuchomu-lemkivskomu
se/i-vryatuvali-czerkovnu-dzviniczyu/?fbc/id=lwAR1b40kHBvQyx_ 

eC4hjoXs Т d SG 5На T2QmJ PgkyEOa25 
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ПАМ'ЯТНИК КИЇВСЬКІЙ КНЯЗІВНІ Й КОРОЛЕВІ ФРАНЦІЇ 
•• 

АННІ ЯРОСЛАВНІ У БЕЛЬГІІ 

12 жовтня 2019 р. в місті Арлон, Бель
гія, на площі Елізабет відбулось урочисте 
відкриття пам

1

ятника киІвській князів
ні й королеві Франції - Анні Ярославні. 
Цей захід є частиною проекту ((Шлях Ко
ролеви11, що передбачає встановлення 
пам

1

ятників Анні Київській вздовж усьо
го шляху, який вона подолала від Києва 
до Парижа. 

Співавтор пам
1

ятника й куратор 
фестивалю ((Anne de Kyiv Fest11 Федір Ба
ландін зазначив: ((Головна ідея 1 яку ми 

.. 
намагаємося донести укра1нцям, - ми 

не вступаємо в Європу, ми до неї по

вертаємося. У цьому сенсі постать Анни 
Ярославни найбільш показова, а її бать-
ко, Ярослав Мудрий, був одним з перших євроінтеграторів в історії 
Україн и

11

• 
Недарма ж Ярослава Мудрого прозвали ((тесть Європи

11 

- семеро 

його дітей були видані заміж й одружені з різними європейськими до
мами. Сина Ізяслава він одружив із польською принцесою Гертрудою. 
Святослава - із австрійською принцесою Одою. Дружиною Всеволода 
стала грецька царівна, німецька принцеса була дружиною Юрія. Сво
їх доньок - Єлизавету, Анастасію, Агату й Анну віддали за норвезького, 
угорського1 англійського й французького королів. Завдяки цим шлюбам 
українська культура ширилася Європою. Від династичних союзів наро-

. '-' 

дилося чимало видатних ~сторичних постатеи, в жилах яких текла кров 
• 

наших пращур1в. 

В рамках проекту цьогоріч в столиці Індонезії Джакарті презентува
ли пам

1

ятник Анні Ярославні. Минулоріч скульптуру Анни Київ подару
вав французькому місті Тулуза на знак побратимських зв

1

язків, які єдна
ють міста з 1970 року. 

https://ua іп. press / .. /belgiyi-podaruyut-skul pturu-a п пу-уа ros ... 

Інформацію поширила Ярослава rаликJ 
Голова Світової Феgерації Українських Лемківських обJєgнаньJ 

Джерело: https://www.facebook.com 
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ЛЕКЦІЯ В ХОРВАТІІ УКРАІНСЬКОГО ВЧЕНОГО 

ПРО БІЛИХ ХОРВАТІВ 

Вчений зі Львова Орест Корчинський перший зліва 

23 жовтня 2019 р. в Загребі (Хорватія) відбулася лекція {(Стільське 
городище з 8 п.о 1 О століття в контексті історії та куль тури Великої (Білої) 
Хорватії

11

• Лекцію про лемківську праісторію прочитав учений зі Львова 
Орест Корчинський. Перш ніж розпочати лекцію1 його хорватські друзі 
Лідія Баюк, Юрій Відмарович, Бісерка Голеш Гласнович та Борис Гралюк, 

• • 'V 

як1 також є 1сториками, археологами та письменниками, ознаиомили 

присутніх і представили видатного гостя з України та його наукову пра
цю. У музичній частині програми професор Вікторія Куліковська вико
нала сольну пісню на гітарі '(Пам

1

яті епохи ренисансу
11

, а в дуеті з Яном 
Катрусею прозвучала українська пісня {(Ой, чий то кінь стоїть1'. 

Інформацію поширила Ярослава Галик1 
Голова Світової Феgерації Українських 

Лемківських 06Jєgнань1 
Джерело: https:/ /www.facebook.com 
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НАШЕЖ.ИТТJІ 

~======= 

Михайло СМЕРЕКАІ-ІИЧ 

ЛЕМКІВСЬКА СВІТЛИЦЯ 

Про побудову Лемківської Світлиці говорилося вже дуже давно. Зве
ликими труднощами було виготовлено проект Світлиці, погоджено місце 
під забудову, яке освятив настоятель храму святих Володимира і Ольги 

Робота по звеgенню Лемківської Світлиці 
у Львові на початковому етапі 

отець-мітрат Анатоль Дуда. 
Для того, щоб здійснити 
задумане, необхідно було 
зібрати відповідні кошти, 

• • • • • 

для закуп1вл1 матер1ал1в 1 
устаткування. Прихожани, 

• 
по МОЖЛИВОСТІ, жертву-

• 

вали деяк~ суми, що дало 
• • 

МОЖЛИВІСТЬ закупити ПІСОК, 

щебінь, цемент. Дошки для 
опалубки зібрали зі старих 
щитів. Першого серпня 
2017 року приступили до 

виготовлення фундамен
тів. Треба відзначити, що 
всі роботи виконувалися 
у формі толоки. Лемки по 
своїй натурі є творці, будів-

• • 
нич1, 1 серед прихожан на-

.. 
шо1 церкви таких виявило-

ся достатньо, щоб осилити 
ці об1єми робіт. Олексій За-. ..., ..., 

в1нськии - геодезист, прии-
• • • • 

шов з1 сво1м теодол1том 

(теодоліт - це геодезичний 

прилад для визначення 

напрямків, вимірювання горизонтальних і вертикальних кутів. - Прим. 
peg.), і від початку і до закінчення закладки фундаменту виконав всі не
обхідні виміри. Марко Володимир забезпечив будову бетономішалкою, 
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буром, лопатами, тачками. Кавка Михайло доставив щебінь і пісок до 
місця забудови. Із завзяттям на будові трудились Кордись Ярослав, Лег 
Микола, Копильчак Петро, Оберемський Ігор, Павельчак Павло, Нава
ляний Андрій, Бодак Богдан, Кушнір Ярослав, Дзюб Олег, Чернянський 
Іван, Лабик Володимир, Смереканич Михайло, Марко Володимир, За
вінський Олексій. На початку жовтня 2017 року останні фрагменти опа
лубки було розібрано, і фундамент був готовий для продовження бу
дівництва. На той час вже було зібрано деякі кошти для купівлі дерева. 
Постачальника знайшли в Яворівському лісництві, який порізав і допо

міг з доставкою лісоматеріалу. Для розвантаження і складування дерева 

ми оголошували про толоку, і на ній, крім перелічених учасників будови, 
активно працювали Бодак Степан, Русиняк Ігор, Курдило Роман, Пал

ко Ігор, Кидань Ярослав, Скільський Дмитро, Карпинець Йосип, Курса 
Михайло, Мільчук Кирило, а від родини Оберемських прийшов цілий 
десант в кількості семи чоловік, які дуже допомогли в розвантажуваль

них роботах. 
Всі пиломатеріали були заскладовані під навісами. До початку бу

дівництва дерево трохи підсохло, а 13 червня 2018 р. приступили до за
кладки підвалин Світлиці. Була сформована будівельна бригада, до яко1 
ввійшли: Іван Чернянський - головний майстер, Олексій Завінський, Во

лодимир Марко, Степан і Богдан Бодаки, Петро Копильчак, Олег Дзюб, 
Микола Сардига, Михайло Бешлей, Ярослав Кушнір. Керівництвом бу
довою, забезпеченням матеріалами та харчуванням займався я, Ми
хайло Смереканич. Деякі інструменти: потужну дриль, свердла різних 

діаметрів закупили , а пилки, сокири , молотки чоловіки принесли своІ. 

Спочатку робота йшла дуже важко, бо кожен хотів ту чи іншу операцію 
робити по-своєму, але з часом вдалося вгамувати всі пристрасті і все 
пішло на лад. 

24 червня 2018 р., після Служби Божоі, відбувся чин освячення забу
дови Світлиці. 11 провів настоятель лемківського храму свв. Володимира 
і Ольги отець-мі трат Анатоль Дуда-Квасняк. Взагалі будова йшла не дуже 
швидкими темпами, бо по ходу проведення робіт необхідно було пере
погоджувати деякі нюанси в проекті. Але, все ж, до кінця жовтня Світли

ця була накрита, і в такому стані вона перезимувала зиму. 
В 2019 р. продовжили будівельні роботи: настелили і прибили підло

гу, встановили вікна, в цьому нам допомогли Богдан Дубневич та Петро 
Писарчук, перерахували по 20.000 гривень, за що 1м велика подяка від 

всієі лемківськоі громади. Особливо хотілось би відзначити посильну 
допомогу в будівництві найстарших лемків - Дмитра rрацоня та Андрія 
Бодака, які, незважаючи на свій вік (обом вже далеко за вісімдесят), тру
дилися нарівні з набагато молодшими будівничими. 
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16 серпня 2019 р. була скликана чергова толока. Викопали траншею 
і проклали електричний кабель від розподільчого щита до Світлиці, 
встановили кінцеві пристрої і провели внутрішні роботи по освітлен
ню. До риття траншеї долучилися Іван Чернянський, Володимир Мар
ко, Степан і Богдан Бодаки, Микола Лег, Олексій Завінський, Ярослав 
Кушнір, Володимир Лабик, Кирило Мільчук, Андрій Наваляний, Євген 
Плакса, Ярослав Кидань, Ігор Заболотний, йосип Карпинець, Михай
ло Смереканич, до прибирання приміщень і приготування обіду долу
чилися і наші лемкині Тетяна Махніцька, Дарія Хім'як, Надія Янишак, 
Анна Ворожбит. 

l 

Вигляg Світлиці станом на осінь 
2019 року 

Рахунок для надсилання коштів: 

У 2020-му році пла

нуємо провести вну

трішні оздоблювальні 
роботи і капітальне 
накриття Світлиці, але 
для проведення вказа

них заходів бракує ко
штів, тому ЗВЕРТАЮСЯ 

.. 
ВІД ІМЕНІ ВСІЄІ ЛЕМ-

.. 
КІВСЬКОІ ГРОМАДИ 

до всіх небайдужих до 
• 

лемк1вських справ про 

спонсорську допомо

гу, бо Світлиця пови
нна стати осередком, 

де будуть проводитися 
• - виставки художник1в, 

..., . 
маистр1в вишивки, пи-

• 
санкарства, 1нших за-

ходів по збереженню 
• • •• 

1 розвитку лемк1 всько1 
культури і побуту. 

ФУНДАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛЕМКІВЩИНИ 
Львівська міська громадська організація 

ЄДРПУ - 20849157 
р/р 2600449175 ПАТ АКБ {'ЛЬВІВ11 

код 325268 
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Ярослав КОЗАК 

ВІДВІДИНИ РІДНИХ ЗЕМЕЛЬ 
•• • 

ПРО ПОІЗДКУ ДО СЕЛА БОСЬКО 21-22 ВЕРЕСНЯ 2019 р. 

Традиційно, вже 14-й рік, депортовані лемки, їхні діти та внуки з села 
Босько (нині Польща) провели 21-22 вересня храмове свято ((Різдва Пре
святої Богородиці'

1

, на якому взяли участь 115 чоловік, які прибули з 
України: околиць Самбора, Дублян, Золочева, Львова, Харкова, Сімфе-

• 

рополя та 1н. 

В суботу, 21 вересня делегацію зустрів війт села Босько, запросив від-
. . ...., ....... ~ . . . 

в1дати м1сцевии новостворении музеи, п1сля чого п1шли на м1сце, де сто-

яла церква ((Різдва Пресвятої Богородиці
11

. Біля фігури ((Пресвятої Бого
родиці11 отець Микола 

Костецький - парох 

Сяніцької Греко-като-
-. . 

ЛИЦЬКОІ церкви ВІД-

правив молебень. 
В неділю, 22 ве

ресня, отці Роман з 
Дрогобича та Мико
лай з Сянока, а також 
пробощ-ксьондз Анд
рій Гіль відслужили 
Службу Божу, на якій 
були не тільки лемки 
з України, але і місцеві 
мешканці села Босько. 
Були присутні члени 

. .. .. . 
м1сцево1 влади з в1-

йтом села - паном Маріушом Балабаном. Після Служби Божої відправ
лено панахиду за померлими нашими предками та посвячено могили 

предків на лемківському цвинтарі. Особливу увагу приділено біля могил, 
які рівно 80 років тому були першими жертвами Другої світової війни, в 
тому числі отцю-пароху Михайлові Величкові. Слід відмітити, що місцеві 

. . ..., 
мешканц1 пост1ино доглядають за цвинтарем. 

Після проведення заходів на цвинтарі війт села зробив прийом де
легації в Людовому домі, де згадали про 75-ту річницю депортації лем
ків-українців з їхніх земель, обмінялись планами про дальшу співпрацю 
між громадською організацією ((Бощани11 та місцевою владою. Сяніцький 
парох отець Микола Костецький висловився про підтримку проведення 
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таких заходів і в інших лемківських селах Польщі, щоб лемківські тради
цїі не забувалися. 

Зустріч супроводжувалася виступами-спогадами, враженнями від 
місць проживання їхніх батьків. 

З великими враженнями всі повернулися щасливо додому. 

Олексанgр ВОЛОШИНСЬКИЙ, 
Товариство ''ХолмщинаJJ 

100-РІЧЧЯ ТОВАРИСТВА ''РІДНА ХАТА'' 

На запрошення Українського товариства в Любліні чисельна делега
ція Львівського сусп іл ьно-кул ь турного товариства ''Хол мщи н а

11 

п ри йняла 
участь в урочистостях з відзначення 1 ОО-річчя Товариства ''Рідна Хата11

, 
які відбувалися в м. Холмі (Республіка Польща). Саме ця організація ві
діграла ключову роль в національному житті Холмщини та Південного 
Підляшшя у міжвоєнний період. Роки діяльності товариства (1919-1930) 
були часом найбільшого розвитку українського культурного життя на 
Холмсько-Підляській землі в новітню добу у мирний час. 

Дорогою до м. Холма (14 вересня 2019 р.) ми заїхали в село Верхо
вини Холмського повіту. В цьому селі польськими бандами 6-го черв
ня 1945 року, вже після завершення війни, було вбито, закатовано 194 
жителів цього села тільки тому, що були українцями. До меморіального 
пам'ячника жертвам були покладені квіти і запалені лампади. Спільною 
молитвою вшанували пам'ять невинних жертв. 
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Наступного дня зранку в Холмі молитовно вшанували пам'ять 
Прем'єр-міністра Української Народної Республіки Пилипа Пилипчука 
на православному цвинтарі. На його могилу було покладено квіти і за
палено лампади. Дальший наш шлях проліг до будинку1 де народився 
перший президент України Михайло Грушевський. Біля будинку з ме
моріальною дошкою були покладені квіти 1 а директорка Державного 
меморіального музею Михайла Грушевського у львові Марія магунь 
розповіла цікаві епізоди з життя родини Грушевських у Холмі . Вико
навши колективно наш Славень1 ми вирушили до православного хра
му Івана Богослова1 де хрестили Михайла Грушевського. На територїі 
храму1 біля пам'ятного хреста1 встановленого Українським товариством 
Михайлу Грушевському до 150-х роковин з дня його народження1 було 
покладено квіти і запалено лампади. В храмі І вана Богослова була від
правлена Божественна літургія і заупокійна молитва за провідних ді
ячів товариства ((Рідна Хата]). Після молитви урочистості з відзначення 
100-річчя ((Рідної Хати]) перемістились до Холмської публічної бібліотеки 
ім. Марії Пауліни Орсетті. 

Ювілейні заходи були організовані Українським товариством в Лю
бліні у співпраці з Почесним консулом України в Холмі 1 Холмською пу
блічною бібліотекою1 львівським товариством ((Холмщина])1 фундацією 
((Партнерство та співпраця11 (Холм) та Союзом українців Підляшшя. 

Важливим пунктом програми відзначень став науковий симпо
зіум 

11

Товариство ((Рідна Хата]) на Холмщині і Південному Підляшші 
1919-19301). Симпозіум1 який проходив у концертному залі бібліотеки 1 
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вщкрив та при впав присутнIх голова оргкомпету симпозIуму доктор 

Григорій Купріянович 1 який водночас є і головою Українського товари
ства та директором Підляського наукового інституту. з цікавими зміс

товними доповідями виступили: підляський історик Юрій Гаврилюк з 
Більська1 доктор Григорій Купріянович з Любліна1 професор Мірослав 
Шуміло з Любліна1 Віктор Місюк з Берестя і доктор Роман Висоцький 
з Любліна. 

В дискусії1 після доповідей 1 взяли участь заступник голови Львівсько
го товариства 

11

Холмщина)) Олександр Волошинський та директорка Дер
жавного меморIаль

ного музею Михайла 
Грушевського у львові 

Марія Магунь. 
По завершенні 

симпозіуму відбувся 
урочистий концерт з 

нагоди 100-річчя то

вариства 
11

Рідна Хата\ - . 
якии розпочався пIс-

нею 
11

М и холмщаки)) у 

виконанні хору 
11

Холм
щина)) Львівського 

суспIльно-культурного 

товариства 
11

Холмщи-
на)) під керівництвом 

Любомира Корінця. Виступила також вокальна група українського ан
самблю пісні і танцю 

11

Ранок)) з Більська на Підляшші під керівництвом 
Єлизавети Томчук. Хор 

11

Холмщина)) виконав характерні для холмської 
традиції твори 

11

Де ти згасла1 зоре ясна)) та пісню 
11

Живи любий Холме)). 
Виступ хору переплітався з поетичним словом львівського поета Богда

на Пастуха. 

Завершенням програми відзначень 100-річчя 
11

Рідної Хати)) стало мо
литовне вшанування пам'яті першого голови цього товариства Антона 
Васильчука біля його могили на кладовищі в м. Холмі . 

Холмські відзначення 100-річчя заснування товариства 
11

Рідна Хата)) 
стали знаком пам'яті про людей1 які 100 років тому1 у складних умовах1 
старалися знайти шляхи для праці для збереження рідної української 
культури 1 мови і традицій на Холмсько- Підляській землі. 
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Анна КИРЛАН 

ПОЇЗДКА В РІДНИЙ ЛИПОВЕЦЬ 

Приїхали упоряgкувати могили своїх преgків. Фото Анни Кирпан 

А ось вже й 21 травня! Дата визначена для поїздки заздалегідь, отож 
всі до мандрівки у Липовець вже готові. Бус із нащадками липівчан ви

їхав із Тернопільщини, з міста Золочева із самого ранку, а я, нелипівчан

ка і незолочанка, долучилась трохи пізніше - підсідаю до мандрівників 

на околиці Львова. А далі - курс на Хирів. 

Та чим ближче підУжджаємо до кордону з Польщею, тим більше псу
ється бадьорий настрій і у Галини Мудрик, яка подала ідею їхати та зі
брала всіх нас, - бо набігають сиві хмари, а потім таки пускається дощ. 
Та й прогноз невтішний - дощі та зливи! Ой, не вдасться нам під дощем 
зробити те, що задумали - поприбирати, почистити, покосити на старих 
цвинтарях у Липівці та Черемсі. Про впорядкування сільських некрополів 

мешканці цих сіл та їх нащадки, які входять до золочівської громадської 

організації "Родинне дерево", думали вже давно. Але саме тепер липів
чани згуртувалися, зібрали кошти на подорож, а тут - дощ! Ех, якщо би 
все залежало тільки від нас, то ми би зараз-таки й повернулися, але на 
нас розраховують польські друзі, адже акція прибирання цвинтарів - то 
наша спільна справа! Отож, нас чекають у "rутковій колибі" - екосадибі 
в Липівці, її господарі Марія і Яцек rутовські, вони є співорганізаторами 
цього доброго діла. 

І ось вже позаду державний кордон. Минаємо Сянок і робимо зупин
ку на трасі, яка веде від Сянока до Коросна, ус. Босько задля нашої Люби 
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Болкутович. Її тато і мама походять з Черемхи та Липівця, однак бать
ко, прикупивши землі, вирішив переселились у Босько. Що ж! Звичай
но, Босько, яке розкинулось на рівнині, дуже відрізняється від гірських 
лемківських сіл, тут газдувати можна було значно успішніше. Ось це й є 
причиною, чому після виселення лемків села Любиних батьків, положе-

. . ...., . . "' 
н1 у неширок1и г1рськ1и 

• • • 

долин~, спорожн1ли 1 
вже не заселювались, 

а у рівнинному Бось
ку, де проходить за-

• • 

л1зниця I автотраса, в 
• • 

ус1х лемк1вських хижах · 
оселились поляки. Нині 
воно є центром гміни 
• • 1 усп1шно розвиваєть-

ся, а Липівця і Черем- · 
хи фактично не існує. 
Приємно, що бощани -

• 

ВОНИ СЬОГОДНІ ЖИВУТЬ 

переважно в околицях 

Самбора - щиро гурту-
• 

ються, часто стр1чають-
• 

ся, систематично в1д-

відують Босько. З них 
варто брати приклад. 

Піднімаємось схо

дами на пагорб, що ви

• 

Церква Св. Миколая в Липівці} ge служили 
gigo і тато Б. -1. Антонича. У 1930-х її 

розібрали} бо була gуж~ стараJ аварійна. 
З фотоархіву Влаgека Максимовича} СШАJ 

www.lemko.org 

сочить над долиною: на ньому колись стояла церква. Звідси відкриваєть
ся прекрасний вид на село й околиці. Ось він, край лемківська·, землі ... 
Села на північ від Боська поступово спольщилися, на цій широкій долині 
все міцніше закріплювалися поляки, відтісняючи лемків у гори. Так лем
ківський материк поступово було розjєднано. На північ від Коросна утво
рився l(острів1}1 який згодом назвуть замішанським. А Вороблик Королів
ський, Вороблик Шляхетський, Босько залишились l(на іншому березі1}. 

У давньому містечку Риманів (колись - Романів) повертаємо на пів
день, ·,демо у курорт Риманів (Риманув-Здруй), а там ненадовго спиня

ємось, бо пора вже й на перекуску. До речі, курорт Риманів (як і сусід
ній курорт Івонич) годував таки лемків з навколишніх сіл: вони носили 
курортникам молочні продукти, лісові ягоди, гриби, а вправні майстри 
із сіл Волтушова і Балутянки продавали тут прекрасні сво·, різьблені ви
роби - і простенькі таці, й вигадливі шкатулки, і фігурні палиці, й фігурки 
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звірів та птахів, а то і людей, - звичайно ж, лемків. Але не хлібом єди
ним ... Риманів відомий тим, що спочатку саме тут, щоб спинити "ефект 
доміно" у переході лемківських сіл на православ'я, було створено осідок 
Апостольсько, Адміністрації Лемківщини - окрему структуру Греко-като
лицько, Церкви на лемківській землі (1934 р.). 

Дощ заважає оглянути старі дерев'яні вигадливо різьблені вілли і су
часну архітектуру. Із занепокоєнням поглядаємо на тоненьку річечку 
Табу, що стає все каламутнішою: певно, в горах лиє ще від ранку. 

Ідемо далі на південь угорським трактом, яким колись прямували 

торговці в Угорський край. Угорщина - а фактично угорська частина Ав
стро-Угорщини - простягалася вже від сучасного словацька-польського 

кордону. Дошно, Королик Польський, Королик Волоський, Шкляри, Да

льова ... Коло Дальови торгівці колись зрізали кут, щоб швидше дібра
тись у старовинне містечко Яслиська, а сучасна шосейна дорога веде 
просто у Дальову, а тоді повертає на схід на Яслиська - давно вже не 

місто, а таки село. Звідти угорський тракт веде на південь: Липовець, 
Черемха, перевал Бескид - він же кордон, а далі, через той Бескид

ський, Яслиський чи то Угорський перевал - називайте, як вам до впо

доби - дорога веде аж до містечка Межилабірці на Пряшівщині. 
Багато що було предметом торгу, але найбільше купці торгували ви

ном, яке везли сюди з Угорщини. Як то часто буває на кордоні, деякі хи
трі торгівці намагалися оминути митницю. От і проклали з Липівця через 

гори окружну дорогу- так званий "спиртовий шлях". Отож, Липовець і 
Черемха мають давню і цікаву історію, адже вони лежали на важливій 

торговій артерії. Де була торгівля, де був рух, там плив шляхом не лише 
товар, але й різна інформація. Інформаційним потоком приносило сюди, 
можливо, нові способи господарювання чи рецепти нових страв, але так 
само й новини, істор11 з цілого світу, казки, легенди, пісні й приказки. 

Отож, часто придорожня корчма виконувала функцію теперішніх ЗМІ ... 
Та подібно, як річки змінюють русло, так іноді стихає і рух на дав

ніх шляхах, коли поруч з'являється інша дорога, а пріоритетним - ін
ший напрям. Австрійська влада визнала дорогу через перевал Бескид 

неперспективною і всі кошти було кинуто на покращення паралельноі 
дороги через Дуклянський перевал. Отож, наприкінці 18 - на початку 

19 століття вже популярнішим стає альтернативний тракт, який поєд
нує Свидник і Дуклю, а угорський тракт, що провадив через Яслиська, 

робиться периферійним, другорядним. Яслиськам було дано ще один 
шанс: у 80-х рр. ХІХ ст. кружляла ідея побудувати тут-таки, паралельно 
цим бити шляхом, угорським трактом, залізницю, але Яслиська ним не 
скористалися, і залізничну лінію провели через Лупківський перевал. 

Через двісті років, як бачимо, яслиський тракт занепав остаточно, а 
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Липовець і Черемха взагалі зникли. Тимчасом дорога через найнижчий 
в цілих Карпатах Дуклянський перевал стала важливою міжнародною 

трасою, значення яко1 все зростає. 

Отож, нині від Яслиськ до перевалу тягнеться неширока, давно ремон

тована асфальтована дорога, переважно для туристів. Дорога, дорога ... 
Колись, щоб пускатись у далеку дорогу возом, варто було мати з собою 
трохи мазі для коліс. До І Світова~ війни мешканці села Липовець якраз 
і займалися мазярством - купували в Дуклі мазь, і розвозили її по ма

дярській стороні, себто по селах Пряшівщини. Інші возили "на Мадяри" 
продавати цибулю чи ще щось, ще інші липівчани ходили туди на жнива 
косити або зводити хати. Ще з кінця ХІХ ст. частина селян 1здила на заро
бітки у США та Канаду. Отож, не тільки через Черемху й Липовець ~хали 
подорожні, але й мешканці цих сіл самі пускалися в далекі кра1. 

Що ж лишилося від тих давніх часів, коли тут був такий жвавий рух, 
коли на возах лемківські фірмани везли токайське, у корчмах розпові
далися бувальщини й небилиці, а села на Яслиському тракті були справ
жніми живими лемківськими селами? Мабуть, лише вірші Антонича ... 

Кіптява свічка й ніж щербатий, 
червінна королева з карт. 
Змішалась ява з сном крилатим, 

і все неgійсне - ніч і чар. 

Тремтять уста на чарки вінцях 

і горло зgавлює віgчай. 

Корчмарю, сто gаю червінців, 

лиш місяця мені проgай! 

У Богдана-Ігоря Антонича "корчмарська~" тематики досить багато. 
Мабуть, тоді, коли він у дитячі роки жив у Липівці, угорський тракт, корч
ми, розбійники, контрабандисти - все це ще було живе у пам'яті меш
канців села, і через розповіді потрапило і в антоничеву поезію. 

Про gівчат і про купців 
оповіgає gавня повість. 

Крилата чарка у руці, 
жага і трунок гусне в крові. 

Червінці gзвонять на столі 

і місяць - найхмільніший келих. 

Схилився вечір go землі 
і срібним сяйвом ріки стелить. 
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Схилився вечір до землі а ми вже тут, на землі предків наших ман
дрівників, на землі Антонича, і нас щиро зустрічають у l'Гутковій колибі'1 • 
Можливо, декого здивує, що згадую Антонича у зв'язку із селом Липо
вець, бо загальновідомо, що поет народився в с. Новиця. Однак його 
батька, о. Василя Антонича вже наступного року перевели на іншу па
рафію -у сумнозвісну тепер Павлокому Березівського повіту. 1911 -1913 
року він вже служив знов на Лемківщині, у Мацині, а після цього якраз 
був парохом у Липівці. 1918 -1919 рр. отець Василь був на парафії у не
далекому від Липівця селі Ясель, а згодом, до 1927 р., служив ус. Волиці 
неподалік Сянока. 

Липовець у цьому переліку - це не просто чергова парафія, звідси 
походила дружина отця Василя Ольга, тут служив її батько, о. Миколай 
Волошинович, який помер у 1913 р. Дослідник біографії Б. І. Антонича 

Пам'ятник отцеві Василію Волошиновичt пароху села ЯсельJ 
братові Антоничевого giga. Фото Анни Кирпан 
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поет Ігор Калинець на підставі різних фактів слушно припускає, що пані 
Ольга з малюком не 1здила по тих всіх перелічених парафіях. Мабуть, 
майбутній поет все дитинство до вступу у сяноцьку гімназію пробув 
таки у Липівці. Звичайно, гостював і в татовому рідному селі Чертеж. 

Але туди імость Ольга із синочоком при1жджала зазвичай на місяць чи 

два, а основним місцем проживання був таки Липовець. 
Отож, дуже вірогідно, що більшість лемківських спогадів поета, які 

згодом переплавились у поезію, походять саме з Липівця і його око

лиць. До речі, уважний аналіз поезіі виявить: нехай і творчо переосмис

лені, але в ній постають таки краєвиди Липівця. То ж дякую тобі, поете, 
що ти зобразив і возвеличив це гірське село, бо нині можу його уявити 
лише з кількох фотознімків, і тво1х, Богдане, віршів . 

... Отож провінційний Липовець не був аж такою глухою провінцією, 
а його мешканці геть вже відсталими, хоч школа постала тут лише у 
1905 р. (до того у селі тільки три чоловіки вміли як слід писати й 
читати). 

Отця Миколая Волошиновича, діда Антонича, теж важко назвати ти

повим провінціалом. Родове гніздо Волошиновичів - Королик Волось
кий - знаходилось неподалік, цей рід дав багато поколінь священиків. 
Він навчався у Відні, і штудіював не лише теологію, але й хімію. Спочатку 

викладав хімію у Львівському університеті , а згодом, коли хімічні дослі

ди пошкодили йому на очі, був висвячений і служив у Липівці. 
А як же нині виглядає Липовець? Хати у Черемсі та Липівці було ро

зібрано або спалено, розібрано і дерев'яні храми. Єдині пам'ятки, які 
залишились по давніх мешканцях - придорожні каплички й хрести, а 

також декілька надгробків на цвинтарях. Окрім кількох, витесаних з ка
меню надгробків (один з них - пам'ятник на могилі брата Антоничевого 
діда), годі щось знайти у зелених хащах: давно зникли дерев'яні хрести, 
та й могильні горбочки поступово осіли. Там , де давним-давно мешкан
ці Липівця корчували ліси, ліс тепер наступає, сходить потрохи додолу 

схилами, природа бере своє. Орні поля перетворились у луки, подекуди 
поросли кущами й деревами, і здогадатись, що земля тут оброблялася 
віками, можна лише, зауваживши тераси на схилах гір. 

Все вільніше почувають себе і тварини. Одного з вечорів, коли ми 
разом з господарями еко-садиби гомоніли за вечерею, пролунав теле
фонний дзвінок - і господар швидко вийшов та зразу ж ви1хав кудись 
машиною. Скоро повернувся із сином та його дівчиною. Юнак, а осо

бливо дівчина не могли відійти від переляку - щойно на дорозі, віднос
но недалеко від будинку, бачили ведмедя. Ведмідь вийшов з лісу і спус
кався до потоку Бельча, не думаючи зачіпати людей. Але все одно було 
страшно ... Адо дрібніших лісових тварин rутовські вже звикли. Для того 
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і бінокль тут у ~дальні - щоб з вікна дивитись на оленів та сарн, різних 
птахів. Водяться неподалік також лисиці й вовки. 

Власники декількох садиб, які тут приймають туристів, якраз і ре
кламують Липовець як кінець цивілізації, край світу та привілля дико~ 

природи. Власне цим ця околиця, на 1х думку, має притягати туристів. А 

для нас, як би ми не любили карпатську природу, ця реклама "дикості" 
виглядає дико, бо таки важко нам сприйняти "мерзоту запустіння". 

До речі, господарі, що так гостинно нас приймають, відрізняються 

від інших людей, які тут приймають туристів, передусім тим, що осели

лись у Липівці назавжди, живуть тут увесь рік, а не лише у літній сезон. 

Яцек і Марія rутовські свідомо зробили вибір: з Тарнова пере1хали спо
чатку у Яслисько, а тепер, коли всі діти стали дорослими, побудували 
хату в Липівці. Подружжя належить до того грона поляків, які знають 
лемківську історію, шанують лемківську культуру, а також багато ро
блять - причому благодійно - для збереження лемківсько1 спадщини, 
для розвитку всього лемківського. 

Господар з гордістю розповідає, як вони долучились нещодавно до 
доброі справи - реконструкціі дзвіниці у недалекому (теж неіснуючо
му вже) селі Поляни Суровичні. А тепер ось rутовські радо пристали 
на ідею розчистити цвинтарі у Липівці та Черемсі, обіцяли лемкам із 
Золочева не лише нічліг і харчування у сво1й екосадибі, але й підтримку 
війта гміни Яслиська, допомогу волонтерів. 

А над Бескидами все купчились хмари та все сіявся дощ, перешко
джаючи взятись до справи. Дехто, зневірившись, вже і до Золочева по

вернувся. І щойно на третій день розпогодилося - й прийшли на ли

півський цвинтар нащадки тих, хто лежить у цій землі, щоб принаймні 
частково впорядкувати місце вічного спочинку предків. 

Сторонній не відразу б здогадався, що ці буйні зарослі насправді є 
давнім цвинтарем. Подібно виглядав цвинтар і у сусідній Черемсі. Але 
очі бояться - а руки роблять І Дружно взялись гуртом до роботи ... Наші 
польські приятелі на чолі з війтом гміни Яслиська забезпечили нас не 
лише реманентом, але і "ви1здним" гарячим харчуванням. Та і сам війт 
Адам Даньчак при1хав до нас, щоб поспілкуватись, подивитись, як все 
відбувається. Марія Назар, Галина Мудрик, Михайло Петрунько, Ярос
лав Варянка спритно орудували бензопилами, мотокосами, секатора
ми, граблями. І "джунглі" почали відступати ... Спільними зусиллями 
24-25 травня територію двох сільських некрополів було старанно вико
шено та прибрано. 

Мабуть, у кожного з нас під час робіт із впорядкування території 
цвинтаря було особливе відчуття, особливі думки ... Думалося про 
предків, які тут спочили, про 1хнє життя, про часи, коли Лемківщина 
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була живою, багатолюдною. І було приємно, що робимо щось і для 
наших предків, і для нащадків. Всі ми погодились на тому, що такі за

ходи варто організовувати систематично, і, очевидно, залучати до них 

передусім молодь. У майбутньому плануються огородження цвинта
рів, встановлення інформаційних таблиць, а також культурні заходи , 
які би пригадали лемківське минуле цих сіл. Нас не має ділити мова, 
національність, конфесія. До речі, громада села Липовець у 1929 р. 
перейшла на православ'я, у Черемсі селяни таки лишились греко-ка

толиками. 

А ось дощ, на який ми так нарікали, виявився насправді не таким і 

зайвим, і про це теж варто згадати. Бо у перші два дощові дні Яцек rу
товський влаштував для нас пізнавальні екскурсії околицями Яслиськ та 

Дуклі. Заіхали навіть у сусідню Словаччину, бо ж кордон - поруч, одразу 
за Черемхою, за перевалом Бескид. А за ним - живі лемківські села, з 

яких не виселяли мешканців, як це було у Польщі. Таким чином, під час 
по1здки гості з Укра1ни мали нагоду більше дізнатися про Риманівщину, 
Дуклянщину і взагалі про край сво1х предків, побачити багато пам'яток 
історіі та культури, помилувалися незрівнянною природою Низьких 

Бескидів. 

Отож, ми побували у прекрасній церкві св. Миколая (нині - костел) 
села Воля Нижня, прийшли і до храму у Дальові (не потрапили, прав
да, всередину), а коли за1хали на Пряшівщину, то помилувалися пре
красною церквою ус. Габура та нещодавно спорудженим пам'ятником 
князю Лаборцю, що височить на горі понад селом та всією околицею. 
Подивились, як відновлюється дзвіниця у Полянах Суровичних, відвіда

ли відпустове місце - пустельню святого Яна з Дуклі, що знаходиться 

на схилі гори у лісі, неподалік села Терстяна. Брали участь у богослу
женні у старовинному барокковому костелі св. Катерини в Яслиськах 
та оглянули надзвичайно цікаву давню забудову Яслиськ. Відвідали ус. 
Зиндранова Музей -скансен лемківська~ культури та сільський цвинтар, 

де помолились біля могили засновника музею - Федора rоча. 
Звичайно, ходили ми і територією Липівця та Черемхи - і чимало 

цікавого принагідно дізналися про ці села від сьогоднішніх мешканців, 

яких ми зустріли. Якщо переповідати все, що ми побачили і почули за 
цих декілька днів, що ми нове пізнали, що передумали, то з цього може 

вийти не одна стаття, тому про все оповісти ніяк не вдасться. А про одну 

цікавинку Липівця все ж мусимо тут згадати. 

Після виселення лемків на просторах щойно збезлюднілого села 
польські діти-пастушки випасали худобу. Якось вони звично гралися 
біля липівсько1 каплиці, і одному з пастушків тут з'явилася Божа Мати. 
Сьогодні в теплу пору року раз на місяць сюди з Яслиськ простують про-
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чани. Всю дорогу йдуть із молитвою на устах. Знають, що не одна люди
на вже вимолила тут у Бога великі ласки. Подумалося, що поява Матері 
Божої тут після виселення лемків - це певний знак для всіх нас, а також 
це нагадування, що земля ця свята, що це земля Божа, що не можна її . ' 

зневажати, кривдити, плюндрувати, нищити, хоч I немає вже тих, хто тут 

жив і її плекав. І також це заклик до всіх нас приходити сюди частіше, 
приходити для молитви і добрих справ. 
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В'ЯТРОВИЧ: 700 ТИСЯЧ УКРАЇНЦІВ ВИГНАЛИ 
ЗІ СВОЇХ ДОМІВОК У 1944-1951 роках 
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Акція "Вісла
11 

була лише одним з епі-
. . .. .. . . .. .. . . 

зод1в п1д час масово~ депортац11 укра1нц1в 

Польщі у 1944-1951 роках .... 11Близько 700 
тисяч українців були вигнані зі своїх рідних 

• • • 

дом1вок, де жили з д1да-прад1да, протягом 

1944-1951 рокі в. І найбільш активною фа
зою переселення були 1944-1946 роки, коли 
було переселено близько 600 тисяч. Причо
му, якщо до кінця 1944-го - початку 1945-го 

зберігалася бодай якась видимість добро
вільності, то вже з вересня 1945 року поль-- . - . ·-

ськии комун1стичнии уряд використовував, в тому числ~, в1иська для 

того, аби виганяти українське цивільне населення. Відповідно це одно
значно було прикладом злочину комуністичного тоталітарного режиму. 
Я переконаний, що це один з тих злочинів, який має бути засуджений 
і в Україні, і в Польщі

11

, - наголосив В'ятрович. Він зазначив, що в ході 
переселень були факти, які можна називати воєнними злочинами чи 
навіть злочинами проти людяності . ((Причому, ті злочини чинили різні 
структури - як структури польського підпілля, до прикладу Армія Кра

йова знищила одне з найвідоміших сіл Павлокома в березні 1945 року. 
Так само воєнні злочини чинили вояки офіційного Войська Польськєго -
прикладом можуть бути Завадка Морохівська, Терка11 , - сказав голова 
УІНП. - Ці села були знищені разом з усім цивільним населенням, і про 
ці злочини треба говорити . 

((Операція ((Вісла
11 

є найвідомішим етапом переселень 1944-1951 ро
ків. Але не можна зводити всі ці переселення до операції ((Вісла11 • Плюс 
треба пояснювати, що це - різні процеси. Якщо ми говоримо про пе
реселення 1944-46 років, то українців виселяли на територію УРСР, 
спочатку - в західні області України, потім у південні області України. 
Якщо ми говоримо про акцію ((Вісла

11

, то вона відбувалася вже у 1947 
році, і виселення відбувалося на території Польщі - в Північно-Західну 
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Польщу
11

, - уточнив В
1

ятрович. - Це були ті самі українці 1 з тих самих 
• • • 

земель1 1 вони так само постраждали, але все-таки - це р1зн1 аспекти 

виселенської політики комуністичного тоталітарного режиму. {(Але їх 
не треба змішувати, тому що операція l(Вісла11 

- це операція, яка три
вала тільки протягом кількох місяців в 1947 році. А ми говоримо про 
ширший аспект цих депортацій

11

1 - наголосив голова УІНП. - Водноча,с 
• • • • • • • • 

в1н додав, що, коли ми говоримо про ц1 депортац11, важливо 1х впл1тати . ...., . . . 
в ширшу депортац1ину пол1тику комун1стичного тотал1тарного режи-

-.,.,1 '..,І • • 

му, нагадувати про те, що цеи злочиннии 1нструмент комун1сти вика-. "' . . 
ристовували активно 1, зокрема, иого жертвами ставали ц1л1 народи. 

l(B тому ж 1944 році, кілька місяців перед підписанням угоди 
СРСР з комуністичною Польщею, відбулася депортація кримськота-

• • • • 
тарського народу, ще перед тим - депортац1я чеченц1в та 1нгуш1в. 

Тобто, це насправді явища приблизно одного порядку
11

, - зазначив 
В

1

ятрович. 
https://www. uk1-i nf orm. ua /ru bric-society /2776388-vatrovic-700-tisac

ukra inciv-vigna /i-zi-svoi h-domivok-u-19441951 

Ярослав Іванович СЕКЕЛИК, 
с. Височани 

СПОГАД 

Завершувався 1944 рік. Осінь. Зранку я про
- будився від шороху в хаті. Мама ходила по хаті і 
~ бідкалася, говорячи сама до себе: {(Мала бути ще 

звечора, а її ще досі нема
11

• Це вона говорила про 
сестру Параню, якій було лише 16 років. Я відчув 

V • • 

тривожнии стан мами I швидко вискочив з л1жка 

та підбіг до вікна. По дворі ходив тато з граблями 
і ніби наводив порядок. Мама нагнала мене знову 
в ліжко. Пройшло чимало часу і мама, дивлячись у 
вікно, промовила: l(Hy на кінець з'явилася11 • Батько 
з сестрою зайшли до хати. {(Розплітай косу11, - мо

вив тато до мами. Мама розплела косу сестри, вийняла скручений папі
рець і передала татові. Тато розкрутив, прочитав, вийняв запальничку, 
підпалив і кинув у пічку. {(Готуй два мішка з продуктами

11

, - мовив тато 
до мами. - А я йду готувати воза. Поїдеш зі мною

11

, - сказав тато мені. 
Я від радості аж підскочив і побіг збиратися. Тато приготував воза і по
клав мішки з продуктами. Накрив сіном і мішками з вівсом для коней. 
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А також поклав вина і граблі, посадив мене на сіно і ми по1хали в ліс 
грабати листя для підстилки худобі. 

Ми заіхали в ліс. Тато прив'язав ліци до дерева, дав коням мішки з 
вівсом, взяв мішок з продуктами, наказавши мені тихо сидіти, і зник в 

кущах. Через деякий час тато повернувся, взяв граблі і почав грабати 
листя. Трохи пограбав, кинув на воза і ми по1хали дальше вглиб лісу. 
Там тато повторив, тільки награбав більше листя, і ми по1хали додому. 

По дорозі додому тато, дивлячись на мене, приклав пальця до губ, і 
я зрозумів цей жест. Мені було лише 5 років. 

с. Височани - м. Львів 
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ТРАДНЦІІ І ФОЛЬКЛОР 

..,, 

Ірина БАИКО 

.... 
ИОРДАН В ЯБЛОНИЦИ НА ЛЕМКІВЩИНІ 

На дворі гуде хуртовина, тріщать мо
рози, а ми всі радіємо - l'пів каші, пів 
паші 11 (лемк. приповідка, означає l'по- ·. 
лавина зими

11

• - Прим. peg.), а день до
вший l'на єден скік когута

11

• А найбільше 
. '-' "' "" . 

рад1єм тому, що приишов тои наищедр1-

ший третій празник - свято Водохрестя. 
Ми знову маємо Святу Вечерю з тими ж 

стравами в обстановці, що і на Різдво! В 
. . . .... "' 

л1вому кут1 к1мнати ще сто1ть величезнии 

сніп - Дідух, який символічно називаєм 

йосиф. його наш тато принесли ще на 
Свят-вечір. В протилежний правий кут 
хати оберемок свяченого зілля положи-

. ..., 

ли мама, символ1чно називаючи иого 

Марія. На долівці ще один розв
1

язаний 
сніп для наших забав. 

На столі сіно, накрите білим лляним 
обрусом, зверху хліб, сіль, часник, свічка. 
Після сходу першо·~ зірки приступаєм до 

молитви. Молиться голосно наймолод

ша, інші - в півголоса. На початку Вечері 

наш тато подавали кожному члену ро

дини зубчик часнику - з особистим по
бажанням (щоб була tречна, послушна, 
пильніша в навчанні тощо). 

Ірина Байка на презентації 
ЛЕМКІВСЬКОГО 

КАЛЕНДАРЯJ2019 

вІнститутінароgознавства 
НАН України. 

Фото Галини Руgницької 

Ми зазвичай легенько тягли один одного за вушко, коли мама по
давали борщ з вушками (щоб в наступному році добре родили гриби). 
А для того, щоб вродила капуста та були тверді головки, як голови, мож
на було дістати ложкою по чолі, коли подавались на стіл вареники з 



73 ~ 

капустою. Кінчали Вечерю пампушками з узваром, - 1х уже рідко хто 
торкався з відомих причин. Потім ми молились і колядували. Коляду

вали з нами і батьки, зазвичай три-, а то й чотириголоссям. Найбільше 
мені подобалась коляда "Ну же, ну же браття-сусіди" або "З неба зірка 
засвітила". 

Вечеряли ми, в основному, при свічці, тому в кінці Вечері, погасивши 

її, ми, діти, пильно вдивлялись, куди направиться димок. Добре, коли 
вгору чи до вікна, але не дай Боже до дверей. 

Наступного ранку після Служби Божоі в церкві всі парафіяни прихо
дили до річки, що була біля нашо~ хати, для освячення води. Урочисто, 
з неабияким смаком під керівництвом і за участю нашого батька Яко
ва оформлялась ця місцина. Навпроти каплички, що стояла над річкою 
Яблінкою, внизу в річці вирубували ополонку для освячення води. По
руч з нею був споруджений з льоду постамент з хрестом, що сіяв та 
переливався на сонці відблисками різних кольорів. Два ряди ялинок 
утворювали прохід для парафіяльно~ процесії. А поруч з церковними 
фанами майоріли синьо-жовті прапори (1941-1942 рр. - Прим. peg.). 
Таке колоритне Водохрестя не могло не дратувати наших недругів. Вже 

через годину-дві німецьке гестапо не забарилось відвідати нашу оселю 
з черговим обшуком. 

Кожного року на Різдвяні свята до нас приходили і бажані гості - те
атралізований вертеп, що називався Туроні. Це були сільські музиканти 
і ще близько 15 дійових осіб. В нашій великій хаті вони почували себе 
свобідно, та навіть пам'ятаю: "жид" приводив до світлиці нашу коро
ву і намовляв тата її купити, приповідав, що вона дуже добре до1ться, 
мало 1сть, добре спить, ніколи в стайні не слідить - тільки під стайнею, 
і таке інше. Ми, діти , з величезним захопленням дивились на ті витівки 

"жида" - як ухопить корову за дійку, як чваркне молоком по нас, дітях -
ми від несподіванки аж пищали. 

Найвищий юнак з нашого села, фацет (а він був наш двоюрідний 
брат, набагато старший, Володимир Байко) в тому вертепі грав роль 
старенькоі бабуні. Та бабуня весь час падала від немочі, її ніяк не міг 
втримати її мініатюрний дудусь - вона все падала на нього, і бідний ді
дусь ледве вилазив з-під не1. І тоді я, маленька, побачила - о жах - під 
спідницею "бабуні" калісониІ Бабуня в калісонахІ 

Крім усіх класичних персонажів (Свята Марія, йосиф, маленький Іс
усик, пастушки, во1ни тощо) у вертепі Туронів був іще Бузько. Він три
мав в дзьобку сповиту дитину (ляльку) і все шукав ту дівчину, якій мав 
би її подарувати (а це мало в віщувати, що наступного року та дівчина 
вродить позашлюбну дитину). Дівчата, що стояли в хаті окремою груп
кою, з вереском розбігались вусібіч. 
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Тут треба уточнити, що Туроні приходили до хати за попередньою 
домовленістю. До тіє1 домовлено~ хати сходились ближні сусіди. Таким 
чином в хаті було дуже багато людей, глядачів вертепного дійства. Самі 
вертепники стояли чи під хатою, чи, як було дуже морозно - в сінях, і 
до світлиці заходили почергово. Під кінець вертепного дійства господар 

хати запрошував усіх вертепників до частування. 

Яблуничани любили і вміли ся бавити. 
За роки, що пройшли в різних місцях, доводилось освячувати воду 

і в різний спосіб. Побувала навіть в томі місці, де хрестився Сам Ісус 
Христос. Вдруге і я сама охрестилась в тих священних водах йордану 
(але вже при температурі 30 градусів). 

Та де б я не була - я подумки завжди повертаюсь до своєі рідноі те
пло~ оселі, що в Яблоници на нашій втраченій землі - Лемківщині, де 
я була голублена мо1ми найріднішими мудрими батьками. Тими спо
гадами і ділюся. 
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НАША ДУХОВНІСТЬ 

Анgрій ТАВЛАШ 

..... 
РІДНА ЦЕРКВА У СВЯТКОВІ ВЕЛИКІИ 

10 березня 2019 року отець Мирон-Мирослав Михайлишин, один з 
найвідоміших діячів духовного і культурного життя лемків у Польщі і в 
Україні, після святої Літургії у Лемківській церкві св. Володимира і Ольги, 
що на території музею-скансену у Львові, привітав голову Ради старій
шин, члена правління Львівської обласної організації Всеукраїнського 
товариства ''Лемків-
щина1' Андрія Тав-

паша з 85-річним 
. . . ....., 

юв1леєм I вручив ио-

му картину - репро-. ..., 

дукц1ю церкви в ио-

го рідному селі Свят
кова Велика на Лем

ківщині (тепер Поль

ща), збудованої в 
1757 році. 

Церква в селі 
Святкова Велика вже 

існувала в 1581 році 
• 

як доч1рня приходу 

в Грабові. В 1757 році 
було збудовано ни
нішній храм. Після 
1860 року церква 

стала основним хра

мом для греко-като

лицької парафії. У 
другій половині того 
ж століття було іс-

• 
тотне в1дновлення -
додано вежу вище 

І 

І • 
І . 
~ . .'' 
І .-
' 

l 
f 
' І • 
' 

• 
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1 

• 
• • • 
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Церква у Святкові Великій . 
Картина/ поgарована А.І. Тавпашу 
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І 

• 

І 
• 

Іконостас церкви 

• 

Ікона Вчення Христа у вівтарі храму 

~ вестибюля, зроблені деякі інші 
зміни. Церква має три масивні 

• • • 
веж1, розташован1 вище вести-

бюля, увінчані хрестами. Дах . ...., 

веж1 покритии металевим лис-
• • • 

том, на ВІДМІНУ ВІД даху над но-
• • • 

вою, 1 є вужчим в1д в1втаря. 
Усередині зберігся зруй-

...., . 
новании 1коностас, в якому 

відсутні і дияконські, і Цар
ські врата. Посередині у вівта
рі встановлено ікону Вчення 
Христа. На бічних стінах церк
ви були ще і інші ікони 18 ст., в 
тому числі Страшного Суду, ба
гатофігурна сцена мук Христа-

..... . 
вих та КОМПОЗИЦІІ ІНШИХ сцен. 

В найкращих лемківських 
церквах 17-18 століть, таких як 
у селі Поворозник - 1612 ро
ку, Святкова Велика - 1757 ро
ку, Святкова Мала - 1762 року 
та Чорна - 1764 року кож-

• • 

на вежа в1д земл~ до хреста є 

наче б учасницею вокального 
((тріо11, яка має свій власний 

''"' . . "' 
голос, св1и 1ндив1дуальнии 

тембр звучання, але виступає . ...., . 
в гармон1иному акорд~ з дво-

• 
ма 1ншими виконавцями цього 

пластичного концерту. 

Тризрубні лемківські церк
ви рідко мають одну вежу. Най
часті ше - це три зруби, кожний 

• • 
з яких зак1нчується на гор1 ве-

жею, і в селі Святкова Велика 
є збудована в 1757 році лемків
ського типу тризрубна церква, 
завершена трьома вежами . 

В селі Святкова Велика є 

чудове розв
1

язання всередині 
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церкви: відкритий вівтар блискуче поєднаний з іконостасом, уміщеним 
у вирізі в зрубі. В ньому закрито прямі і верхні кути так, що отвір вийшов 
шестикутним. Стіни цієї церкви досить густо орнаментовані різноманіт-

..., '-' 

ними мотивами, серед яких переважає соковитии народнии розпис. 

Пророк Ілля. 

Фрагмент 

розпису 

інтер)єру 

храму 

Серед цього народного розпису є наївні, але особливо виразні те-. ..... . ... . . . """ '"' ....,,, 

матичн1 композиц11, так1 як 1зда в кол1сниц1, запряжен1и тр1икою конеи; 

пророка Іллі, який у правій руці тримає пучок блискавок; Благовіщен
ня з чистим і натхненним виразом обличчя Пресвятої Діви Марії; Різд
ва Христового - сцена, яку напрочуд гарно зосереджено, врівноважено 
і в цілому перейнято настроєм зворушливих радощів. Оскільки масова 
сцена мук, заподіяних Христові, насичена глибоко скорботним настроєм 
і сильно вражаючою драматичною експресією, остільки перша, Різдва 
Христового, збуджує в глядачах найсильніші життєствердливі емоції, 
життєрадісні почуття. Обидва ці твори народного живопису з церкви в 
селі Святкова Велика сміливо причисляємо до кращих зразків Україн
ського народного мистецтва світового значення. В них є максимальна . . . ' 

спрощен1сть, є та узагальнен1сть, якою вир1зняються твори мистецтва в1д 

натуралістичної вимученості і перевантаження багатьма зайвими дета
лями, є гранична погодженість між задумом і формою, є така єдність, 
якій бездоганно підлягає велика різноманітність персонажів. 

В архітектурі виражена послідовно гармонійно й виразно пластична . . ~ .. . .... 

мелод1я спаду висоти трьох веж, в1д наивищо1 на заход1 до середньо~ по-. . ....., .. . 
над осередковою навою I дал1 до наинищо1 над в1втарем. 

Все це є невичерпна резерва багатющоІ мови ліній, форми та кольо
рів, якою володіли будівники церков по селах Засяння, по тих селах, що 
їх мусили покидати тамошні корінні мешканці. Вони мусили покидати 
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Церква у Святкові Великій. Вигляg з іншого боку 

. . . . . . .. . . 
насиджен1 з д1да-прад1да м1сця I залишити напризволяще сво1 чар1вн1, 

• • 
в1ками опоетизован1 церкви. 

У 2013-2014 роках за виділ·ені Польською владою кошти проведено 
капітальну реконструкцію церкви від фундаменту до бань. Ззовні храм 
вигляд має такий, яким був побудований у 18 ст., а всередині все, що 
було церковним - знищено і перетворено на римо-католицький костел. 

Виg на хори церкви 
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Демократизація цілого світу немислима без любові між людьми і без 
мистецтва, яке стверджує радість життя. 

За gжерелом: Проф. g-p В. Кармазін-Коковський. Мистецтво 
Лемківської церкви. Праці філософічно-гуманітарного фа куль те
ту, том ХІІ. Виgання українського католицького університету імені 
Св. Клімента папи в gругому п'ятиліттю свого існування і gіяльності 
1968-1973. Рим, 1975. 

Марія ГОРБАЛЬ 

РУКА ГОСПОДНЯ ВІДВЕРНУЛА ВОГОНЬ 

ВІД ПІДПАЛЕНОЇ ЦЕРКВИ У СВЯТКОВІ ВЕЛИКІЙ 

Про цю поgію писала газета "Наше Слово" за 2013 р., №! 2. 

На початку січня 1945 року у селі Святкова Велика на Лемківщині нім
ці, коли відступали, облили бензином і підпалили церкву св. архістрати
га Миха1ла, сіли на "самохід панцерний" і по1хали. Церква (дерев'яна) за
палала високим полум'ям, та через деякий час вогонь погас. Перелякані 
люди не виходили зі сво1х хатів, - не знали, чи є ще німці, а наступного 

дня один за одним потайки підбиралися до церкви подивитися, що ста
лося з іхньою святинею. Церква стояла ціла-цілісінька, тільки закіптяві

ла. "Чудо Боже, чудо Боже", - хрестилися і вигукували люди , які бачили, 
як палала церква. А коли зайшли досередини, то побачили на підлозі 
цілий склад продуктів: сир, консерви, цукор, сіль, сушені ковбаси, олія, 
мармелад. Те, зрозуміло, було друге чудо Боже - серед ру1н, розрухи, 
горя , голоду отримати отаку знахідку - 1жу, і то не просту, не звичайну! 
Отож розібрали все дочиста. Як повідали, такі великі жовті сири були, що 
не можна було іх підняти, то катуляли по землі до сво1х хатів. 

А тепер пороздумуємо, чому німці підпалили церкву, адже вони цер

ков не палили ніколи. Річ у тім, що в церкві німці зробили продуктовий 
склад. Радянська армія ось-ось наближалася, німці не мали часу цих 
продуктів забирати, тож, щоб вони не потрапили до рук ~хнього ворога, 
вирішили продукти знищити, підпалити. І підпалили церкву. 

І де втекли ті палі~ церкви у Святкові Великій на Лемківщині в 1945 
році, що сіли на "самохідний панцерник"? - До першо~ бомби, скинуто~ з 
радянського літака. А церква сто1ть донині. 

Гнів Господній великий, як і велике його милосердя! Пам'ятаймо це. 
Автор висловлює поgяку п. Анgрію Тавпашу (Львів) за наgану інфор

мацію. 
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Марія ГОРБАЛЬ 

НОВА ЕПОХА 

Із Заповіту йосифа Сліпого: ((На.йближчими нам за вірою і кров1ю 
є наші православні брати. Нас єднає традиція рідного християнства, 
спільні церковні й народні звичаї, спільна двотисячолітня куль тура! Нас 
єднає спільне змагання за самобутність рідної Церкви, за її Повноту, 
якої видимим знаком буде Патріярхат Української Церкви! 

Усі ми, католики і православні, боремося за постання нашої Церкви 
і за її духовну силу в Укра·іні і в кра·інах поселення наших вірних. І всі ми 

несемо важкий Господній хрест, сповідуючи Христа! 
Отож заповідаю Вам усім: моліться, працюйте і боріться за збережен

ня християнської душі кожної людини українського роду і за весь Укра.ін-

Блаженніші Епіфаній ПЦУ та 
Святослав (Шевчук) УГКЦ. 

Джере(ІО: https://www.facebook. 
com/photo.php?fbid=2317036968 
3273568:set=a.664917913539278& 

type=3Ettheater 

...... . . . 
ськии нар1д I прос1ть всемогутнього 

Бога, щоб Він допоміг нам завер-
• • • 

шити нашу тугу за єдн1стю I наш1 

змагання за церковне об
1

єднання 
у постанні Патріярхату Української 
Церкви! ... Брак почуття і розуміння 
єдности в основних питаннях життя 

Церкви і Народу - це наше нещастя, 
це наш споконвічний гріх!

11

• 
((Моліться, працюйте, боріте-

ся ... 111 - заповідав Патріарх йосиф 
Сліпий. - І в цьому нам, українцям, 
направду допомагає Господь. 

((Ми - церкви Володимирового 

хрещення, київської традицїі'
1

, -

улюблений вислів глави УГКЦ Свя
тослава Шевчука. ((Щоб усі були 
єдине'

1

, - заповідав Ісус Христос. 
Прагнути до цього, досягати цього 

• 

МИ ПОВИННІ. 

15 грудня 2018 року українські 
православні церкви об'єдналися в 
єдину Православну церкву Украї

ни, її очолив митрополит Епіфаній. 
Представники РПЦ (УПЦ МП) пере-

. ··-· 
важно в1дмовил ися визнати 11, але 
до ПЦУ парафії переходять. 
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5 січня 2019 року у Стамбулі було підписано Томас про автокефалію 
української церкви , 6 січня патріарх Варфоломій передав його Епіфанію . 
23 січня 2019 року на Сайті Вселенського Патріархату Православна Церк
ва України була внесена до диптиху помісних Православних Церков. У 
переліку "Нові Патріархати - Автокефальні Церкви'

1 

в кінці , після Право
славної Церкви Чехії та Словаччини , зазначено Церкву України. 

Здійснилась мрія про автокефалію Церкви мільйонів українців . І в 
першу чергу нині спочилого у Бозі , а тоді , в часи комуністичного режиму, 
безстрашного, самопожертвенного отця Петро-Павлівської церкви м . 
Львова Володимира Яреми, в подальшому- Патріарха УАПЦ Димитрія . 

"Я, однак, не покидав думки про автокефалію, - згадує Владика Патріарх 
Димитрій. - ... Зранку 19 серпня 1989 року вихід з-під юрисдикції Москов
ської церкви проголосив я на першій літургії, на другій - отець Пашуля ... 
Зараз же, по проголошенні , ми відправили телеграми митрополитам 

Никодиму, Філарету і патріярхові Пимену . ... Дали ми також телеграму 
до Константинопольського патріарха, просячи взяти нас під свою опіку1 
(із книги "Спогади. Патріярх Димитрій (Ярема) . Пастир, патріот, досл ід
ник'1. - Львів, 2011 , с. 135, 136). 

10-11 квітня 2019 р . Львів з архіпастирським візитом відвідав бла
женніший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній. Зі собою при
віз чудотворну ікону Божої Матері , звану "Милостивою'1, " Кікською'1, до 
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якої львів
1

яни могли молитися упродовж 
двох дні в. Автором цієї і кони вважається 
святий євангеліст Лука. Ікона нині збе-

• • • 

р1гається у м1сцевому монастир~, що на 

острові Кіпр. Вселенський Патріарх Вар
фоломій дав цей чудотворний образ бла
женнішому Епіфанію на благословення 
України. 

У програмі візиту блаженнішого Епі
фанія до Львова - зустріч із мерією міс
та, божественні служби в Успенському 
ставропігійному соборі, в Свято-Покров
ському соборі та храмі Успіння Пресвятої 
Богородиці в м. Дубляни. У Львівському 

• • • • 

нац1ональному аграрному ун1верситет1 

м. Дубляни взяв участь у науковій конфе
ренції ((Томас і Україна11 з нагоди надання 

Україні Томасу. Крім того, 11 квітня від
бувся прес-сніданок з журналістами, де 
блаженніший поспілкувався із допитли
вою журналістською публікою. 

Патріарх УАПЦ Димитрій 
(Ярема) 

.. ----' • 
' • , 

Блаженніший Епіфанійl 
Преgстоятель ПЦУ 

Блаженніший Епіфаній у Петро-Пав
лівському храмі м. Львова 

Та, попри таку велику зайнятість, де 
розрахована була кожна хвилина, - знай
шов час, щоб віддати шану, помолитись 
за спокій душі Патріарха Димитрія, вкло-

. ....,, . ......, . . 
нитись т1и величн1и постат1, лемков1 за 

. ..., 

етн1чним походженням, якии, ризикуючи 

власним життям, життям своєї багаточи-
.. . 

сельно1 родини, як уже згадувалось, см1-
• • • '!'-.' ... 

ливо виступив за вих1д з-п1д рос1исько1 

Церкви і проголосив Третє відродження 
Української Автокефальної Православної 
Церкви. 

Зворушливою була зустріч із сином 
Патріарха Димитрія Данилом Яремою. 
Син щиро подякував блаженнішому, 
від нього, ніби від самого Патріарха Ди-

• • • • • • 

митр1я, звучали слова I радост1, 1 вт1хи, 1 
любові, і подяки, і ... благословення. Адже 
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Слова щирої поgяки блаженнішому Епіфанію з вуст сина Патріарха 
Димитрія Данила Яреми. Фото Ю. Феgіва 

Члени роgини Патріарха Димитрія біля його могили піg час зустрічі з 
блаженнішим Епіфанієм. Фото Ю. Феgіва 
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це вони, родина, діти Патріарха, мовчки і терпеливо, разом з батьком, 
несли той важкий Хреа терпіння, самопожертви, самовідречення, щоб 
укра1нська Церква була незалежною, автокефальною. Бо і нинішня до
рога блаженнішого Епіфанія задля Христа - також з Хрестом. 

Дякуємо Богові, що справа, за яку боролись українці сотні років, звер
шилась. Господи, і надалі не опускай нас, а охороняй на кожному кроціІ 

ВЧЕНІ НАУКОВО ПІДТВЕРДИЛИ СИЛУ 

ХРЕСНОГО ЗНАМЕННЯ 

Дослідження, проведені на базі лабораторії меди
ко-біологічних технологій НДІ промислово~ і морської 
медицини, стали справжньою сенсацією. Вчені експери
ментально довели , що хресне знамення вбиває мікроби і 
змінює оптичні властивості води. 

- Вчені, які є скептиками, підтвердили, що звичай 

хрестити 1жу і питво перед трапезою, який йде з давнини , має глибо
кий містичний зміст, - розповідає фізик Ангеліна Малаховська, -за ним 
прихована практична користь: їжа очищається буквально за мить. Це 
велике диво, яке відбувається буквально кожен день. 

своІ дослідження сили хреста Ангеліна Малаховська проводила 
майже 10 років. Була проведена велика серія експериментів, які багато
разово перевірили ще раз перед тим , як оприлюднювати результати. 

Вони феноменальні: виявлено унікальні бактерицидні властивості, що 
з'являються у воді від її освячення молитвою і хресним знаменням. Від
крита нова, раніше невідома властивість слова Божого перетворювати 

структуру води , значно підвищуючи її оптичну щільність у короткій уль

трафіолетовій області спектра. 
Сама можливість цих досліджень для Ангеліни МалаховськоІта її колег

петербуржців стала дивом - вони не фінансувалися, не входили в тематику 
НДІ. Але вчені виконали величезний обсяг робіт безплатно- лише для того, 
щоб дати людям можливіаь відчути і побачити цілющу силу Бога. 

Учені перевірили дію молитви "отче наш" і хресного знамення на 
патогенній бактерії. для дослідження були взяті проби води з різних во
дойм - колодязів, річок, озер. У всіх пробах містилися кишкова палич
ка, золотистий стафілокок. Але виявилося, що якщо прочитати молитву 
"отче наш" і осінити проби хресним знаменням, то кількість шкідливих 

бактерій зменшувалася в 7, 10, 100 і навіть більше 1000 разів' 
За умовою експерименту- для виключення впливу можливого уяв

ного навіювання - молитву читали і віруючі, і невіруючі люди, проте 
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число патогенних бактерій в різних середовищах (з різними наборами 
бактерій) все одно зменшувалася в порівнянні з контрольним зразком. 

Благотворним є і вплив молитви і хреста на людину - у всіх ви

пробовуваних стабілізувався тиск, поліпшувалися показники крові. 
Дивний той факт, що показники змінювалися в точно потрібному для 
зцілення напрямі: у гіпотоніків тиск підвищувався, у гіпертоніків - зни

жувався. 

Було відмічено, що якщо хресне знамення людина накладала на себе 
недбало або не торкалася необхідних точок (середини чола, центру со
нячного сплетення, заглиблень правого і лівого плеча), то позитивний 
результат впливу був набагато нижчим, або взагалі був відсутній. 

Вчені виміряли оптичну щільність води до і після накладення на не1 
хреста і освячення. 

- З'ясувалося, що оптична щільність води у порівнян
ні зі своїм вихідним значенням до освячення підвищу
ється, - пояснює Ангеліна Малаховська - це означає, що 

вода як би "розрізняє'' сенс вимовлених над нею молитов, 
запам'ятовує цей вплив і зберігає його як завгодно довго -
у вигляді збільшення значення оптичної щільності. Вона 
як би "насичується" світлом. Людське око вловити ці цілю
щі зміни структури води, звичайно, не може. Але прилад

спектрограф дає о6єктивну оцінку цього явища. 
Хресне знамення змінює оптичну щільність води прак

тично миттєво. Оптична щільність водопровідно1 води, освячено~ вчи

неним над нею хресним знаменням звичайним віруючим підвищується 
майже в 1,5 рази! А при освяченні священиком - майже в 2,5 рази! Тоб
то виходить, що вода "розрізняє'' ступінь освячення - мирянином або 
священиком, у якого пальці право~ руки складені для благословення 
так, що зображують перші літери імені Христа. 

Цікавий результат освячення води хрещеною, але невіруючою лю
диною, яка не носить натільний хрест. Виявилося, що вода "розрізняє" 
навіть ступінь віри - оптична щільність змінилася тільки на 10%1 Воісти
ну - "по вірі вашій - хай буде вам". 

Оскільки людський організм складається більш ніж на дві третини 
з води, це означає, що в нас Богом була закладена при створенні така 
система фізичних каналів, які регулюють всі біохімічні процеси в орга
нізмі, яка чітко "впізнає'' ім'я Ісуса Христа! 

Можна сказати, що хресне знамен ня - це генератор світ ла. П ри цьо
му зауважується, що при недбалому знаменуванні або при швидкому 
неблагоговійному маханні руками ніяких змін (збільшення) оптично~ 
щільності водопровідноі води не виявлено. 
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Варто зазначити, що для християнина не таким важливим є наукове 

доведення, але важлива духовна цінність хресного знамені . 

Вірте ... - "по вірі вашій - хай буде вам" ... 
https:j /kyrios.org.ua/literature/articles/4732-vcheni-naukovo

pidtverdili-silu-snogo-

"ОТЧЕ НАШ" ІЗ НОВИМ РЯДКОМ 

Папа Римський Франциск офіційно схвалив 
зміну тексту молитви "Отче наш", затвердивши 
нові формулювання деяких рядків молитви. Про 
це інформує портал Avvenire. - Зміни в перекладі 
італійською мовою Літургійного місалу - основної 

богослужбової книги Католицької церкви . У мо
литві "Отче наш" слова " І не введи нас у спокусу" 
подано тепер як "не дай нам піддатися спокусі" . 

https:j/www.ukrinform.ua/rubric-society /2716182-papa-rimskij-zminiv
tekst-molitvi-

Марія ГОРБАЛЬ 
ВИСПОВІДАВСЯ 

Правдива розповідь про воїна АТО 

До недільного обіднього столу зійшлася уся рідня . Галя поставила на 
стіл страви - від борщу кропчиком запахло, миску вареників , засмаже
них цибулькою (піст же) , рибки насмажила, салатик з уже свіжим тупі
намбуром , компот з морожених ягід. Усі веселі , говіркі . Один Сергій і не 
веселий , і не говіркий. Та його і не силують до якихось розмов, не розпи

тують ні про що. Захоче -сам буде розказувати. 
А зараз він дивить на усіх, ніби вони з іншого 
світу, з іншої планети. 

Військова частина, де Сергій служить, - да

леко від його рідної Вінничини. А хлопці , що 

разом з ним повернулись з АТО, у військовій 

частині п ' ють. Він не може підтримувати їхньої 
компанії, от і пішов жити на квартиру. 

Галя , коли прийшов Сергій знімати у неї 

кімнату, домовилась за конкретну плату, та 

коли взнала, що він з АТО , і що був у тій час-
тині , яка захищала Донецький аеропорт, що Марія Горбаль 
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він був у самому пеклі війни, - відмовилась взагалі від його грошей. 
- Які можуть бути гроші за квартиру, дитино, ти ж таке пережив! .. 
За обіднім столом Галя похвалилася: "А ви знаєте, я сьогодні до спо

віді ходила. Причастя прийняла. Я завжди почуваю себе після Причастя 
така піднесена, ну просто сила прибуває якась дивна до мене". 

- А можете Ви мене до сповіді відвести, пані Галю? - сказав після 
обіду Сергій. - Я ще в житті не ходив до сповіді. У церкві бував час
то - в АТО ми усі, як один, йдемо до церкви. Це всі хлопці кажуть, що 

після служби Божо~ нам добре, спокій, благодать на душі, та то тільки 
до перших обстрілів. А знаєте, як там нам?І Хоч трішки, та треба того 
душевного спокою! 

- Так, Сергійку, відведу, - погодилась. Дала хлопцеві молитвенник, 
показала, що йому варто прочитати перед сповіддю, і на тижні, коли він 

міг йти до військово~ частини не з самого ранку, обоє пішли до церкви 
на ранішню службу. Попередила, щоб Сергій сказав священикові, що 
його не навчили вдома молитися, що навчив його молитися військовий 
капелан, і що він взагалі вперше до сповіді. 

В будень у храмі не так людно, як у неділю, та до сповіді, все ж, лю
дей було декілька. 

Підійшла і Сергійкова черга. Галя переживає за нього, мовби за рідну 
дитину. Та й справді, він уже став для не1 рідним. Та тут бачить, що свя
щеник під час сповіді очима показує Сергій кові то на одних людей, то 

на інших. - Певно, знайомить із нашими парафіянами, - подумала. - О, 
вже дає розрішення священик, вже молиться над ним, - з полегшенням 
зітхнула Галя. 

- Ну от бачиш, Сергійку, а ти переживав. А священик тебе вже і з 
нашою громадою перезнайомив, - каже Галя. 

- Та ні, не перезнайомив. Він, священик, сказав до мене: "Он бачиш 
тих дітей, а он бачиш того юнака з юнкою, а он бачиш тих стареньких. 
Якби не ти, ВОіне, ворог міг би прийти сюди і вбити і дітей, і ту юнку, і 
знівечити сиву старість. А ти, во1не, пожертвував своім здоров'ям , сво1м 
спокоєм, зрештою, травмував своє життя, щоб зберегти життя 1хні". - Я 
не переживав таких відчуттів, коли мене навіть нагороджував прези
дент, а тут з вуст священика я почув своє виправдання і підтримку. Це 

ж він, священик, посередник між Богом і людьми? Правда? Це ж сам 
Господь мене виправдав? 

Через деякий час Сергійка з його частиною знову відправили в АТО. 
- Ти не переживай, ти повернешся живим і здоровим, - каже Галя. -

Ти прийняв Тіло і Кров Сина Божого. Ти маєш велику захорону. Тільки 

вір в це. А ми всі будемо за тебе молитися. За вас усіх. 
За Украіну вже більше не треба помирати. А якщо мав би хтось вми

рати - то хай вороги. Для Укра1ни вже треба жити І З Богом у серці І 
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ПУБЛІКАЦІІ 

Марія Горбаль 

""' ЛЕМКІВСЬКИИ КРАЧМІ 

У різдвяній обрядовості особливо простежується шанобливе 

ставлення лемків до хліба. ~к і всі народи слов'янського світу, лемки 

були хліборобами. 

Ритуальний різдвяний хліб лемки називали крачуном. (В 
різних місцевостях краю назва його була дещо видозміненою: "кара

чун", "керечун", "крачун", "корочун", "крайчун", а також "струцель", 
"струделя", "просто хліб" тощо). Щодо самого терміна "крачун" 

(41корочунj, то з приводу його етимології немає одностайної думки, 
хоч його прадавність не викликає жодного сумніву. Найімовірніше, 

слово "крачун" запозичене з латинсько~ мови - "creationem" (обрядо
вий хліб на Святий вечір) і потрапило в укра1нську мову за посеред

ництвом східнороманських мов. Однозвучна із назвою ритуального 

хліба і назва самого свята Різдва Христового деякими мовами карпа

то-балканського регіону: чеською - Kracun; угорською - Karaczony; 
молдавською - Крзчун. 

На уdй території Лемківщини зафіксовано магічні ДІЇ із 
хлібом у різдвяній містерії, які б мали спричинитися до великого 
урожаю збіжжя у наступному році. На північній Лемківщині зафіксо

ваний такий ритуал: коли газдиня нарізала хліб (чи поклала три або 

п'ять хлібин, с. Присліп, повіт Лісько) на Вечерю, газда питав дітей: 

"Ци видити мя з-за хліба?" - Діти відповідали, що ні. - 'То абисте мя 

так не виділи з-за нашого збіжя в поли". 
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На західній Пряшівщині (південна Лемківщина) на стіл клали 

гору хліба, за яку господар ховався і виконував ті самі замовляння, 

запитуючи: "Ци видите ня споза гори хліба?". Усі хором відповідали: 

"Не видиме". Тоді він говорив далі: "Бодай сте ня так не видили вліті зо 

жита, пшениці і шиткой пашниці", - щоб таке високе вродило збіжжя. 
Чи не є у різдвяній обрядовості лемків, як, зрештою, усіх 

християн, той ритуальний хліб символом новонародженого Ісуса, 
Сина Божого?. ,JJ - хліб живий, що з неба зійшов" [Іван 6:51]. 

Логічно це так - на Святий вечір той ритуальний хліб, 
невід'ємний атрибут Різдва, разом з дванадцятьма стравами (два

надцять апостолів), в усіх місцевостях Лемківщини весь час - від 

Різдва аж до Водохреща (подекуди до Нового року, за старим 

стилем) - лежить посеред столу на чистій білій скатертині, на 

"пелені Ісусовій". 

Скатертина ж (обрус) в інтер'єрі житла обіймала особливе 
місце, оскільки нею застеляли стіл (стіл-скриню), який з найдавні

ших часів в укра1нців та багатьох інших європейських народів, за 
світоглядними уявленнями, вважався "престолом Божим". Митр. 

прот. М. Димид у статті "Свят-вечір: символіка Свят-вечірньо1 

проскомиді1" також пише: ,,Стіл - це також місце, де спочиває ново

народжене Дитя. Стіл Тайноі Вечері, стіл у храмі - престол, стіл 

родинний - всі вони мають як головного і найважливішого гостя -
Ісуса Христа. Так само є із Свят-Вечірнім столом, щоб він міг так 

називатися, тут гостем повинен бути сам Ісус Христос (Підкреслен

ня наше.- М. Г.)" [ Димид Михайло, митр. прот., докт. Свят-вечір: 
символіка Свят-вечірньо1 проскомидії // Різдво разом. - Львів: 

Інтернет-видання УКУ.- 2005]. 
Розглянемо, який був ритуальний хліб за формою, які його 

різновиди, призначення, ритуальні дії (подекуди) при випіканні. 

Різдвяний ритуальний хліб пекли з тіє1 муки, яка була у господарстві 

(житньо1 чи пшенично1). Однак завжди добавляли до замісу тіста 

свячену воду. Отож то був плетений "струцель" на три-чотири коси, 

збоку клали білий (пшеничний) і чорний (житній) хліби (с. Збо1ска 

Сяніцького повіту). Таку ж дріжджову трійну плетінку (,,калач"), 

тіл ьки ще посипану маком, пекли ум. Криниця Новосандецького 
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повіту, Свіржові Руській, Святковій Великій Ясельського повіту, інших 

селах центральноі і східно~ Лемківщини. У с. Чорноріки (північна 

Лемківщина) пекли дві плетінки, одну з житньо1, другу з пшенична~ 

муки. З решти замісу тіста пекли хліб для споживання та для худоби, 

в знак спільного примноження їаздівства. Лежали ті хліби на столі 
впродовж усіх свят аж до Водохреща. На Водохреще брали 1х і 

ходили з ними кропити як всередині, так і ззовні усе обійстя і хату. 

Потім ІХ ІЛИ з молоком. 

Часом той ритуальний хліб випікався у спеціальній круглій 

формі із такими оздобами: склянкою по краях робили кола, а всере

дині тих кілець веретеном заглибини. Подекуди господиня пальцями 

значила три рівчики з трьох сторін. Ус. Мшана (центральна Лемків

щина) той ритуальний хліб був звичайно~ кругло~ форми і не мав 
особливо~ назви - просто хліб. Пекли його з житньо1 чи пшенична~ 

муки, хто яку мав. По центру на столі клали три круглих ритуальний 

хліби один на одного. Інші хліби були для споживання упродовж свят 

та для частування худоби. 

У Нижньому Мирошові ритуальний хліб, "крачун", пекли з 

чорно~ муки. Він мав круглу форму. З тіє1 ж само~ муки пекли і "двох 

його братів" - один для худоби, а другий для споживання при Вечері. 
Окрім тих трьох хлібів пекли меншо~ форми круглі "підпалки", які 
посипали маком. Один "підпалок" давали 1сти тій худобі, яку мали 

продавати (щоб за не1 отримати стільки грошей, як маку), інші 
"підпалки", які називались "боцманками" або "полазниками", трима

ли для небажаних полазників (посипані маком, щоб небажаний 

полазник не зміг зробити ніяко~ шкоди). 

У деяких селах Свидниччини крачун пекли з чорно~ муки 

завбільшки з переднє колесо до воза, а його братів - з білоі. 
У Гостовицях пекли два крачуни. Всередину кра чунів давали 

часник, а зверху посипали маком. Разом із крачунами господиня 

запихала до печі ще хліби - підпалки. Коли крачун спікся, їаздиня 

клала його на стіл на вівсяну солому або розстелений необмолоче

ний вівсяний сніп. Ця солома чи сніп залишались до Нового року. На 

Новий рік солому спалювали, а з крачуна вирізали середину і давали 

по кусочку худобі. 
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Лемки Словаччини при випіканні "крачуна" у тісто клали 

пляшечку з медом, часник і сіль. Спікши крачуна, мед виймали, а 

часник і сіль залишали до Нового року, даючи потім худобі як своє

рідний оберіг від відьом. Крім крачуна, пекли ще декілька менших 

хлібин, які називали "крачуновими братами". 

На східній Пряшівщині в крачун запікали часник, стебло 

вівса, інколи його оздоблювали різними виробами з тіста, навіть у 
формі фігурок. Ус. Вавринець (Пряшівщина) у Святвечірній ритуль

ний хліб, яким мали частувати корів, запікали шипшину свербогуз 
(,,шипшина собача"), ,,жебь1 на червоно не мочили". На Пряшівщині 

разом із карачуном пекли ще й менші хлібини-підпалки, посипані 

маком (мак, особливо самосійний мак - у контексті украIнських 

магічних вірувань завжди виконував функцію апотропею). Іх давали 

їсти худобі, коли її продавали, аби за неї одержати стільки грошей, як 
на хлібові-підпалку було маку. Другим таким підпалком був тут (а 
його пекли разом із карачуном ) підпалок-боцманка, що вживався у 
чаруванні проти небажаних полазників. Боцманку також називали 
полазничя. У Чабинах (пряшівська Лемківщина) пекли полаз

ничя-ошіп'я. Пекли його не на печі, а на плиті. Часник, мед та зілля, 

що були запечені у кара чуні, набували лікувальних та захисних (апо

тропе1чних) властивостей. Іх зберігали як засіб від недуг і для 

людини, і для худоби (зокрема, з допомогою зілля, що ніби акумулю

вало магічну силу через контакт із карачуном, могли підкурювати 

худобу; часником її натирали, а мед використовували переважно як 
лік для очей). 

У с. Душатині як пекли хліб, "то саджали до пеца ще два 

малих опалянкьI (опалянки - маленькі булочки, які споживали під 

час Святоі вечері.- М. Г. ). Однь1м опалянком годували худобу перед 
самою Вечерею, жебь1 бь1ла здорова і добрі велася ... ". "Другий 

малий опалянок хліба звався "крайчун". його пекли з жьIта, посьIпа
ли зверху маком, а всередині мав перевернену догорьI коріньом 

головку чіснику". (Мак, як і часник, вважались оберегами від біди. 

Перевернутий часник символізував поборену хворобу чи відверне
ну біду). Цей другий опалянок, "крайчун", ус. Душатині клали перед 

Святою вечерею на вівсяний сніп, "дідух". В іншій місцевості опалянки 
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пекли з пшеничноі муки. "Крайчун" - хліб також з пшенична~ муки з 

часником всередині. Іли його щойно на Новий рік, а до цього часу 

він лежав на накритому білим "обруском" столі. У с. Страхотині 

пекли малі "полазники" з монетою всередині, які називалися 

"щедрики". 

Випікання ритуального хліба було пов'язане із різними 

повір'ями. Так, зокрема, як газдиня всадила тісто до печі, то підска

кувала, щоб високо виросло (Північна Лемківщина). А як витягнула, 

коли все попеклося, то білила челюсті печі, щоб в збіжжі не завівся 

"снітий" тощо. 

На Святий вечір карачун, як уже згадувалося, не 1ли. Він стояв на 

столі до Святого Василя (до Нового року за старим стилем) або до 
Йордану (залежно від традиції певно~ місцевості). Тоді його спожи
вали з молоком. 

У різдвяній містері~ присутній ще один різновид хліба -
просфора, круглий пісний хлібець, освячений в храмі, з витиснени

ми буквами ІС ХР НІКА. У день Святого вечора зранку (на Велію) з 

кожно~ хати хтось спішив до церкви, "бо така єст традиція , же в тот 

ден правится Служба Божа о здоровлю вшь1ткь1х вірних. По Службі 

Божій кажда родина отримує свою просфорку". (У східних лемків
ських селах, що знаходились межи польськими (с. Ратнавиці, 

східна Лемківщина), або змішаних польсько-укра1нських у 
греко-католицьких церквах не давали просфорок, а "платки", за 

римо-католицьким обрядом). 

Ус. Богуша, повіт Новий Санч, на Велію зранку хтось один з 

дому носив до церкви плетінку на освячення, потім на Святій вечері 

батько надрізав її з одного боку, мати з другого, і тими кусочками, як 

просфорою, ділилась уся родина. Перед самою Вечерею клякають усі 
перед образами й моляться. По молитві засвічують свічку й сідають 

до столу. Голова сім'~ перекроює просфору на стільки частин, скільки 
в хаті осіб. Всі встають, батько кожному дає кусочок просфори, 

благословить Вечерю: "Дай Боже, щоб ми всі так разом у купці 

держалися, дочекалися до другого року, до друго~ коляди". 



ГАЗЕТІ NO 1 

Днями отримав від тернопільських друзів листа 
. . ....., .. 
1з вир1зками статеи вашо1 газети, що дотична сто-

суються й мене. Досі не знав про існування такого 
видання ((Газета N01'1 

- приємно вражений. Добре, 

коли є різні джерела інформації, різні точки зору. 
За совєтів у Тернополі було тільки ((Вільне жит-

ти, що у нас, на відміну від загниваючого Заходу, 
таки найліпше життя. Люди передплачували газету 
не стільки щоб довідатися з неї щось нового, а рад-
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Микола rоРБАЛЬ 

• • 

ше задля практичного використання: р1зали на пап1рчики до самокру-
• • 

ток, використовували для розпалювання печ 1, та для 1нших нужд. 
Тоді про курців побутував такий жарт. На пасовиську один пастух 

кричить до другого: ((Василю, ти не маєш вільного житє, бо мене радян
ська Україна душ ит?'' (((Радянська Україна'

1 

- газета ЦК КПУ). 
Щодо ((вільного життя'

1 

на тодішньому Тернопіллі частково у вашій 

газеті від 24. 05. 2019 описав журналіст Віталій Попович в інтерв1

ю 
((Останній політичний в1язень радянських таборів'1 • Але теперішньому 
поколінню важко збагнути глибину тодішньої атмосфери тотального 
фальшу, засилля сексотів, страху сказати правду. 

У кожному районному центрі було відділення політичної поліції -
КГБ. їхнє завдання - знати все про всіх, для чого потрібні сотні таємних 
інформаторів, ((сєкрєтних сотрудніков'' ( скорочено - ((сексот'). 

Робиться моторошно, коли згодом з
1

ясовується, що твій колега, ви-
.. 

кладач музично~ школи - сексот. 

У найменшому колективі, навіть якщо він складався з п
1

яти осіб, КГБ 
мало свого інформатора. І вони таки знали все про всіх. У країні, ((гдє так 
вольно дишєт чєловєк'', дозволялося дихати тільки в унісон з комуніс
тичною партією. Вільнодумство - каралося. Додам тільки про тих гро
мадян Тернопільщини з якими доля звела мене в мордовському концта
борі : в жовтні 1967 заарештовано викладача Копичинського технікуму 
Миколу Коца за розповсюдження фотокопій вірша Василя Симоненка 
((Курдському брату'

1

, в якому він змінив тільки назву - ((Українському 
брату'1 • Хоча М. Коц робив це надзвичайно конспіративно, ((злочинця'' 
виявили - 7 років таборів і 5 заслання; в лютому 1969 в Тернополі за
арештували інженера-будівельника Левка Горохівського за зацікав
лення дослідженням Івана Дзюби ((Інтернаціоналізм чи русифікація?'' -
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4 роки позбавлення волі; 20 листопада 1970 заарештовано вчителя му
зики у місті Борщів (мене, Миколу Горбаля) за поетичний твір "Дума" - 5 
років таборів і 2 роки заслання. Таке от "вільне життя" при совєтах. 

Газета з такою назвою виходить, здається, ще й зараз, і можливо 

тільки зараз і має право так називатися, але хотів би запитати, чи ба
гато було у ній, як і в інших теперішніх Тернопільських виданнях, ста
тей-зізнань на кшталт - "Я був стукачем", "Я була провокатором кrБ", 
а 1х (прости Господи) були тисячі, і вони ще й досі ходять поміж нас. 
Бо хто вони, тих 11141 громадян Тернопільщини, що на референдумі за 
незалежність Укра1ни проголосували проти незалежності чи свідомо зі

псували бюлетень? Хто ті "бізнесмени", що у сво1х ресторанах крутять 
російську попсу, в час, коли Московія напала на Укра1ну. Хто вони? Про 
тисячі членів промосковсько1 Партії Регіон Тернопільщини вже й не ка
затиму, бо більшість з них просто безпринципні громадяни, або хитрі 
угодовці. На жаль, у такому світі живемо. Та менше з тим ... 

Цього листа спонукала написати опублікована у вашій газеті від 08. 
05. 2019 стаття історика Павла Сливки "Тернопільські чиновники за
говорили про окремий лемківський народ". Зауваження насторожує -
уже ж маємо окремий "данєцкій народ". 

У час, коли недруги з усіх боків намагаються розчленувати Укра1ну 
і знищити її як державу, такі думки - вода на 1хній млин. Мусимо бути 
уважні в сво1х висловлюваннях. Московія шукає усякі (гібридні) методи, 
щоб знищити Укра1ну. 

Серед лемків і справді є частина тих, хто й досі називає себе руси
нами, так і не модифікувавшись в нове історичне поняття Украіна-укра-
1нці, бо ж усі ми є нащадками Ки1всько1 Русі, ще пару століть тому всі 
ми були русинами. Московити ними не були, але останніх три століття 
дуже хочуть. 

Хіба не зрозуміло, що зараз іде війна за Ки1вську Русь. Москва, як, 
улус золото~ орди, хоче відмежуватися від ціє1 історі1 і вподобала собі 
історію русів - заважають Укра1на й укра1нці. Щоб реалізували задум з 
привласнення чужо~ історіі, украінці, як нація, повинні щезнути з мапи 

світу. Знаємо, що rосударство Московскоє тільки у XVI 11 столітті (за царя 
Петра І) стало іменувати себе "Россія", а її цар - імператором. До речі, 
національність "руській" не відповідає на запитання хто ти, а чий ти -
русскій. Отже, "русскій" - не є суб'єктом історіі, він не має свого власно
го Я, він чужий. На аналогічне запитання представники інших народів 

відповідають просто: я - поляк, я - німець, я -укра1нець, бо кожен з них 
має своє власне національне Я. Тільки москаль хоче бути чи1мсь - рус
скім. Для цього ім треба знищити Укра1ну. Процитую лиш кілька висло
вів відомих на сьогодні у Московії громадських та політичних діячів. 
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Алєксандр Дугін, професор університету: "Укра1нців потрібно вбива-
ти і вбивати, це я вам як професор кажу". 

Іван Охлобистін, актор: "Які брати і сестри? Іх потрібно винищити". 
Владімір Жіріновскій, політик: "Бомбити Киів і другі міста Укра1ни І"_ 
Міхаіл Хазін, відомий економіст: "Укра1ну розчленувати, а мільйони 

"неугодних" укра1нців знищити". 
Гіркін-Стрєлков, агент ФСБ: "Наша мета звільнити Укра1ну від укра-

1нсько1 націїІ". 
Захар Прилєпін, письменник: "Для перемоги над Украіною ми повинні 

вбивати укра1нських дітей. Тільки повна зачистка нації. Це єдиний шанс. 
Ки1в - кінцева мета війни в Укра1ні" (переклад з язика на мову мій. - М.г.) 

Сатрапи імперії готові перенести свою столицю до Києва. І тут - або 
ми, або вони. Та вернемося до лемків. 

Є така етнографічна група українців, до яких належу і я (підкрес
лення моє. М.г.). Добродій Павло Сливка досить грунтовно у сво1й ста
ті описав трагічну долю ціє1 частки укра1нського народу, розсіяного по 
всьому світу. І є похвальним зберегти для Укра1ни духовні надбання ціє1 
співучо~ частини укра1нського етносу: створювати музе~, художні лем

ківські колективи, зберігати говірку. Бо чи ж не лемківська пісня "Плине 
кача" стала своєрідним реквієм за погиблими на Майдані? 

По всьому світу вихідці з цього краю почали гуртуватися, 

об'єднуватися, що помагало 1м зберегти свою етнографічну ідентич
ність. З часом виникла ідея створити для координаці1 дій Світову Фе
дерацію Лемківських Об'єднань. Я входив до ради ціє1 організації, коли 
було запропоновано внести в абревіатуру літеру "У" (украінських) 
СФУЛО, щоб категорично відмежуватися від москвофільських тенден
цій в деяких лемківських об'єднаннях. 

З приходом у 1939 році в Західну Укра1ну більшовиків 1хня ординська 
мораль великою мірою допомогла галицькій інтелігенц11 вилікуватися 

від зарази москвофільства. На жаль, ця бацила й донині підживлюється 
ворогами Укра1ни. Зараз це модифікувалася у совковість: туга за совєт
ською імперією. Вони п'ята колона Москви в Укра1ні. 

Тому в цей критичний для Укра1ни час мусимо бути особливо обе
режними в сво1х діях та висловлюваннях. Гадаю, що фраза про окремий 
лемківський народ (що тхне сепаратизмом) є або редакторським не
доглядом, або чиєюсь політичною сліпотою. Я близько знайомий з Го
ловою Всеукра1нського Товариства лемків паном Олександром Венгри

новичем і не сумніваюся в його укра1нському патріотизмі; добре знаю 
теперішнього Голову Тернопільсько1 ОДА (з лемківського роду) пана 
Степана Барну, знаю його як патріота Укра1ни; колишня Голова СФУЛО 

лемкиня Софія Федина загалом заслуговує найвищих похвал, волонтер, 



~ 96 

що допомагає укра1нському війську, а її дипломатичний хист заслуго
вує вищих державних ступенів застосування - вона у першій десятці у 

списку парті і "Європейська солідарність" на виборах до Парламенту. У 
тій же першій десятці у цьому списку Олег Синютка - колишній Голова 

Львівсько~ ОДА, що також походить з лемківського роду. 

Пригадую, коли в 1991 поважні кияни прийшли до мене з пропози
цією організувати в Києві лемківське Товариство і щоб я очолив його. 
Почав відмовлятися - на той час був надзвичайно зайнятий: був Голо
вою республіканців Києва і області, депутатом Ки1вради, редактором 
інформації на Укртелефільмі. 

"Всі клопоти з організаційних питань ми беремо на себе, ви нам по
трібні як прапор", - такою була 1хня аргументація. 

"А ви знаєте, що мене тричі судили як укра1нського націоналіста і 
цей прапор може бути тільки синьо-жовтим", - було моє застереження. 

"Знаємо І Тому й хочемо, щоб ви очолили Товариство. Наше Товари
ство має утверджувати суспільну думку, що лемки - найкращі укра1нці". 

Я погодився і був першим Головою цього Товариства в Києві. Не 
знаю, може щось змінилося з того часу- "враг нє дрємлєт". 

Будьмо пильними, не граймося з вогнемІ 

Ніна БАЙКО-СОЛОГУБ 

ЗГАДУЮЧИ КРАЙ НАШИХ БАТЬКІВ 

У червні 2019 р. минув рік, як випускники педіатричного факультету 
Львівського медичного інституту 1978 року випуску відсвяткували 40 ро

ків на варті охорони здоров'я. Пригадую, скільки пережито за ці літа хо
рошого, достойного, подолано безліч проблем та пронесено крізь життя 
людські цінності, гідності, моралі та духовності . Важливо пам'ятати хто 
ти, якого роду, і це належно передати наступним поколінням. Нашому 

роду нема переводу. 

Однією з цінностей, якою я пишаюся впродовж більше як сорок 
років, - це мо1 колеги, приятелі, порадники. З-поміж них троє особ
ливих. Особливість полягає в тому, що наші батьки насильно пересе
лені із споконвічних княжих Укра1нських земель, з теперішньо1 Польщі 

на радянську Укра1ну. Всі три родини перші роки насильно~ евакуації 

зажили поневірянь, біди, трагеді1, бо попали в жорна радянськоі вла
ди. Переселені родини, здебільшого, були розкидані, 1х боялися селити 
компактно. Багато родин вислали на Схід Украіни, деякі з них мріяли 

повернутися на покинуті родинні обійстя, робили спроби. 
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РОДОВІД РОДИНИ БАЙКО (від Тимофія) 
Прим.: Даниїла Яківна Байка померла 26.04.2079 р. 
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Короткі три історі1 моіх однокурсників: Олі КОСТИК, Ігоря СЕР НЯ КА, 
та Ніни БАЙ КО-СОЛОГУБ. 

Тато Олі КОСТИК - Петро Костик родом з Холмщини, с. Телятин 
Томашівського повіту. В 1944 р. 7 квітня понад 150 озброєних бандитів 
підпалили село з обох боків і почали винищувати укра1нське населен
ня. Більшість мешканців села врятувалася, однак до ночі село було по
вністю знищене. Родина Петра Костика, за документами, була еваку
йована в Полтавську область, але 1м вдалося осісти в селі Лошнів, тоді 
Микулицького р-ну Тернопільсько1 області. Згодом пан Петро закінчив 
у Чорткові педагогічне училище з відзнакою і з дружиною подався до 

Львова, де вступив і закінчив з відзнакою педагогічний інститут. В ско

рому часі вступив до аспірантури Ки1вського національного універси

тету ім. Т.Г. Шевченка. По завершенні аспірантури був скерований на 
посаду асистента кафедри історії Львівськоі політехніки. У Львівському 
політехнічному інституті Петро Костик виріс від асистента до професо
ра кафедри, пропрацювавши на одному місці 43 роки. 

В родині Петра Костик та пані Марії виросло двоє синів та донька Оля. 
Оля Петрівна Костик по закінченні педіатричного факультету 

Львівського медичного інституту була скерована на роботу ліка
рем-педіатром в Острожецьку районну лікарню на Рівненщині. Там 

відпрацювала 3 роки і повернулася до Львова. Закінчила клінічну 

орденатуру на кафедрі педіатрі~ Львівського державного медично
го інституту, працювала науковим співробітником інституту епіде
міології та гігієни. Захистила кандидатську та докторську дисертації 

з 2000 р. працює професором кафедри фтизіатрії і пульмонології 
Львівського національного медичного університету ім. Д. Галицько

го, а з 2014 р. очолює кафедру. В родині Пані Олі доросла дочка та 
онучка. На чільному місці своє~ бібліотеки родина зберігає книжку 
свого батька, Петра Костика, "Трагічна доля Холмщини та Підляш
шя", яка вийшла в 1997 році. 

Трагічніша доля спіткала родину Ігоря СЕРНЯКА. 

Тато Ігоря - Костянтин Сидорович Серняк із своєю мамою, двома 

братами і сестрою (батько трагічно загинув) родом із чудового Лемків
ського краю, с. Перегримка Яслівського повіту Краківського воєводства. 

Це землі талановитих людей: художників, різьбярів, співаків, компози
торі , поетів, письменників. Складається враження , що це Богом особли
во обдарований край. 

В 1946 р. родину Костянтина Серняка насильно евакуювали на Схід
ну Укра1ну, в Донецьку область. На той час на Донеччині обставини жит
тя були нестерпними - голод, вороже налаштоване місцеве населення 
не сприймали переселенців. Через два роки бідування родина Костян-
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тина Серняка задумала повернутися на рідну Лемківщину, добралась 
до західного кордону Укра1ни. 

Та не так сталося, як гадалося. Одніє1 ночі родина переходила кор

дон в районі теперішнього Добромиля, але прикордонники затримали 
родину і завернули. Родині вдалося оселитися вс. Канафоста Рудків
ського р-ну Дрогобицько1 області. 

Костянтин Серняк одружився з Галиною Петрівною та виростили 
двох дітей, дочку Нелю та сина Ігоря. 

Ігор Костянтинович навчався з нами на педіатричному факультеті. 
Під час навчання ми з'ясували, що наші батьки з переселенців. По за
вершенню навчання в медичному інституті Ігор був скерований на ро
боту в м. Кустанай Казахсько~ РСР. Через рік до нього приіхала його 
дружина, наша однокурсниця, лікар-педіатр Марія Нетреба (на той час 
Ігор працював дитячим хірургом). В далекому Казахстані у них наро
дилося двоє синів: Віктор та Святослав. Маючи хорошу роботу, туга за 
Рідним краєм взяла верх, родина повернулася в Укра1ну у 1983 році, 
оселилися в м. Жидачеві Львівсько~ області, де мешкали батьки Марії 
Серняк (з дому Нетреба). Обоє працювали в Жидачівській ЦРЛ - відпо
відно Ігор дитячим хірургом, а Марія педіатром. У 2008 році Ігор Сер
няк поніс непоправну втрату - померла дружина, наша однокурсниця, 

Марія. Ігор Костянтинович продовжує працювати у Жидачівській ЦРЛ 

як лікар-травматолог. 

Моя, Ніни БАЙКО-СОЛОГУБ історія сягає глибокого 1882 року, коли 
мій прадід, Тимофій Бай ко, поставив фігуру Матері Божо~ вс. Яблониця 
тодішнього Березівського повіту на своєму обійсті. Згодом все обійстя 
обійняв його син Яків Байко, мій дідусь. Яків Байко був солтисом (ві
там), знав декілька мов, володів великим полем та шматком лісу. Взяв 
собі за дружину Магдалину, родом з с. Босько Сяніцького повіту. В 
с. Яблониця у Якова та Магдалини народилося п'ятеро дітей, дівчата; 
Зиновія, Дани1ла, Марія, Ніна, Ірина. 

Приблизно в 1931-1932 рр. Яків Бай ко дарує кусок землі громаді села 
позаду Матінки Божоі і допомагає збудувати хату-читальню (для "Про
світи"). Фігура та "Читальня" стоять досі (подаю фото). 

Газдувати довго не вдалося. Вже восени 1943 р. в оселі Я. Байка поча
лися облави. Після 2-3 нападу дідусь втік до лісу, було до кого, бо давно 
був у проводі ОУН. 28 лютого 1944 р. бабцю Магдалину з п'ятьма ма
лими дітьми "повантажили" в товарний потяг і відправили в Совєтську 
Укра1ну. Дідусь Яків в потяг скочив по дорозі. 

Спершу родину поселили вс. Андрі1вка Буського р-ну Львівсько~ об
ласті, в квітні пере1хали в м. Буськ. Дідусь Яків з перших днів активізу

вався , бо треба було годувати п'ятеро малих дітей. 
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Текст на фігурі: "На честь Матері 
Божої віg Тимофія та Катерини 

Бойко Яблуниця" 

. ......, . '-" . . . 

Дуже швидко родину спітка
ло горе. В червні 1946 р. трагічно 
загинув Яків Байка. Моя бабця 
Магдалина Байка залишилася 
вдовою у 38 років з п 1

ятьма донь
ками, найстаршій Зеновії було 19 
років, наймолодшій 9 років. На
бідувалися вдосталь, але вирос-

• • 

ли ГІДНИМИ та ВІДОМИМИ. 

Моя мама, Зиновія Байка, в 
1947 р. зустріла юнака Миколу 
Цупу, який був виселений із сво
єю мамою Марією (моя бабця) з 
села Босько на Лемківщині. У Зе

новії Байка та Миколи Цупи на

родилося двоє дітей: син Богдан 
та я, Ніна. 

Навчаючись в медичному ін-
ституті Оля Костик, Ігор Сер-

• • 

няк I я часто орган1зовували те-
• • 

матичн1 та розважальн1 заходи. 

Ігор з іншими однокурсниками 
створили ансамбль, був на кур-

. ...., . 
с1 гумористичнии гурт, створен1 

фотоальбоми чорнобілих фото
графій, що стало основою наших 

юв1леиних зустр1чеи по зак1нченн1 1нституту. 

По завершенні навчання на педіатричному факультеті медичного 
Інституту я поїхала працювати за скеруванням, в м. Новояворівськ 

Яворівського р-ну Львівської обл., де працювала лікарем-інфекціо
ністом. З 1982 р. - лікарем-педіатром швидкої допомоги м. Львова, 

з 1989 р. - у Львівській клінічній інфекційній лікарні на посаді лікаря
ординатора, і як лікар вищої категорії пішла на пенсію. Продовжую 
працювати в школі-інтернаті Марії Покрови)} для глухих дітей лікарем
педіатром. Пишаюся тим, що впродовж роботи лікарем в кожному 
колективі була ініціатором заходів по вшануванню українських тра
дицій та свят. У 2007 р., до 80-річчя мами, Зеновії Байка, допомогла 
видати книжку про неї l(Життя прекрасне наче пісня .... . 1)

1 у видавництві 
l(Каменяр)1 • 

Разом з Богданом Сологубом виховали двох синів, Володимира та 
Маркіяна. 
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Наша, сьогодні чужа земля, 
наші предки з Божою допомогою 
наділили нас талантами: любов

1

ю 
• • • 

ДО РІДНОГО краю, ДО ПІСНІ, ДО 
.. .. . . 

всього укра1нського, звича1в, тра-

дицій; буваємо на виселених зем
лях. Ми з задоволенням займає

мося громадською діяльністю. Всі 
троє (Ольга Костик, Ігор Серняк 
і я) маємо відповідне членство в 

• 

сусп1льно-громадських товари-

ствах "Надсяння
11

, "Лемківщина1} 

та ''Українське лікарське товари
ство у Львові

11

• 

РУСЬКЕ НАСЕЛЕННЯ ПО СХІДНОМУ СХИЛУ КАРПАТ 

''Русськое население по восточному склону Карпат''1 

О Лемках 

(наукова праця професора Ніла Попова, надрукована 
в Московських університетських відомостях за 1867 рік) 

nереклаg петра Когуrа 

Матеріальній та духовній куль турі лемків присвячено чимало дослід
ницьких праць в Україні, Польщі, Чехії, Югославії, США - в країнах, де 
вони сьогодні живуть. Особливу увагу привертають лемківські пісні, які 
користуються великою популярністю в багатьох країнах. 

Лемками цікавилися і в минулому, про що свідчить література, в якій 
любовно описаний лемківський край, звичаї та культура народу. 

В Московських університетських відомостях за 1867 рік надрукована 
ця наукова праця, яка, в основному, присвячена лемкам. 

Слід підкреслити, що в той час, особливо в Росії, лемків називали 
''карпаторосами11, тобто ''русинами 1}. Ця назва походить ще з часів Ки
ївської Русі, вона вживається лемками і сьогодні, особливо в еміграції. 
Н. Попов, крім ''лемки

11

, ''русини
1

', вживає слово "горяни
11

1 тобто люди, які 

1 Упоряgник Лемківського каленgаря Марія Горбаль висловлює щиру поgяку 

пану Влаgеку Максимовичу (США) за збережений і наgісланий go gруку в на
шому Каленgарі матеріал. 
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живуть в горах. Вважаю за доцільне в перекладі дотримуватися одніє·і 
назви - лемки. 

На нараді вчених Московського університету 19 грудня 1866 р. праця 
Н. Попова була висок оцінена. Глянемо на життя і культуру наших пред
ків, сприйняту російським вченим сто двадцять літ тому2• 

.. 

І ) •• 

""' .. І'" 

Лемки сильні тілом і ду-
• • • 

хам, могутн1 1 вродлив1, ве-
• • • 

ЛИКІ ростом, В рус1 ШВИДКІ, 

з благородним обличчям, 
завжди життєрадісні. Вони . . ....,, . . 
прямол1н1ин1 1 чистосердеч-

• • • • 
н1, чутлив1 1 дуже терпелив1. 
З охотою беруться до всяко-

• • • 
ГО ДІЛа І ДОВОДЯТЬ ДО КІНЦЯ. 

Якщо лемку треба кудись 
їхати або йти, то його не 

• • • 
втримає н1 в1тер, н1 непого--
да. Иого відвертість і чисто-

• • 
сердечн1сть п1дтверджуєть-

• • • • • 

СЯ І ДІЛОМ, І СЛОВОМ, ВІН ВСІМ 

бажає добра. Добрі люди 
• • • 

завжди дов1рлив1, н1 в чому 

Лемківська пара. Хуgожник Марія Янко не підозрюють поганого. Але 

якщо один раз використати 

його довіру і обманути, то він швидко міняється і бажає помсти, кипить 
...,, 

в иого грудях. 

Однак немає людини, з якою можна було б так легко примиритися, 
як з лемком. Для того вистачить його переконати в чистосердечному 
покаянні, і він забуває зло, бо його серце добре від природи. 

Побожність лемка пояснюється тим, що він живе високо в горах, 
тобто ближче до неба в оточені природи, яка постійно нагадує йому 
всемогутнього Бога. 

Земля в горах не врожайна, вимагає мозольної праці. Щоб вродила 
картоплю і овес, треба постійно звільняти її від каменя і валунів. Однак 
лемко прив'язаний до своєї каменистої землі, бо вважає її спадщиною 
від предків. Для нього родючі землі на рівнинах не мають тої краси, яку 
дають йому рідні гори. Живучи високо в горах, відірваний від світу, лем-

...,, . 
ко завжди радии гостям, сердечно в1тає, запрошує в хату, пригощає та 

розпитує про новини. Він завжди задоволений своєю долею. йому ви-

2 Петро Михайлович Когут працю переклав у 1986 році. - Прим. peg. 
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стачить кусок хліба, навіть черствого, і "чур", зварений з муки закваше
ного грубо змолотого вівса, і більше він вже нічого і не бажає. 

З приходом весни гонять в гори отари овець, бо там, на полонинах, 
більше соковитих трав, які придають йому та виготовленому з нього 
сиру, смак. 

На полонині споруджують "кошари", огороджені плотом, де зганяють 
овець після випасу і залишають на ніч "шалаші" для пастухів та "колиби", 
де виготовляють бринзу з овечого молока та ночують старші пастухи 
"баки" та "югаси". 

Урочисто зустрічають повернення восени отари овець з полонини до 

хат. Тут святковий одяг, пісні, танці, тобто цілий обряд, який перетворю
ється у всенародне свято. 

Біля отари бігають гарні білі дуже великі пси. Вони такі сильні, що 
кожен може подолати вовка. За отарою ідуть, співаючи, гарно одягнені 
дівчата, пастухи грають на скрипках та сопілках. Похід завершає стар

ший пастух на коні - бака. 
В народі, який живе постійно у спілкуванні з природою, чутливо роз

винені метеорологічні відомості, нерідко прикрашені поетичним сло

вом. Запас цих поетичних творів складається з легенд, саг і казок. В них 

беззаперечна віра у всесильні духи, які наче живуть в горах. 
Легенди сво1м походженням зобов'язані християнству. Найпопуляр

ніша розповідає про святу Канігунду, яка, для спасіння від диких мон

гольський орд, збудувала на високих горах недоступний замок, у під
ніжжі якого швидко плине пінистий Дунаєць. 

В іншій мовиться, що Кунігунда, рятуючись від варварів, ступила на 

камінь в Карпатах і витиснула на ньому образ стопи; про ріку Попрад, 
відкриття солі у Величці та інші. Поширені легенди про святого Іоана з 

Дуклі та святих братах Гевресії та Протасії. Про дохристиянські часи на
гадує багато казок про віру в різного роду духів. Особливо~ уваги заслу
говує казка про "дивожени", тобто диких жінок. Це незвичайні потвори, 
жінки звіриного інстинкту та надто люто~ вдачі. Іх довгі коси розвивали

ся на вітрі, як Фуріі, живіт покритий волоссям, а на голові носили чер

вону шапочку. Недобру славу завоювали собі дивожени тим, що крали 
та обмінювали новонароджених дітей, тому 1х дуже побоювалися. Вони 
приходили до хати, де народилася дитина, викрадали її та обмінювали 
на сво1х дітей , безобразних крикунів. Але 1х можна було примусити по
вернути викрадену дитину і забрати свою тим, що підкинену дитину 
виносили на сміття, били прутами , кормили гнилими яйцями зі шкар
лупою та постійно говорили: "візьми своє, віддай моє". Материнське 
серце дивожени не могло знести плачу своє~ дитини і вона забирала її, 
а повертала крадену. 
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В більшості казок мова йде про дорогоцінні скарби, тобто клади в 
Карпатських горах. В одній мовиться про те, що в горі Гевонт, що біля 
Нового Санча, знаходиться прикований до алмазного стовпа золотим 

ланцюгом монах, який нагородить дорогоцінностями того, хто його 

звільнить. Прохід до печери, де прикутий монах, дуже вузький - годі до

братися, бо всякий вогонь гасне. Тому монах жде на визволителя, який 
отримає велику винагороду. 

Казки нагадують нам про багаті надра наших Карпат. 
Назва "лемко" не походить ні від місцевості, ні від роду, а від слова 

"лем", яке вживають замість слова "лиш". Таке пояснення може здатися 
смішним, але воно справедливе. Слово "лем" словацького походження і 
крім Лемківщини його не вживають ... Самі лемки рідко називають себе 
цим іменем, а просто русинами. А в деяких місцевостях називають іх 
ще по назві верхнього одягу- "чугонцями" або "куртаками". Лемки люди 
добрі, бережуть чистоту звича1в та історію сво1х предків. Відірвані від 
Ки1всько1 Русі, зберігають себе в оточенні чужих вірою в церкві, де зна
ходять своє пристанище та життєву мудрість. Вони цінять сво1 обряди, 
будують та гарно прикрашають храми, незважаючи на скрутний час. 

Охоче відвідують монастирі в Красному Броді та Буковій Горі на Пря

шівщині. Лемко звик всяке діло починати з Богом: якщо біда - просить 
Бога про допомогу; якщо радість в хаті - дякує Богові. 

Християнська мораль має неабиякий вплив на 1х моральний стан , в 
я кому зрозуміло, чому серед лемків немає злодіів. Лемко може вкрасти 
лише щипочку солі або ремінь, якщо знаходиться в крайній нужді, а про 
більше не чули на Лемківщині. 

Великою любов'ю прив'язаний лемко до рідно~ землі, яку обробляє 
і на якій живе. Лише крайня нужда, тобто неврожай або інше лихо мо
жуть змусити його залишити рідну землю та іти на заробітки на чужину. 
Вівсяний хліб у сво1й хаті смачніший від пшеничного на чужині. Чимало 
лемків доробилися на чужині маєтку і жили добре, але поверталися до
дому і почували себе щасливими, бо могли на батьківському столі 1сти 
хліб, яким годувала 1х рідна мати. 

Каменисті гори, неродюча земля і важка праця на ній компенсується 

красою природи , свіжим повітрям, чистою водою. 

Лемко завжди цікавиться новинами, особливо тими , які мають до 
нього якесь відношення. Однак не кожній новині вірить. В лемків своя, 

лише 1м притаманна філософія: "За наших батьків того не було, а до
бре було жити на світі". Лемко радо слухає про нове, але не любить 
застосовувати в себе. Так, приміром, комин в хаті корисний не лише 
для чистоти, але й зменшує ризик пожежі, і люди бачили в ньому ви
году. Але тому, що це нове, то казали: "За наших батьків того не було, 
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і було добре, ми до того не звикли". З такою твердістю дотримуються 
і звича1в. 

Хліборобство не приносить лемкові велико~ вигоди, земля родить 
овес, бульбу і, якщо добре удобрити, то ячмінь, жито, пшеницю, але в 
малих кількостях. Тому основним продуктом харчування є овес, буль
ба і капуста. Навіть приказка каже, що "лемко тоді веселий , коли овес 
і бульба зародить". Ячмінь сіють на пенцак (товчені в ступі), пшеницю 
на сти ранку до свят, а жито на приміс до вівсяно1 муки на хліб. Лемки 
~дять вівсяний хліб з домішкою наполовину житньо1 муки, а деколи і 
бульби. 

Дехто хвалить кукурудзу і хліб з не1, але лемко не поміняє вівса на 
кукурудзу. Він її купує, коли голод докучає, і то лише на крупу. Бульба, 
яку називають "бандурками", і капуста, родиться рясно, росте також 
льон і конопля. Те, чого не дає лемку земля, він старається доповни
ти торгівлею вівцями та бичками. Весною ідуть лемки в Самбірський, 
Стрийський, а деколи і Коломийський райони, купують вівці з ягнятами, 
літом випасають на полонині, а восени продають. Це дає найкращий за

робіток, бо з молока роблять бринзу, з вовни виробляють одяг, а з відго
дованих овець продають м'ясо на ярмарках в Ся ноку, Кросні, Горлицях, 
Рогах, Осідку та інших містах. На бичках заробіток менший, бо немає 
для них відповідних пасовиськ та добро~ породи. 

Другим джерелом заробітку є фурманка. Та це тільки для тих, хто 
має коні. Ідуть до Тернополя по зерно, в Токай по вино, в Краків, Пешт, 
Дебрецен, Кремниць по інші товари. Немає сумніву, що такі мандрівки 
мали певний вплив на освіту та розширення кругозору. 

Майже кожна родина лемка посилає одного або двох здорових і 
молодих дітей на заробітки в Угорщину. Жінки і мужчини, хлопці і ді
вчата ~дуть жнивувати з серпом. По жнивах жінки спішать додому, вже 

на сво1 жнива, а мужчини залишаються молотити. Жнуть, звичайно, за 

п'ятнадцятий, а як прийде багато людей, то і за двадцятий сніп. 
Однак, не всім щастило: нерідко хворіли, заробляли мало, додому 

повертаються хворими, свій врожай пропав, все позаростало, і то при

зводило до голоду або й смерті годувальника, а дітям залишалася си
рітська доля. 

Незначний заробіток був від дерев'яних виробів: робили лопати, 
вили, віялки, гонти, ложки, путні та інші речі домашнього вжитку, які 

продавали на ярмарках. 

Лемки, як і всі горяни, дуже люблять пісню. Жінки співають тоді, 
коли жнуть, сушать сіно, мелють на жорнах, доять корову, тобто при 
кожній роботі. Від пісні стримує дівчат лише присутність чужих або до
машнє горе. Цікаво, що співають навік тоді, коли жнуть, нагинаючись 
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до землі. Співають в один голос, не заважаючи один одному. Особливо 
гарний спів, коли жнуть при місяці. 

Тихий вечір, чисте зоряне небо, ясний місяць, свіже повітря вже самі в 
собі мають так багато чар, що наповнює душу селянина радісним тихим 
почуттям. Ніколи пісня так не хвилює, як ввечері. Хто не відчув то1 краси, 

хай вийде ввечері на полонину і послухає пісень лемків, які повертають

ся з кошар з молоком, та сопілку й фуярку пастухів. Більше того ніде не 
зустрінеш. До того ж, у лемків такий звичай, що коли дівчина починає 

співати яку-небудь пісню, то ту ж саму продовжує друга, потім третя - і 
так по горах несеться одна пісня, одна мелодія. Хлопці співають мало, 

при роботі ніколи, тільки при танці або отарі овець, і то більше грають на 
сопілках і фуярках. Жінки і дівчата при танці не співають. 

Пісні лемків можна поділити на ті, що співають при роботі, при танці, 
під час відпочинку, на весіллі та колискові. Перші за змістом та за по
ходженням і говором словацькі. Іх співають мішаною словацька-лемків

ською мовою, оспівують речі та події ближчі Словакам. В них часто зу
стрічаються вживані словаками імена: Марця, Ганця, Яничко, найбільш 
популярні у лемків на Пряшівщині. Зміст пісень різноманітний: одні 

оспівують тугу за милим чи милою, інші радість та любов. Більшість пі
сень складається з двох частин: в першій оспівана природа, а в другій -
почуття радості, щастя або туги чи горя. Відносно мотивів - то 1х три, і 
то схожі між собою. Пісні, що виконуються при танцях, теж наполовину 
словацькі, по мелоді1 відповідають ритму танцю. Вони, в основному, за
позичені на Угорщині під час перебування на заробітках. 

Нові пісні подобаються лемкам, тому 1х вивчають, переробляють на 
свій лад, міняють словацькі слова на лемківські. Тож пісня спочатку сло

вацька, потім словацька-лемківська і, на кінець, стає лемківською. 

Весільні пісні чисто лемківські, словацька стихія не мала на них впли

ву. В них збережено чисто лемківські і дух, і мова. Оспівана старовин
на слава народу і його багатство. Далі ідуть колискові, здебільшого теж 
суто лемківські мелоді1: повільні та сумні. В них іде мова про дитячу не

винність, материнську любов та іх життя, коли стануть дорослими. По
ширені також пісні релігійного характеру, які співають на вечірні під час 

великого посту. Іх зміст відноситься до майбутнього, яке чекає людину 
після смерті, про тимчасовість земних благ, про розлучення душі з тілом 
на Страшному Суді. Таких пісень небагато, бо вони прекрасні за змістом, 
сумні мелодіями, повчальні і походять, мабуть, з дуже давніх часів. 

Хата лемка невисока, але чиста. Така чиста, як тільки може бути в 
селянина. Влітку хати більшість часу пусті, тому що всі на роботі в полі. 
Тільки в полудень господиня приходить до1ти корів, а ввечері, також, 

швидше за всіх спішить до хати приготувати мужу і дітям вечерю. У лем-
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ків дуже гарний звичай виходити літом на роботу в поле чисто одягне-
• • • 

ними, якого д1вчата I хлопц~ суворо дотримуються. 

Взимку господиня, донька та молоді діти сидять вдома, прядуть, спі-
• 

вають, розпов1дають одне одному легенди, казки; а господар з синами 

Молоgий лемко. 
Фото Марії Янко 

• • • 

молотить ціпами на гумні збіжжя, і 
лише ввечері бере участь у розмові з 

• 
ж1нками. 

Лемки відрізняються коротким, 
• 

легким ОДЯГОМ ВІД тих, що живуть в 
• • • • • 

НИЗОВІЯХ І нав1ть ІНШИХ мешканц1в 

гір. В лемка є один одяг, що зветься 
ичуга

11

, якого більше ніде немає. Вона 
на зразок плаща з довгою пелериною 

через плече, закінченою ((тороками
11

• 

Одяг у всіх лемків, можна сказати, 
..., 

однаковии, але, якщо придивитися 

ближче, то не можна не помітити різ
ниці. Лемки в Сандецькому та на по
граниччі з Ясельного носять довгі по 
коліна гуні з білого сукна, немає верх
ніх штанів, лише холоші і форма ка
пелюха відрізняються. В ясельських 
лемків до ріки Вислік і чуга, і верхній . . ....... . 
л1тн1и плащ, але чуга з с1рого сукна з 

тороками на пелерині і рукавах. Між 
Вислоком та Балигородом чуга чорна 

з тороками на пелерині. За Балигоро-
дом чуга торок1в не має, а л1тн1 штани одягають лише на свята. 

З загального огляду на одяг лемків видно, що між Вислоком і Бали-. .. .. . . . . . 
городом є середина, в1д яко1 поступово ~дуть зм1ни на сх1д I на зах1д. 

Звідки у лемків взялася чуга, важко сказати, запозичена від інших пле
мен чи притаманна лемка з давніх давен? Чугу рідко одягають в рука
ва, літом вони зашиті і служать замість кишені. Штани у лемків вишиті 
синіми або червоними смужками. Зимою одягають білі холоші з сукна, 
а літом штани з білого полотна. Багатші мають святкові штани з синьо
го сукна. Холоші та суконні штани завжди вкладають в халяви чобіт. В 
штанах завжди довгий, чорний, прикрашений гудзиками ремінь, яким 
можна опоясатися два або і три рази. Гунька лемків коротка, біла або 
чорна, подібна до гуцульської. У лемків є також ((лейбик11 (рід камізель
ки) з синього сукна і гудзиками в два або і три ряди по обох боках і на 
плечах низом. На голову одягають чорні капелюхи з дуже широкими 



~ 108 

доверху загнутими крисами, схожі на угорські. На капелюху шнурок або 
стрічка: широка з китичками, за якою хлопці носять квіти або пір

1

я з 
павліна. зимою надівають низькі шапки особливої форми, які можна 
опустити на вуха. 

На ноги вдягають лемки ((керпці11 - це ходаки. Як всі горяни, хлопці в 
свята і на танці одягають ('скірці

11 - чоботи з острогами. Сорочка з розпо
ром на заді, це багатьох дивує, але назагал це відповідає одягу лемка. 
Жіночий одяг більше схожий між собою, ніж чоловічий, і різниться тіль
ки у способі в

1

язання хустки на голові та формою корсетів і коралів -
('пацюрок

11

. На голові жінки носять переважно білі хустки, лише старші 
до роботи одягають сині з білими або жовтими крапками. 

Жіночий rорсет. 
Спинка. 

Фото В. Максимовича (США) 

У святкові дні старші одягають чер
воні хустки. Пов'язуються так, що один 

...., . ...., 

довшии к1нець перекинутии через 

плече. Дівчата ходять з відкритою го
ловою, волосся заплетене в одну косу. 

Корсети шиють з синього, червоного 

сукна або іншого матеріалу світлого 
кольору. Без корсета жінка літом на 
роботу в поле не вийде. На щодень 
вдягають спідниці ('кабати

11 

сині з бі
лими крапками, а в святкові дні ('кар
тани11 - білі спідниці з квітами. Багаті 

• • • 
ЖІНКИ одягають ІНКОЛИ ШОВКОВІ зеле-

ні спідниці зі срібним галеном знизу. 
На щодень жінки взувають теж керп
ці, але до церкви вже чорні або жовті 
('шапяни 11 - чоботи. 

Шістнадцятилітній дівчині соромно 
йти до церкви босою. До церкви жінка 
йде босою, а чоботи несе в руках і одя
гає лише при вході, а після служби зні
має і боса повертається додому. Зверху 

жінки і дівчата надівають ''полку
11 - довгу вузьку вдвоє складену плахту, 

як міські жінки складають шаль. Без полки не можна іти до церкви, в 
гості або в друге село. Довгі та широкі плахти одівають тільки зимою до 
роботи або в дорогу, іноді в дорогу одівають ''сердаки

11 - подібні до гунь
ки, лише довжиною до пояса. Дуже гарний і притаманний лише лемкам 
одяг ''мента

11

. Це спідниця з зеленого сукна підшита знизу шкірою лисиці 
і вишита синіми стрічками. Кожна молода до шлюбу повинна іти в мен
ті, і якщо сама не має, то позичає в інших. Дружкам теж не обійтись без 
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менти. Як жінки так і дівчата не обходяться без стрічок. Вони необхідні 
до коралів, коси і під шию. Необхідно ще, згадати про ((пацюрки)} - це ко-

ралі, які надівають жінки переважно червоного і білого кольору, а чорні 
• • 

лише в траурн1 дн1. 

Молоgі лемкині 
(на VII Всеукраі:Н
ському з1зgі лемків 
у ТернополіJ 2018)7 

вбрані прикрасамиJ 
• 

як1 називають 
• 

по-р1зному: 

кривулькаJ кризаJ 

королькаJ силянка 

Помітний перехід в одязі від півдня на північ та від Бескиду на заході 
до Галичини на сході. В одязі, що носять лемки, які живуть під самим 
Бескидом, більше елементів з угорсько·і сторони. 

Сусідують лемки зі словаками, угорськими русинами - лемами та 
мазурами, тобто поляками . Лемки, що живуть на угорській стороні, в 
мові, в одязі, звичаях та обрядах цілком схожі, тому на них зупинятися 
немає необхідності. Найближчі сусіди - поляки, з якими лемки в тісних 

• • • • • • • 

та дружн1х в1дносинах, однак р1зко в1др1зняються в1д них одягом I мо-

вою. Словацька мова більш зближена до лемківського діалекту. Лемки 
зі словаками спілкуються, коли ·ідуть до Угорщини на заробітки та по
вертаються додому. Залюбки вивчають словацькі пісні, які потім співа
ють вдома, та мову, якою спілкуються під час мандрів по Словаччині на 
Угорщину. 

Минуло більше ста роківJ змінилося багато поколіньJ умови і спо
сіб життяJ виникли нові політичні та економічні системиJ але праця Н. 
Попова 

110 Лемках11 

не втратила своєї актуальності. І лемкам сьогоgні 
треба не лише пишатися характером та культурою своїх преgківJ але і 

., .. .. . 
г1gно 1х насл1gувати. 

Матеріал go КАЛЕНДАРЯ наgіслав 
Влаgек Максимович, США 
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ПОЕЗІЯ 

Василь ВАРЯНКА, 
с.Липовец,пов.Сянок 

ПРОЩАВАЙТЕ, ЛЕМКІВСКІЇ СЕЛА 

На мелоgію пісні "Рушив поїзg в gалеку gорогу" 

Прощавайте, лемківскії села, 
На цмонтарі могили, хрести, 

На горбочку церковця старенька ... 
Ти пробач, рідне село, прости. 

Прощавайте, Завадка, Висова, 

Красна, Баско і Опарівка. 
Лупків, Команча і Зиндранова, 

Граб, Липовец і Бонарівка. 

Прощавайте, Верхомля, Криниця, 

Барвінок, Терстяна, Тильова, 
Мшана, Кам'янка і Яблониця, 
Репетів, Посада, Дальова. 

Прощавайте, Вороблик, Лабова, 
Веслічок, Рудавка, Святкова, 

Бартне, Шляхтова і Одрехова, 

Черемха, Войкова, Ганчова. 

Прощавайте, Явірник, Гирова, 

Яслиська, Ванівка, Новиця, 

Кросно, Королик і Любачова, 
Дошно, Воля і Сировиця. 
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Леся СИДОРОВИЧ 

Я ПРИЙШЛА ДО СВОЇХ 

Я прийшла до сво1х, як приходять у дім до родини. 
Як же тепло мені, як радісно тут на душі І 
Ті, хто мають стосунок до неньки, до Лемко вини, 

Не сторонні. Не дальні. Не заздрісні і не чужі. 

Ви родина моя. Велика і щира без міри. 
Я обличчя ці рідні (хоч багато іхІ) упізнаю. 
Ми з одного корінчика, пагони спільно~ віри. 

Наші предки жили в Закерзонні, немов у раю. 

Тик, жили і жили ... До фатального того вигнання. 
Депортація - кара, що випала лемкам з небес. 
Не змінити минуле. Ми прагнемо просто визнання, 

Бо несила нести вже тих зболених спогадів хрест. 

То по людськи було?І Та нас просто згребли, як непотрібІ 
Нині ти ще господар, а завтра - вигнанець в світи ... 
... Голосили жінки, відкладаючи щастя "на потім", 
І сивіли діди від неждано~ то1 біди, 

І не знали батьки, як нехитрий свій скарб боронити, 
Як на воза тісного узяти з собою хоч щось ... 
І мовчали від страху іще не народжені діти. 

Не збагнули ще села - а що ж то таке відбулось? 

Вчора в церкву ходив, а сьогодні її підпалили ... 
Вчора пас ти худобу, а нині під дулом сто1ш ... 
Боже милий І Де взяти на все те ще трішечки сили, 
Як не впасти у розпач і вижити, вижити лиш І 

... Нас везли у вагонах ... не СВ. У товарних вагонах. 
Ми губили дітей і втрачали стареньких сво1х. 
В документах писало, що все то було "по законах", 
А насправді то злочин. А під небом Господнім - то гріх. 
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І хтось мусить узяти на себе велику провину 
За скалічені душі , за смерті, за сльози гірки. 

І хтось мусить сказати, за віщо оту Лемко вину 

У тих жорнах диявольських нелюди терли такі. 

Я не помсти жадаю. Я хочу, аби справедливо 
На державному рівні нарешті сказали мужі: 
ДЕПОРТОВАНО лемків. Насильно. Безжально. Жахливо. 

Пошматовано долі і кинуто в землі чужі. 

Моє серце від того не стане спокійніше битись, 
Я любитиму землю, яку відібрали в дідів. 
Але знатиму твердо, що правди побільшає в світі. 
Діду Петре, ти чуєш? Ти так того сильно хотів ... 

20.102018 р. 
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Прожив усього 55 років. Та на сьогодні - 205-річна пам'ять від дня 
народження. І буде вічна, допоки співатимуть ище не вмерла Україна1]. 

Творча спадщина Михайла Вербицького - одне з найцінніших над
бань української культури. Він належить до яскравих представників на
ціональної композиторської школи, що сприяли в ХІХ столітті активному 
духовному злету українського суспільства. Високий художній рівень тво
рів Вербицького, майстерність композиторського письма дають право 
називати його першим західноукраїнським композитором-професіона
лом. Він є автором музики до найголовнішої пісні країни - гімну України. 

За: https:/ /www.depo.ua/ukr/life/mihaylo-verbickiy-tvorec-gimnu
ukrayini-ta /а novitiy 
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Микола fОРБАЛЬ 

''ПРИНОШУ ЛЮБОВ ДО МОГО СТАДА І БАЖАЮ 
ЩИРОЮ ПРАЦЕЮ І ЖЕРТОВНІСТЮ ЗАСЛУЖИТИ СОБІ 

ЛЮБОВ ЦІЛОГО НАРОДУ'' 

Уривок із роману ('ПОВЕРНЕННЯ}) 

До 155-річчя віg gня нароgження Анgрея Шептицького 
(29 липня 1865 -1 листопада 1944) 

Митрополит 

Анgрей Шептицький 

Вступаючи на престол галицьких ми

трополитів, він (Андрей Шептицький) у 
храмі святого Юра проголосить: ''Прино
шу любов до мого стада і бажаю щирою 
працею й жертовністю заслужити собі 
любов цілого народу)1 • 

Ставши духовним батьком усіх укра
·інських греко-католиків у світі, Митропо

лит Андрей ще з більшою жертовністю 
віддасть себе служінню ''даного мені Бо
гом народу

11

• 
Створив апостольський вікаріят для 

вірних греко-католицької церкви у Бос

нії. Домігся призначення єпископа УГКЦ 
для США. Для українських поселенців у 
Канаді створено Вінніпезьку Митропо
лію УГКЦ. Відвідує сво·іх вірних в Арген

тині й Бразилїі. Але найбільше енергії 
вкладено в розбудову національної Церкви в Укра·іні. За його ініціа
тивою створено Львівську греко-католицьку академію, Богословське 
наукове товариство, Український католицький інститут церковного 
з

1

єднання імені Митрополита Рудського. Всіляко підтримує діяльність 
українських культурно-просвітницьких товариств ''Просвіта'

1

, ''Рідна 
школа

11

, "Сільський господар
11

• Засновує у Львові Український Націо
нальний Музей і за власний кошт купує для нього приміщення. За
вдяки піклуванню Шептицького у музеї зібрано одну з найбільших у 
Європі збірок іконопису. Надає стипендії молодим українським мит
цям для здобуття художньої освіти у найкращих навчальних закладах 
Європи. Придбав у Львові приміщення для сирітського притулку. За
снував Народну Лічницю - це була на той час єдина українська лікар-
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ня у Львові. Був ініціатором і засновником Укра1нського Земельного 
банку у Львові. 

Жодноі сфери громадського життя не оминав увагою Глава Церкви. 
Митрополит Андрей власним життєвим прикладом виховував під

порядковане йому духовенство безкорисному служінню своєму наро
дові, закликав брати найактивнішу участь у житті сво1х громад, у роботі 
читалень і "Просвіти". (До речі, саме греко-католицькі священики засну

вали в 1868 році культурно-освітнє товариство "Просвіта"). У зверненні 
до священиків своє~ єпархії Митрополит пише: "Не може бути в селі чи
тальні, до провадження яко1 священик не приложив би свого труду ... ". І 
чи не на цьому грунті формувалася національна свідомість підневіль
но~ Галичини? І чи випадково лідерами національно-визвольного руху 
згодом стануть вихідці з греко-католицьких священичих родин - Євген 

Коновалець, Степан Бандера, Роман Шухевич, що віддали своє життя 
за Бога й Укра1ну? 

Ще 1868 року "Головна Руська Рада" у Львові, очолювана греко-като
лицьким єпископом Григорієм Яхимовичем, висуне перед австрійським 
урядом вимогу про автономію Галичини, і це в той час, як десятки на

ших кревних братів зі Сходу прислуговували "святєйшому правітєль
ствующєму синод у''. 

Андрей Шептицький, уже значно пізніше, в 1906 році, очолить де

легацію до цісаря Франца Йосифа з вимогою, щоб укра1нський на
род у Галичині трактувати однаково з іншими народами монархії. 
Домагається від австрійського уряду права на відкриття у Львові 
укра1нського університету: "Якщо університети є могутнім фактором 
в історичному житті народів, - доповідає Шептицький у Віденському 

Парламенті , - тоді вони є такими для всіх". "Раз вони є потрібні , тоді 
вони є потрібні передовсім і найбільше тим, хто 1х ще не має". "Народ, 
що його національний і культурний розвиток вимагає щорічно цілих 

рядів священиків, учителів середніх шкіл, урядовців, суддів та інших 

академічно образованих фахівців, не може на довший час обійтися 
без університету й мусить відчувати це як пекучу потребу, щоб такий 
був закладений". 

Цих прикладів предостатньо, щоб переконатися - укра1нська унійна 
Церква слугувала Своєму народові. 1908 року Шептицький, роздумую
чи над єдністю укра1нсько1 Церкви, напише: "Унія свята - це не діло по
ляків, це діло, здобуте трудом, працею, жертвами і мученицькою кров'ю 
наших дідів і прадідів". 

Митрополит галицький Андрей жив долею усього укра1нства: "Ціль 
моЄ1 праці зібрати усіх вас під стягом Христа ... ". "Для укра1нців не по
винно бути тяжко дійти між собою до порозуміння, бо ж Православна 
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Церква є частиною Вселенсько~ Церкви, яку насильством переможців 
відірвано від пня Вселенсько~ Церкви ... ". "Чи ж любов до Батьківщини, 
спільне добро і спільний інтерес цього нашого так бідного і понево
леного від кількох століть народу, не буде в нас сильнішою від цих 
усіх спорів?"_ "Якщо хочемо всенаціонально1 Хати-Держави хотінням 
глибоким і щирим, якщо та воля не є тільки фразою, ілюзією, то вона 
мусить проявлятися діянням, і те діяння мусить вести до єдності". "Ко

жен, кому тільки добро Укра1ни лежить на серці, мусить уважати на 
свій обов'язок працею цілого життя причинитися до множення еле
ментів єдности й до усунення елементів роздору". "Думаю, що кожен 
укра1нський патріот повинен зробити все, що може, до здійснення ре
лігійно~ єдності". 

Під будь-яким сво1м письмовим документом владика підписував
ся: "Митрополит Укра1нсько1 Церкви , Слуга Божий Андрей". Зверніть 
увагу - не католицько!, не православно!. Бо для нього "унія" це не поль
ське католицтво чи московське православіє, а укра1нська національна 
Христова Церква. На той час у Галичині, що була в складі польськоі 
держави, було чітке розмежування: уніат - це укра1нець, католик - це 
ПОЛЯК. 

Свою статтю "Як будувати Рідну Хату'' блаженніший Андрей почне 
словами: "Ідеалом нашого національного життя є наша рідна національ
на хата-батьківщина". Зрозуміло, що в такій статті не можна обминути 
проблеми примирення украінських церков: "На цьому примиренні, -
каже Митрополит Андрей, - скористає ввесь народ. При відновленні 

киівського престола до досто1нства патріархату, ми ж будемо канонічно 
підчинені тому патріархові, коли той патріархат признає власть Вселен

ського Архиєрея. В церковній єдності будемо мати не тільки силу, але 
й приклад, як повинна виглядати національна єдність. Із будови одніє1 
свято~ вселенсько~, апостольсько~ Церкви будемо могти учитися і до
свідчати, яка повинна бути суверенна провідна могутня єдність укра1н
ського народу''. 

І при цьому Митрополит Андрей аж ніяк не претендував бути патрі
архом, а радше волів, щоб ним став хтось із православних єпископів. 
Він не бачив причини, чому б Укра1на мала бути духовно роз'єднана. 
"Мало який народ, - пише Андрей Шептицький, - був так поділений, як 
наш. Нас роз'єднують питання, що були актуальні тисяча, або п'ятсот 
років тому між Візантією і Римом, між Римом і Німеччиною чи Англією, 

між Москвою і Польщею". 
Дивно, що в нашій "рідній національній хаті-батьківщині" причиною 

роздору є не наші внутрішні проблеми, а чужі імперські клопоти. Нам 
немає аж ніяких внутрішніх підстав бути роз'єднаними. Тим паче, коли 
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Володимир Великий хрестив Русь, то єдиним духовним центром хрис
тиянства на той час ще був Рим3 . 

У своєму посланні "До духовенства" Митрополит Андрей, опира
ючись на історичне рішення нашо~ Ієрархії в XVI столітті, які на Бе
рестейському Соборі об'єдналися з Римом і тим зберегли єдність на
шо~ Церкви зі Вселенською, пише: "Якби не насильне знищення нашо~ 
Церкви царицею Катериною, Миколою І і Александром 11, тобто якби 
не єдиний у своєму роді, тільки царатом практикований спосіб навер
нення народу нагайкою і кнутом, населення украінськихземель було б 
досі тим, чим його хотіли мати ієрархи XVI століття, тобто було б вірне 
переданням митрополита Ізидора, царгородського патріарха йосифа 
і всіЄ1 візантійська~ Церкви, що прийняла за догмат судовластя Рим

ського Архієрея ... ". 
Він переконаний, що тільки з'єднання укра1нсько1 Церкви зі Все

ленською зробить Укра1ну раз і назавжди незалежною і від католиць
ко~ Польщі, і від православно~ Росіі: "Роз'єднання Церков і т і внутрішні 
роздори спричинили в нашому народі те історичне нещастя, що з обох 
сторін ми тратили тисячі вірних, які покидали нас і ставали чужими для 

нашого обряду та народности й віри. Те історичне нещастя укра1нського 
народу зумовлює, що з'єднання Церков є потребою нашого народу та 
одиноким його спасінням. 

З'єднане зі Вселенською Церквою укра1нське благочестя, відмежову
ючи нас від сусідів із заходу і сходу- як показує історичний досвід - є 

одинокою формою релігійного буття, яке нам може запевнити свобід
ний розвій нашо~ релігійно~ та національно~ культури і встерегти нас від 

внутрішніх роздорів та домашньо1 братовбивча~ війни". 
Укра1на, що географічно й історично розташована на пограниччі 

двох цивілізацій - європейсько~ і азійська~ - приречена бути унійною 
державою. 

А коли здійсниться Христове: "Нехай буде одне стадо і один пастир" 
(а колись же має воно здійснитисяІ) , тоді Укра1на стане взірцем для ці
лого світу, як одна з перших, хто започаткував це єднання. Тільки імпер

ська Москва є лютим ворогом цього. Подвижництво Шептицького вели

кою мірою й полягає в повному ігноруванні амбіцій Москви, до речі, як 

3 Русь хрещено 988 року віg Різgва Христового, а офіційний розgіл християн
ства на Схіgний обряg (православний) із центром у Константинополі і Захіg

ний (католицький) з центром у Римі віgбувся 1054, тобто хрещення віgбулося 
за 66 років go того, коли у вселенській Церкві виникло поняття "православ
ний". Тим паче, є всі піgстави вважати, що християнство у КиІвській Русі по

явилося ще понаg сто років раніше, за князя Аскольgа (860-880). 



~ 118 

і Варшави. (На докір польського аристократа в ренегатстві Шептицький 
твердо відповів, що це неправда, бо він з українського роду, але його 
предки перейшли в католицький обряд і ополячились, тепер він спо
кутує ·їхнє відступництво). 

Леся СИДОРОВИЧ 

''РОДИННЕ ДЕРЕВО'' ПРО НИКИФОРА ДРОВНЯКА 

До 125-річчя віg gня нароgження 
{21 травня 1895 р., Криниця-Здруй, 

Лемківщина -10 жовтня 1968 р., Фолюш) 

Літо - пора відпочинку та емоцій. Але аби воно запам'яталося ще й 
чимось корисним, ((Родинне дерево)} м. Золочева, що об'єднує вихідців 
з Лемківщини, Холмщини, Любачівщини та Надсяння, вирішила втілити 
в життя чудову ідею її голови, Наливайко Світлани Миколаївни: більше , 

дізнатися й розповісти про Никифора Дровняка. І зробити це не в Зо-
лочеві, а десь біля багаття, на природі. 

І ось 30 липня близько 30 осіб вирушило в одноденну мандрівку. 
Побували на Святій горі поблизу с. Ушня на Золочівщині, помолилися, 
попили води з криниці. Далі шлях проліг на Гавареччину, де живуть не
перевершені майстри-гончарі. Чудовий майстер-клас провів Іван Лу
ковський. Усі охочі мали можливість зробити свій горщик на гончар
ному крузі. Мабуть, найбільше захоплення така робота викликала в 
найменшого мандрівника - Тадея Сиванича, якому лише три рочки. 
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І , зрештою, всі зручно розташувалися навколо багаття на гостинно
му обійсті Ігоря Конашевича, який розвиває таку перспективну галузь, 
як зелений туризм. У такій безпосередній атмосфері розповідали про 
Никифора Дровняка Ярина Сухецька, Любов Болкутович, Оксана Тим
ощук, Лариса Каршневич. Стала у нагоді й древня стодола, на стіні яко, 

вдало розташувалися репродукції картин Дровняка. Доповнили розпо

відь про курортне містечко Криниця гості зі Львова - голова товариства 
"Молода Лемківщина" Микола Крупей та його член Богдан Сиванич. 
Своє бачення цього митця представив талановитий золочівський ху
дожник Михайло Голютяк. А на завершення свою поезію про Никифора 
прочитала Леся Сидорович. 

Кілька слів про цього лемка, якого так мало знають в Укра,ні, але 

давно шанують у світі. Епіфаній (Никифор) Дровняк (21 травня 1895, 
Криниця - 10 жовтня1968, Фолюш) - укра,нський художник-приміти

віст лемківського походження з м. Криниці, що на Лемківщині (нині те
риторія Польщі). Мав нелегку долю. Мати Євдокія Дровняк померла за 
деякий час після народження сина, від не, він успадкував ваду мовлен

ня. Ні батька, ні родини. Підтримкою для нього стали лемки, що жили в 
Криниці. З раннього віку любив малювати, тому не дивно, що за життя 
створив понад 40 тисяч різноманітних робіт. 

Як художника Никифора світ відкрив 1932-го, коли в Парижі в гале
ре, Леона Марселя експонувалася його виставка із двохсот малюнків. 

Цей захід організував Львівський народний музей імені Т. Шевченка. 
Митець-самоук був визнаний одним з найцікавіших з-поміж майже со
рока сво,х колег. Польський художник Єжи Вольф опублікував нарис 
"Маляр на,вного реалізму у Польщі" ("Аркада", 1938), і від того часу кіль
ка десятків років Никифор був у центрі уваги і митців, і глядачів, яких 
захоплювала його самобутня творчість. Потім були виставки у Польщі. 
Але справжню славу митцю принесло експонування його робіт у Парижі 
1959 року. Відтоді творчість Никифора набула світовоі популярності. За 
право вважати його "сво,м" досі сперечаються офіційні особи кількох 
держав. І є за що. 

Ну і яка ж зустріч без пісні? "Молода Лемківщина'' дуже вдало про
пагує незаслужено забуті народні шедеври у сво,х "Лемкоспівах", а всі 
присутні дружно підхопили неповторні мелодіt. 

Незважаючи на грозу, всі поверталися додому емоційно наснажені, 

в особливому піднесенні. І з бажанням нових таких зустрічей І 
Хто ти, Никифоре з Криниці? 
Одне з сімнадцяти імен. 

Ти жив, як вільнолюбні птиці. 
Без стін. Без грошей. Без письмен. 
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Не знала мати Євдокія, 

Кого у світ цей привела. 

Ще й вада мови ... Безнадія ... 
Зарання в інший світ пішла. 

Спільнота лемків хлопченятка 
І годувала, й берегла. 
Хто дасть напитися з горнятка, 

Хто хлібчик дасть. Та й одяга. 

І так він ріс, як вітер в полі. 

І не тримав у серці зла. 
І так поволеньки, поволі 
Піднявся вже на два крила. 

Дешеві фарби на папері 
Малюють неповторний світ. 

Аж поки у Європу двері 

Прочинить Турин. Стільки літ 

Його малюнки дитинячі 
Ніхто й за працю не вважав. 
А тут - захоплення І Неначе 
Враз долю він за руку взяв. 

Жебрак? Художник? Просто лемко, 
Що жив лиш так, як відчував? 
... А світ химерний світить тремка. 
По ньому нам усім зостав. 

30.07.2019 
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Маряна СЕНЬКІВ, 
Інститут нароgознавства НАН України 

НИКИФОР ДРОВНЯК 

Людина-легенда. Митець-самоук із Лемківщини. Зірка паризької ви
ставки 1932 року. Людина, за яку за право вважати своєю досі спереча
ються держави. 

У збірці Музею етнографії та художнього промислу Інституту на
родознавства НАН України зберігаються три твори цього унікального і 
самобутнього митця, які подарував 2008 року професор, директор Ін
ституту етнології та культурної антропології Варшавського університету 
Лех Мруз, за що йому велика дяка! 
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rалина Іванівна ЩЕРБА 

..... 
ДІЯЛЬНІСТЬ ВОЛОДИМИРА КУБІИОВИЧА З РОЗВИТКУ ОСВІТИ 

НА ЛЕМКІВЩИНІ 

До 120-річчя віg gня нароgження 
(23 вересня 1900 р., Новий Санч - 2 листопада 1985 р., 

Париж, Франція) 

Володимир Кубійович народився 23 вересня 1900 року в містечку 
Новий Санч на західній Лемківщині в родині дрібного урядовця. Ще в 
дитинстві він бував в Жегестові, Криниці, в селах Лабова, Фльоринка, 
Но·ва Весь, Верхомля й інших; купався в річці Попраді, виходив на гору 
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Яворину зі своїми ровесниками - хлопцями й ді
вчатами, пізнав всю красу Лемківщини, любов до 

. .. . . 
яко1 прон1с у своєму серц1 все життя. 

Навчаючись в польській гімназії у Новому Сан-. . . .. .. .. .. .. ' 

ч1, в1н не соромився своє~ укра1нсько1 нац1ональ-
• • 

ност1, хоч дуже часто польськ1 студенти називали 

його 
11

твердим лемком
11

, за його відданість землі, 
де народився. Зближується з товариством ((Про
світа11, оволодіває українською літературною мо
вою. Виявляє надзвичайні здібності, бездоганно 
вивчає німецьку мову. Після закінчення гімназії з 

патріотичних почуттів записується до Української Галицької Армії, а піс
ля звільнення з УГА у 1919 році вступає до Ягеллонського університету в 
Кракові, де вчиться історії і географії, є одним з найздібніших студентів. 

В 1923 році В. Кубійович захищає дипломну роботу на гему ((Антро
пологія Горганів

11

, а вже в 1927 році боронить дисертацію з демографії 
тодішньої Радянської України і стає наймолодшим доцентом у Польщі, 
лектором Ягеллонського університету в Кракові. 

Володимир Кубійович поринає в наукові дослідження Карпат. його 
цікавлять їх географія, демографія, етнографія, картографія. З україн
ської інтелігенції та студентів у Кракові організує Краєзнавчий клуб, а з 
тим клубом і мандрівки по Лемківщині і всіх Карпатах. У складі однієї 
такої групи були згодом відомі люди: Богдан Стебельський, Томко Ли
пичак. Нестор Процик, Орися Фещенко-Чопівська. Аріанда Шумовська 
і багато інших. Вони розпочали експедицію від найзахідніших лемків
ських сіл - Явірок і Шляхтової і пішли вздовж Карпат аж до Дукель
ського перевалу і Сяноку. Під час експедиції вони не тільки вивчали 
Карпати, але й розповсюджували українську літературу серед лемків
ської молоді, організували концерти, бесіди, лекції про Україну, до-

• ' • • .... '..,І 

помагали молод1 встановлювати нац1ональну св1дом1сть, укра1нськии 

патріотизм, не дивлячись на те, що потрібно було конспіруватися від 
.. . . ..... 

ПОЛЬСЬКО! ПОЛІЦІІ. 

Результатами досліджень стали наукові праці Володимира Кубійо
вича: 

11

Географія України і суміжних країн
11

, ((Атлас України
11

, різноманітні 
карти України і багато інш их. 

Але захоплення Кубійовича українськими проблемами викликає не
задоволення польської влади і його в 1938 році звільняють з посади до
цента Ягеллонського університету. Володимир Кубійович не падає ду
хом, не стає на коліна перед польською окупаційною владою. Натомість 
береться за організування мережі Українських допомогових комітетів, 
які мали відстоювати права українського населення в Польщі. 
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Особливо результативними і ефективними стали ці комітети від 
вересня 1939 року після підписання пакту Молотова-Рібентропа, коли 
Польща була окупована німцями і територія на захід від Бугу й Сяну 
ввійшла в склад Генерального Губернаторства, а Галичина і Волинь були 
окуповані більшовицькими військами. Понад 30 тисяч укра1нських ін
телігентів опинилося в Генеральному Губернаторстві, які не захотіли за
лишитися під більшовицькою окупацією. 

Проблема укра1нського населення в зайнятій німцями Польщі ста
ла особливо актуальною. Укра1нцям потрібно було допомогти знайти 
працю, житло, забезпечити 1м мінімальні умови життя. Цією проблемою 
займалися Укра1нські допомогові комітети, роботу яких координував 
Укра1нський Центральний комітет з осідком у Кракові на чолі з Володи

миром Кубійовичем. 
Інтелігенти, які змогли працювати у школах, були скеровані на вчи

тельські посади в села Лемківщини, Надсяння, Холмщини й Підляшшя, 

й тому навчання дітей у школах розпочалося укра1нською мовою, бо до 
1939 року воно повсюдно велося польською мовою. Окрім шкіл, ство
рювалися у селах дитячі садки з укра1нською мовою, а також сільсько

господарські школи, різноманітні курси для молоді: в'язання, вишивки, 
роботи з молоддю та інші. Відновили свою діяльність бібліотеки "Про
світи", ліквідовані до 1939 року. Поряд з цим створено Торговельну шко
лу в Сяноці, гімназію в Грубешеві й Ярославі, Укра1нську учительську 
семінарію в Криниці, укра1нські бурси в Горлицях і Дуклі. 

Особливо звертає на себе увагу відкрита з ініціативи Володимира 
Кубійович а Укра1нська учительська семінарія в Криниці 10 грудня 1940 
р., яка проіснувала до липня 1944 р., мала велике історичне значення 
в історії Лемківщини . Це перший освітній заклад такого типу за всю 

історію. Завдяки 1й Криниця стала культурно-освітнім центром укра1н

ців у сорокових роках ХХ ст. Семінарія відкрила шлях до освіти дітям 

з найбідніших та найвіддаленіших лемківських сіл,загублених в горах 
Бескидах та мала великий вплив на розвиток освіти й культури Лем

ківщини. Нанесла нищівний удар по москвофільству, яке ще жевріло 
на Лемківщині й зробила вагомий вклад у національне відродження 
Лемківщини. 

Молодь сіл Лемківщини потягнулась до освіти. В селах появилися 

книжки укра1нською мовою, укра1нська преса, розвинулося хорове мис

тецтво, навчальні установи стали великими культурними й освітніми 

осередками та центрами національного відродження укра1нського на

селення, яке до 1939 року було приречене на повну полонізацію. 
Володимир Кубійович приділяв велику увагу цій роботі. Він постійно 

навідувався до Торговельноі школи в Сяноку, Укра1нсько1 учительсько1 
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семінарі і в Криниці, знайомився з життям та навчанням студентів, нада
вав Iм стипендіі, круглих сиріт і напівсиріт взято повністю на утримання 

в бурсах за рахунок стипендії УкраIнського Центрального комітету. 
Володимир Кубійович виступав перед студентами з лекціями про 

УкраIну, її багатства, звичаI, традиціI і культуру, які мали значний вплив 
на світогляд студентів. 

Студенти Учительська~ семінаріі вели велику культурно-освітню ро
боту в селах у час літніх та зимових вакацій, організували з молоддю 
концерти, вистави, коляди , а за зароблені таким чином гроші закупо
вували книжки для сільських читалень "Просвіти" або віддавали гроші в 
Укра1нські допомогові комітети на студентський фонд. 

Семінарія здійснила два випуски. Перший у 1943 році - 47 абітурієн
тів та в 1944 році - 53 абітурієнти. На педагогічному курсі успішно здали 
матуру 30 курсантів. На базі семінарі~ був організований ще курс садів
ничок для 30 дівчат та некваліфікованих вчителів фаховий курс (поміч
ників, були й такі, бо вчителів бракувало) - 75. Таким чином число тих, 
хто навчався у семінарії досягало 500 осіб. 

Воєнні лихоліття не дали змоги усім закінчити семінарію. Вони 

роз'1хались по всьому світу, але зберегли у своій пам'яті гарне ім'я семі
нарії. Вона стала для кожного з них поштовхом для подальшо~ освіти. 11 
випускники та студенти стали педагогами , лікарями, інженерами , на

уковцями у різних краIнах світу. 

Великою подією в культурному житті Лемківщини було відзначення 
у квітні 1942 року в Криниці 100-літнього ювілею від дня народження 
велетня украIнськоI музики, композитора Миколи Лисенка. Сто хоро

вих колективів з усіх округів з'1халися до Криниці на конкурс хорового 
мистецтва, присвячений цій знаменній даті. Був на відкритті конкурсу 

Володимир Кубійович, а також надавав фінансову допомогу на підго
товку і проведення конкурсу. 

По всіх украIнських селах прозвучав "Заповіт" Тараса Шевченка та 
інші укра1нські пісні у музичній обробці Миколи Лисенка. Це мало ве
ликий вплив на національне відродження Лемківщини. Хор Укра1нськоі 

учительська~ семінарії в Криниці під диригуванням Романа Левицького 

здобув перше місце і був відряджений на заключний концерт до Львова 
у червні 1942 року, де також був визнаний переможцем і удостоєний 
зустрічі з митрополитом Андреєм Шептицьким, котрому заспівав "Мно
гая літа", а митрополит в свою чергу поблагословив хор і побажав йому 
дальших творчих успіхів на Лемківщині. По1здку хору до Львова спонсо

рував професор Володимир Кубійович. 
Заслуги Володимира Кубійовича в розвитку освіти , й культури на 

Лемківщині неоцінимі. Але крім культурно-освітньо~ роботи він здобув 
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собі повагу ще й тим, що допомагав людям в різних справах, з якими 
вони зверталися до нього. Про нього ходили легенди, бо кожному, хто 
до нього звертався, він допомагав, інколи ризикуючи сво1м життям. 

Про Кубійовича на Лемківщині казали, що він усе може. Призначав 
сільським дітям стипенді1 на навчання, матеріально підтримував 1х у 

прагненні здобути знання, освіту. У роки фашистсько1 окупацІІ був для 
земляків заступником, рятівником, визволяв з полону або тюрми, повер
таючи сім'ям чоловіків, батьків, синів. "Підіть до Кубійовича, він вам допо
може". І люди зверталися до нього із сотнями прохань, до яких видатний 
вчений ставився, як до проблем найрідніших. Допомагав усім, чим мож
на було у злиденні воєнні роки, організовував те, що сьогодні називаємо 
"гуманітарною допомогою", підтримував краян у голод і холод. На відміну 
від деяких нинішніх "меценатів" не був байдужим до бід звичайного люду, 
не хизувався своєю освіченістю, славою, визнанням у світі. 

Відомий такий факт із села Свіржова Руська колишнього Ясельсько
го повіту Краківського воєводства на Лемківщині. Два брати Іван та Ан
дрій Кабани дістали від польських військових зброю (взамін за цивіль
ний одяг), які втікали від німців з чехословацького кордону у вересні 

1939 року. Про це згодом довідалися німці й 1х заарештували. ім загро
жував розстріл. Але 1хній швагер Василь Гаталевич по1хав до Кракова 

до Володимира Кубійовича й просив його зробити все можливе, щоб 
врятувати 1м життя. Володимир Кубійович не відмовив йому в проханні, 
зумів переконати німецьку владу, що хлопці хотіли здати німцям до
бровільно зброю, але не встигли зробити цього вчасно. Іх посадили в 
тюрму Освєнцім на два роки й вони повернулися живі до сво1х родин. 

Інший приклад також зі Свіржови Русько!. В 1940 році донеслась до 
села чутка, що Німеччина забирає німців з Радянського Союзу, а в замін, 
передає укра1нців з Генерального Губернаторства. Багато людей з патрі
отичних почуттів не проти були поіхати в Укра1ну. Але, щоб впевнитися 
в такій доцільності, вирішили порадитися з Володимиром Кубійовичем. 
Делегація у складі Кипріяна Баволяка, Михайла Пиртка, Михайла rата
левича - солтиса села на чолі, по1хала до Кракова. Зима була сніжна і 
морозна. Коли вони замерзлі з дороги появилися у Володимира Кубійо
вича, він спершу запросив 1х до ~дальні УЦК, зігрів 1х, а потім прийняв і 

уважно вислухав та сказав: "Дуже добре, що ви любите Укра1ну й хочете 
по1хати на її землі. Але тепер часи воєнні і раджу вам не рухатися із міс

ця. Будемо мати самостійну Укра1ну, а такий час настане скоро, тоді ви 

можете сміло іхати. А тепер краще сидіть вдома, якщо вас ніхто силою 

не виганяє. Це моя вам щира батьківська порада". 
Відомий і такий факт з арешту німцями Богдана Стебельського, бра

та Степана Стебельського "Хріна", сотенного УПА на Лемківщині. Арешт 
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відбувся у Львові, після проголошення акту відновлення Укра1нсько1 Не
залежноі держави 30 червня 1941 року. Не гаючи часу, дружина Богдана 
Аріанда Шумовська-Стебельська звернулася до професора Володими
ра Кубійовича у Кракові з проханням про допомогу. Він уважно вислу
хав її прохання і заручив сво1м життям перед німецьким урядом, що 

Богдан Стебельський художник і що він політикою займатися не буде. 
Через деякий час Богдана випустили з тюрми. 

В 1945 році Володимир Кубійович емігрує до Німеччини. Спочатку 
осідає в Мюнхені. s:Jк колишній адміністратор при німецькому окупацій

ному режимі, він був допитаний західними окупаційними військовими 
установами, але оскільки в його діяльності на посаді голови УЦК не ви

явлено ніякого злочину, його залишили в спокою. 

Тут в Мюнхені в 1947 році за його ініціативою відновило свою роботу 
Наукове Товариство ім. Т. Шевченка. яке було закрите більшовиками в 
1939 році у Львові. Згодом центральну оселю НТШ перенесено до Сар

селю під Парижем. 
Володимир Кубійович разом з іншими видатними вченими - І. Ра

ковським, З. Кузелею, Ю. Луцьким, О. Оглоблином, Б. Кравцівим, Ю. Ше
вельовим і багатьма іншими поринає в наукову працю над написан
ням десятитомно1 "Енциклопедії Укра1нознавства", в якій поміщає ряд 
сво1х наукових статей, однією з яких є "Лемківщина", стає її головним 
редактором і координує роботу науковців-дописувачів, розселених по 
усьому світу. 

Помер Володимир Кубійович 2 листопада 1985 року в Сарселі біля 
Парижа у Франції. Заслуги Володимира Кубійовича перед Лемківщи
ною не мають ціни. Він спільно з М. Кульчицьким склав карту Лемків

щини і Надсяння, написав ряд наукових статей про Лемківщину, доклав 

багато зусиль над виданням книги в двох томах "Лемківщина: земля, 
люди, історія, культура", яка стала настільною книгою кожного лемка, є 
вагомим вкладом взагальноукра1нську культуру. Володимир Кубійович 
був видатною постаттю не тільки в науці й просвіті, а й у громадсько-по
літичному житті. Він - людина з великою літери. Володимир Кубійович 
був чесним, порядним, справедливим, доброзичливим, благородним, 
скромним, інтелігентним і культурним. Він став гордістю не тільки Лем

ківшини, звідки вийшов родом, але й всіє~ укра1нсько1 нації, а його пра

ця в НТШ стала йому безсмертним Пам'ятником в укра1нській та світо
вій культурі й науці. 
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Наталія ШЕВЧИК-КРОВИЦЬКА 

СПОГАДИ ПРО БАТЬКА 

До 108-ї річниці віg gня нароgження 
Шевчика Трохима Теоgоровича 

(5 серпня 1912, Ждиня - 1 липня 1979, Львів) 

Трохим Теоgорович Шевчик - перший справа - з gрузями-лемками 

Наближається 109-та річниця від дня народження мого батька, Шев
чика Трохима Теодоровича. Вже 41 рік, як його немає в живих. На влас
них спогадах, а також на матеріалах, зафіксованих Іваном Красовським 
у книзі ((Діячі науки і куль тури Лемківщини1j хочу розказати про рідну, 
дорогу мені Людину, яка все своє життя жила Лемківським краєм, і цю 
любов передала мені, дочці. 

Народився мій батько в зеленому куточку Лемківщини вс. Ждиня 
Горлицького повіту 5 серпня 1911 р. в родині дяка. Закінчив Краків
ський університет, - історико-філософський факультет. Знав, окрім 
української, польської та російської, ще англійську, французьку і ні
мецьку мови. 

Під час війни, проживаючи у місті Горлиці, тато переховував у своїй 
оселі єврейську родину, за що мав бути заарештований, але його за
вчасно попередили і він через Словаччину виїхав в Радянську Україну. 
Та за це кари не оминула родина - приїхали на розправу до батькової 
родини в с. Ждиню. Мій двоюрідний брат Шевчик Андрій, якому тоді 
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було 9 років, розповідав, що всіх, разом з дітьми, дві години тримали 
на колінах, погрожуючи спалити хату, але завдяки молитві і через те, 

що мій дідо був дяком, 1х на деякий час залишили в споко!. Згодом вся 
родина була виселена в Кіровоградську область. 

З часом, як і переважно всі лемки, сім'я Шевчиків, перебираючись 
ночами, при1хала до м. Львова, маючи надію на повернення на рідні 

землі. 
Добравшись із Кіровоградсько1 області до Львова, мій батько, як 

пише Іван Красовський, вступає до Львівського університету ім. Івана 

Франка на географічний факультет, де, після його закінчення, залиша
ється на викладацькій посаді (дві вищі освіти - Краківський та Львів
ський університети). Заочно закінчує аспірантуру при Ленінградському 
університеті. Написав кандидатську дисертацію "Фізична карта світу". 
Пам'ятаю, - я була маленькою, - як батько малював цю "Фізичну карту 
світу". - То були такі велетенські полотна паперу на столі, і він, загли
блений у них. Та ще перед тим він намалював карту Лемківщини. Укра-
1нською мовою. Пригадую, як до нас на квартиру по вул. Короленка у 
Львові (яку йому виділили з Університету, коли він обіймав посаду дека
на географічного факультету) - приходили батькові товариші: Іван Кра
совський, Степан Кищак, Петро Когут, Петро Смереканич, Василь Дзям

ба, звичайно що ще багато інших, яких я, будучи маленькою дівчинкою, 
не запам'ятала, і всі в захопленні були від батьково1 карти Лемківщини. 

Забігаючи наперед, скажу, що і карту Лемківщини, і монографії, і 
ряд статей про Лемківщину, і п'єсу "Трагедія Лемківщини" про подіі від 
Першо~ світово1 війни до 1947 року мама передала Івану Красовсько
му, який прийшов до нас зразу після батьково1 смерті влітку 1979 року 
і просив для Музею Лемківщини. На жаль, тих батькових робіт я уже 
ніколи не бачила. 

Не знаю за що, та в сталінські часи був ув'язнений і сидів у тюрмі по 
вул. Миру (колишня Лонського). Після звільнення - за недоказом зви
нувачень, та після реабілітації в університет уже не повернувся - довгий 
час працював у Львівському ОблВНО на посаді керівника установи. В 
останні роки свого життя працював вчителем німецько~ мови у СШ NO 
28. В той час він видав підручники для навчання учнів з географії та лі
тератури німецькою мовою. 

Туга за рідним краєм була відображена в батьківській лемківській 
праці. Він стояв в рядах перших лемків, що згодом утворили Лемківське 

Товариство, друкувався в газеті "Наше Слово". У лютому 2019 року на 
величному концерті "Лемко вини" у Львівській філармонії серед її засно
вників і активних перших учасників згадувалось і прізвище мого батька, 
Шевчика Трохима Теодоровича. 
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Пригадую як тато ночами малював карту рідного краю. Він ніби хо
див дорогими серцю стежками, які потім відтворювались на карті. Лем
ківська карта передавалась з рук в руки депортованим лемкам. Вона є 

. . . ......, 
актуальною I на сьогодн1шн1и час. 

Мій тато постійно мріяв побачити свій зелений край, але в ті часи 
це було неможливо. Мені було 14 років, коли нарешті разом з батьком 
і матір

1

ю ми отримали дозвіл поїхати як туристи в батьківський край. 
Коли прибули в Ждиню1 тато впав на коліна, тримаючи в руках рідну 
земличку1 і плакав. Та як було не плакати 1 коли в одній хвилині залишив 
усе, і, тікаючи від влади, приїхав в Україну з нічим. Все треба було по
чинати спочатку. 

Сьогодні вже багато батькових друзів-соратників відійшли у вічність, 
та пам

1

ять про них, як і про Трохима Теодоровича, Шевчика, залишиться 
глибокою згадкою в серцях лемків. Зараз лемки відомі по всьому світу1 
і може прийде ще час, коли будемо вільно ходити лемківськими зеле
ними дорогами. 

Марія rоРБАЛЬ 

ВОЛОДИМИР ЯРЕМА (Патріарх ДИМИТРІЙ УАПЦ) 

До 105-ї річниці віg gня нароgження 
(9 грудня 19151 с. Глідно, Надсяння - 25 лютого 2000, Львів) 

Мистецтвознавець) 
. "' 
/КОНОПИСеЦЬ7 ВИЗНаЧНИИ 

церковний gіяч) Патріарх 
Української Автокефальної 

Православної Церкви. 
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Зі спогадів старшоі дочки Патріарха Віри Маркович: '"'І поблагослов
лю я тебе щедро, і розмножу тебе вельми" (Бут. 22, 17). Ці слова зі Свя
того Письма можна віднести і до нашого батька, простого селянського 
хлопця з глибокою і щирою вірою в серці і багатьма іншими чеснотами. 
Отримав від Бога багато дарів, а це: світлий розум, прекрасну пам'ять, 
хист до малювання і співу, вміння згуртувати навколо себе людей, лю
бов до всього рідного ... Господь провадив його всюди, а тому на його 
життєвих стежках посилав поважних і добрих людей, які допомагали 
йому в усьому ... ". 

Після ліквідації УГКЦ, маючи на меті протистояти русифікації та зни
щенню укра1нського православ'я, прийняв 10 серпня 1947 р. священи
чий сан. Спочатку служив у сільських парафіях у Галичині, у 1958 був 
переведений до Львова, - Андріївська, П'ятницька, Преображенська 
церкви. З 1969 - настоятель церкви Петра і Павла. 19 серпня 1989 р. 
разом з о. Іваном Пашулею проголосив вихід Петропавлівсько1 парафії 
м. Львова з-під юрисдикції Московського патріархату і перехід під омо
фор митрополита Мстислава (Скрипника), першоієрарха УАПЦ в США. 
У серпні 1993 р. за рішенням єпископату прийняв чернечий постриг з 
іменем Димитрія. 5 вересня 1993 р. висвячений на єпископа Переяслав
ського і Січеславського. 

7 вересня 1993 р. Другий помісний собор обрав його патріархом Ки-
1вським і всіє~ Укра1ни (УАПЦ). 14 жовтня 1993 у церкві Спаса на Берес
тові відбулася інтронізація. 

Протягом свого патріаршого служіння Патріарх Димитрій відвідав 

усі єпархії УАПЦ в Укра1ні, а також США і Польщу. Охоче проповідував 

у різних суспільних середовищах. Виявляв постійну турботу про нала
годження міжцерковних стосунків і творення єдино~ Помісно1 Церкви в 

Укра1ні. Постійно дбав про розвиток церковного мистецтва на засадах 
національно~ традиц11, про воцерковлення укра1нсько1 молоді та інтелі

генці1. 

Димитрій (Ярема) - автор книги "Дивний світ ікон" (1994), статей на 
богословську тематику та з історіі іконопису. Лауреат премії ім. Свєн
ціцьких за наукову роботу в галузі мистецтвознавства. Друковані пра
ці пов'язані з проблемами суспільного служіння Церкви (послання до 
християн Укра1ни "На порозі 2000 року", цикл послань "Розмови про 
страшне сьогодення", статті в газетах "Наша віра", "Успенська вежа"), іс
торією іконопису в Укра1ні. Підготував і подав до друку двотомну моно

графію з історії іконопису. 
Помер Патріарх Ки1вський і всієі Укра1ни Димитрій 25 лютого 2000 р., 

похований поруч з мурами рідного храму свв. Петра і Павла у Львові. 
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Володимир Ярема відомий як дослідник історії церков, у тому числі 
~ • • .... •• • ' 

и печерних, значну увагу присвятив 1стор11 церковно~ арх1тектури, 1коно-

стасів, іконопису Лемківщини. Автор праць истаринні лемківські ікони 
XIV-XV ст.11 (((Наша культура11 1967, 9-11, 1968, 1-3), а також ''Первісні 
іконостаси в дерев'яних церквах на Прикарпатті

11 

(Матеріали Музею 
народного будівництва в Сяноці, 1972, 16). Ряд праць, що стосуються 
Лемківщини, зберігаються в рукописах. Опрацював також джерела для 
монографії ((Стародавні ікони з села Ванівки на Сяніччині'1• 

Володимир Ярема був активістом Фундацї1 дослідження Лемківщи
ни у Львові, допомагав у розбудові організації, її видавничій діяльності. 

Марія fОРБАЛЬ 

... ... 
МИХАИЛО ШМАИДА 

До 100-ї річниці віg gня нароgження 
(2 листопада 1920, Красний Брід - 30 квітня 2017, 

Братислава, Словаччина) 

Він прийшов у світ 2 лис
топада 1920 року у селі Крас
ний Брід Межилабірецького 
округу (Словаччина). Первіс
ток безземельних селян був 
матусиним помічником (зби
рав хмиз, різав січку худобі) 
• • 1 нянькою молодших сестер 1 
брата. Хоч і небагаті батьки, 
але спромоглися віддати Ми-

• • 

хася до школи у р1дному сел1. 

Доки тепло трималося, хвацько вибрикував хлопчина на уроки, коли 
зимною стала земля, радів, залишаючись допомогти матусі. Наступно
го року Михась мусив переІхати до дідуся в сусіднє село Суків, бо його 
вчитель ви·1хав - викладати було нікому. А дідусь, наче характерник, всі 
словечка римою зв'язував, казками, легендами напоював душу малого. 
Та освіту учні відпрацьовували на газдівстві учителя. Коли до рідного 
села при·1хав учитель, Михайлик знову повернувся до Красного Броду. 

''Мені тринадцятий минало
11 

••• Саме в 13 Мишко закінчив початкову 
(зачаточну) школу. Цього ж року хвороба скоротила батькові вік. ли
шився підліток за старшого на господарстві. Крутився вивіркою, уривав 
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часинку заховатися й хоч уривками почитати або намалювати пейзаж 
(хлопчина мав хист художника-графіка) - і так упродовж року. Зре
штою, випросився у матінки учитися в школу-горожанку в Межилабір
цях. Мати ж обкидалася сиротами, не могла допомогти первістку, то він 
учився, на канікулах заробляв собі та родині. Спробував найнятися до 
монастирськоI друкарні, але там січка та рубка дров. І хоч мріяв Михай
ло про гімназію, університет, про літературу, малярство, але мав скінче
ну "лем міщанку", не з таким багатством ... 

Повернувся до батьково1 хати, прихопився парубок до самоосвіти 
(читав украIнською, словацькою, російською), закінчив курси агроно
мів. Дев'ятнадцятирічним вирішив податися на заробітки до Німеччини. 
Два роки важко~ роботи, запалення легенів. 1941-го Михайло повернув
ся до рідно~ домівки. Радів, що везе матері зароблене, але мати пішла 
на Божу дорогу. Купив коня, зайнявся господарством. Піднімав на ноги 
малих. 

Час війни, але Михайло не здавався: самостійно займався вивчен

ням рідного краю, вивчав і записував украIнськими буквами фольклор 
лемків. Найбільше полюбилися парубкові ангельські колискові, найулю
бленішою стала пісня дівчини-приспанки (покритки): 

Пустила ня мати 

У ліс на малини, 

А ій принесла 

В фартусі gитину. 
Писав Михайло власну поезію, перше оповідання "Смерть старого 

Івана" (1943). І так хотілося почути слово підтримки , порадуІ От і звер
нувся парубок до сільського вчителя, але почув: "Бросьте ло, а купите 
себе пчёлкиІ"_ Згадалося Тичинине: "До кого говорить?". Та доля дала 
співучу Уляну (Юлю) Зарічняк з села Видрань, від якоI парубок записав 
баладу: 

А, люgе, пре люgе, 

На мі ся покайте, 

Де ся gвоє люблять 
Побрац ся ім gайте. 

Став Михайло Шмайда з Юлією на рушник, побралися, чотирьох 
донечок дочекалися. Здається, трохи розвиднилося: війна закінчилася, 

сестри повиходили заміж, брат поIхав до Кошице. Влітку Михайло ви
пасав худобу- і записував; взимку- творив довгими вечорами. У 1948 
р. Шмайда дебютував у часописі "Колокольчик-Дзвіночок", потім дру
кувався в журналах "Дружно вперед", "Дукля". Він - автор трилогіі "Лем
ки" (1965), романів "Тріщать криги" (1958), "Роз'1зди", повісті "Паразити" 
(1953), збірки оповідань "В'язка ключів" (1956), збірки новел "Ебенова 
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шкатулка" .... У 1957 р. у повоєнній Чехословаччині вийшов із друку пер
ший роман, написаний укра1нською, під назвою "Тріщать криги". У 1960 
став членом Спілки укра1нських письменників Словаччини. У 1960-
1971 рр. працював у Музе~ укра1нсько1 культури в Красному Броді та 
м. Свиднику. Автор грунтовного дослідження з етнографії "Іщі вам він
чую" із підзаголовком "Календарна обрядовість русинів-укра1нців Че
хословаччини". Праці "З народноі пам'яті" (Пряшів, 1969). 

Та 1968 р. вніс сво1 корективи: дисидент Михайло Шмайда разом 
із Вацлавом Гавелом висловив "крамольні" думки у празькій газеті 
"Pravda", щоб держава більше піклувалася про письменників, особли
во представників літератури національних меншин. Небезпечна люди
на Шмайда був звільнений з музею, виключений зі Спілки укра1нських 
письменників Словаччини. Знайшов Михайло роботу в м. Кошице на 
металургійному комбінаті. Щоб прогодувати родину, письменник шість 
років працював нічним сторожем, рік - на вугільному складі. З голоду 

не давав умерти город. 

Письменника світового рівня свідомо замовчували, його творів не 
друкували. Михайло Шмайда продовжував писати: роман "Лісовий ли
цар", кілька драм ... Упертий укра1нець не складав рук. У 2015 р. в Мюн
хені вийшла його остання книга "Балади". 

http:j /uahistory.com/topicslfamous_people/12347 
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НАШІ ЮВІЛЯРИ 

Анgрій ТАВЛАШ 

ОЛЕГ ІВАНУСІВ 

До 85-річчя віg gня нароgження 

Одним з добре відомих діячів культурного 
життя лемків в Канаді та Україні є Олег Володи
мир Іванусів. Народився 1935 року у селі Ваце
вичі біля Дрогобича. його батько походив з села 
Лопінка біля Балигорода, а мати - з села Ростока 
Велика біля Криниці. Потрібно додати, що оби
два дідусі Олега були священиками. Отець Ми
кола Іванусів був парохом понад 50 років в селах 
Лопінка і Вацевичі (сьогодні Залужани), а Василь 
Смолинський був парохом понад 50 років в се- ~_,,_ i::-~· 

лах Ростока Велика та Нова Весь коло Криниці. 
Переживши страхіття війни та табори для біженців, Іванусіви емі

грували до Канади і там проживають з 1948 року. Середню та універси
тетську освіту Олег осягнув в Едмонтоні, Альберта, де отримав диплом 
інженера-електрика. З 1957 року працює в Торонто, Онтаріо. 

У 1958 році Олег одружився з Боженою Вертипорох. Божена і Олег, 
будучи активними в Українській громаді в Торонто, постійно цікавилися 
справами в Україні. В 1965 та 1971 рр. вони відвідували Україну. Божена 
і Олег, разом з родичами, подорожували по Європі, зокрема і Польщі. 
Під час трьох таких подорожей Іванусіви відвідали кожне містечко і 
село в Польщі, де існувала Українська церква. 

Внаслідок цих подорожей, та багатьох додаткових дослідів було ви
дано фотоальбом ''Церква в Руїні'' - загибель українських церков Пе
ремиської Єпархії на терені Польщі. Альбом, 360 сторінок кольорового 
друку і ілюстрованого 520 фотографіями та писаний українською та ан
глійською мовами. Альбом був присвячений Тисячоліттю Християнства 
в Україні та перше представлений в Міскій Раді міста Торонта у листо
паді 1987 року. 

Складений список всіх церков надзвичайно цінний для історії для 
пам)яті про людей, що жили давно, живуть тепер і будуть жити в май
бутньому на цих споконвічно руських лемківських землях. 
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Відділи в альбомі присвячені предкам - дідам о. Василеві та Ізабеллі 
Смолинським, о. Миколі та Марії Іванусів, та родичам Божени - Евге

нові і Леоніді Верипорох. Створення альбому стало фамільним проек
том, в якому були залучені рідні та знайомі. Над ним працювали: батько 
Ярослав Іванусів, мама Іванна, дружина Божена, дочка Олена, сестра 

Елеанора, Мірка Кертичак, маляр-лемко Павло Лопата, маляр Роман 

Раделицький та багато інших осіб. 
Одна із заслуг Олега Іванусі ва як знаного мецената в розвитку куль

тури лемків - це подарунок 1500 примірників альбому "Церква в руї
ні" товариству "Лемківщина'' у Львові. За кошти від реалізаці1 альбому 
було закуплено будівельні матеріали на будівництво лемківська, церкви 
в Шевченківському Га, міста Львова. Так в 1991 році почалася будова 
церкви Володимира і Ольги. Церква присвячена пам'яті тисячоліття 
об'єднання земель Лемківщини з Ки1вською державою і є точним від
творенням церкви з 1841 року в селі Катань на Лемківщині. 

Олег Іванусів - багатолітній член управи Об'єднання Лемків Канади, 
де обирався заступником голови ОЛК. Він постійно працює у збагачен
ні культурних надбань лемків, процвітання ,хнього мистецтва, науки і 
культури укра1нців в Украіні, Канаді та США. Будучи довголітнім пре

зидентом Фундації енциклопеді1 Укра1ни в Канаді, Олег спричинився до 

публікаціі різних цікавих і важливих видань. Зокрема: 
"Бабині Глечики", Олег Іванусів. 
"Церкви Украіни - Перемисько Епархія", Василя Слободяна. 
"Церкви Украіни - Закарпаття", Михайла Сирохмана. 
"Реймське Євангеліє Анни Ярославівни". 
"Архиєрейський Служебник і Требник" - Петра Боярського. 
"В Пам'ять Архиєпископа Волоgимира Стернюка", зібрані матеріяли. 
"Метелики Спогаgів", Ірени Сеник. 
"Золочівщина", Микола Дубас - редактор. 
"Село Михновець", Василь Онуфрик, 
"Спомини з Закарпатськоі Украіни", Василь Онуфрик. 
Божена і Олег Іванусіви живуть в Торонто. В родині - четверо дітей, 

восьмеро внуків та шість правнуків. 
В серпні 2019 р. Божена і Олег Іванусіви провідували Украіну, зокре

ма завітали і до Лемківська, Церкви св. Володимира і Ольги у Львові, 

де настоятель храму о. Анатолій Дуда щиро, сердечно подякував цим 

славним людям, які внесли свою ВЕЛИКУ лепту у будову ХРАМУ, який 
став осередком згуртування лемків, і не тільки Львівщини. 

Дорогий наш побратиме! Витаме Тя зі gньом Твого нароgження! 
Най rocnogь Бог оберігає Тебе і Твою роgину на прославу Лемків
щини та всієї України. 



ЛЕВУ САВОВИЧУ МОНЧАКУ - 85 

Лемко з Лабови Лев Мончак - доцент, канди
дат геолого-мінералогічних наук, науковий кон

сультант кафедри геології та розвідки нафтових і 
газових родовищ Івано-Франківського національ
ного технічного університету нафти і газу, Почес
ний розвідник надр України, володар золотого 

ордену "За видатні досягнення11 Всеукраїнського 
благодійного фонду "Вдячність, визнання, надія

11

, 
.. .. .. . . .... 

хорист народно~ аматорська~ лемк1всько1 капели 

"Бескид11 (м. Івано-Франківськ) народився 23 лю
того 1935 року в с. Лабова Новосанчського повіту 
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Ірена МИСЛЮК 

на Лемківщині в родині селянина-кравця і сільського активіста. 
Рано втратив батька. В 1940 р. сім'я переїхала на Тернопільщину вс. 

Гнильче Підгаєцького р-ну (хутір Червень), а потім ус. Голендри Підга
єцького району. Там застала їх війна і вони повернулися у рідну Лабову. 
В 1945 р. - .нове переселення у той же Підгаєцький район, ус. Угрині в, 

сільська школа, а потім середня ум. Підгайцях, десятий клас вечірньої 

школи. Працював у тракторній бригаді обліковцем. Співав у шкільному 
хорі . Після закінчення школи (1953) подався до Львова у політехнічний 
інститут на геологорозвідувальний факультет, який закінчив у 1958 р. і 
став дипломованим гірничим інженером за спеціальністю "Геологія та 
розвідка нафтових і газових родовищ11 • 

Під час навчання всі п'ять років грав у оркестрі народних інструмен
тів, приймав участь у роботі студентського наукового товариства, на 
третьому курсі був обраний (а не назначений) старостою групи. 

Після закінчення інституту в 1958 р. працював спочатку простим ро
бітником-оператором з дослідження свердловин, а потім оператором 
з видобування нафти. У вільний час співав у хорі та грав у естрадно
му (джазовому) оркестрі клубу робітничого селища Битків Надвірнян
ського р-ну Івано-Франківської обл. У 1959 р. його запросили на роботу 
інженера-геолога в м . Долину Івано-Франківської обл . , а потім переве
дений на посаду завідувача лабораторії фізики нафтового пласту на
уково-дослідної лабораторії при Долинському нафтогазовидобувному 
управлінні, де і написав перші свої наукові праці, які опубліковані в цен
тральних журналах. Довелось тут стати хористом капели "Нафтовик1;, 
був організатором вечорів відпочинку (танців) та відзначення роковин 
Т.Г. Шевченка і днів нафтовика. 
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У 1962 р. поступив до аспірантури при Львівському політехнічному 
інституті, де, крім навчання, читав лекції для студентів-нафтовиків (укра-
1нською мовоюІ). У 1964 р. нафтовий факультет перебазували до Івано
Франківська і, відповідно, був змушений пере1хати. В 1965 р. успішно за
хистив кандидатську дисертацію (укра1нською мовою), яка базувалась, 
головним чином, на експериментальних даних та промислових дослі

дженнях і йому було присвоєно наукову ступінь кандидата геолого-міне
ралогічних наук та залишили працювати тоді ще в Івано-Франківському 

філіалі ЛПІ. В 1967 р. йому було присвоєно звання доцента. 
У 1967 р. одружився з тернопільчанкою Христиною Балацко, інжене

ром за фахом. В 1970 р. у них народився син Юрко. На роботі, окрім ви
кладацька~ діяльності, виконував багато науково-дослідно~ та проектно~ 
роботи на замовлення нафтогазовидобувних і розвідувальних організа
цій та науково-дослідних установ. 

І тут також не обминула його хорова діяльність. Співав у чоловічій 
хоровій капелі "Гомін Карпат" Інституту нафти і газу, яка згодом здобула 
звання народноі. Лев Мончак був членом товариства украінськоі мови 
"Просвіти" і клубу інтелігенції ім. Богдана Лепкого. 

З утворенням обласного товариства "Лемківщина" став його учас
ником, кілька років був членом правління. З осені 1992 р. - учасник 
лемківська~ аматорська~ хорово~ капели "Бескид", яка невдовзі здобула 
звання народно~ та виступає з концертами на всіх лемківських фести
валях, конгресах та зібраннях у межах Украіни, а також на лемківській 
ватрі у Ждині (Польща). 

Важкі, але плідні часи наступили із здобуттям незалежності Укра1ни. По
трібно було терміново написати і видати відповідні укра1номовні конспек
ти лекцій, словники, довідники, методичні посібники, а потім і підручники 
для студентів. І все це виконувалося, головним чином, на ентузіазмі. 

Лев Мончак опублікував понад 170 наукових праць, вт. ч. 14 моно
графій, а серед них 4 підручники для студентів вищих учбових закладів 
з грифом Міністерства освіти і науки Укра1ни. 

Особливе місце серед опублікованих праць займає книжка під на
звою "Лабо ва. Лемківське село нашо~ пам'яті", яка написана у співавтор
стві народжених у Лабові Іванни Полиняк і Надії Юськів. Ідея написан
ня виникла після того, як Фундація дослідження Лемківщини закликала 
писати книжки про сво1 села. 

На кінець 2019 р. продовжує співати в лемківській хоровій капелі 
"Бескид", трішки ще працює на кафедрі геологі1 та розвідки нафтових 
і газових родовищ ІФНТУНГ та займається науковими дослідженнями. 

Радіє, що в м. Івано-Франківську збудована лемківська церква Кирила 
та Мефодія на пожертви людей, у тому числі і його. 

Ювіляру щастя, здоров'я на Многії літаІ 
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Марія ГОРБАЛЬ 

Микола Горбаль народився 1940 р. у с. Воло
вець на Лемківщині. У п

1

ятирічному віці разом 
. . . . 
1з родиною розд1лив трапчну долю лемюв - ви-

селення з рідної землі в УРСР, на Харківщину. 
Вертаючись 

11

ближче до Карпат
1

\ сім
1

я оселилася 
на Тернопільщині. Музикант, композитор, поет, 
у 1960-х рр. організував інструментальний ан

самбль 
11

Сонце
11

1 який виконував його твори, від
мінні від радянського репертуару, створив поему 
11

Дума11

1 в якій висловив свою тугу за незалежніс-
Микола Горбаль тю і свободою України. За це та прослуховування 

радіо 
11

Свобода
11 1970 р. був заарештований орга

нами КДБ та засуджений до 5-ти років ув
1

язнення і 2-х заслання за стат
тею 

11

створення та розповсюдження антирадянської літератури
11

. Під час 
ув

1

язнення опинився у середовищі колишніх вояків УПА - радянських 
11

зеків
11

-
11

двадцятип
1

ятирічників\ а з 1972 р. 1 періоду масових арештів 
української інтелігенції, став співв

1

язнем найвідоміших дисидентів - Іва
на Світличного, Валерія Марченка, Зиновія Антонюка, Семена Глузмана 

та багатьох інших. У таборі виконував важливу роль переписувача доку
ментів - мікроскопічними літерами на невеличких клаптиках паперу ко

піював вироки, свідчення та спогади радянських політв
1

язнів1 які відтак 
у вигляді невеличких "капсул

11 

потрапляли на волю - в дисидентський 
самвидав, на радіостанції "Голос Америки

11 

та радіо 
11

Свобода
11

.Незаба
ром після завершення першого ув

1

язнення , в 1979 р. був заарештований 
вдруге. На цей раз за сфабрикованим звинуваченням у "спробі згвал
тування11. За ви роком суду (5 років таборів суворого режиму) опинився 
в одній із найжахливіших кримінальних зон УРСР - с. Новоданилівка 

Миколаївської обл., де разом із кримінальними злочинцями працював 
на гранітному кар

1

єрі. Під час суду оголосив себе членом Української 
Гельсінської Групи, продовжував писати на волю. 

За добу до закінчення терміну другого ув
1

язення, в 1984 р. , Миколі 
Горбалю було оголошене третє звинувачення - 11

розповсюдження на
клепницьких вигадок на радянський лад

11

. Новий вирок - 8 років у табо
рі особливо суворого режиму та 3 роки заслання. Слідчі робили спробу 
схилити в

1

язня до покаяння і співпраці , і тим купити собі свободу, та 
отримали тверду відмову. Микола Горбаль , як "особливо небезпечний 
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рецидивіст", опинився в с. Кучино Пермсько1 обл., де відбували пока
рання Василь Стус, Василь Овсієнко, покутник Семен Скалич. Був звіль

нений 1988 р., у період радянськоі "перестройки" та "гласності". Загалом 
відбув у радянських таборах 16 років. 

Отож вийшовши на волю, Микола Горбаль поринає в активне гро
мадсько-політичне життя, прагнучи надолужити втрачений життєвий 

відтинок. Від вересня 1988 р. він секретар Виконкому УкраIнськоI Гель
сінксько1 Спілки. У 1990-1994рр. - голова Ки1всько1 організаці~ Украін

ськоі Республікансько1 партії (УРП), у 1990-1994 рр. - депутат КиIвськоі 
міськради. 4 березня 1994 р. обраний народним депутатом Украіни. 
Працював у Комітеті культури і духовності, був головою депутатсько~ 
групи УРП, входив до фракцій "Державність", "Конституційний центр", 
"Народний Рух Укра1ни". Член-засновник Республіканськоі Християн
ськоі партії (РХП), на Установчому її з'~зді 1 травня 1997 р. обраний пер
шим заступником голови. Від 30 травня 1998 р. - член Центрального 

Проводу РХП, член Міжнародного ПЕН-клубу від 1986 р. 
У 1999 р. з метою підтримки нетрадиційного мистецтва і допомоги 

непрофесійним митцям-інвалідам та популяризації ~хнього мистецтва 
створив Благодійний фонд "Галерея Богдана" (на честь покійного брата 
Богдана Горбаля). 

Попри те шліфує своє письменницьке перо. Так, за п'ять років до 
звільнення з тюрми (у 1983 р.) видавництво "Сучасність" видає збірку 
Миколи Горбаля "Деталі піщаного годинника". В 2001 р. виходить друге 
видання спогадів "1 із 60" (400 с. тексту), а в 2015 р. - насправді епохаль
ний твір, роман письменника "Повернення". Та поза тим - вірші "Придо
рожна капличка" (1989), спогад-есе "Перстень, знайдений у рибі" тощо. 

Отож за визначний особистий внесок у відстоювання національно~ 
іде1, становлення і розвиток УкраIнськоI незалежно~ держави та активну 

політичну і громадську діяльність Микола Горбаль нагороджений Орде
ном Свободи (18 листопада 2009 р.); 

за громадянську мужність, самовідданість у боротьбі за утверджен
ня ідеалів свободи і демократії та з нагоди 30-1 річниці створення Укра
IнськоI Громадсько~ Групи сприяння виконанню Гельсінкських угод - Ор

деном "За мужність" І ст. (8 листопада 2006); 
за вагомий особистий внесок у національне та державне відроджен

ня УкраIни, самовідданість у боротьбі за утвердження ідеалів свободи і 
незалежності, активну громадську діяльність - Орденом "За заслуги" ІІІ 
ст. (26 листопада 2005). Крім того, Микола Горбаль є Лауреатом Премії 
імені Василя Стуса, (1992 р.) та Лауреатом Премії імені Ірини Калинець 
(2016 р.). 
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Та найбільшою нагородою у житті Миколи Горбаля є те, що Господь 
зберіг йому життя і здоров'я в тих тюремних умовах, обставинах, де 
були нелюдські умови перебування. І це усвідомлює, розуміє і доносить 
кожному, хто може до цього дослухатися. І ревно хоче подякувати Гос

подеві за Його велику ласку до нього. 
При в'~зді у село Летяче, що на Тернопільщині (в якому пройшли ди

тинство і юність пана Миколи), примарою стояв занедбаний, зруйнова
ний костел. До 1945 року (до переселення до Польщі) в цьому костелі 
молилися поляки. Відновити святиню стало потребою сумління Миколи 
Горбаля. "Я не маю інших доходів, окрім пенсії, - каже пан Микола. - За 
останні роки на цю справу вдалося наскладав 160 ООО грн. Цього мало б 
поки-що вистачити на очищення територ11, на пристойну ковану огоро
жу та перекриття даху. А там буду потрохи ще накопичувати. Коли не 
витрачатися на порожні світські розваги, то можна потрохи наскладати 

грошей і на Божу справу". 
Отож поки-що триває ремонт костела, дому Божого. Та у впертого 

лемка Миколи Горбаля є тверда надія на успішне завершення задума
ного: "Бог поможе. При освячені відреставрованого храму маю намір 
охрестити його іменем святого Папи Івана-Павла 11. Серед сонму свя
тих це єдиний святий на Небі, якого я бачив воочію. І мені так легко 
спілкуватися з ним. "Святий отче, Голово Вселенсько~ Христово1 Церкви, 
Іване-Павле 11, Ти, що так з любов'ю віднісся до укра1нського народу, 
допоможи мені відновити цей костел, що має стати символом братер
ського порозуміння між нашими народами". Це моя щоденна коротка 
молитва. І ви побачите, що вона буде почутою". 

Дорогий наш Краянине! Велика дяка Вам за Вашу життєву христи
янську позицію. 

Лемківска громада шчь1ро витат зо Юбілєйовим Дньом Уродин І Най 
Пан-Біг завше боронит Вас і Вашу Родину. 

Дорогий наш Колєfо і Краянине! Лемнівсна громаgа шчь,ро ви
тат зо Юбілєйовим Дньом Уроgин! Най Пан-Біг завше боронит Вас 
і Вашу Роgину. 
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Анgрій ТАВПАШ 

.., .., 

ЮВІЛЕИ СЛАВНОГО СТЕПАНА МАИКОВИЧА 

До ВО-ліття віg gня нароgження 

Захоплююче різнобарв'я природи, кришталево 
• 

чисте пов1тря, насичене запахом трав, ароматом 
• • • • 

ялиць, смерек, дзюрчання ПОТІЧКІВ І шум РІЧОК 

постійно тягнуть до себе наших краян. Голова 
Львівсько·і обласно·і організацїі Всеукра·інського 
товариства ((Лемківщина1' Степан Майкович в по

всякденній роботі найбільше турбується 1 допома
гає1 щоб якомога більше наших краян відвідува
ли цей чарівний край - нашу рідну Лемківщину. 
Кожного року декілька разів він відвідує рідне 
село Репедь Сяніцького повіту, де народився 7 січ

) 

ня 1940 року. Як і всі лемки, разом з родиною пережив страхіття депор-
.... . . 

тац11 1 митарства, понев1ряння, товарняки, голод1 холод I т.п. 

Зі станцїі Потутори, що на Тернопільщині, де під відкритим небом 
жили більше місяця, перебрались вс. Бучали на Львівщину. Школа, ме
ханічний технікум, направлення в Узбецьку республіку, працював на бу
дівництві, відслужив в армїі на Закавказзі. Закінчив Івано-Франківський 
інститут нафти і газу. Працював майстром, інженером, начальником 

• • • • • • 
в1дд1лу, головним 1нженером управл1ння I два десятки рок1в очолював 

трест, фірму ((Нафтогазбуд1'. Трудовий стаж має більше 50 років. йому 
присвоєно звання ((Заслужений будівельник Укра"іни1', нагороджений 
грамотою Президїі Верховно·і Ради Укра·іни. Лауреат міжнародних від

знак ((Європейська якість
1

', ((Золотий меркурій1'. Нагороджений золотою 
медаллю ((За ефективність управління

1

', ((Особистість року
1

'. 
Степан Майкович - визначний меценат. його виняткова доброзич

ливість та щедрість відомі. Колектив ((Нафтогазбуд1' та його лідер щиро 
підтримували все, що служить укра·інській лемківській справі. Він за 
власні кошти спорудив пам

1

ятний знак вс. Бучали до 60-ти річчя опера
цїі ((Вісла

1

' у 2007 році. Чимало коштів виділив на видавництво літерату
ри про Лемківщину. 

Степан Майкович без вагань включився в громадську роботу по 
відродженню і збереженню Лемківщини, західного бастіону Укра·іни. 
Невдовзі був обраний головою Львівсько·і обласно·і організацїі Всеукра
·інського товариства ((Лемківщина1', став членом колегїі Всеукра·інсько
го товариства, був обраний членом Президїі Світово"і Федерацїі Укра
Інських Лемківських Об'єднань, став одним з авторитетів лемківсько·і 
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громади. Робота проводиться планово, щоквартально інформуються 
члени правління. На щорічних конференціях аналізується стан справ і 
визначається план дій на майбутнє. 

В жовтні 2014 року встановлено і освячено 19 дерев1

яних скульптур 
на твори геніального українського лемківського поета Богдана-Ігоря Ан-

.. 
тонича. Іх виготовили митці Львівської академії мистецтв. Встановлені 
дерев

1

яні скульптури біля Лемківської церкви в Шевченківському гаю 
у Львові та в музеї-садибі родини Антоничів вс. Бортятин Мостисько
го району Львівщини за сприянням і фінансової підтримки Львівсько·і 
обласної організацїі Всеукраїнського товариства ((Лемківщина1'. За його 
сприяння засновано міжнародний мистецько-культурний Лемківський 
фестиваль, який щорічно відбуватиметься вс. Зимна Вода біля Львова. 
Налагоджена тісна співпраця з об1єднанням товариств ((Закерзоння1' та 
Українським Католицьким Університетом. Активно працює Львівська 
обласна молодіжна організація ((Молода Лемківщина1'1 яка проводить 
різноманітні цікаві заходи. Зокрема щорічні міжнародні науково-пошу
кові та освітні експедиції ((Вирій'', виготовила путівник-карту ((По лемків
ських місцях Львова'

1 

тощо. 
Наш ювіляр, Степан Майкович, завжди привітний, доброзичливий, 

"' • • ....., ' • f '-' 

сильнии духом, в1дпов1дальнии у прац1, вм1є анал1зувати, приимати . . . . .. .. . 

правильн1 р1шення I орган1зувати 1х виконання. 

Дорогий наш НЯНЬО! Лемківська громада витат Вас зо дньом уро
дин! Най Господь оберігат Вас і Вашу родину на славу Укра·іни ! 

З роси і води! 

Анgрій ТАВПАШ 

.... 
НЕВТОМНИИ ЗБИРАЧ ПЕРЛИН 

•• 
КУЛЬТУРИ ТА ІСТОРІІ ЛЕМКІВЩИНИ 

(з нагоgи ВО-ліття Ігоря Дуgи) 

Серед відомих і заслужених діячів культури і 
• 

мистецтва почесне м1сце належить невтомному, 

завзятому і, по-доброму, впертому Лемкові Ігорю 
Дуді, сину Микити, зі с. Ганчова Горлицького пові
ту на Лемківщині. 

Мистецтвознавець, краєзнавець і педагог Ігор 
Дуда народився 10 березня 1940 р., як виявилося, 
саме в Шевченківські дні. Образ Кобзаря супро
воджуватиме його протягом усього життя. Разом 
• • • 
1з родиною I краянами пережив страх1ття депор-
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тації 1945 року. Батько не захотів ~хати з односельцями на Полтавську 
область, за що сидів у криміналі в Горлицях два місяці. А відтак останнім 
ешелоном прибув на Тернопільщину- Джурин-Бучач-Монастириськ. 

Від грудня 1945 року жив у Монастириську, де закінчив середню 
школу. Життєва дорога не була простою: спочатку вчився у Львівсько
му технікумі легко~ промисловості (1958-1961), потім - в Інституті живо
пису, скульптури і архітектури імені І. Рєпина Академії мистецтв СРСР 
у санкт-Петербурзі на факультеті теорі1 та історі1 мистецтва, який за
кінчив у 1973 році. Гордиться, що закінчив Академію, в якій вчився Т. 
Шевченко, ходив тими ж коридорами, не раз бував в його робітні-музе!. 
Отримав спеціальність мистецтвознавця. Не думав когось вчити, але 

протягом 25 років працював на педагогічній роботі в Тернополі (швейне 
профтехучилище, Республіканська Школа декораторів-рекламознавців, 
художнє відділення Кооперативного технікуму). Викладав креслення , 
малювання, рисунок, історію мистецтва. Має учнів - заслужених і титу

лованих художників, членів творчих Спілок. 
Від 1991 року- організатор і директор Тернопільського обласного 

художнього музею. За сумісництвом, у 2005-2014 рр. був доцентом ка
федри образотворчого мистецтва Тернопільського національного пе
дагогічного університету імені В. Гнатюка, де продовжував викладати 

історію зарубіжного та украінського мистецтва, передавав своI багаті 
знання студентам - майбутнім художникам і педагогам. 

Друкується з 1972 року. Має поважний творчий доробок. Автор 14 
окремих видань із мистецтвознавства (у т.ч каталоги виставок Д. Шай

ноги, Д. Шолдри, А. Ткаченка, А. Малюци, Художнього музею), 14 - із 
краєзнавства (зокрема путівники по Бучачу, Борщеву, Монастириську, 
Тернополю). Історико-краєзнавча хроніка Тернополя в двох частинах, 
що охоплює періоди 1540-1944 і 1944-1994 рр. - результат 30-річно~ пра

ці. Заслуговує на увагу монографія "Тарас Шевченко на Тернопільщині" 
(у співавторстві з Б. Мельничуком) . Більше 1 100 статей опубліковані в 
періодичній пресі, збірниках, енциклопедіях. 

Чотири книжки останнього 10-ліття присвячені лемківському мо

вознавству. Серед науковців-викладачів вузів є фахові філологи-мо
вознавці лемківського походження, але, на жаль, вони займаються 
іншими темами. "~к не я, то хто?" - сказав Ігор Дуда і випустив "Лем
ківски приповідкь~" (2008, 2016). У другому виданні вміщено 4 ООО 
приказок-приповідок. "Лемківський словник". 26 тисяч слів (2011) свід
чить, що наша материнська мова-бесьіда не діалект і не просто говірка. 
"Лемківскій гумор" (2014) відразу став бібліографічною рідкістю. У цій 
збірці поміщено 2 560 жартів-анекдотів, які написані по-лемківськи , та 
ілюстровані автором. Останнє невеличке видання "Укра1нсько-Лемків-
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ський розмовник" (2018) призначене для недільних шкіл із вивчення 

лемківськоі мови. 

Нагадаємо також про заслуги Ювіляра в громадській роботі, у справі 
відродження Лемківщини, розвою культури і мистецтва лемків. Від 1994 
року він - заступник і редактор часопису (нині - квартальника) "Дзвони 
Лемківщини". На 4-й "Лемківській сторінці" часопису постійно поміщає 
гасло: "ЛемкуІ Маш бесьідувати, гварити, мовити, повідати, радити, 
речь~, гадати. Втовдь1 лем будеш собом і шанувати Тя будут Люде". 

У 1998-2000 роках був головою Тернопільського обласного товари
ства "Лемківщина''. Співорганізатор (автор тематика-експозиційного 
плану і художнього оформлення) музею-кімнати 'Лемківщина'' в Терно
полі (1998). Засновник першо~ в Укра1ні "Лемківська~ Ватри" (Фестивалю 
лемківська~ культури) вс. Гутиська на Бережанщині (5-6 червня 1999 р.). 
З 1997 р. - член і голова Контрольно~ Комісії, член Президії і відповідаль

ний секретар Світова~ Федерації УкраIнських Лемківських Об'єднань. З 
2001 р. - член Колегії і відповідальний секретар Всеукра1нського това
риства "Лемківщина''. Автор плакатів художніх виставок, гербів, лого
типів, емблем, афіш і програм лемківських конгресів, з'1здів, академій, 
фестивалів, кермешів. 

Заслуги нашого Ювіляра достойно відзначені на різних рівнях - фа
хових, громадських і державних. Ігор Дуда - член Національних Спілок 

УкраIни - журналістів, художників, краєзнавців, Міжнародно~ Асоціаці1 

мистецтвознавців, Наукового Товариства імені Шевченка у Львові. По
чесний член Всеукраінського товариства "Просвіта" (1998). Заслужений 
працівник культури УкраIни (1999). Лауреат обласного конкурсу "Люди
на року- 2004", обласно~ премії в галузі культури імені П. Медведика 
(2010), ВсеукраIнськоI літературно-мистецько~ премії імені Братів Леп
ких (2014). 

29 червня 1916 р. Президентом Украіни нагороджений орденом "За 
заслуги" ІІІ ступеня за значний особистий внесок у державне будівни
цтво, культурно-освітній розвиток УкраIни, вагомі трудові здобутки та 
високий професіоналізм. 

Дорогий наш Колєfо і Краянине! Лемківска громаgа шчь,ро ви
тат Тя зо Юбілєйовим Дньом Уроgин! Най Пан-Біг завше боронит Тя 
і Твою Роgину. 
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ІВАНУ ДМИТРОВИЧУ ЩЕРБІ - 70 

Професор, доктор фізико-математичних наук -
фахівець у галузі високоенергетичної спектро
скопії. Професор кафедри фізики металів Львів
ського національного університету імені Івана 
Франка. Опублікував понад 170 наукових праць 
у фахових журналах, в тому числі три моногра
фії та навчальний підручник для студентів та ас
пірантів фізичних спеціальностей ''High Energy 
Spectroscopy of Materials1

'. Іван Щерба брав участь 
у роботі 80 Міжнародних наукових конференціях 
у США та різних кра·інах Європи. Вільно володіє 

п
1

ятьма іноземними мовами. 
Народився 27 вересня 1950 року у селі Зимна Вода Львівської об

ласті. Активний сподвижник етнічного відродження Лемківщини, звідки 
родом його батьки. Голова Світової Федерації Укра·інських Лемківських 
Об1єднань (СФУЛО) (2002-2007 рр.), організатор п1яти Міжнародних на
укових конференцій та трьох Конгресів СФУ ЛО. Автор понад 50 публіка
цій на лемківську тематику. Виховав двох донечок, Олесю та Христину, 
кандидатів наук, котрим передав любов до рідно·,: Лемківскої землиці. 
Невдовзі Етнічне Відродження Лемківщини продовжать його онуки -
Данилко та Анничка. 

Член Наукового товариства імені Тараса Шевченка, Українського 
фізичного та Польського синхротронного товариств. Депутат Пустоми
тівської районної Ради двох демократичних скликань. Член двох спеціа
лізованих Вчених Рад зі захисту докторських дисертацій: при Л НУ імені 
Івана Франка та при Інституті фізики конденсованих систем НАН Украї
ни. За значний внесок у зміцнення міжетнічних відносин в Україні та за 
її межами, за активну участь у розбудові демократичного суспільства, 
за збереження лемківських звичаїв та традицій нагороджений держав
ною відзнакою України. 

Лемківска громаgа шчь,ро витат Вас, gорогий професоре, зо 
Юбілєйовим Дньом Уроgин! Най пан-Біг завше боронит Вас і Вашу 
Роgину. 
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петро АІ-ІТОІ-ІІВ, 
• 

канgиgат с1льськогоспоgарських наук 

СТЕПАНУ САГАНУ - 70 

Степан Саган народився 3 січня 1950 р. в ро
дині Андрія та Анастасії Саган на Тернопільщині. 
Батько - Саган Андрій Павлович, мама - Саган 

(Доктор) Анастасія Самійлівна походять з села 
Мисцова Кроснянського повіту. У 1945 р. разом з 
іншими лемками депортовані в Україну. 

Мальовниче село Мисцова розташоване на 

березі річки Вислоки та зі всіх сторін оточене го
рами: зі сходу - Бучик, заходу - Камінь, півночі -
Ключ, півдня - Точкова. Можливо саме від слова 

"місце11 , гарна місцевість, село і отримало свою 
назву. Завдяки мальовничій місцевості село Мис

цова включене до Магурського заповідника. сусідні села - Гирова, По
ляни. До Кросна - 36 км., до Дуклі - 13. 

Батьківську хату спіткала доля тисяч помешкань лемків - вона була 
зруйнована, залишився тільки фундамент. Це також немало - адже Сте
пан знає, де жили його батьки і відвідує це місце. 

Середня школа, львівський політехнічний інститут, робота на ви
робництві. Степан був першим начальником складального цеху ви
робничого об'єднання "Іскра11 • Вже на виробництві почав працювати 
в напрямку підвищення кваліфікації робітників. Напевне це і виріши
ло його майбутню професійну діяльність, змінивши виробництво на 

• 

осв1ту. 

Степан працював заступником директора вищого професійного учи
лища N020 м. львова більше 15 років. Результат роботи - впровадження 
нових методів у підготовку кваліфікованих робітників, грамоти Мініс
терства освіти Укра·іни, медаль Виставки досягнень народного госпо

дарства, "Відмінник народної освіти11 • 
Професійну діяльність продовжив заступником директора Міжна

родного центру освіти науки і культури Міністерства освіти України в 
м. львові, львівській філїі Укра·інської Академії державного управління 
при Президентові України та львівському науково-навчальному центрі 
"П рофесіонал

11

• · 

Захистив дисертацію та отримав вчений ступінь кандидата педаго
гічних наук, доцент. Степан є автором понад 35 наукових праць. 
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Стапан Андрійович - член Фундації дослідження Лемківщини, автор 
постійної сторінки Лемківського календаря - ((Лемківські організацїі'} та 

інших дописів, відвідує Лемківщину та лемківські заходи. 
Одружений, Має сина та двох внучок. 
Фундація дослідження Лемківщини і друзі бажають Ювілярові міц

ного здоров
1

я, творчих здобутків, сімейного щастя. 

Михайло СМЕ РЕКАНИЧ 

РОМАНОВІ КУРДИЛУ - 70 

2 січня 1950 року в селі Малечковичі Пусто
митівського району на Львівщині в родині Луки 
і Параскеви народився хлопчик, якого нарекли 
Романом, і йому тепер виповнюється 70 років. Ро
дина Курдило в 1945 році, з рідної Лемківщини, 
була депортована в Україну. Пан Роман є актив
ним членом Фундацїі дослідження Лемківщини, 
бере участь у Ватрах, відвідує села Зиндранова і 
Дальова, звідки походять няньо і мама. Природа 
подарувала йому гарний голос, і впродовж бага

тьох років був солістом в Народному хорі ((Лемковина17• Там, де є пан 
Роман, там завжди лунає чудова лемківська пісня, яких він знає безліч. 

Після виходу на пенсію зайнявся підприємницькою діяльністю, ак
тивно помагає в будівництві Лемківської Світлиці. Тож з нагоди Вашо
го ювілею Фундація дослідження Лемківщини бажає здоров

1

я, щастя, 
натхнення на ниві популяризацїі, збереження і розвитку Лемківської 
культури. 

...,, 

Марія fОРБАЛЬ, 
Михайло СМЕ РЕКАНИЧ 

ОТЕЦЬ АНАТОЛІИ ДУДА-КВАСНЯК 
ШТРИХИ ДО ПОРТРЕТА З НАГОДИ 65-РІЧЧЯ 

Народився майбутній отець Анатолій в м. Монастириську на Терно
пільщині в лемківській родині 25 вересня 1955 року. Після закінчення 
середньої школи здобув богословську освіту у підпільній Духовній се
мінарїі і був висвячений єпископами Софроном Дмитерком та Павлом 



Василиком УГКЦ. Згодом закінчив Івано-Франків

ський Теологіч.но-катехитичний духовний інсти
тут УГКЦ і душпастирював в Монастириському 

..., . 
раион1. 

У вересні 1992 р. відчинились двері першої 
Лемківської церкви в Україні - у Львові, яка стала 

• • 

осередком духовного, культурного I нац1онально-

го життя вигнанців з Лемківщини. За своїм зна

ченням, діяльністю, храм цей здобув загальне 
визнання не лише в Україні, але й далеко за її 
межами, де доля розсіяла лемків. І настоятелнм 
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у цій церкві був призначений, і дотепер є дорогий для всіх парафіян і 
прихожан цієї церкви о. Анатолій Дуда-Квасняк. Кожної відправи, чи то 
в заметіль, чи то в спеку, чи в негоду, чи в погожий ранок отець Анато
лій на своєму старенькому авто долає 150-кілометрову відстань, щоб 
прибути на відправу до Львова. Завчасно, без запізнень. Якось зізнався: 
((Встаю о 3-й год ранку

11

• Найперше - щоденна ранішня молитва, а вже 
• 

дал1 - до справ. 
Він об1єднав лемків обох конфесій - греко-католиків та православ

них. Бог один і Лемківщина одна. А Бог є любов. Тож одна любов, одна 
молитва, - вчить отець Анатолій. 

19 жовтня 1997 р. Митрополит УГКЦ нагородив о. Анатолія Нагруд
ним хрестом з прикрасами, а 21 грудня цього року призначив делегатом 

. -
для українців з лемківським родоводом та наділив Иого честю Митро-
форного протоієрея. 

Вже після того, як постала Лемківська церква у Львові, отець Анато
лій Дуда-Квасняк (від початку 90-х рр.) щомісяця почергово відправляє 
богослужіння для лемківської громади і в Тернополі, і в Івано-Франків
ську. Якщо у Львові отець Анатолій відправляє Службу Божу в Лемків
ській церкві святих Володимира та Ольги, то в Івано-Франківську не 
було такого єдиного місця. Спочатку літургії для лемківської спільноти 
відправлялися у храмі Пресвятого Серця Христового (монастир сестер 
василіанок), потім у церкві Різдва Христового, а пізніше в каплиці Свя
того Юрія Побідоносця (Парк воїнів-інтернаціоналістів). Ось тому о. 
Анатолій і запропонував спорудити свій дерев'яний храм, традиційну 

• 

лемк1вську церкву. 

І от уже 22 травня 2016 р. в Івано-Франківську відбулось освячення 
лемківського храму святих слов

1

янських апостолів Кирила і Мефодія. 
Особливість нової греко-католицької церкви у тому, що вона спорудже
на в пам'ять про депортацію українців з Польщі у 1944 - 1946 та у 1951 
роках, є водночас і пам'ятником, і храмом. · 
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На віgзначенні 20-річчя Лемківської церкви у Львов1 2012-й рік 

На Лемківській Ватрі в Жgині1 2017-й рік 
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Дуже гарно описує відкриття Лемківського храму в Івано-Франків
ську Інтернет-портал ексклюзивного контенту "Вежа" під заголовком 
"Церковні дзвони закликали лемківську общину Івано-Франківська до 
спільно~ молитви" (автори допису В. Лутчин та С. Царик): "Душпастир 
Анатолій Дуда-Квасняк особисто зустрічає парафіян та поважних гос
тей перед храмом. На урочистості з нагоди відкритя церкви прибув 
Митрополит УГКЦ Володимир Війтишин. За традицією господарі свята 
вітали присутніх хлібом-сіллю. 

На таці отця Анатолія - двохсотлітній хрест з лемківськоі землі - села 

Сквіртне Горлицького повіту. Автентичне розп'яття передав Митропо
литу Володимиру Війтишину задля благословення вірян під час першо~ 
Архиєрейсько1 Служби БожоІ. 

На урочисте Богослужіння завітали лемки Прикарпаття та сусідних 
держав - Польщі, Словаччини, Угорщини - ... у святкових національних 
костюмах". 

А 9 червня 2016 р., на Вознесіння Господнє, відбулось освячення но
во~ Лемківська~ церкви у Тернополі, церкви Вознесіння Господнього. І в 
тому чи не основна заслуга духовного провідника лемківська~ громади, 

вчителя, пастиря отця Анатолія. Він же ж розуміє, що для лемків Церква 

є одним із найбільших важелів єднання. І тому освячення нових церков 
символізує віднову і зміцнення лемківська~ спільноти, яку нищили, ігно

рували, нівелювали, та вона живе і буде жити вічно І 
Отець Анатоль був ініціатором створення Музею Лемківщини в Мо

настириську, одним з ініціаторів проведення Лемківських "Ватр" в Мо
настириську, в Зимній Воді. Зараз недалеко від Лемківського храму у 

Львові будується Лемківська Світлиця, ініціатором побудови якоі також 
є наш дорогий отець. 

Він активно підтримує всі лемківські заходи СФУЛО, Всеукра1нсько

го товариства "Лемківщина", Львівсько~ та інших обласних організацій 
ВУТЛ, буває на всіх"Ватрах" в Ждині, Монастириську, Зимній Воді. Адже 
він має місію від Бога - духівник, провідник, пастир того народу, який 

був вигнаний з рідного краю і розкиданий по всій земній кулі. 
Тут слід додати, що отець Анатолій чи не єдиний священик, який від

правляє Божественну Літургію РІДНОЮ ЛЕМКІВСЬКОЮ мовою~ І в 
цьому також його велика і велична місія І 

Лемківска громаgа шчь,ро витат Вас, наш gорогий Отче, зо Юбі
лєйовим Дньом Уроgин! Най Пан-Біг завше боронит Вас і Вашу Ро
gину, і Вашу паству. 
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Марія rоРБАЛЬ 

ПЕТРОВІ ІВАНОВИЧУ ПИСАРЧУКУ - 65 

б червня 1955 р. в с. Чемеринці на Львівщині 
народився майбутній український політик, добро
чинець Лемківського коріння Петро-Володимир 
Писарчук. Таке подвійне ім

1

я батьки нарекли при 
• 

хрещенн1. 

Родинне коріння Петра-Володимира Писарчу
ка походить зі села Рихвальд (Овчари) неподалік 
від Сянока. Внаслідок депортація українців Закер
зоння в трагічні 1940-ві роки родина Писарчуків 
була порозкидувана: батько Іван висланий на 
Кіровоградщину, його сестра опинилась в Югос

лавії, брат - в Шльонську (Польща). Батько Іван з ріднею, як і кожна 
• • • 

депортована лемк1вська родина, намагались повернутись на р1дн1 зем-

лі, на свою Лемківщину, та це було неможливо. Осіли в Чемеринцях на 
Львівщині, щоб хоч вітер дув звідтам, з рідних лемківських гір. А, ви
являється, осіли назавжди. Тут і створив сім'ю Іван Писарчук. Тут і на-

. ...., . 
родився иого перв1сток. 

Петро-Володимир при хрещенні. Так воно виявилось і в життя -
праця, як за двох. В 1975 р. у Львівському політехнічному інституті за 
відмінне навчання студентові Петрові Писарчуку присвоєно іменну сти-

. . . . . . ... 
пенд1ю, на яку не т1льки в1н сам проживає, а з яко1 .1 допомагає сво1м 
батькам у селі (депортовані родини добре знають, що таке біда, біда 
чорна, і вартість копійчини, заробленої тяжкою працею. Добре знають 
ціну і запах хліба. І це на все життя). 

А після закінчення ВУЗу - праця в різних місцях та на різних об'єктах. 
Аж поки в 1992 році Петро Іванович започаткував бізнес із виготовлен
ням запчастин до легкових автомобілів на Львівському заводі авто
навантажувачів (в Рясному). Однак нестабільна економічна ситуація, 
гіперінфляція зруйнували всі його потуги. Та наступного року Петро 
Іванович створює на абсолютно нових засадах товариство ((АЙ П ІЄ-ЛJ.', 
. . . "' . . ...., 
1 починає реал1зац1ю нового проекту, якии нин1 в1домии як торгово-ви-
робничий комплекс ((Південний''. 

Та, все ж, найважливішою справою для Петра Івановича є благочин
на діяльність. ((Я хочу добра для усіх людей, - каже Петро Іванович, - бо 
так мене виховали мої батьки, - прості селяни із села Чемеринці, і та
ким сформували мене друзі-львів'яни

1

'. 
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Так, завдяки допомозі Петра Писарчука газифіковано більше ніж 
двадцять сіл і хуторів області, серед них: Борщів, Лісові, Мерещів, Бо
лотне, Багів, Селеська, Сновичі, Вільховець та інші. 

Понад 20 млн грн. Петро Іванович пожертвував на відновлення Зо
лочівського замку. За ці кошти реставрували Китайський і Королівський 

палаци, проклали системи вод0- та теплопостачання, відновили фасад 
Великого палацу, побудували тунель із брамою для за1зду, равелін, під
йомний міст. Поруч із замком відкрили пам'ятник сакрального мисте

цтва "Джерело", який став символічним в'1зним знаком. 
Петро Писарчук постійно допомагає церковним громадам різних 

конфесій. Завдяки його спонсорству реставровано майже 100 храмів 
не лише на Львівщині, а й у Тернопільській , Херсонській, Одеській об
ластях, а також у декількох областях Східно~ Укра1ни. 

Понад 50 млн грн. спрямовано на зміцнення матеріально-технічного 
стану лікувальних закладів Львівсько~ області. 

Стараннями Петра Івановича 2011 року здійснена реставрація дзві
ниці церкви Святого Духа та приміщень музею "Русалки ДністровоІ" у 
Львові. 

А скільки допоміг сво1й Лемківській громаді Львівщини! - облашту
вання Лемківсько1 церкви свв. Володимира і Ольги, облаштування Світ
лиці при цій церкві, території вс. Зимна Вода (Пустомитівського р-ну), 
на якій відбувається Лемківська "Ватра", та постійна допомога лемкам 
в тій чи іншій потребі. 

Петро Іванович Писарчук нагороджений Державною нагородою: 

Орденом "За заслуги" 11 ст. (24 серпня 2012) - за значний особистий 
внесок у соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освіт

ній розвиток Українськоі gержави, вагомі труgові зgобутки, багаторіч
ну сумлінну працю та з нагоgи 21-t річниці незалежності Украіни. 

А ще великою нагородою Петра Івановича є його велика сім'я, ро
дина. А також велика Лемківська сім'я , яка вдячна своєму землякові за 
родинну пам'ять в тих добрих ділах, які Він творить для сво1х краян. 

Лемківська громада щиро вітає Ювіляра Петра-Володимира Писар

чука, який натхненно дбає про добробут сво1х земляків, своЄ1 Церкви. 
Божого Вам благословення! Най Пан-Біг завше боронит Вас і Вашу 

РодинуІ З Роси і Води, на Многії Літа, наш дорогий Ювіляре І 
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Марія ГОРБАЛЬ 

ОЛЬЗІ ГРИГОРІВНІ БЕНЧ - 65 

Народилася 14 березня 1955 року в с. Гутись
ко Бережанського району Тернопільської облас
ті - український музикознавець, кандидат мисте

цтвознавства (1990), професор, Заслужений діяч 
мистецтв України (1998), Народна артистка Укра
їни (2010), Генеральний консул України в Пряшеві 
(Словаччина) (2005-2015) . З листопада 2018 р . -
ректор Київської Академії Мистецтв . 

Навчання , наукова діяльність: 1976-1981 Львів
ська національна музична академія імені М . В . Ли

сенка; 1984-1987 аспірантура Національної музичної академії Украї
ни імені П. І. Чайковського. У 1981-1984 рр. - викладач Харківського 

державного інституту культури; у 1987-2005 рр. - доцент і професор 
Київської державної консерваторії імені П . І. Чайковського. У 2005-
2010 рр. - заступник Міністра культури і туризму України . У 2010-
2015 рр. - Генеральний консул України в Пряшеві (Словаччина). 

Коло наукових інтересів : український хоровий спів , музична біо
графістика. 

Автор понад 70 публікацій, серед яких монографії: 
Павло Муравський. Феномен одного життя. - К. , Дніпро, 2002, 

663 с.; Український хоровий спів. Актуалізація звичаєвої традиції: Навч. 
посібник для студ. вищих навч. закл. - К., Редакція журналу "Україн
ський Світ", 2002, 440 с. 

Нагороди : 

Орден Святого Миколи Чудотворця ІІІ ступеня (2005) ; 
Орден Королеви Анни Ярославни (2008) ; 
Почесна Грамота Кабінету Міністрів України (1999) . 
Лауреат премії ім. М . В. Лисенка за наукову діяльність (2008); 
Лауреат премії Національної всеукраїнської музичної спілки (2008); 
Лауреат Всеукраїнської премії "Жінка ІІІ тисячоліття" в номінації 

"Рейтинг'
1 

(2010). 
Почесна відзнака Міністерства культури і туризму України "За до

сягнення в розвитку культури і мистецтв" (2006); Почесна Грамота Київ
ського міського голови "За вагомий особистий внесок у розвиток куль
тури та високий професіоналізм" (2006). 

З листопада 2018 р. Ольга Григорівна Бенч - ректор Київської Ака

демії Мистецтв ... 
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Уся лемківська громада як України, так і розсіяна по Всьому Світу, а 
також редколегія ЛЕМКІВСЬКОГО КАЛЕНДАРЯ щиро вітають з 65-літ

тям гордість Лемківського краю, свою дорогу Ольгу Бенч, і бажають з 
Роси і Води, на М ногії Літа. 

.... .. 
ВИХОВАНСЬКІИ ГАЛИНІ ЄВСТАХІІВНІ - 60 

(05.03.1960) 

Працює в галузі художнього текстилю (гобеле-
• • • 

ну, килим, експериментальн1 текстильн1 техн1ки, 

розпис по тканині). Член спілки дизайнерів Украї
ни (з 1990 р.). Член Національної спілки художни
ків України (з 1998 р.). 

Закінчила Львівський інститут прикладного 
та декоративного мистецтва (1982 р.), виклада
чі В. Монастирський, К. Звіринський, С. Бабков, 
І. Боднар. 

Працює з 1994 р. в Дитячій школі народних 
• 

мистецтв на посад~ заступника директора з на-

вчально-виховної роботи, з 1997 р. на посаді директора. Створила по-. ...., ...., 

зашк1льнии заклад нового типу, якии надає вихованцям максимально . . . ' 

як1сну, зор1єнтовану на нац1ональну культуру художньо-естетичну осв1ту. 

Присвоєно педагогічне звання ''керівник гуртка - методист
1

' у 2008 р. 
Окрім педагогічної діяльності працює творчо. Учасник міжнародних 

та республіканських виставок з 1984 р. 
Основні роботи виконані в галузі художнього текстилю, гобелени, 

гобеленова мініатюра, батик, розпис, об
1

ємно-просторова текстильна 
пластика. Експериментує з текстилем, рельєфом та пластиком. 

Твори характеризуються лаконічністю пластичних засобів, експресі-
.".. . . 

єю, в композиц11 використовує народн1 символи I знаки. 

Окрім педагогічної діяльності постійно працює творчо. З 1984 року 
учасник міжнародних та республіканських виставок та симпозіумів, 
яких налічується до пів сотні, і географія їх така: Львів; Жовква; Тер
нопіль; Київ (Республіканська виставка декоративно-прикладного мис
тецтва, 1988); м. Сургут, виставковий зал, Росія (''Писанка1' (текстиль, 
батік, костюм, писанки), 1997); м. Кишинів, Молдова (Симпозіум моди 
та художнього текстилю ''Діалог 19971

'; Філадельфія, США (''Декоративно
прикладне мистецтво Львова

1

', 1991). 
Постійно приймає активну участь у міжнародному проекті ''Еколо

гічний ракурс
1

', організований кафедрою текстилю ЛНАМ. Учасник Між-
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народного мистецького біенале льняної тканини ((Від Кросна до Крос
на17, Республіка Польща, 2012-2018 рр.; Учасник виставок, організованих 
Львівською обласною організацією спілки художників України ((Весняні 
салони

17

. У 2019 році відзначена Дипломом за кращий твір у галузі тек
стилю. 

Спільно з Львівською обласною організацією Всеукраїнського то
вариства ((Лемківщина17, Фундацією дослідження Лемківщини, Львів
ською Національною академією мистецтв, Українським католицьким 
університетом є організатором 10-ти міжнародних та Всеукраїнських 
фестивалів ((Лемківська писанка1', а також автором і керівником проекту 
((Лемківська писанка - традиції та сучасні тенденцї11'. При сприянні та 
підтримці п. Г. Вихованської було впорядковано 3 каталоги, як підсумки 
проведених фестивалів. · 

Лемківска громаgа шчь,ро витат Вас, наша gорога мисткине, зо 
Юбілєйовим Дньом Уроgин! І-Іай Пан-Біг завше боронит Вас і Вашу 
Роgину. 

Марія fОРБАЛЬ 

•• 
МАРІІ ЯНКО - 60 

Народилася Марія Янко в смт. Дубляни Сам
бірського району Львівської області. Генна пам'ять 
зафіксувала і зберегла красу природи Лемківсько
го краю, звідки її родове коріння - село Рябе біля 
Балигорода. І ця краса невпинно виливається на . . ..., 
аркушах паперу акварельними чи на полотн1 ол1и-

ними фарбами, а то і просто в графіці - пейзажі, 
натюрморти, портрети, ікони. Останнім часом 
опанувала мистецтвом художнього оформлення 
книг - як вітчизняних, так і зарубіжних. Та темати
ка одна й та ж - Лемківський край. 

Як професійний митець (закінчила Львівське училище прикладного 
мистецтва ім. І. Труша та Львівський Державний інститут прикладного 
та декоративного мистецтва), Марія Михайлівна передає свої знання, 
уміння дітям Дитячо·,: школи народних мистецтв. І нагороди творчості 

дітей - грамоти, дипломи, призи та золоті медалі (Туреччина, Україна) -
це нагороди і їхньої вчительки, Марії Михайлівни Янко. 

Переможниця 11 Всеукраїнського конкурсу керівників гуртків серед 
• • • 

позашк1льних заклад1в, кер1вник гуртка-методист, переможниця в про-



157 ~ 

грамі "Успішний педагог". Членкиня Національно~ Спілки художників 
Укра1ни та Національно~ Спілки майстрів народного мистецтва Укра1ни, 

учасниця Всеукра1нських та міжнародних виставок. 

Хто вони, люди мистецтва? Люди не завжди високого визнання. Та 
люди високого лету. А понад усім цим - 1хні творіння неземна~ краси. 

Вони є ті, чи1ми руками Ангел Господній творить земну і неземну 

красу. 

Нехай же Ангел Господній завжди оберігає нашу Мисткиню. З Роси і 
Води, на Многі~ Літа' 

ЮВІЛЯРИ-БОЩАНИ 

85 років 

Вісьтак Магдалена - 21.09.1935 р. 

80 років 

Балич Стефанія - 19.04.1940 р. 

75 років 

Платко Микола 

Трач Мирослава 

Тепла Орися 

Бобак Богдан Ант. 

Жолубак Марія 

- 01.02.1945 р. 

- 01.03.1945 р. 

- 02.04.1945 р. 

- 29.09.1945 р. 

- 13.12.1945 р. 

70 років 

Теплий Юрій - 08.01.1950 р. 
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Ірина Летречко (внучка) 

МАГДАЛЕНІ ВІСЬТАК-КОЗАК - 85! 

В прекрасному і багатьом знаному селі Босько 
на Сяніччині 21 вересня 1935 р. в родині Мико
ли і Антоніни Козак народилася шоста дитина -
наймолодша Магдуся. Дитинство її пов

1

язане з 
війною. В 1944 р. через село проходив фронт і її в 
віці дев

1

ять років було поранено в ногу, куля про
йшла на виліт. А потім всю її сім'ю, крім старшого 
брата Петра, який на той час був в Америці на за
робітках, спіткала доля переселенців, депортова
них на Україну. Переселені вони були в село Воля 
Баранецька на Самбірщині. 

Початок навчання був у Боську, а закінчувала вже школу на Самбір
щині. У віці 17 років в Магдалени померла мама і залишилася вона одна 
з батьком. А далі одна дорога - в колгосп, де пропрацювала до виходу 

• 
на пенс1ю. 

~ 

Вийшла заміж за Иосипа Вісь така, з яким народили троє дітей: дві 
дочки і сина. Зараз вже сама допомагає виховувати сім внуків і дванад-

• 
цять правнук1в. 

Магдалена Вісь так - активна член ки ня громадсько·і організацїі 
11

Бо
щани11. Кожного року бере участь у святкуванні храмового празника 
"Різдва Пресвято·і Богородиці" в селі Босько, у фестивалях "Цне мі ся за 
тобом, мій лемківський краю" в с. Нагірне Самбірського р-ну, передає 
любов до свого рідного краю внукам, правнукам, до своє·і землі, пісні, 
бо бощани дуже співучі. 

Тож бажаємо нашій дорогій пані Магдалені прожити при міцному 
здоров'ю і з Божою допомогою ще Многая Літ! 

БОГДАНУ БОБАКУ - 75 

Мирон Теплий, 
ГО 

11

Бощани
11 

Народився Богдан Бабак 29 вересня 1945 року, через два місяці піс
ля того дня, як його батьків разом з сім'єю, як і 1,5 тисячі укра·інців -лем
ків села Босько на Сяніччині депортували із споконвіку етнічно·і землі. 



159 ~ 

Село Бісковичі поблизу Самбора на Львівщині стало для родини 
новою домівкою, рідним місцем дитинства та юності Богдана. Він ріс 

в атмосфері рідного Боська - лемківська говірка, звичаI свят та побу
ту вкладались у пам'яті від народження. Численні спогади-розповіді 
батька, матері, старших бощан про життя "дома" стали близькими , 
рідними. 

Школа, філологічний факультет Львівського університету, служба 
в армії гартували юнака і ставали життєвими кроками по дорозі до 
Боська. 

З 1971 року і до цього часу є педагогом в школі на різних посадах, і 

як заслужена відзнака - "Відмінник освіти Укра1ни". Від 1986 р. працює 
в Бабинській СШ біля Самбора. 

Вперше ще в 1970 році йому пощастило побувати на землі батьків, 
де нині проживають родичі із змішаних сімей, що залишились у Польщі. 
Потреба ширше побачити і пізнати лемківський край привели п. Богда
на до утворено! 15 років тому громадськоі органзізаціі "Бощани'; яка 
є асоційованим членом обласного товариства "Лемківщина" і бере в її 
діяльності посильну участь. Останні 10 років п. Богдан очолює ГО "Боща
ни", праця його відчутна і видима, на збереження пам'яті про наше рідне 
"покинуте, але не забуте Босько". 

Масові річні поIздки до села, на щастя збереженого, де ще стоять 
хати колишніх бощан, проведення там Свято~ Літурп1, кермешу, що ста
ло доброю традицією, як і відвідання цікавих місць Лемківщини, стали 
тими місцями, які бощани побачили і чим розширили своI враження від 
Лемківського краю. 

Добрі відносини із місцевою владою /гм і ною/, налагоджений зв'язок 
та неодноразові зустрічі з війтом Маріушем Балабаном сприяють до
брим стосункам між ГО "Бощани" та польською стороною, сприяють 
хорошою організацією заходів, що проводить Товариство під час двох

денного побуту у Боську. Брали участь члени ГО "Бощани" у Днях села 
Босько, дожин ках, у відзначенні 100-річчя початку І Світова~ війни, сліди 

якоI збережені у селі. 
Богдан Бабак є членом правління обласного товариства "Лемківщина'; 

до 30-річчя його утворення нагороджений за працю грамотою, а до 75-х 

роковин початку депортації етнічних укра1нців - пам'ятною медаллю. 
Ми, члени ГО "Бощани·; щиро зичимо шановному ювіляру наснаги 

в громадській роботі на благо бощан та вихідців із Лемківщини, Iх на
щадків, радості та задоволення від роботи, бути потрібним усім своIм 
друзям, родині І Щасливого довголіття і всіх земних благ, що дарує Гос
подьІ З Роси і Води І На Многії Літа І 
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Ярослав КОЗАК, ГО "Бощани" 

МИКОЛІ КУШНІРУ - 60! 

29 вересня 2019 року зустрів своє 60-річчя 
активний член громадської організації "Бощани" 
Микола Миколайович Кушнір. Батьки його про

живали в мальовничому селі Босько Сяноцького 

повіту і депортовані зі своїх земель в смт. Дубля
ни біля Самбора, де і народився наш ювіляр. Там 
же, в Дублянах1 успішно закінчив середню школу1 
потім фізичний факультет Львівського державно
го університету ім. І вана Франка - дал і робота за 
призначенням аж до виходу на пенс1ю . 

В хаті батьки постійно спілкувалися бощанською 
говіркою1 всі свята і обряди проводилися так1 як було "в дома'; спогади од
носельців-бощан1 які часто відвідували родину Кушнірів, а особливо тоді 
звучали бощанські пісні, бо батько був музикантом духового оркестру, Ми
кола все уважно слухав. Ще малим він з мамою їздив до Боська, до мами

них сестер . Все це прив'язало йому любов до рідного краю батьків. 
В грудні 2005 року ініціативна група бощан, в яку входив і Микола, 

організувала установчі збори в Народному домі м. Самбора, де було 
прийнято рішення про створення громадської організації "Бощани". 
Основна мета - це впорядкувати дуже запущений та майже знищений 

цвинтар в Боську, де поховані наші предки . 

В квітні 2006 р. на загальних зборах бощан, а він входив до скла
ду організаторів ГО "Бощани", Миколу вибрали секретарем організації, 
який сумлінно виконує свої обов'язки по сьогоднішній день. Всі заходи, 
які проводить Товариство, відбуваються з його участю. 

Багато разів у складі делегації виїжджав на перемовини з місцевою 

владою села Босько щодо впорядкування українського цвинтаря . За

лучав в члени Товариства інших осіб бощанського походження . Після 
успішних перемовин з місцевою владою в Польщі приступили до впо

рядкування цвинтаря . З червня 2006 р . протягом півтора місяці про

водились важкі роботи по розчищенню цвинтаря . Групі людей, яку 
організував Микола, було спочатку дуже важко, бо інструментів відпо
відних не було, але він знайшов підтримку в поляків, які допомогли з 
інструментом і в роботі . Вся ця робота проводилась по своїй ініціативі і 
безоплатно, за що треба висловити велику вдячність Миколі Кушніру та 
його товаришам . А далі інші етапи робіт: встановлення повалених над
гробних пам'ятників, хрестів, відновлення сходів та ін. 
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Починаючи з 2006 р. він є постійним учасником храмового празни
ка "Різдва пресвято·і Богородиці", на лемківському фестивалі вс. Нагір
не, на лемківських велиях. Бере активну участь у проведенні заходів, які 

проводить Львівське обласне товариство "Лемківщина". 
Ювіляр заслуговує великої шани і вдячності за його безкорисну пра

цю від громадської організації "Бощани", його друзів та приятелів. 
Дай Йому, Боже, міцного здоров'я, надхнення та довгого віку життя! 

ПРИВІТАННЯ ЮВІЛЯРАМ 

ВІД 

СВІТОВОЇ ФЕДЕРАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ЛЕМКІВСЬКИХ ОБ'ЄДНАНЬ 

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

Світова федерація українських лемків
ських об'єднань сердечно вітає членів Прези
дїі СФУЛО, невтомних многолітних трудівни-

. . . . - . 
КІВ-ПОДВИЖНИКІВ на лемк1вськ1и НИВІ: 

СТЕПАНА МАЙКОВИЧА 
(Всеукраїнське товариство "Лемківщина") -

з ВО-літнім ювілеєм! 

ВАСИЛЯ ШЛЯНТУ (Об'єднання лемків 
Польщі) - з 70-літнім ювілеєм! 

З нагоди цих величних дат бажаємо Вам, 
дорогі наші Ювіляри, великого життєвого щас

тя, міцного здоров'я, незламного духу, лемків
ської наполегливості, плідних здобутків у Ва
шій праці для прослави Лемківщини і України! , 

Най Ваше житя буде веселе, як нашь1 , 

сьпіванкь1, най Вашь1хь1жи будутбогать1 і тепль1, 
най Вашь1 родинь1 будут дружнь1 і щаснь1, най 
Ваша праця тіш ит серця людям, а Панбіг благо-

, , 

словит Вас на Многая і Благая літа!!! 
Вельке Вам БОЖЕ ЗАПЛАТ!!! 

З повагою 

Ярослава Галик, голова СФУЛО 
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КНИЖКОВІ НОВИНИ 

ІГОР ДУДА ПРЕЗЕНТУВАВ 
''УКРАЇНСЬКО-ЛЕМКІВСЬКИЙ РОЗМОВНИК'' 

''Українсько-лемківський розмовник'' 
Ігоря Дуди. Виданий у Тернополі (видавни
цтво '(Астон11 ). 118 сторінок, вміщує величезну 

. . . ...., . 
к1льк1сть матер1алу: розмова, знаиомство, в1-

. . ..., 

тання, приказки, ~мена, назви с1л, рослиннии 

і тваринний світ, частини мови і т. ін. Надзви
чайно цікавими є '(Предмова11 та матеріал '(Про 

авторя
11

, що написані по-лемківськи. Розмов
ник буде корисним для усіх1 хто цікавиться іс-

• • 

тор1єю та культурою лемк1в. 

ЦЕРКВА СВЯТИХ ЧУДОТВОРЦІВ КОСМИ І ДАМ'ЯНА 

Під такою назвою вийшла книжка-альбом, яку видали лемки в Пус
томитах. Вона зафіксувала подію, яка залишиться в пам'яті нащадків 
навіки - спорудження Лемківської церкви. 

Справжньою окрасою Пустомит стала нова церква, збудована у тра
диціях дерев'яної архітектури Бескидів. Чудова споруда милує око гар
монійними формами, приваблює атмосферою, яка витає там. 
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Опіку над спорудженням храму взяв на себе отець-декан Юрій Чу
дяк. 14 листопада 2018 року, в день Святих чудотворців-безсрібників 
Косми і Дам'яна, які в народі завжди були у великій шані, храм урочисто 
освячено та іменовано на їхню честь. Ця подія стала можливою завдяки 
підтримці багатьох пустомитівчан . 

Чин освячення в присутності великого згромадження парафіян і чис
ленних гостей звершив Архиєпископ та Митрополит Львівський Ігор 
(Возняк). 

Завершення будівництва та освячення церкви припало на роковини 
важливих подій: проголошення у 1918 р. ЗУНР, Східної і Західної Лем
ківських Республік та депортації українців з їх етнічних земель у Польщі 
у 1944-1947 роках. На згадку про це тут встановлено пам1

ятний знак і 
. . . . . .. .. . . . . 

мемор1альну дошку, як1 св1дчать про траг1чн1 та геро1чн1 стор1нки нашо, 

історії. Новозбудована святиня є символом сотень українських церков, 
V' • 

зруинованих в часи лихол1ть. 

Березень 2019 

Волоgимир Чабан, Волоgимир Шуркало 

..., ..., 

ВИИШОВ ДРУКОМ ЛЕМКІВСЬКИИ 

АЛЬМАНАХ ''ДЖЕРЕЛО'' 

Засновник видання - Пустомитівське районне 

об
1

єднання лемків. Ініціатором створення на голо
вою редакційної колегії є Володимир Шуркало. 

В альманасі містяться матеріали про життя 
• • • • • • • • • 

лемк1всько1 сп1льноти: визначн1 под11, актуальн1 
• • 

питання, як1 стоять перед лемк1вською грома-

дою, пам
1

ятні дати та знакові постаті. 
На першій сторінці 

обкладинки - джерело 
в Радоцині на грунті 

батьків Володимира Шуркала. Володимир його 
Степан АНТОНІВ 

обмурував та освятив. 

Степан АНТОНІВ. 

УСВІДОМЛЕННЯ ЛЕМКІВЩИНИ 

В книзі подано історію, витоки походження 
. . . . . . . 

назви лемк1в, гов1рки, топон1м1в, родових пр1з-
• • 

вищ, ВІНОЧОК п1сень. 

V<'СІВ3ЦЩ@ООJПІЕJ 8 О В (ffi 
~ІМПЮ[В3J о о~ 0 о в о 0 ( 
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Олена ПАДОВСЬКА. 

50 РОКІВ НАРОДНОМУ АНСАМБЛЮ ПІСНІ І ТАНЦЮ ''ЛЕМКОВИНА''. 

о~. 

НАРОДНОМУ ARCAM&JIIO. 
ПІСВJ І ТАНЦЮ 

Львів, 2019 

Книга, видана з нагоди пів-столітнього 
• • • 

юв1лею, на тл1 документальних св1дчень, 

архівних матеріалів, публікацій у пресі та 
• • • 

спогад1в учасник1в розгортає дос1 незнану 
. . ... 

для широкого загалу стор1нку нац1онально1 

культури. То минуле й сучасне самобутньо
го колективу ((Лемковини

1

' - самодіяльного 

хору, народної капели, народного ансамблю 
пісні й танцю в їх цілості й розвитку. Автор 
тексту книги - кандидат мистецтвознавства, 

дослідниця, берегиня культури втраченої 
землі, колишня членкиня колективу l(Лемко
вина1' Олена Падовська. А тому книга напи
сана і правдиво, і з великою любов

1

ю в серці. 
Видання щедро оздоблене фотографіями, 

. .• . 
як1 доповнюють та уречевлюють 1стор1ю колективу. 

АНАНІЯ (РУСИНЯК). МИ ЩЕ СЯ ПОВЕРНЕМ. СПОГАДИ 
Упоряд. рясофор Леонтій (Викшта). 

Унівська Лавра, 2018 

Це книга про великосхимника Унів

ської Ла.ври Ананія (Русиняка) (31.01.1918-
16.03.2009), людини-легенди, людини-істо
рїі, людини, якій ((усе було добре

1

' і яку багато 
хто з любов}ю і теплотою згадує як Батька. 

Відеоматеріал про великосхимника Ана
нія можна проглянути на каналі Youtube 
http s: /уа u tu. Ье / А І Ьп z Т с9 Q _ s 

Джерело: https:j jwww.facebook.com/ 
/emkov/adek? 
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Марія ГОРБАЛЬ. ЛЕМКІВСЬКІ ''ВЕЧІРКИ'' 
(''ВЕЧИРКИ'', ''ВЕЧУРКИ'', ''ПРЯДКИ''). Львів, 2019. 

N..,i. fOP&AIIЬ. 
--, npo•~••• наро•d pti~n'op ІІІСІ■І)Іt 

аарохоаиuстн НАН Ус-р&1■■1 
111111•• nJІU•1мн• Фyw.-11t.tt JІОСІ1А'хе11•• 

_ Л«м•~••• у Л..0.1 

MapiJr fОР&АЛЬ 

ЛЕМКІВСЬКІ «ВЕЧІРКИ» 

(«ВЕЧИРКИ», «ВЕЧУРКИ1t, «ПРЯДКИ») 

У книжці опису-
• • •• 

ються давн1 традиц11 
• • 

лемк1вських веч1рок 
• • • 

в пер1од до I п1д час 

Пилипівського по

сту, на яких відбува-
• 

лось пряд1ння льону, 

вовни та конопель. 

Підкреслюється важ-
• 

лива роль веч1рок у 

збереженні націо
нального фольклор~ 

його передачі майбутнім поколінням. Наводяться деякі легенди, пере
кази, приказки, небилиці, пісні, ігри, які були задіяні у вечіркових дій
ствах. 

Видання збагачене унікальними архівними фотографіями, які зібрав 
і зберігає на власному лемківському сайті www.lemko.org на сьогодні 
уже людина-легенда Владека Максимовича зі США. 

За матеріалами дослідження можна робити сценічне відтворення 
• • 

лемк1вських веч1рок. 

Для наукового та широкого кола читачів. 

На сайті СФУЛО / SFULO (Світова Федерація Українських Лемків
ських Обєднань) подана інформація, що за вказаною адресою 

http://www.przemysl.ap.gov.p1/skany/?fbclid=lwAR3mSkJFбYoFqg 
s4ero_ 4juPQsbXVTXC-uDAzsf3NCMWiMdNVF4sSKoL8UY 

можна відшукати своє лемківське l'коріння11 • Тут розміщенні скани ме
тричних книг по лемківських селах. Для пошуку потрібно тільки ввести 
назву села польською мовою в поле {'Opis jednostki11

• 
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ДАЛЬШЬІ МЕТРИКАЛЬНЬІ КНИГЬІ СПЕРЕД ВЬІГНАНЯ 

ДОСТУПНЬІ УЖ В ІНТЕРНЕТІ 
~ 

ЧЕРЕЗ ДЕМ КО ТРОХАНОВСКІИ ДНЯ 05.03.2019 ВІСТИ 

Початком того рака на 

сайтах Нацийонального Циф
рового Архіву явила ся інфор
мация о барз ВЄЛИКЬІМ ЧЬІСЛі 
gоgавань1х go обшь1рной 
уж базь, новопосканувань1х 

• 

gокументів1 котрь1 ть1м ра-
. ~ . . 

зам в ВЄЛИКІИ Мірі ть1кают 
. . . . '"" 

архівізациі метрикальнь1х книг з вельох грекокатолицкь1х парох1и 

Лемковинь1. 

Фінально, 25 лютого/фебруара 2019 рака світ взріла величезна ак
туалізация, яка обнимат материяль1 з 49 архівів, на котрь1 складат ся 
близко 3,5 мілийона сканів. Сут медже нима і такь1, котрь1 істо можут 

• • • • • 

за1нтересувати чь1тач1в нашого порталю, понеже сут то одпись1 1 коп11 
метрикальнь1х книг вельох грекокатолицкь1х парохій на ЛеМковині, 
зато не лем любителі генеалогічнь1х досліджь1нь достали вельо дань1х, 
котрь1ма можут дополняти будуваня родинного генеалогічного дерева, 

• • • 

але I меньше за1нтересувань1 том темам мают змогу пров1рити доклад-

ну дату і місце, смерти, вінчаня, народжь1ня свого прапра- (і може іщь1 
пару пра-) діда, бабь1 як тіж познати іх нонашків, кумів, сватів, аж і аку
шерку. Подань~ в книгах інформациі о причь1нах смерти членів данай 

. ....... . . 
сосп1льности за окрислень1и пер1од можут вказати на проходячь1 еп1-

деміі. З книг маж ся дознати, якь1х імена бь1ли популярнь1 в поєднь1х 
селах. Підсумуючь1 - то велика база дань1х о нашь1м минуль1м і в мікро-, 
• 1 в макроскали. 

Скань~ книг, находячь1 ся в базі до реченой актуалізациі, обнимали в 
більшости період од 70 років ХVІІ І столітя (тато звязане єст з приходом 
австрийской адміністрациі і єй острь1ма принципами в обовязковь1м 

• • • • "-.І • 

вед1ню адм1н1страторами парох1и впис1в о народжь1нях, смерти, ци 

шлюбах в метрикальнь1х книгах) аж до другой половинь~ ХІХ ст., 
будучь1 неоцінень1м джерелом знаня о давнині. В ть1м моменті одкрь1то 
дальшь1й період з дань1ма о нашь1х предках. Хоц то іщь1 далеко не комп
лет вшь1ткь1х книг, де маж найти особовь1 інформациі о членах паро
хій довь1селенчой Лемковинь1, декотрь1 посканувань1 одпись1 книг сіга
ют аж і 30.-40. років ХХ столітя, т.є. бь1ли вь1творень1, коли лемківскь1 

. . . . . ,...,, . 
грекокатолицкь1 парох11, м.1н з причь1нь1 укра1н1зациинь1х стремл1нь 

товдь1шніх церковнь1х власти з Перемь1шля, бь1ли вь1окремлень1 спід 
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перемь1шльской єпархіі і зьєднань1 в оддільній церковній єдиници -
Апостольскій Апміністра11иі Лемковинь1. 

Доступ до так обшь1рной базь~ приносит успіхь1 і в штоденній журна
листичній роботі. Жебь1 дати примір - в декотрь1х джерелах находиме 
інформацию, же Клавдия Алексович народила ся 20. лютого/фебруара 
1830 рака. Перезераючь1 метрикальнь1 книгь1 парохіі Красна за 1784-
1843 рокь1, редакция нашого порталю нашла потверджь1ня, же правиль
на дата народжь1ня вьщатной Лемкь1ні то 20. листопад/новембер 1830 
рака. 

Певно дакус тяжше, але з великом сатисфакцийом одкрь1ли сме 
правдиве місце народжь1ня о. йосифа Яринь1, священника, філософа, 
педагога і літературознавці, о якь1м аж і йому сучаснь1 думали, же вро

дил ся в Радоцині. Результатом перезераня нами архівів бь1ло одкрь1тя, 
же вродил ся 9. лютого/фебруара (20.02 за старь1м стильом) 1788 р. в 
Котани (!) на середній Лемковині, де перед перенесіньом до радоцинь
ской парохіі служь1л його няньо. 

І 

Скань~ метрикальнь1х книг можете найти на дедикувань1м гу тому 

сайті szukajwarchjwach.pl, маючь1м вельо функций і фільтрів, через што 
легко найти глядане село, парохію, або інчь1 історичнь1 материяль1. 

Полна листа додань1х посліднім часом архівів находит ся за ть1м мо

тузком. 

Джерело: http:j /www.lem.fm/dalshyi-metrikalnyi-knigyi-spered
vyignanya-dostupnyi-uzh-v-interneti/?fbclid=lwAR3VBaAmtvBtEw5jL23NOE 

VyfawOJBurqJL 
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ВІДІЙШЛИ У ВІЧНІСТЬ 

ПАМ'ЯТІ ТЕРЕЗИ КИЩАК 

12-го лютого 2019 року у Львові на 85-му році 
життя відійшла у вічність народна майстриня Те
реза Кищак, дружина відомого лемківського різь
бяра Степана Кищака. 

Тереза Кищак народилася 12-го січня 1935-го 

року вс. Ростайне Ясельського повіту в родині Сте
фана і Ольги Русиників. Окрім доньки Бог послав 
їм ще й трьох синів. Батько Терези був сільським 
війтом. Мали доволі велику господарку: поле, ліс, 
коней, худобу, жили заможно. Влітку 1945-го року 
були змушені все залишити. По нелегкій дорозі 

опинилися на Донбасі неподалік від Горлівки. Життєві умови були дуже 
важкими і наступного року родина вирушила поближче до рідних сто
рін. З великими труднощами, поневіряннями через пів року добралися 
до Львова, але осісти там не змогли. Врешті-решт під кінець 1947 го року 
опинилися в селі Сусідовичі Старосамбірського району. 

Батька обрали головою сільської ради. Та за допомогу в оформлен
ні документів колишнім упівцям його арештували, осудили і вислали 
до Воркути. Родина переховувалася, і лише через два роки оселилася у 
селі Михайлевичі неподалік від Дрогобича в будинку брата Івана. Там 
працювала вчителькою братова дружина, якій і надали житло. Прожили 
під цим гостинним дахом п'ять років. 

Тереза поступила у Бориславське педучилище і по завершенню на-
.. . . 

вчання отримала скерування на посаду вчительки укра1нсько1 мови та 

літератури у школі села Арламівська Воля Мостиського району. Продо
вжила навчання у Дрогобицькому педінституті, який закінчила у 1960-

• 

му роц1. 

У 1956 році батька амністували і сім'я переїхала до Миколаєва, де на 
той час жив брат Михайло. 

Сталося так, що Всевишній поєднав долі Пані Терези і Степана Ки
щака - також вигнанця з Лемківщини. Прожили вони довге і щасливе 

подружнє життя - цілих 60 років. Народили та виховали двох пре-
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красних доньок, які обдарували іх трьома онуками та чотирма прав
нуками. 

Багато що забрало лихоліття, яке довелося ім пережити, та не змогло 
забрати найважливішого - Віри батьків, Любові до втрачено~ Батьків
щини, гордого та багатогранного лемківського Духу. Для своіх родин 
та лемківська~ спільноти вони стали хранителями та примножувачами 

народних традицій - найціннішого скарбу, без якого ми не ми. 
Пані Тереза стала однією із співзасновників народного хору "Лемко

вина" та першою його солісткою. Завдяки 1й чимало земляків влилося 
у цей непересічний, нині відомий у цілому світі, колектив. Присвятила 

себе і хорові нашо~ Лемківська~ церковці - до останніх днів життя, часто 
через "не можу'', приходила сюди, щоби долучити свій голос до про
слави Бога. 

Інше її захоплення - писанка. Досконало володіла мистецтвом пи

санкарства, передала його сво1м дітям, близьким, проводила численні 
майстер-класи, учасниця багатьох всеукра1нських та міжнародних ви
ставок, фестивалів "Лемківська писанка" у Львові. 

Була також великим знавцем та цінителем лемківського жіночого 

одягу, прикрас, вишиванки. Такі речі у лемківських родинах передава

лися від покоління до покоління. Зберегла вишиті сорочки своЄ1 бабусі, 
які вже на схилі літ подарувала Львівському етнографічному музею. А 
скільки сама вишила та роздарувала ... 

Лемкині були добрими господинями, і зі скромних дарів каменис
того лемківського поля вміли приготувати смачні і поживні страви. 

Пані Тереза й у цій царині була неперевершеним майстром. Готувала з 
любов'ю, збирала народні рецепти, придумувала своІ. Нагромаджени
ми впродовж років знаннями і досвідом поділилася у книжечці "Тради
ційні лемківські страви". 

Недовго пережила свого чоловіка Степана. 14 лютого 2019 року спо
чила поряд з ним на цвинтарі Сокільників, що біля Львова. Про місце 
свого упокоєння подбали заздалегідь. На скромному пам'ятнику під 1х 
іменами викарбувано слово "Лемківщина'' . - Не можуть без не1 і там, у 
Засвітах, бо тут, на Землі, понад усе любили її, свою стражденну Лем
ківщину. 

Хор "Лемковина", уся лемківська громаgа Львова склаgає 
сумний вінок пам'яті прекрасній Лемкині Терезі Кищак. Вічна їй 
пам'ять! 

Фото Волоgимира Чабана 
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Ганна ВОЛОШИНСЬКА 

Світлій пам'яті Терези Кищак 

Пані Тереза у колисці "Лемковину" колисала, 
І, як мати о діти ну, о ню завше дбала. 
В кажду пісню, рідни стро~ всю душу вкладала, 
Жеби наша рідна пісня лемків гуртувала. 

"Юш мі так не буде, як мі било перше ... ". 
Не разспогадаме, як співала "Верше ... ". 
Плачут вільхи, смереки, берези ... 
Осиротіла "Лемковина" без Тебе, Терезо. 

Сумує церковця в Шевченковім Гаю, 

Парафіяни і єгомосць Тебе споминают. 
Здавна люде повідают, 

Же людина жиє тівко, тівко о ню пам'ятают. 

Твою різдв'яну киселицю не раз смакували, 
А великодніми писанками ся ми чудували. 

Най Ти буде легков земля, спочивай на віки, 
Помолимося за Тебе і Твого чоловіка. 
19.02.2019 

Світлій пам'яті Терези Кищак 

Тече вода по потічку, 

Дес чеберчит о камінчик. 
Фолі грают сой по сонцю 

Свою музу. 
Сідит дівча на беріжку, 
Плете сой віночок пісні. 

Соловейко на канарі дикой вишні 

Чекат, кед заспіват дівча 

Сво1 пісні. 

Заспівала, голосом дзвіночка, 

Полетіли пісні 

Ігор ДІДОВИЧ 



Поміж гори й по долині, 
Як та вода по бистрині! 
Соловейко ся не втримав, 
Тіж заспівав свої трелі. 
Так обоє си співали, 
Покля сонце ся сховало. 

По вигнані дівча співат 
І на Україні. 
Співат в хорі ((Лемковина11 • 

Тати пісні із віночка 
Облетіли по цілому світі. 
Певні, чув і наш Всевишній, 
Прийшов час, і забрав єй до себе. 
Тераз певні співат в хорі 
Разом з ангелами. 

Але пам
1

ять про Терезу 
Завше буде жити з нами . 

..,, 

І ЩЕ ОДИН СУМНИИ ВІНОЧОК ШАНИ 
• • 

У Львов~ не стало учасниц1 
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вокального тріо ''Сестри Байко'' - Даниїли Байко 

.. -
ДАНИІЛА БАИКО відійшла у засвіти ... 
Непоправна втрата для України і для світу. 
Гірким болем і сумом защеміло серце кож-

ного лемка. Адже неперевершений спів лем
ківських пісень тріо сестер Байка був ясним 

•.... • • • 

променем над11 у тяжк1 радянськ1 часи п1сля ви-

селення з рідного краю. ((Наші сестри співають, 

діти!
11

, - радісно скрикувала мама і підкручува
ла звук радіо-((колгоспника

11

• І чарівні мелодії 
СПІВАНОЧОК пливли до наших маленьких дитячих сердець, збуджуючи 
любов до невідомої прекрасної Лемківщини ... 

Вокальне тріо сестер Байка - Даниїли, Марії та Ніни від початку 
1950-х і впродовж десятків років було окрасою концертних сцен Укра
їни. Даниїла була невід

1

ємною частинкою цього чистого гармонійного 
. . . ...., 

сп1вочого струмочка I наистаршою сестрою. 
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Народилася 20 серпня 1929 року в селі Яблониця на Лемківщині 
(Польща). Батько віддав свою землю під будівництво дому Просвіти, 
був організатором культурно-просвітньо1 роботи в селі, створення бі
бліотеки, хору. В родині співали всі, і діти теж. 

Після виселення до УРСР Дани1ла закінчила Львівську консервато

рію, клас бандури, стала викладачем і 15 років викладала в Львівсько
му педучилищі. Водночас виступала в складі ансамблю "Сестри Байко", 
здобула звання Народноі артистки Украіни, отримала орден Княгині 
Ольги. Тріо було відзначене у 1976 році Національною премією Укра1ни 
ім. Т. Г. Шевченка. Спеціально для них писали Станіслав Людкевич, Ми

кола Колесса, Анатолій Кос-Анатольський, Євген Козак, Платон Майбо
рода, Олександр Білащ Богданна Фільц та ін. Ансамбль сестер Байко 
став культурним символом укра1нсько1 пісні. 

Проте основою репертуару тріо сестер Байко були лемківські пісні , 
які завдяки цим талановитим співачкам стали відомими і улюбленими 
в усьому світі. Ще у 1957 р. за виконання народних лемківських пісень 
тріо було нагороджено золотою медаллю і дипломом І ступеня на IV 
Всесвітньому фестивалі молоді і студентів у Москві. За чарівне, чисте, 
мелодійне виконання, за надзвичайну любов до рідних співаночок, за 
глибоке душевне відчуття лемківсько1 пісні 1х називають "легендою Лем
ківщини". 

З Дани1лою Байко, з її перерваною піснею, прощалися у Львові у 

Світлий вівторок 30 квітня 2019 року. 
Вся світова лемківська украінська спільнота глибоко сумує з приво

ду гірко~ втрати і висловлює щире співчуття родині і близьким ціє1 світ
ло~ Людини. Пам'ять про не1 буде вічною, і житиме разом із залишеним 
невмирущим пісенним спадком. 

Ярослава fалик, голова СФУЛО, 

https:j /www.facebook.com 
htt ps:j/www.youtube.com/watch ?v=D DNgztBUAel 



ПОСЬМІЙМЕСІІ 

*** 
Бесідуют дві бабь,: 

- А ци давно гмер ваш муж? 
- За три тижні по шлюбі. 
- Слава Богу, же ся бідак хоц довго не мучь1в. 
- Кумо, позичте мі кутача. 

- Не можу, бо мого ищь1 неє з корчми. 

*** 
Жена до мужа: 
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- Читалам в газеті, же якь1сий чоловік мав 4 жени і они всадили го 

на два рокь1 до тюрми. 

- За кару, ци для одпочь1нку? 

*** 
Жена, плачучь1, повьщат до мужа-злодія: 
- Нашов єс собі іншу? 
- Чом ти таке пришла до головь1? 
- Не бь1ло тя вчера през цілу ніч, а в газетах нич не написано 

о жадних крадежах. 

*** 
Газда дому зі мав злодія, як тот пакував до міха дорогоцінни річь1. 

- Пущу тя вільно, але мусиш вшь1тко вь1сипати з міха. 

- Не можу тато зробити, бо половина тих річи належит до вашого 
сусіда. 

*** 
В суді. 

- Ци свідок єст жонатий? 
- НіІ Я лем так бортакувато виглядам. 

*** 
В дохторя. 

- Пане дохтор, ци тота операція єст безпечна? 
- Так. На пят удаєся лем єдна. 
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- О, йой. 

- Та чом так йойкате? Не бійтеся, штирьов, што єм оперував перед 
вами, юж сут в гробі. 

*** 
- Пане дохтор, каждой ночи снится мі, же голь1 дівчата влітуют і ви-

літуют ДО мого ПОКОЮ. 
- Хочете, певно, жеби тот сон ся веце не появляв7 
- Ні, лем хотів бим ся зьвідати, што зробити, жебь1 так не тріскали 
дверми. 

*** 
- Як то ся стало, же муж зломив сой ногу? 
- Пішов до пивниці по бандури, тай ся послизнув на сходах. 
- І што сте тог ди зробили? 
- Як што? Наварилам різанкь1. 

*** 
Дівка до мами. 

- Мамо, тато футро вам няньо купив? 
- Што ти глупа, та я бь1 і тебе не мала, кед бь1м на нього чекала. 

*** 
- Ваню, яка ріжниця меже твойом а мойом женом. 
- Но, не знам. 

- А я знам. 

*** 
- Петрусю, запри й двері, бо надворі зимно І - кричь1т мати до сина. 
- А як запру, то надворі потепліє? - одповів Петрусь. 

*** 
Научителька в школі звідує ся дітей, што треба робь1ти перед спа

ньом. 

Діти ся не одзивают, бо не приходит ім до голови, же пані ся звідує 
о митя зубів. 

- Ваню, повіч мі, што тво1 родиче роблять перед спаньком? 
- Ви, пані, знате, я знам, але чого маме тато ту дітьом оповідати. 

Піgготував Михайло СМЕРЕКАНИЧ 
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Ось як жартували наші лемки через львівську газету "Наш Лем
ко" 85 років тому: 

ЖІНОЧА ВІРНІСТЬ 

Давним-давно палили жінок-удовиць на вогнищах разом з небіжчи
ком-чоловіком. Жорстокий це був звичай, але хто зна, чи не добрий. Хоч 
така жінка і на другім світі не давала чоловікові спокою. Тепер не те. Ни
нішня жінка, буває, що й чекає на смерть чоловіка, особливо тоді, коли 
залишить ій маєток. Та бувають ще й нині вірні жінки - але не у нас. 

Одна така вірна жінка була в Туреччині, Фатімою звалася. Коли помер 
її чоловік, то вона сіла коло домовини в гробівці й не хотіла нічого 1сти, 
тільки плакала й побивалася. І не помогло 1й те, що сусідки приходили 
розрадити її й забрати з гробівця, не помогло, що сам турецький паша 
зацікавився цією справою. Вдовиця уперлася загинути голодною смертю 
коло домовини коханого мужа. 11 вірність почали ставити усі чоловіки як 
зразок сво1м жінкам, і ціла околиця тільки про це й говорила. 

Сиділа вже так бідолашна вдовиця три дні й три ночі без 1ди й пиття 
в гробівці. 

Аж сталося так, що в тих днях повісили двох розбійників і для постра
ху околиці залишили 1х на шибениці на три дні. Щоби родини не могла 
зняти повішаних, поставили на варті молодого вояка. 

Вночі той вояк почув плач з недалекого гробівця і зацікавлений пішов 
туди. Там він побачив молоду гарну жінку, що плакала біля домовини і 
рвала на собі волосся. Він здогадався про причину, а коли почув, що вдо
ва вже три дні нічого не 1ла, приніс вечерю і вино та почав намовляти, 
щоб з'1ла та випила. 

Добре мусив набалакатись, доки переконав удовицю, і вона його по
слухала. А далі пішло вже легко: коли вдовиця по1ла і напилася вина, 

то й жаль за померлим чоловіком зменшився, тим більше, що вояк був 
молодий і гарний. 

Цілу добу сиділи вони обоє в гробівці, але плачу вже не чути було. 
Та коли вояк вийшов по 24-х годинах із гробівця, то побачив, що хтось 

забрав одного з повішаних розбійників. Зажурений вернувся до вдовиці 
і сказав з розпукою: "Чекає мене тяжка кара. Щоб не переходити муки 
очікування її, я проб'ю собі мечем груди, і ти будеш тепер оплакувати нас 
обох". 

Але вдовиця на це не погодилась. Вона сказала: "Щоб врятувати жи
вого, я пожертвую небіжчиком". 

І вірна жінка витягла разом з вояком труп чоловіка з домовини і пові
сили його на місце знятого розбійника. 

"Наш Лемко': - Львів, 1935, ч. 2, с. 8. 
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Анатолій ЯДЛОВСЬКИЙ з Тернополя 

На мо1 слова написана пісня "Лем за лемка", але надійшла пропозиція 
написати пісню "Лем з лемки ньом". Вірш є готовий, треба знайти бажаю
чого написати на нього мелодію і заспівати. До Вашо1 уваги слова. 

ЛЕМ З ЛЕМКИНЬОМ 

Як ся буду я женити, то лем із лемки ньом. 
І лем з тотом, што ма очка василькова-сині. 

Она жь1є собі в горах строй на, як смерічка. 
Вмиват ся росяном водам, купат ся в потічках. 

Приспів: 

Пошта ми літаме за крас фраірками. 
Они нас лем любят, кед ми з пінязями. 
І не хцут они з нами гарді гварити. 

Хибаль престанеме паленочку пити. 

Але можу я сой взяти й з чорни ма очами. 

Тота вшь1ткь1х зачарує й зробь1т, што хце з нами. 
І я буду єй глядати, і в ночи, і в днину. 
І не зможу без ней жьпи ни жадну годину. 
Приспів. 

Можу ціж фраірку взяти, што ня сама нашва. 
Як єм заснув тем ном ніч ком, то в сні до ня пришва. 

Тераз думам, як мам бьпи, й як мі ся дознати? 
Кади, кади мам ходити, жебь1-м міг єй найти. 
Приспів. 
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ВІДОМОСТІ 
ПРО ЛЕМКІВСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

СВІТОВА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ 
ЛЕМКІВСЬКИХ ОБ'ЄДНАНЬ (СФУЛО) 

Керівний склад: 
Голова СФУЛО - Ярослава Галик, Укра1на (обрана 25 серпня 2017р. 

на VI Конгресі СФУЛО у м.Львові, Укра1на): вул.Свободи, 204А/20, 
м.Яремче, 78501, Івано-Франківська область, моб.: 096.218.1078. 

lemky.sfulo@gmail.com;www.sfulo.com; 
Члени Президії СФУЛО; 

Канада: Андрій Ротка - a.rotko@gmail.com, Максим Маслей -
masley@simpatico.ca; 

Польща: Степан Клапик - заступник голови по європейському кон

тиненту, lemkounion@poczta.onet.pl, Василь Шлянта -wszlanta@poczta. 
onet.pl, Наталія Гладик - nataliahladyk@interia.pl; 

Словацька республіка: Петро Сокол -dsokolova48@gmail.com, Пав
ло Богдан - pavol.bogdan@nextra.sk; 

США: Марко Гаванський - заступник голови по американському 

континенту, president@lemko-ool.com, Михайло Хомик, Андрій Хомик -
akhomyk@optonline.net; 

Україна: Василь Мулеса - відповідальний секретар: vasmulesa@ 
gmail.com, Софія Федина - ukrainesingler@yahoo.com, Степан Майка
вич - 7reped@gmail.com; 

Республіка Сербії: Богдан Виславський - vislavskibogdan@gmail. 
com, Велимир Паплацко - pap53ns@gmail.com; 

Хорватія: Дубровка Рашлянін. 

Контрольна Комісія СФУЛО: 
Ігор Пуда, УкраIна - голова комісії, toxm@ukr.net; 
Члени контрольноі коміс11: 

Андрій Сподарек, Канада - aspodarek@yahoo.ca; 
Анна Баняс, Польща - baniaska@gmail,com; 
Віктор Бандурчин, Словаччина - bandurcinviktor@gmail.com; 
Богдан Кікта, США - kykta_ib@mail.ru; 
Славко Микитишин, Сербія - slavkomikitisin@gmail.com; 
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ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО "ЛЕМКІВЩИНИ" (ВУТЛ): 
Назва організації Прізвище, ім'я 

№ (електронний адрес та по батькові Поштова адреса Телефони 
та ВЕБ-сторінка) керівника 

Антонів вул.Свердлова, 067.118.9380 
1 Вінницька міська Степан 172/41, м.Вінниця, 

організація ВУТЛ 
Федорович 21018, 0432/532.566 

Вінницька область, 
Ли мич 

вул. Черняхівського, 

2 Крижопільська Григорій 18/13, смт. 04340/225.70 
районна організація 

Михайлович 
Крижопіль, 24600, 

ВУТЛ Вінницька область 

Волинська область, 
Євусяк вул.Хмельницького 

Горохівська районна 3 
організація ВУТЛ 

Ігор 23, м.Горохів, 45700, 03379/229.42 
Михайлович Волинська область, 

Житомирська обласна Теплий вул.Велика 067.944.9156 
4 організація ВУТЛ Ярослав Бердичівська 60/6, 0412/341.237 

lemk"1n1ukr. net Васильович м. Житомир, 10002 

Житомирська міська 
Попівчак вул. Крошенська 

5 Максим 38/6, м. Житомир, 0412/374.237 
організація ВУТЛ 

Петрович 10001 
Закарпатська область, 
Перечинська районна Мулеса 

вул.Братів 
Кедюличів, 18, 

6 організація ВУТЛ Василь м.Перечин, 050.955.7617 
va.smu lesa.@gma.i І. CQm; Васильович Закарпатська 
www lem~.Qrg ua. область, 89200 
Полтавська область, Ткачик вул. Комунарська, 095.564.1119 7 Зіньківська районна Микола 38, м.Зіньків, 38100, 

05353/32.509 організація ВУТЛ Степанович Полтавська область, 

І вана-Франківська Данилів 
вул.Обліски, 23, 03477 /26.770, 

8 обласна організація Оксана 
м.Долина, 77503, моб.: 

ВУТЛ Петрівна 
І ван о-Франківська 050.622.3155; 
область 098.458 4501. 

Кіровоградська міська 
Фіскалова вул.Красіна, 11, 

9 Надія м.Кропивницький, 066.795.3335 
організація ВУТЛ 

Віталіївна 25001 

к~овоградська Іугало 
с. Червонови шка, 

05240/ 93.391 10 о ласть, Компаніївська 
Иосип 

Компаніївський 
районна організація 

Порфілович 
район, 28414 067.5200432 

ВУТЛ Кіровоградська обл. 

Товариство Мацієвський 
вул. Щорса, 32А/87, 

044/569.5840 
11 "Лемківщина'' ім. Б.-1. Михайло 067.235.4777 

Антонича в Києві йосипович М. КИІВ, 01133 

Львівська обласна 
Майкович 

032/235.49.31 

12 
організація ВУТЛ 

Степан 
площа Ринок, 17, 050.317.3149 

lemky lviv@~ma.il mm м.Львів, 79008 067.106 9208 
Григорович 

www.lemkv. viv.u:i 
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Лугансько-Донецьке 
міжобласне Ясинчак 

вул.Гастело, 17, 13 товариство укра:~нців, Петро 066. 787.2649 
депортованих з Польщі Михайлович м.Луганськ, 91047 

"Ватра" 

Рівненська міська Лимич 
вул.Набережна, 

0362/261.001, 
14 організаціs~ ВУТЛ Анна 096. 755.8452 

anna.limirhГn'\nmail.com Андріївна 
14/66, м.Рівне, 33013 

Сімферопольська Цибулs~к вул.Севастопольська, 
15 міська організаціs~ Віра 70а/кор. 2, кв. 88, м. 0691/518 238 

ВУТЛ Михайлівна Сімферополь, 95001 
Тернопільська обласна Венгринович бульвар Т.Шевченка, 0352/522.993 

16 організаціs~ ВУТЛ Олександр 21, м.Тернопіль, 0352/523 304 
lem ko terГaJukr. net Іванович 46001 067.350.3436 

17 
Чернівецька обласна 
організаціs~ ВУТЛ 

оУРКа 
Иосип 
Андрійович 

вул.Стрийська, 60Б, 
м. Чернівці, 58000 

0372/570.795 
050.658.7705 

Херсонська міська 
Зsisi вул. Івана Вазова, 

18 Петро 4, кв. 3, м. Херсон, 0552/ 231.769 
організаціs~ ВУТЛ 

Михайлович 73020 

Букацький 
вул.П роскурівського 0382/764.137 

19 Хмельницька міська Микола 
підпіллs~, 25/95, 097.186.8627 

організаціs~ ВУТЛ 
Іванович 

м.Хмельницький, 
29013 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ - молоgіжна. районні і міські організаціі; 

Львівська обласна молодіжна громадська організація 
"Молода Лемківщина" 
площа Ринок, 17, м.Львів, 79008, molodlem@hotmail.com 
www.molodlem.org.ua 
голова - Богдан Сиванич, моб.: 096.136.3208. 
Львівська міська громадська організація 
"Фундація Дослідження Лемківщини" 
вул.Володимира Великого, 65/58, м.Львів, 79053 (для листування) 
голова - Наталя Криничанка, моб.: 097.323.1193. 
Львівська міська організація 
площа Ринок, 17, м.Львів, 79008, 
голова - Михайло Секела, тел.jфакс: моб.: 098.131.6659. 
Бориславська міська організація 
вул.Лемківська, 24, м.Борислав, 82300, Львівська область, 
голова - ~ніна Начас, моб.: 097.804.5882, тел.дом.: 03248/53.944. 
Городоцька районна організація 
вул.Івана Франка, 1, м.Городок, 81500, Львівська область, 
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голова - Надія Сапеляк (Зятик), моб.: 067.798.6837, тел.дом.: 
03231/30.272. 
Дрогобицька районна організація 
вул.Стрийська, 162, м.Дрогобич, 82100, Львівська область, 
голова - Володимир Байса, моб.: 067.665.4601, тел.дом.: 
03244/30.315. 
Золочівська районна організація "Родинне дерево" 
вул.Шашкевича, 37 /19, м.Золочів, 80700, Львівська область, 
голова - Світлана Наливайко, моб.: 067.981.1986, тел.: 0265/46.635, 
03265/43.339. 
Краснянська районна організація 
вул.Стефаника, 16, смт.Красне, 80560, Львівська область, 
голова - Ольга Цап, моб.: 097.010.4632. 
Пустомитівська районна організація 
вул. Радоцинська, 39, м. Пустомити, 81100, Львівська область, 
голова - Володимир Шуркало, моб.: 067.750.2754. 
Самбірська районна організація 
вул.Степана Бандери, 39 /1, м.Самбір, 81400, Львівська область, 
голова - Ярослава Шпак, моб.: 097.476.8073. 
Самбірська громадська організація "Бощани" 
вул.Грушевського, 63В/1, м.Самбір, 81400, Львівська область, 
голова - Богдан Бобак, тел.: 03236/35.711. 
Старосамбірська районна організація 
вул.Дрогобицька, 12А, м.Старий Самбір, 82000, Львівська область, 
голова - Володимир Капець, моб.: 097.379.9153, тел.дом.: 
03238/21.696. 
Стрийська районна організація 
вул.Польова, 69, с.Добрівляни, 82426, Стрийський район, 
Львівська область, 
голова - Степан Панейко, моб.: 097.522.1052, тел.дом.: 03245/49.084. 
Трускавецька міська організація 
вул.В.Стуса 12/52, м.Трускавець, 82200, Львівська область, 
голова - Ярослав Одрехівський, моб.: 067.771.0950, тел.дом.: 
03247 /54.624. 
Свіржанська міська організація 
вул.Грушевського, 6/2, м.Бібрка, 81200, Перемишлянський район, 
Львівська область, 
голова - Оксана Окарма, моб.: 096.297.0368. 
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вул.Шептицького, 20, смт.Брошнів-Осада, 77611, Івано-Франківська 
область; 
голова - Леся Марканич, моб.: 095.758.2699. 
Івано-Франківська міська організація "Лемківщина" 
вул.Хоткевича, 67а, корпус 3, кв.б, м.Івано-Франківськ; 
голова - Лариса Шафран, моб.: 066.355.8591 
Галицька районна організація 
вул.північний Бульвар, 7А/42, м.Івано-Франківськ, 76018, 
голова - Олег Бродович, моб.: 067.286.6259. 
Долинська районна організація 
вул.Обліски,23, м.Долина, Івано-Франківська область, 
голова - Оксана Данилів, тел.дом.: 03477 /26.770, моб.: 050.622.3155. 
Калушська міська організація 
вул.Чорновола, 20, м.Калуш, 77301, Івано-Франківська область, 
голова - Федір Лабик, тел.дом.: 03472/64.249, моб.: 066.304.5926. 
Громадська організація "Молода Лемківщина" 
пл.Геро1в, 28, м.Калуш, Івано-Франківська область, 
голова - Наталя Романів, моб.: 099.916.7093. 
Коломийська районна організація 

вул.Пекарська, 6, м.Коломия, 78200, Івано-Франківська область, 
голова - Назар Коротушак, моб.: 050.924.2124. 
Надвірнянська районна організація N01 
вул.Комунальників, 2, м.Надвірна, 78400, Івано-Франківська 
область, голова - Володимир Свягла, моб.: 098.435.5637. 
Надвірнянська районна організація №2 
вул.Руднєва, 14, м.Надвірна, 78400, Івано-Франківська область, 
голова - Іван Лаврінович, моб.: 050.665.2262. 
Рожнятівська районна організація 
площа Єдності, 11, м.Рожнятів, 77600, Івано-Франківська область, 
голова - Мирослава Шелест, тел.дом.: 03474/20.106, 
моб. :095.120.6190. 
Снятинська районна організація 
вул.Надпрутна, 18А, м.Снятин, 78300, Івано-Франківська область 
голова - Роман Столиця, тел.моб.: 050.242.2827. 
Тисменицька районна організація 
вул.Галицька, 3, м.Тисмениця, 77400, Івано-Франківська область 
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голова - Марія Гурей, тел.дом.: 03436/21.605, моб.: 050.030.4619 
Осередки: 
• вул.Шевченка, 12А, с.Терновиця, 77473, Тисменицький район, 
Івано-Франківська область, 
голова - Любов Ільків, с.Терновиця, моб.: 067.344.5428. 
• вул.Калушська, 4, м.Бурштин, 77711, Івано-Франківська область, 
голова - Марія Ембрик, моб.: 067.289.3452. 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ-
місьні1 районні організаціі та осереgни: 

Бережанська районна організація 
вул. Валова, 8В, м.Бережани, 47501, Тернопільська область, 
голова - Галина Проців, моб.: 097.533.2029. 
Борщівська районна організація 
вул.Садова, 50А, м.Борщів, Борщівський район, Тернопільська 
область, 
голова - Василь Тимош, моб.: 097.130.9020. 
Бучацька районна організація 
с.Підзамочок, вул.Тенопільська, 63, Бучацький район, Тернопільська 
область, голова - Надія Майса, тел.дом.: моб.: 098.327.4460, 
nadiamaisa@mail.ru 
Гусятинська районна організація 
с.Котівка, Гусятинський район, Тернопільська область, 
голова - s:Jрослав Дровняк, моб.: 097.595.3039. 
Осередок: 

• вул.Івасюка, 41, м.Хоростків, 48260, 
голова осередку- Степан Щербяк, моб.: 066.782.2541. 
Збаразька районна організація 
вул.Гайдамацька, 32, м.Збараж, 47300, Тернопільська область, 
голова - Сергій Русин, моб.: 067.352.0661 
Зборівська районна організація 
вул. Лесі Укра1нки, 10/25, м.Зборів, 47201, Тернопільська область, 
голова - Михайло Лукачат, тел.дом.: 03540/21.100 
моб.: 067.391.0095. 
Осередок: 

• вул.Мала Безкупчина, 58, с. Озерна, 
голова - Володимир Мелех, моб.: 067.352.9682. 
Козівська районна організація 
вул.Думки, 14, смт.Козова, 47600, Тернопільська область, 
голова - Володимир Бек, тел.моб.: 096.426.8670. 
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Осередки: 

• вул.Колосантівка, 19, с.В.Ходачків, 47600, 
голова осередку- Іван Фалатович, тел.дом.: 03547 /24.104, 
моб.:067.840.0658; 
• с.Теофіпілка, 47600, 
голова осередку- Володимир Первак, моб.: 068.514.1779; 
• с.Таурів, 47600, 
голова осередку - Іван Корбак, тел.дом.: 03547 /24.466, 
моб.:098.857.6198: 
• с.Вікторівка, 47600, 
голова осередку - Сергій Маховський, моб.: 096.734.1432. 
Монастириська районна організація 
вул.М.Грушевського, 31, м.Монастириська, 48300, Тернопільська 
область, голова - Сергій Гудзовський, моб.: 099.295.4092. 
Підволочиська районна організація 
вул.Марусі Чурай, 7, м.Підволочиськ, 47801, Тернопільська область, 
голова - Ярослав Сиривко, моб.: 097.578.8247. 
Осередки: 

• м.Підволочиськ, 47801, 
голова осередку- Ярослав Воротилко, тел.дом.: 03543/21.527; 
• с.Остап'є, 47801, 
голова осередку- Микола Гудак, тел.дом.: 03543/34.156; 
• с.Качанівка, 47801, 
голова осередку - Ганна Козловська, тел.дом.: 03543/25.224. 
Підгаєцька районна організація 
вул. Галицька, 31, м. Підгайці, 48600, Тернопільська область, 
голова - Ганна Штай, тел.дом.: 03542/22.451, моб.: 097.881.4973. 
Теребовлянська міська організація 
вул.22 січня, 6/2, м.Теребовля, 48101, Тернопільська область, 
голова - ГалинаЛюдвіковська, моб.: 096.609.9909. 
Осередки: 

• с.Підгайчики, 48101, 
голова осередку - Петро Гачик; 

• с.Маловоди, 48101, 
голова осередку - Марія Гулик; 

• с.Боричівка, 48101, 
голова осередку - Люба Данилюк; 
• вул.Набережна, 13, смт.Микулинці, 48120, 
голова осередку- Ольга Пакіж, тел.дом.: 03551/51.310, 
моб.: 097.195.2099. 
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Тернопільська міська організація 
вул.Манастирського, 42/24, м.Тернопіль, 
голова - Андрій Татарин, моб.: 097.159.3957. 
Тернопільська районна організація 
вул.Кобзаря, 7, с.Великі Га1, Тернопільського району, 
Тернопільська область, 
голова - Галина Околіта, моб.: 067.397.0348. 
Осередки: 

• вул.Нова, 22, с.Великі Бірки, 
голова осередку - Богдан Михальчук, 

тел.дом.: 0352/49.23.27, моб.: 096.885.6139; 
• с.Соборне, 
голова осередку - Людмила Гронська, моб.: 098.987.8200. 
Чортківська районна організація 
вул.Січинського, 30, м. Чортків, 48500, Тернопільська область, 
голова - Богдан Дудяк, моб.: 096.386.6944. 
marted1946@rambler.ru 
Осередки: 

• с.s:Jгільниця, 48500, 
голова осередку- Степан Бубернак, моб.: 099.192.4912; 
• с.Нагірянка, 48500, 
голова осередку- Юлія Пелікан, моб.: 067.350.8446; 
• м.Чортків, 48500, 
голова осередку- Віра Криворук, моб.: 098.720.1254. 

Інформацію піgготували 
Мирослав Дмитрах та Степан Саган 
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТОК 

ЕЛЕКТРОННА АДРЕСА ДЛЯ НАДСИЛАННЯ МАТЕРІАЛІВ 

ДО "ЛЕМКІВСЬКОГО КАЛЕНДАРЯ" 
lemkkalend@gmail.com 

Усі електронні дописи прохання надсилати до 31 серпня 2019 року. 
Автори надісланих матеріалів особисто відповідають за точність ви

користаних фактів, цитат, власних імен. Редакція намагається якнай
менше втручатися в авторський текст, зберігаючи особливості стилю 
автора. Однак залишає за собою право редагувати, вт. ч. і скорочувати 
текст. 

НА ДОВЕРШЕННЯ ЛЕМКІВСЬКОЇ СВІТЛИЦІ У ЛЬВОВІ 
ПОТРІБНІ КОШТИ 

(Повний інформаційний текст поgаний піg заголовком "Лемківська 
Світлиця" у рубриці НАШЕ ЖИТТЯ нашого ЛК 2020) 

Голова Церковного комітету Лемківська~ церкви свв. Володимира і 

Ольги Михайло Смереканич звертається до всіх небайдужих до лемків
ських справ про спонсорську допомогу, щоб провести внутрішні оздо
блювальні роботи і капітальне накриття Лемківська~ Світлиці у Львові, 
бо вона має стати осередком, де будуть проводитися виставки худож
ників, майстрів вишивки, писанкарства, інших заходів по збереженню і 
розвитку лемківська~ культури і побуту. 

Рахунок для надсилання коштів: 

ФУНДАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛЕМКІВЩИНИ 

Львівська міська громадська організація 

ЄДРПУ- 20849157 
р/р 2600449175 ПАТ АКБ "ЛЬВІВ" код 325268 
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ПРИСЯТА ЛЕМКІВЩИНІ 

Коханий край: блакитні ріки , 
Ліси зелені, отча хата ... 
На серці вузликом навіки 
Земля і ця гора Хрещата. 

Дунаєць синій кличе-манить, 
І Віслок аж до Сяну плине ... 
Нема болючішо1 рани, 
Аніж утрата Батьківщини. 

Та є наш рідІ І хоч несила 
З літами нам сюди вертатись, -
Там ненька на руках носила, 
Там стежечка біжить до хати. 

Колише вітер саду віти , 

І соло голуба гортанне ... 
Та хоч світами наші діти, 

А слід у часі не розтане. 

Ти в серці лишишся навіки , 

Кує й кує тобі зозуля. 
О ЛемківщиноІ Часу ріки 
Тебе вовіки не замулять! 

Люба ПРОЦЬ 
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