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З НОВИМ 2022-м РОКОМ  

        та РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ  ! 

Художниця Марія Янко: «Молитва». 

Із серії  «Різдво на Лемківщині» 



КОРОТКИЙ ЦЕРКОВНИЙ КАЛЕНДАР  

на 2022 рік  

        СІЧЕНЬ  

  1  Сб.   Мч. Боніфатія. Новий Рік (за н. ст.) 

  6  Чт.   Навечір`я Різдва (Святвечір), мчц. Євгенії  

  7  Пт.   РІЗДВО ХРИСТОВЕ 

  8  Сб.   Собор Пресв. Богородиці 

  9  Нд.   Св. першомученика архидиякона Стефана гл.4 

13  Чт.   Прп. Меланії Римлянки 

14  Пт.   Обрізання І.Х., свт. Василія В., Новий Рік 

18  Вт.   Навечір`я Богоявлення, освяч. води, 

         Щедрий вечір (піст). муч. Теопемпта і Теони 

19  Ср.   БОГОЯВЛЕННЯ, ХРЕЩЕННЯ Г.Н.І.Х. 

20  Чт.   Собор пророка Іоана Хрестителя 

 

        ЛЮТИЙ  

12  Сб.   Трьох святителів: Василія Великого,  

   Григорія Богослова, Іоанна Золотоустого 

15  Вт.   СТРІТЕННЯ   Г.Н.І.Х. 

27  Нд.   М’ясопусна. Про Страшний суд пр. Авксентія гл.3 

 

      БЕРЕЗЕНЬ  

  6  Нд.   Сиропусна, Прощенна прп. Тимотея, гл.4 

13  Нд.   1-а В. П. Торжество Православ’я, гл. 5 

20  Нд.   2-а В. П. влкмч. Теодора Тирона гл 6 

27  Нд. 3-я В. П., Хрестопоклінна. преп. Венедикта, гл.7 

 

        КВІТЕНЬ  

  3 Нд.  4-а В. П. Прп. й Ісп. Якова, єп.Катанського, гл.8 

  7 Чт.   БЛАГОВІЩЕННЯ БОГОРОДИЦІ 

10 Нд.   5-а В. П. Прп. Іларіона нов. і Стефана, чуд. гл.1 

17 Нд.   6-а, Вербна, освячення лози.  

18 Пн.  Страсний тиждень. Мч. Теодула і Агатопода 

19 Вт.  Великий, св. Євтихія 

20 Ср.   Велика Прп Юрія, Єп. Мітилинського 

21 Чт.   Великий. Утреня Страстей. ап.Іродіона 

22 Пт.   Велика. Винос Плащаниці. сщмч. Євпсихія 

23  Сб.   Велика. Свщм Терентія. Освячення пасок  



24  Нд.   ВОСКРЕСІННЯ ХРИСТОВЕ, ВЕЛИКДЕНЬ  

25  Пн.   Світлий. Прп. Василія, єп. Парійського 

26  Вт.   Світлий.   сщмч. Артемона 

27  Ср.   Світла. св.Мартина ісповідника  

28  Чт.   Світлий. свв. апп. Аристарха, Пуда і Трофима 

29  Пт.   Світла. свм дів Агапії, Ірини й Хіонії 

30  Сб.   Світла. прп. Симона, що в Персиді 

 

        ТРАВЕНЬ  

  1  Нд.   2-а,  Провідна. Антипасха. Преп. Йоана 1 

  8  Нд.   3-я,  Жінок-Мироносиць.  Єв.Марка гл.2 

15  Нд.  4-та, Розслабленого, св. Атанасія 

22  Нд.  5-та , самарянки, св. пр. Ісаї , гл.4 

29  Нд.   6-а,  Про сліпого. Прп. Теодора Освященного гл. 5 

   

        ЧЕРВЕНЬ  

2  Чт.   ВОЗНЕСІННЯ Г.Н.І.Х.    св.мч. Талалея 

11  Сб.   Троїцька поминальна.   св. прпмч. Теодосії діви 

12  Нд.   ДЕНЬ СВ.ТРІЙЦІ,  П’ЯТИДЕСЯТНИЦЯ 

13  Пн.   СВЯТОГО ДУХА.   Вмч. Феодора 

19  Нд.   1-а.  Всіх святих.   Пр. Висаріона, гл. 8 

20  Пн.   Поч. Петрового посту.  Св. свмч. Теодота 

  

        ЛИПЕНЬ  

  7  Чт.   Різдво Іоанна Хрестителя 

12 Вт.   Свв.апп. Петра і Павла, закінчення посту 

  

       СЕРПЕНЬ  

14  Нд.  Винесення Хреста, мчч. Маккавеїв.          

            Хрещення України. Початок Успенського посту 

19  Пт.   ПРЕОБРАЖЕННЯ Г.Н.І.Х, освячення плодів 

28  Нд.   Успіння Пресвятої Богородиці, гл.2 

 

        ВЕРЕСЕНЬ  

21  Ср.    Різдво Пресвятої Богородиці 

27  Вт.    Воздвиження Чесного Хреста 

 



        ЖОВТЕНЬ  

14  Пт.   Покров Пресвятої Богородиці, 

        

                           ЛИСТОПАД  

  8  Вт.   Вмч. Димитрія Солунського, мч. Луппа 

21  Пн.   22-а. Собор Архистратига Михаїла, гл. 5 
28  Пн.   23-я. Мчч. Гурія, Самона, Авива, гл. 6, 
             початок Різдвяного посту (Пилипівка) 

 

        ГРУДЕНЬ  

  4 Нд.  Введення в Храм Богородиці, гл.8 

19 Пн.  Свт. Миколая Чудотворця, гл.1 

22 Чт.  Зачаття прав. Анною Пресв. Богородиці 

25 Нд.  Католицьке Різдво, гл.3 

 

Багатоденні пости: 
Великий піст – 7 березня – 23 квітня 
Петрівка – 20 червня –  11 липня 
Успенський піст(Спасівка) – 14 – 27 серпня 
Різдвяний піст (Пилипівка) – 28 листопада – 6 січня 
  

Одноденні пости: 
Середа і п’ятниця протягом року, окрім  загальниць 
Навечір’я Богоявлення – 18 січня 
Усікновення голови Іоанна Предтечі – 11 вересня 
Воздвиження Чесного Хреста Господнього - 27 вересня 
  

Загальниці: 
Різдвяні –  7 – 17 січня 
Митаря і фарисея –  14 – 19 лютого 
Сирна –  8 – 14 березня 
Пасхальна –  24-30 квітня 
Троїцька – 12 – 19 – червня 
  

Час для вінчань: 
20 січня    –   4 березня 
 1 травня – 19 червня 
12 липня  –  13 серпня 
29 серпня  – 27 листопада 

  



 

Джерело: 
https://vikna.if.ua/news/category/all/2021/06/25/123462/view  

* Про Василя Мадзеляна читайте на стор. 44-49, 198 

На стелі памятника викарбувано 
гравюру Василя Мадзеляна* 

"Депортація" 

ХРОНІКА ПОДІЙ 2021 РОКУ - УКРАЇНА

ПАМ’ЯТНИК У «БЕСКИДІ»

25  червня  2021 р. на хуторі
"Бескид"  села Копанки  Калуської

громади    урочисто    відкрили    і

освятили  пам'ятник  до   75-річчя
депортації українців з Польщі.

Чималу   групу   депортованих

привезли   на   Калущину.   Значна

частина  з  них  осіла  в  околицях

села Копанки, зокрема, на  хуторі

Пняки.      Тут      вони      створили

компактне   поселення.   Згодом,   у

пам’ять  про  рідні  сторони,  посе-
ленці домоглися зміни назви хутору на «Бескид» (2006 рік).

Представники   бескидського   земляцтва   села   Копанки   не   раз

бували на прадідівських землях у Польщі, брали участь у численних

фольклорно-етнографічних   фестивалях.   Урешті,   голова   земляц-
тва Тарас Бунга запропонував увіковічнити пам'ять про депортацію

на  рідному  хуторі.  Односельці  підтримали  ініціативу  і  дружно
зібрали кошти на пам'ятник.

На  церемонію  від-

криття  прибули  чис-
ленні гості. Чин освя-

чення виконали декан

Калуський          УГКЦ

Степан      Скібіцький,

місцеві  парохи  отець

Василь     Величак     і

Василь     Мельничук,

отець   Михаїл   Бігун,
отець Іван Бігун.



РОДИННА ЗУСТРІЧ У ЧЕРЛЯНАХ 
18 липня 2021 року у Народному домі с. Черляни Львівського 

району пройшла зустріч присвячена Дню родини, який відзнача-
ється в Україн з 2012 року. Організувала її завідувачка закладом 
Марія Понизовська. Як відомо, родина є хранителькою людських 
цінностей: культури, духовності, історичної спадкоємності поколінь. 
І щоб в цьому маленькому світі панували щастя, любов, взаємопо-
вага важливо підтримувати стосунки, плекати родинні традиції. 

На зустріч, оголошення про яку  попередньо зробив у церкві 
парох, прийшли вихідці з Надсяння, Холмщини а також кілька 
місцевих лемківських родин разом з гостями зі Львова. Увазі 
присутніх представили уривки з п’єси М. Старицького «За двома 
зайцями», які зіграли учасники місцевої самодіяльності Марія 
Понизовська, Іван Данилевич, Ольга Устрицька. Члени куреня 
“Галицька січ” заспівали в'язанку українських пісень, а І. Данилевич 
ще і майстерно продекламував підібрані до теми вірші. 

Після творчої частини 
господарі і гості мали 
гарну нагоду поспілкува-
тися у невимушеній атмо-
сфері за щедрим частуван-
ням, про яке подбали 
місцеві господиньки. Все 
було дуже по родинному. 
Кожен міг поділитися  
історією свого роду. 

Учасників заходу поєднала тема вимушеного переселення, 
пережитого ними особисто чи батьками. 

Зі свого боку, львів'яни запросили черлянців до себе на храмове 
свято Лемківської церкви Свв. Володимира і Ольги, що у 
Шевченківському гаю. Запрошення прийняли з ентузіазмом. 
Представники нашої громади  побували на Службі Божій, яка 
звучала по-особливому – відправа провадилася на колоритній 
лемківській говірці. Ну, а потім, як годиться на кермеші, кожен 
викладав свою мериндю … 

Джерело: Газета «Народна думка»  (м. Городок), № 30, 2021р. 

  



ВАТРА У ЛЕМКІВСЬКІЙ СТОЛИЦІ 

7 – 8 серпня 2021 р. у Монастириськах, що на Тернопільщині, 

відбувся ХХІІ Міжнародний фестиваль лемківської культури  

«Дзвони Лемківщини» – 

наживо, а не  on-line, як 

минулого року. На свято 

приїхали лемки з різних 

куточків України та 

зарубіжжя. Пройшли 

десятиліття, як їх зму-

сили покинути рідну 

землю, розсіяли по 

усьому світу. Та, не дивлячись  на пережиті катаклізми, вони  

зберігають свої традиції, унікальне народне вбрання та говірку. Як 

розповідає письменник, поет, співак Ярослав Теплий, «фестиваль 

"Дзвони Лемківщини" об’єднує покоління. Це місце спіткання 

лемків. Тут збираються діти, внуки тих, хто був депортований з 

Лемківщини у 44-46 роках. Монастирищина стала своєрідною 

лемківською столицею в Україні. Люди ідуть сюди, мов до 

полишеної там, вдома, студенки, щоб вгамувати спрагу душі за 
втраченим раєм». 

Ще не закінчилась «Ватра», а я вже чекаю наступної, що, дасть 

Бог, відбудеться через рік. А ось цієї довелось чекати довгих два 

роки. Вже з перших зустрічей було видно, що учасники з 

нетерпінням чекали на це свято. Почалось воно з традиційної 

урочистої ходи містом Монастириська. Мені випала честь разом з 

дітьми і поважними лемками нести прапор України. Разом зі мною 

йшов гість з Новосибірська (Росія) лемко Володимир Павук. 

Впродовж двох днів на фестивалі виступали професійні майстри та 

аматори сцени, лемківські народні колективи, експонувались 

виставки на лемківську тематику. Присутні мали змогу дегустувати 

страви, приготовлені за давніми рецептами господинь з 

Лемківщини. І на цьому фоні проходили зустрічі. Тут можна було 

зустріти депутатів Верховної Ради України різних скликань, гостя із 

США Вальтера Максимовича з дружиною Марією… Відбулася 

тепла зустріч з лемком Степаном Барною, з яким ми разом покинули 

свої землі 1945 року, з багатьма друзями і родичами. Спілкування 



проходило протягом двох днів і однієї ночі безперестанку. Ні сон, ні 

втома нас не долали. Не дивлячись на пандемію, на фестивалі було 
багатолюдно, весело і радісно. 

 Другого дня фестиваль почався із Служби Божої, по закінченню 

якої виступи на сцені продовжились до самого вечора. Розходились 
з неохотою, з надією зустрічі через рік.   

       Іван ЧЕЛАК 

 

 

 

ВАТРА В НАГІРНОМУ 

Після річної перерви, зумовленої «ковідним» карантином, 
традиційно – у першу неділю вересня, в Нагірному запалала 16-та  

Лемківська ватра, яка 

вперше проходила під 

патронатом Ралівської 

ОТГ. Свято пройшло на 

належному рівні, хоч і 

відчувалася різниця в 

можливостях, які  раніше 

надавала Самбірська 

Районна Рада. 

На провідних ролях 

були відомі в лемків-

ському світі колективи з 

Калуша, Дрогобича, а 

також – місцевий «Юж мелем» та «Червоне і Чорне» з Житомира. 

Своїми виступами вони доповнили святкову атмосферу, чому 

сприяла і погода та чимала кількість глядачів. 

Чудово проявили себе місцеві юні таланти та діти, що свідчить 
про тяглість поколінь в збереженні своєї культури та традицій. 

Організатори вручили грамоти-подяки учасникам концертної 

програми і спонсорам. Тут, насамперед, слід відзначити підприємця 

Ростислава Кітика.        

      Мирон ТЕПЛИЙ 

  

Фонова декорація сцени 
Фото В. Максимовича 



ЛЕМКІВСЬКА ВАТРА У ЗИМНІЙ ВОДІ 

4 - 5 вересня 2021 р. у с. Зимна Вода уже вшосте запалала 

лемківська ватра – цьогоріч вперше у статусі Всеукраїнського 

фестивалю. Його оранізаторами є Львівська обласна організація 

Всеукраїнського товариства «Лемківщина» (ЛОО ВУТЛ) та 
Зимноводівська сільська рада. 

Минуло 77 років від початку депортації українців з їх етнічних 

земель у Польщі та 75 – проведення операції «Вісла». Пам’ять про 

ці трагічні події жива і лемки з великим болем згадують страшні 

часи, коли їх виганяли з рідних домівок. Туга за втраченим 

батьківським краєм живе у лемківських піснях та оповідках. З метою 

збереження історичної пам’яті, відродження та популя-ризації 

лемківської культурної спадщини і проводяться такі етно-фестивалі 
як «Гомін Лемківщини». 

З вітальним словом до присутніх звернулися голова ЛОО ВУТЛ 

Володимир Шуркало, голова ВУТЛ Олександр Венгринович, голова 

Зимноводівської громади Володимир Гутник, народні депутати 

Софія Федина, Ростислав Тістик, Галина Васильченко, Олег 

Синютка, міський голова Львова Андрій Садовий, заступник голови 
Львівської обласної ради Юрій Холод.  

Урочисто піднято Прапор України та Лемківський прапор, що 

супроводжувалося виконанням гімнів: державного – «Ще не вмерла 

Україна», та лемківського – «Гори наши». Благословили фестиваль 

єпископ-помічник Львівської архиєпархії владика Володимир 

Груца, отець-митрат Анатолій Дуда-Квасняк разом з іншими 

священниками. 

У концертній програмі взяли участь виконавці із Львівської, 

Тернопільської, Івано-Франківської, Луганської областей, міста 

Києва та інших регіонів України. Продемонстрували свою 
майстерність творчі колективи Зимної Води та довколишніх сіл. 

Дружнє привітання транслювали із Сербії. КУД Жатва з міста 

Коцур на чолі з головою товариства українців-русинів Богданом 

Віславскі записали відеопривітання з лемківськими співанками. 

Для гостей фестивалю функціонувала добре організована зона 

відпочинку та розваг, працював ярмарок виробів народних 

промислів – предметів побуту та рукоділля, сувенірів 



Фестиваль об’єднав навколо себе представників не лише 

лемківської культури, а й інших етнографічних груп українців, що 

пережили подібну долю. З’їхалися близькі по духу люди, яких 
згуртувало спільне коріння роду. Такі заходи єднають. 

Ведучими свята були Наталія Гудима, Іван Мороз, Марта 
Ільєнко, Микола Крупей та Соломія Ковалик. 

 

 

Фоторепортаж  

з фестивалю: 

 

Прапор України піднято, 

Звучить Державний 

Гімн 
Зліва направо: 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 Прапор Лемківщини підняли (зліва направо): 
М. Крупей (Львів), В. Шуркало (Львів), 

О. Венгринович (Тернопіль), В. Байса (Дрогобич,) 
А.Тавпаш (Львів), Я. Начас (Борислав), 

Є. Бардяк (Ів.-Франківськ) 

Христина Замула – голова Львівської райдержадміністрації 

Володимир Гутник – голова Зимноводівської сільської 

                                               територіальної громади 

Софія Федина – народна депутатка України 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

Владика Володимир Груца 

освячує Ватру 

Вол

од

имир Груца 

освячує Ватру 

Співає і танцює «Лемковина», Львів 

Ансамбль «Сонечко» 

зі Львова 

(фото В. Чабана) 

Гори-гори ясно 

Дитячий вокальний гурт 

 «Співоче зернятко», м. Київ. 
Керівник Олена Суботіна 

(фото Тетяни Чернети) 



          

          Текст та фотографії   Юлія ЛЕВИЦЬКА 

Спеціаліст із зв’язків з громадськістю 

Зимноводівської сільської ради 
 

 

 

Ансамбль 

пісні і танцю 

«Радани» 

Луганської 

обласної 

філармонії, 

місто 

Сєвєродонецьк 

            

Сєвєродонецьк Зразковий 

лемківський 

фольклорний 

ансамбль 

«Гречні фраїрки»,  

місто 

Монастириська 

Народна капела бандуристок «Ягілка», смт. Рудно 



ЛЕМКІВСЬКА ВАТРА НА ЛУГАНЩИНІ 

13 вересня 2021 року у селищі Новоайдар Луганської області 

відбувся ІХ відкритий обласний етнофестиваль «Стежками 

Лемківщини». Фестиваль роз-

почався ходою учасників та 

гостей з Державним прапором 

України центральною вулицею 

селища до мальовничого 

місця запалення «Лемківської 
Ватри» на березі річки Айдар. 

Фестиваль, що вперше 

провели у селі Переможному 

Лутугинського району в 2005 році, став маленькою зв’язуючою 

ланкою між Сходом та Заходом України, метою якого є збереження 

історичної пам’яті, звичаїв, мовних, культурних та побутових 

традицій однієї з етнічних груп населення Луганщини лемків-

українців, депортованих з території Польщі у Луганську область. 

Традиція проведення щорічного обласного заходу була 

перервана через воєнні дії, та у 2017 році його відновлено на 

Новоайдарщині, де й до 

сьогодні мешкають 
нащадки українців-лемків. 

Свою творчість глядачам 

на фестивалі представили 

жіночі вокальні колективи 

Новоайдарського району. 

Гості фестивалю мали 

можливість зануритися в 

атмосферу лемківських пісень, що й до сьогодні зберігаються на 
Новоайдарщині. 

За традицією, фестиваль завершився запаленням «Лемківської 

Ватри», яка є символом пам’яті та надії на щасливе майбутнє 

України. Розмови та співи біля ватри тривали до пізнього вечора. 

Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3314995-u-novoajdari-

na-lugansini-vidbuvsa-etnofestival-lemkiv.html 



24 ВЕРЕСНЯ 2021 РОКУ ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 

У ПЕРШОМУ ЧИТАННІ 

ПРИЙНЯЛА «ДЕПОРТАЦІЙНИЙ» ЗАКОН  

У ХХ столітті політична карта Європи зазнала величезних змін. 
Перекроювання кордонів не оминуло й Україну. 

У липні 1944 р. між урядом СРСР та Польським комітетом 
визволення була підписана угода про польсько-радянський кордон. 
Договір передбачав створення нового польсько-українського 
відрізку радянського кордону  по «лінії Керзона». 

 9 вересня 1944 року в Любліні уряди УРСР та Польщі уклали 
ганебну угоду про «евакуацію населення», яка позбавила сотні тисяч 
українців своїх земель, лісів і будинків та права повернутися на 
прадідівські землі. Це була звична практика тоталітарних систем 
розв’язання «національних проблем». Українці – автохтони 
Закерзоння,  стали її черговою жертвою. 

Вже 30 років як Україна відновила свою Незалежність. Та весь 
цей час правовий статус українців, які зазнали примусового 
переселення зі своїх історичних місць проживання, залишався 
законодавчо невизначеним, питання відшкодування матеріальних 
втрат, зумовлених депортацією, залишалося не врегульованим.  

Вихідці із Закерзоння створили громадські організації, які 
добивалися належної оцінки подій 1945-51рр.  Активу позицію у 
вирішенні  проблеми займало і товариство «Лемківщина». 
У зверненнях до Уряду та Президента вимагалося законодавчо 
визнати неправомірність примусового переселення. 

03.09.2019 р. у Верховній Раді України зареєстровано Проект 
Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо визнання депортованими громадян України, які у 1944-1951 
роках були примусово переселені з території Польської Народної 
Республіки № 2038». 24.09.2021 р. законопроект у першому читанні 
прийнято за основу . Готується друге читання.  

Час невпинно спливає і живих свідків цієї трагедії, на жаль, 
щодня стає все менше. Сподіваємося, у найближчому майбутньому 
вони таки отримають належний їм статус. Держава повинна дати 
належну оцінку цій злочинній акції! 

      Леся ЗАРИЦЬКА 

До теми читай Додаток, стор. 244. 



«З НАШИХ»

3 жовтня 2021 року у селі Глибока на Івано-Франківщині відбулася

зустріч вихідців з села Бонарівка, що у Стрижівському повіті. Село

було  виселено  на  Прикарпаття  у  1945  році  під  час  депортації

українців з Польщі. Це вже третя така зустріч  за останні декілька

років. Цього разу бонарів’ян зібрала

у сільському клубі презентація книги

«З наших» авторства лауреата премії

ім. Марка Черемшини, бонарів’янина

Миколи Голея, якому літа вже повер-
нули на 83-й.

Заповнена  зала,  дві  з  половиною

години спілкування, перемежованого

піснями  і  продовженого  розмовами

та     співами     при     столі.     Серед

присутніх  народжених   у  Бонарівці

було шестеро, але причетними до неї

почувалися   всі,   навіть   ті,   що   не

мають       бонарівського       коріння.

«Бонарівко, Бонарівко, як забути тебе

я не знаю…» – пісня, яка відкрила зустріч, стала гімном Бона-

рівки. Написали її корінні боднарів’яни: слова – Микола Голей зі

Снятина, музику   –   Ольга   Василашко-Совтисік   з   села  Глибока.

Разом  з народним    аматорським    фольклорно-етнографічний

ансамблем «Бонарівка» його співали всією залою.

У передмові до книжки Микола Голей говорить, що це розповідь

про наших видатних людей, які у ті тяжкі часи вчилися, заохочували

інших  і  мали  шану  людей.  Понад  200  сторінок  документального

нарису містять короткі біографії та інформацію про досягнення тих,

чиє  корінням  у  Бонарівці,  фотографії  людей,  родин,  картосхему
села, вірші.

«Сьогодні вже 76 років як українська Бонарівка була знищена.

Хоч  і  залишилася  на  карті,  але  вже  як  село  польське»,   каже

народжений у Бонарівці киянин, лауреат Державної премії України

в  галузі  науки  і  техніки,  заслужений  енергетик  України  Зиновій

Буцьо.  Він  нагадав,  що  виповнилося  20  років  від  презентації  ще



 

Автор супроводив книжку у світ такими словами:

«Свою сім'ю дорогу, хатину під беріжком і запах рідної природи

я часто згадую і ніколи не згаснуть у моїй пам'яті ті стогони і пла-

чі під  час  депортації  1945  року  в  УРСР.  Пройшли  роки,  корін-

них боднарів’ян  залишилося  вже  дуже  мало,  тому  стараймося

завжди пам'ятати  і  зберігати  в  пам'яті  те  минуле  про  що  ніяк

неможливо забути. Душа тремтить, а серце плаче при згадці про на-

ше рідне село Бонарівку. Я буду дуже радий хто достойно оцінить

мою клопітку працю   прочитавши   книжку   про   себе,   друзів   і

знайомих, які народилися вже тут в Україні, але не цураються сво-

го шляхетного роду і шанують своє коріння.

Щиро  Бажаю  всім  здоров'я,  миру,  злагоди  і  родинного  тепла.

Нехай збуваються всі ваші мрії і примножуються наші науковці для
блага нашої України.

З повагою Микола Голей, лауреат премії ім. Марка Черемшини»

однієї  книжки  про  Бонарівку   –  «Родимий  край,  село  родиме»

Ярослава     Пащака,     яку     впорядкував,     доповнив     спогадами,

додатками, списком розселення бонарів'ян і опублікував, оскільки
автору для завершення роботи доля часу не відвела.

Поет і освітянин, голова Снятинського осередку «Просвіти» Іван

Оробець не бонарів’янин, зізнався що чується частиною Бонарівки

й доречно підмітив що сама назва «З наших» це вже бонарівське, це

вже передає дух Бонарівки. Схожі думки висловив і журналіст, друг

автора книжки Іван Грекуляк зі Снятина. «Добрі повідав хтоси, же

ми  ту  вшитки,  як  єдна  родина»  сказав  багаторічний  художній

керівник  народної  хорової  капели  «Лемковина»  Іван  Кушнір  зі

Львова. Він подякував «майстру пюра", що не єдну нічку не

доспав, пройнявшись  відповідальністю  зробити  те,  що  завтра  мо-

же  бути запізно».
Своїми   думками   про   книжку   та   спогадами   про   Бонарівку

поділилися  учительки  Анастасія  Годованець  та  Марія  Василик,

тренер-викладач зі Львова Зіновій Кочмарський, доктор історичних

наук Олег Малярчук, селищний голова міста Отинія Олег Савчук.

Наталія АСАТУРЯН



ХРОНІКА ПОДІЙ 2021 РОКУ – ЗАРУБІЖЖЯ 

 МИРОСЛАВ СКІРКА –  
  новий голова Об’єднання українців у Польщі 

28 березня 2021 р. у Варшаві відбувся VІІI з’їзд Об’єднання українців 

Польщі (ОУП) – найбільшої української організації у країні над 

Віслою. До неї входять українці, предки яких споконвіку проживали 

на території сучасної Польщі – вони є громадянами країни. На з’їзді 

обрано нового голову Об’єднання, ним став п. Мирослав Скірка.  

Його попередник Петро Тима був на цій посаді від 2006 року. 

 

Мирослав Скірка  народився 

неподалік міста Колобжег. що на 

Балтійському узбережжі. Його батьки 

в часі акції «Вісла» були депортовані 

на ці землі з околиць Сянока  Після 

закінчення польської середньої школи 

навчався на папському богослов-

ському факультеті у Варшаві за 

спеціальністю «історія філософії». 

Темою випускної праці обрав «Життя 

та діяльність Григорія Сковороди», 

що дало змогу глибоко 

познайомитися з культурою та 

традицією українського народу XVIII століття. Після завершення 

навчання був священиком греко-католицької церкви у Варшаві, 

паралельно навчався п’ять років на філософському факультеті у 

Римі. Згодом вирішив розпочати світське життя, одружився. 

Працював у Інституті Східно-європейських досліджень. Є активним 

членом Українського історичного товариства у Польщі, яке в 
останні роки реалізувало кілька важливих проектів.  

Новий Голова ОУП окреслив пріоритетні напрямки діяльності 

організації: 

– вирішення проблем, пов’язаних зі складним історичним 
          минулим українського та польського народів; 

– формування стратегії заохочення молоді до праці в організації; 



– розвиток української освіти у Польщі; 

– розширення представницької діяльності; 

– зміна системи фінансування; 

– оптимізація організаційної структури 

– осмислення відносин з новою українською міграцією у Польщі; 

– налагодження конструктивних стосунків з Українською державою. 

Мирослав Скірка подякував Петрові Тимі за його працю і додав, 

що сподівається на його допомогу. Інші присутні також висловили 

вдячність попередньому голові.  
 

Джерело: https://www.ukrinform.ua › Укрінформ › Діаcпора 

https://nasze-slowo.pl/myroslav-skirka-novyj-golova-obyednannya 

 

 

 
ЗАОКЕАНСЬКИЙ ПОДАРУНОК 

Американець лемківського походження Василь Джула пода-

рував музейному комплексу "Лемківське село", що в Монастири-

ськах. свою колекцію традиційного лемківського вбрання, яка налічує 

127 експонатів. Серед них 11 повних лемківських строїв, а також 
сорочки, спідниці, фартухи, хустки та очіпки. 

Частина колекції – оригінальне вбрання з різних місцевостей 

Лемківщини. Є й чимало точних реплік на традиційне вбрання, які 

26 травня 2021 року у музеї відкрито виставку, 

на якій експонують подароване вбрання 

https://nasze-slowo.pl/myroslav-skirka-novyj-golova-obyednannya


пошив сам Василь Джула. Йому зараз 75 років. Колекцію він збирав та 

шив впродовж життя, працюючи костюмером у Голлівуді. Також він 
знаний лемківський фольклорист та етнограф.  

Колекція прибула завдяки допомозі американця Владека 

Максимовича, через якого й відбувалася комунікація з англо-

мовним Василем Джулою. Пан Владек проживає у США, є 

нащадком лемківської родини, добре знає українську мову, його 

дружина Марися українка.  

 

Джерело: https://suspilne.media/134037-amerikanec-podaruvav-muzeu-na-

ternopilsini-svou-kolekciu-lemkivskih-stroiv/

Нашивні кольорові стрічки 

(басанунки) на запасці (фартушку) 

Коралі з дукатами 



ХХХІХ ЛЕМКІВСЬКА ВАТРА У ЖДИНІ 

16-18 липня 2021 року в селі Ждиня у 

Польщі відбувся ХХХІХ щорічний етно- 

фестиваль «Лемківська Ватра», який 

впродовж майже сорока років зумів створити свій власний бренд, як 
найбільший культурний проект лемківських середовищ з цілого світу. 

Через пандемію кількість учасників фестивалю була обмежена, 

та все ж свято проходило не on-line, як минулого року. Правда, 

любителі дебатів та літератури спілкувалися дистанційно. 

У святі взяв участь Генеральний консул України у Кракові 

Вячеслав Войнаровський. Він зачитав привітання Посла України у 

Республіці Польща Андрія Дещиці, у якому, зокрема, сказано: 

«Лемківська ватра» – це завжди щось надзвичайне, це рідні нам 

лемківські співи і танці, це місце духовного і творчого сплетіння 

різних поколінь, які ніколи не поривають з батьківською землею». 

Під час поминальної церемонії український дипломат та голова 

Об’єднання українців Польщі Мирослав Скірка спільно вдарили у 

символічний дзвін, що нагадав учасникам фестивалю про трагічні 

події 1947 року. У виконанні святочної громади прозвучав гімн 
Лемківщини і фестивалю «Гори наши Карпати». 

На головній сцені виступили народні та фольклорні колективи з 

Польщі та Словаччини. З України гостею фестивалю була Христина 

Соловій, музичну естетику творчості якої сформувало саме її 
лемківське коріння.  

Джерела: 

https://krakow.mfa.gov.ua/news/39-lemkivska-vatra-u-zhdini 

https://zahid.espreso.tv/u-zhdini-na-polsko-slovatskomu-kordoni-trivae-39-

ta-lemkivska-vatra 

Через хвилину 

запалає собітка 



ПАРАД  ЮВІЛЕЇВ  

ДО 30-ТИ ЛІТТЯ НАШОЇ ЦЕРКВИ 

Лемківській церкві, що в Музеї Народної архітектури і побуту 

ім. Климентія Шептицького у Шевченківському гаю у Львові 30 років. 

2022  рік дуже  плідний  на  ювілейні дати.  Так  10  квітня  випов-

нюється  30  років  Фундації  дослідження  Лемківщини  (далі  ФДЛ),

засновниками    якої    були    активісти    товариства    “Лемківщина”

І.Красовський,    П.Когут,    Д.Солинко,    Я.Швягла,    А.Сухорський,

А.Петришак, М.Костик. Я.Дуда. Першим головою ФДЛ було обрано

І.Красовського, заступниками – П.Когута та Д.Солинка. Головним
завданням    Фундації було будівництво Лемківської церкви на
музейній території, з яким вона відмінно справилась. Життя
та  діяльність    ФДЛ    і    церкви    нерозривно    повязані    між
собою.  Тому  допис  про  ювілей      церкви,      повною      мірою
стосується   і Фундації дослідження Лемківщини.
    У 1966 році у Львові розпочато забудову музейної території.
Генеральним планом передбачено відтворення у кожній етногра-
фічній зоні церкви, характерної для даного регіону. Для лемків-
ської зони це питання виявилося дуже складним, бо в Україні лем-

ківських храмів на той час не збереглося. Домовитися з урядови-
ми колами Польщі про передачу Львівському музею автентичної



лемківської  церкви, не вдалося.  Тому у далекому 1988 році група

лемків-активістів звернулася до дирекції та Вченої ради Музею

з пропозицією  збудувати  на  лемківській  зоні  скансену  лем-

ківську церкву++ точну копію існуючої.  У 1990  р. до Польщі

було відряджено експедицію у  складі  Б.Рибака (директор музею),

І.Красовського,   П.Когута,   Д.Солинка.   Там   до   них   приєднався

засновник та завідуючий Лемківського музею  в  селі Зиндранова

Федір  Ґоч. Таку церкву знайшли в с.Котань. 20 грудня  1990  р.

був  сформований  Комітет  з  будівництва  церкви, до якого    уві-

йшли: Іван  Красовський (голова),  Борислав  Рибак, Петро Когут,

Дмитро  Солинко, Ярослав  Швягла,  Марія  Матвіїв (архітектор).

Головними   спонсорами   будівництва   стали   Олег   та   Божена

Іванусіви  з  Канади,  які  пожертвували  для  потреб  церкви  1500

примірників власної книги «Церква в руїні» Новозбудованій церкві

вирішили надати ім'я святих Володимира і Ольги і трактувати храм,

як  пам'ятник  на  честь  1000-ліття  воз'єднання  теперішніх  земель

Лемківщини з Київською Руссю (992-993рр).

Ось   основні   віхи   будівництва   і   чинності   нашої   церкви   та

становлення Фундації дослідження Лемківщини :

7  квітня  1991  р. – Його Блаженство Іван-Мирослав кардинал
Любачівський та архієпископ Володимир Стернюк освятили хрест і
місце під будівництво лемківської церкви.

25    грудня    1991    р. –    створено    Фундацію    досліджен-
ня Лемківщини; зареєстрована у Міській Раді 10 квітня 1992 року.

6  вересня  1992  р. – перше Богослужіння провели о. Анатолій
Дуда-Квасняк та о. Муха з Криниці (Польща).

13  вересня  1992  р. – на святочній літургії освячення церкви
здійснив   Владика   Филимон   Курчаба   у   супроводі   о.   А.   Дуди-
Квасняка,  кількох інших священиків та багаточисленної лемківської
громади, гостей із Львівщини, Тернопільщини, Івано-Франківщини,
Польщі, Словаччини, США, Канади, Німеччини, Англії, Австралії.

29 листопада 1992 р. – створено перший церковний комітет. До
його складу увійшли: о. А. Дуда-Квасняк, А. Петришак (голова), А.
Сухорський (заступник), Я. Швягла (скарбник),  П.Когут, І.Красов-
ський, М.Костик, Іван Сенько, Любомир Лазурко, Марія Хомик.



8-10 жовтня 1993р. – у Львові проходив І-й конгрес Світової 

Федерації лемків, який закінчився урочистим Богослужінням у 

Лемківській церкві. В ньому взяли участь о. митрат Степан Дзюбина 

(Перемишль), о. Юлій Кравецький (Зиндранова), о.  Анатолій Дуда-

Квасняк, ієромонах  о. Никанор – настоятель лаври Івана Хрестителя. 

31 липня 1994 р. – освячено новий престол. Освячення здійснив 
Владика Филимон Курчаба. 

1994 р. – видано перший «Лемківський календар» за 1994 рік, а 

в грудні цього ж року видано «Лемківський календар» на 1995 рік, 
який видається кожного року. 

28 лютого 1995 р. голова УГКЦ призначив о. А.Дуду-Квасняка 

душпастирем опіки вірних УГКЦ, які походять з Лемківщини і 
розселені по всій території України. 

30 липня 1995 р. – проведено перше святкування «кермешу», яке 

стало традиційним і святкується кожного року. 

11 серпня 1996 р. – Владика Юліан Гбур освятив новий 

іконостас. Автори Мирон і Володимир Гаврюхи, О. Ляхович, Роман 

Дудар, Дмитро Солинко. Літургію відправив Владика Юліан Гбур, 
о. Яків, о. А. Дуда-Квасняк, о. диякон Микола. 

6 жовтня 1996 р. – Лемківську церкву відвідав отець-доктор 

Дмитро Блажейовський, уродженець села Вислік Горішній 

Сяніцького повіту, автор багатьох книг з історії України і УГКЦ, 
майстер художньої вишивки творів Церковного мистецтва. 

9-10 серпня 1997 р. – у Львові проходив ІІ конгрес Світової 

Федерації Лемків. На урочистому відкритті Конгресу були Владика 
Любомир Гузар, о. А. Дуда. 10 серпня відбулась урочиста відправа. 

14 вересня 1997 р. – з нагоди 5-річчя освячення церкви відбулася 

урочиста Літургія, яку здійснив о. А. Дуда-Квасняк та о. митрат Іван 

Репела. Отцю Анатолію надано право носити нагрудний хрест з 
прикрасами. 

12 грудня 1997 р. – Глава УГКЦ Любомир Гузар надав о. А. Дуді-
Квасняку гідність митрофорного протоієреєя. 

16 квітня 2001 р – освячено образи «Князь Володимир і княгиня 

Ольга» та «Брати Кирило і Мефодій на Лемківщині» авторства 

Дмитра Солинка – член правління ФДЛ і церковного комітету. Після 



освячення вони були подаровані церкві.

14  жовтня  2001  р. – освячено новозбудовану дзвінницю. Її
будівництво і вартість дзвонів профінансували лемко із США Іван
Сорока та член правління ФДЛ Петро Гандяк

8  вересня  2002  р. церква урочисто відзначила свій 10-літній
ювілей. З цієї нагоди видано пам'ятну книжку.

2008  р. – вийшов перший номер додатку до «Лемківського
календаря» «Лемчатко», редактор Люба Смереканич.

21  серпня  2010  р. – урочисто відзначено 100-літній ювілей
митця,     письменника,     церковного     діяча     доктора     о. Дмитра

Блажейовського – автора багатьох книг з історії церкви та проблем

українського суспільства, творця кількасот вишиваних ікон, хоругв,

портретів видатних українців. Чудовий образ Матері Божої «Оранта
Софіївська» передав у дар нашій церкві.

2012 рік. – урочисто відзначено 20 річчя освячення і завершення
будови лемківської церкви, а також 20 років від дня реєстрації ФДЛ.
Після  літургії  і  водосвяття  відбулося  народне  віче,  після  якого
відбувся   святковий   концерт.   Виступили      художні   колективи   з
Калуша, Пустомит, Монастириськ, Львова. Чарівні лемківські пісні
лунали у Шевченківському гаю до вечірніх сутінків.

24  лютого  2014  р. на 87 році життя помер Іван Красовський
(народився    22    жовтня    1927р.)    –    співзасновник    суспільно-
культурного    товариства    «Лемківщина»    у    Львові,    Фундації
дослідження Лемківщини, голова комітету будівництва лемківської
церкви, організатор Музею історії та культури лемків на території
скансену, автор більше 1000  статей з лемківської тематики, великої
кількості    монографій,    засновник    і    упорядник    «Лемківського
календаря». Похований на Личаківському цвинтарі.

2015  р. – на 87-му році пішов із життя довголітній регент
церковного  хору  Лев  Миколайович    Рега;  у  грудні  помер  Андрій
Барна   –   активний   будівничий   нашої   церкви,   член   церковного
комітету, організатор Пустомитівського Товариства «Лемківщина».

9  листопада  2017  р. – Архієпископ і Митрополит Львівський
Ігор Возняк підписав новий статут релігійної організації «Релігійна
громада  УГКЦ  вірних  лемківського  походження  при  храмі  святих
Володимира  та  Ольги  у  Личаківському  районі  Львова»;  обрано



новий церковний комітет. Таким чином, наша церква стала 
парафіяльною, пройшовши ще одну віху становлення. 

 

Важливу роль у житті нашої громади завжди відігравав хор 

«Лемковина» – перша ластівка лемківської самоорганізації. Його 

спів надавав урочистості святам, ювілеям, пам’ятним датам, які ми 

відзначали, сповіщав Україні та всьому світові що «лемківскá дýша 

не депортовáна, ми жиєме і тримаме ся купи».  Говорячи про 

«Лемковину», у першу чергу уособлюємо її досягнення з іменем 

Івана Кушніра, не забуваючи інших, хто у різний час долучився до 
до становлення колективу. 

Кістяк нашого церковного хору складають «лемковинці», довер-

шуючи собою своєрідний трикутник «Лемковина» – Фундація – 

Церква».  Сьогодні  реґентом церковного хору є п. Мирослава Боднар 

– фармацевт за фахом, музикант за уподобанням, лемкиня за 

походженням. 

 

Парафіяльна громада віддавна мріяла мати приміщення, де б 

можна було проводити культурно-просвітницькі заходи, обговорити 

проблеми в житті парафії, «не в кущах» відзначати урочисті дати, 

просто, поспілкуватися з друзями. І от з великими труднощами 

виготовили проект «Лемківської світлиці», затвердтвердили його на 

Науково-методичній раді Музею. Місце під будівництво освятив 

о.- митрат А.Дуда-Квасняк і першого серпня 2017 року приступили 

до закладки фундаментів. Необхідні матеріали закупили за власні 

кошти, інструменти принесли свої. Будова велася у формі толоки, 

але основний кістяк бригади залишався постійним, це Володимир 

Марко, Олексій Завінський, Іван Чернянський, Ярослав Кордись, 

Михайло Смереканич, Андрій Наваляний, Микола Лег, Ярослав 

Кушнір, Богдан Бодак, долучалися до роботи Ігор Обаримський, 

Павло Павельчак, Олег Дзюб, Ярослав Дзюб. До кінця вересня 2017 

року фундаменти були готові До весни придбали пиломатеріали і 13 

червня 2018 року  приступили до закладки підвалин, а вже 24 червня 

після Служби Божої наш єгомость освятив основу майбутньої 

Світлиці.. Наступного року виконали внутрішні роботи: встановили 

підлогу, провели  електричний кабель, змонтували освітлення. У 

2020 році  за пожертви Петра Писарчука та Богдана Дубневича було 



встановлено бокові вітражі, які надали Світлиці привабливого виду. 

Також накрили металопрофілем тильну частину даху.. У 2021 році за 

пожертви прихожан  закуплено вагонку, отеплювач і проведено 

оздоблювальні роботи меншої кімнати, які виконали своїми силами. 

Тут слід відзначити безкорисливу роботу Івана Чернянського, 

Миколи Сардиги, Олексія Завінського, Ярослава Самсина, Олега 

Дзюба, який художньо оформив балкон. Церковний комітет і 

правління Фундації дослідження Лемківщини щиро дякують всім 

жертводавцям і будівничим, всім хто долучився до будівництва 

Лемківської Світлиці. 

 

Летять роки, все менше залишається тих, хто був біля витоків 

відродження лемківства. Так, цього року будемо відзначати 90-ліття 

від дня народження Андрія Тавпаша – старійшини лемків, який довгі 

роки підтримував видання Лемківського календаря і інших 

публікацій лемківських авторів. Попри свій поважний вік він і зараз 

активно працює над виданням календаря є членом редколегії. Спра-
вами Фундації цікавиться і 92-літній Андрій Сухорський.  

Також треба відзначити, що із будівництвом нашої церкви, 

почалось свяшенство настоятеля храму о. Анатолія .Дуди-Квасняка, 

який зростав разом із нею. Усі 30 років він сумлінно служив церкві, 

і громаді, був присутній чи не на всіх лемківських імпрезах.. Живучи 

у Монастириськах, не дивлячись на негоди, у призначений час, 

завжди був на місці і ми чули його голос: «Благословенне царство 

Отця і Сина і Святого Духа нині і повсякчас, і навіки вічні»... 

Фундація дослідження Лемківщини, редколегія  «Лемківського 

календаря» зичать настоятелю храму свв. Володимира та Ольги о.-

митрату Анатолію Дуді-Квасняку довгих років життя, Божої 
Благодаті, наснаги і успіхів на ниві духовного виховання парафіян. 

Михайло СМЕРЕКАНИЧ 

Голова Церковного комітету 

  



30 РОКІВ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОМУ 

    ТОВАРИСТВУ «ЛЕМКІВЩИНА» 

Впродовж 1944-1946 років при мовчазній згоді Заходу з 

українських етнічних  територій у Польщі (Закерзоння) депорто-

вано до Радянської України близько пів мільйона людей. Перші 

ешелони скеровувалися до її східних та південних областей, де 

природні умови кардинально відрізнялися від звичних для 

виселенців. Не дивно, що невдовзі люди перебиралися на захід – 

поближче до рідних країв. В результаті депортації та наступної 

зворотної міграції зі сходу у тодішній Станіславській області 

опинилось орієнтовно 35 тисяч переселенців, значну частину яких 

складали лемки. Багато їх осіло в Рогатинському, Рожнятівському, 

Долинському та Снятинському районах. У окремих місцевостях, 

зокрема, у селах Глибока, Тарновиця Пільна, Лопушня, Маріямпіль 

лемки чисельно переважали місцеве населення.  

За радянських часів на тему депортації було накладено суворе 

табу. Про якусь етнічну самобутність переселенців не могло бути й 

мови – всі були мовчазною часткою уніфікованого «единого 

советского народа». Люди боялися заявити, що вони якісь там 

русини, лемки, надсянці чи холмщаки. Єдине, чого вдалось 

добитися – створення у 1969 році хору «Лемковина» у селищі Рудно 

біля Львова. 

З розпадом Радянського Союзу дамбу заборони прорвало, люди 

ніби проснулися з летаргічного сну. Спонтанно, без чиєїсь «керівної 

та скеровуючої ролі» почалося громадська само-організація, 

відродження етнічних культурних традицій. У 1988 році львівські 

лемки створили Товариство «Лемківщина». За їх прикладом 

утворилися Товариства «Надсяння», «Холмщина» та інші.  

Львів’яни стали хресними батьками Івано-Франківського 

Товариства «Лемківщина». До вчителя Петра Пиртея звернулися 

друзі зі Львова з проханням організувати  в Івано-Франківську 

концерт хору «Лемковина». Перед концертом пропонувалось 

провести збори лемків. 25 серпня 1990 року в приміщенні Обласного 



будинку народної творчості при участі голови Львівського 

Товариства Ореста Чабана та Іллі Чулика відбулися установчі збори 

лемківського осередку. Петра Пиртея обрано головою оргкомітету. 

Його заступником і активним помічником стала Сенко Іванна родом 

з Тилича. 

Впродовж осені 1990 та весни 1991 років велася організаційна 

робота і 16 червня 1991 року зареєстровано Івано-Франківське 

суспільно-культурне товариство (СКТ) «Лемківщина». Першою 

живою справою Товариства стала велелюдна поїздка в липні цього 

ж року на Ватру в  Ждиню. Після повернення з Ватри, Іванна Сенко 

в передачі «Отчий світильник», яку вів Богдан Кучер, розказала про 

лемків і депортацію, про враження від першої поїздки на рідні землі. 

Передача мала великий резонанс і товариство стало швидко 

розвиватися. 

Перші звітно-виборчі збори СКТ “Лемківщина” в Івано-

Франківську відбулись 20 жовтня 1991 року. З короткою 

інформацією про проведену роботу виступив  Петро Пиртей. Збори 

обрали нове керівництво – Головою товариства став Степан 

Криницький, заступником голови О.Копистянський. 

Під кінець 1991 приступили по  організації лемківського хору. 

Ентузіастів не бракувало, невдовзі зібрався доволі великий 

колектив, який назвали «Потічок». Першим диригентом хору був 

лемко Орест Турко.  Кілька місяців напруженої праці і вже 31  

травня 1992 хор презентував свій перший концерт. Виконавчий 

рівень хору невпинно зростав, наближаючись до професійного. З 

цього часу  хор став постійним учасником лемківських Ватр у 

Ждині, в Монастириськах,  а також приймав участь у концертах до  

різних урочистих дат У жовтні 1995 року хор удостоєний високого 

звання «Народна лемківська самодіяльна  хорова капела». У 1996 р. 

хор змінив назву на «Бескид» і його диригентом став Заслужений 

працівник культури України Петро Чоловський, який перебував на 



цьому посту до кінця свого життя  (28.03.2021). Тепер справу 

маестро продовжує його учениця Олена Поглод. 

У 2011 році о. Анатолій Дуда започаткував проведення 

Богослужінь для лемків Івано-Франківська в церкві монастиря 

Сестер Василіанок. 

Через відсутність 

свого храму, місце 

Богослужінь доводи-

лось часто міняти і 

о. Анатолій Дуда  

висловив ідею побу-

дови свєї церкви. 

Місце для неї обрали у 

скверику “Княгинин”, 

де 15 років тому 

міська влада погодила 

спорудження пам’ятного знаку про депортацію. Автором проекту є   

Хор "Бескид", диригент Петро Чоловський 



лемко Юрій Кочмарський, родом з Боднарівки. Лемківська громада 

з ентузіазмом віднеслась до спорудження храму – працювали на 

будівництві, кормили робітників. Основні кошти поступили від 

жертводавців, серед яких Ярослав Кобилів, Мирослав Максимців, 

Володимир Кальшицький, Юрій Хомяк, Степан Криницький, Леся і 

Юрій Марканичі та інші. Важливою була підтримка мера міста 

Віктора Анушкявічуса. Урочисте освячення храму, покровителями 

якого обрали Святих  Кирила і Мефодія відбулося 22 травня 2016 р. 

 У 2014 р. до роботи Товариства активно долучилася Ярослава 

Галик, майбутня Голова СФУЛО.  

 6 травня 2018 року 

Степан Криницький, який 

очолював Товариство понад 

26 років, передав кермо 

Оксані Данилів – голові 

Долинської організації 

«Лемківщина». Раніше вона 

була членом Колегії ВУТЛ 

(2002-2007), членом пре-

зидії СФУЛО. 

У 2021 році Товариство 

відмітило своє 30-ліття. За 

цей, як нині видається, короткий час зроблено немало. Попереду 

нові плани, задуми ,справи… 

      Степан КРИНИЦЬКИЙ 

Почесний Голова Івано-Франківського 

товариства  «Лемківщина» 

  



 ЮВІЛЕЙ У КАЛУШІ 

Цього року Калуська міська громадська організація Всеукра-

їнського Товариства «Лемківщина» відзначає своє 30-річчя. 

19 серпня 1990 року відбулися установчі збори, на яких лемківська 

громада Калуша прийняла рішення про створення своєї етно-

культурної організації, перед якою ставилось завдання відродження 

та збереження лемківських народних традицій, фольклору, мови. На 

урочистість прибула делегація Львівського товариства 

«Лемківщина» на чолі з Іллею Чуликом. Головою правління 

новоствореної організації став Володимир Миколайович Дрань – 
перший будитель лемків у Калуші. 

1 березня 1992 року відбулися звітно-виборчі збори товариства, 

на яких обрали нове правління в складі 11 чоловік, головою 

правління було обрано Федора Івановича Лабика. Першочерговим 

завданням було поставлено створення художньої самодіяльності. 

Невдовзі  організовано  хор «Студенька», у якому зібралися вихідці 

із сусідніх сіл Горлицького і Ясловського повітів. Основу 

репертуару склали відомі та призабуті лемківські пісні. Виконавська 

майстерність хору постійно зростала, ширилась географія його 

виступів в Україні та за кордоном. У 1996 році творчому колективу 

присвоєно звання «Народний  самодіяльний фолькльорно-

етнографічний ансамбль пісні і танцю». Зараз диригентом хору є 

п. Наталія Гуменюк. Без сумніву, «Студенька» стала визначальними 

гуртуючим фактором у житті калуських лемків та вихідців з інших 

регіонів Закерзоння. Згодом з’явився ще один творчий колектив – 

дитячий релігійно-фольклорний гурт «Лемчатко». 

За 30 років товариством реалізовано немало добрих справ, 

ініціатором та одним з найактивніших реалізаторів яких є Федір 

Лабик. Серед найвагоміших з них – перейменування однієї з вулиць 

Калуша у «Лемківську», що стало своєрідною ниткою, яка пов’язала 

проживаючих тут вигнанців з їх рідним, примусово покинутим 
краєм. 

21 серпня 2011 року біля Палацу Культури «Мінерал» урочисто 

відкрито та освячено пам’ятник депортації українців з Польщі. 

Автором композиції та її виконавцем є талановитий скульптор і 
різьбяр Богдан Коваль, уродженець с.Щавне (Лемківщина).  



12 червня 2016 року на центральному цвинтарі Калуша відкрито 

пам’ятник жертвам концтабору «Явожно»*, ув’язнених там підчас   

нелюдської  акції «Вісла». Зроблено це за кошти, здобуті перемогою 

товариства у конкурсі проектів, який проводили інституції 
громадянського суспільства міста. 

Калушани – активні учас-

ники заходів, які проводять 

лемківські організації різних 

рівнів. Їх зустрінеш на 

«Ватрах» у Ждині, Монасти-

риськах, Зимній Воді, різно-

манітних етно-фестивалях, 

вони присутні на конгресах 

СФУЛО, з’їздах лемків… 

Концерти творчих колективів 

записують на радіо і теле-

баченні, про них пишуть 

газети. Їх дописи зустрінеш у 

«Лемківському Календарі», 

вони представлені у сучасному 

інформаційному просторі, 
зокрема, у ЮТУБ’і. 

Калуське товариство з впевненістю дивиться у майбутнє, 

запорукою чого є широке залучення до роботи дітей та молоді. 

Недарма кажуть: « Не той лемко, у кого батьки і діди лемки, а той, у 

кого лемки діти та внуки». 

Всеукраїнське товариство «Лемківщина», Івано-Франківське, 

Львівське, Тернопільське обласні товариства, хор «Лемковина», 

вся лемківська спільнота України вітають побратимів з Калуша 

з ювілеєм та зичать їм міцного здоров’я, творчих здобутків, 

плідної праці по збереженню та примноженню лемківської 

культурної спадщини. 

 

* Про концтабір «Явожно» читай допис на стор.  87-89.  

 

 

Красуні з "Лемчатка" на 35-й 

Лемківській Ватрі у Ждині, 2017 р. 



ДУЕТУ «ЧЕРВОНЕ ТА ЧОРНЕ» - ТВОРЧИХ 30 РОКІВ 

Там де пісня — лине мова, 
Лине мова — є народ! 

Унікальна українська етнографічна спільнота – лемки-русини, як 

і всі українці — співучий народ. Можливо, саме пісня допомогла їм 

пережити важкі лихоліття, що випали на їх долю, не дала впасти 

духом. Коли вчитуєшся в тексти лемківських пісень, розумієш, яку 
велич української душі вони в себе увібрали. 

Нині в Україні, особливо в місцях, де після депортації 1944-1946 

років, компактно проживають лемки, є творчі колективи та 

виконавці, які активно пропагують лемківську пісенну культуру. На 

Поліссі ця культура практично незнана. Але саме тут, в його центрі 

– на Житомирщині, зародився творчий колектив, пріоритетною 
метою якого є її популяризація та розвиток. 

 Родинний дует 

Валентини та Ярослава 

Теплих «Червоне та 

Чорне» став саме тою 

унікальною суспільно-

культурною мистець-

кою формацією, яка в 

умовах історично-націо-

нального та культурного 

невігластва населення 

ряду регіонів України 

стосовно свого ж українського етносу – лемків, не маючи підтримки 

з боку державних та громадських, організацій, зробила цю 

діяльність справою свого життя. Місія, яку означили для себе 

артисти, зумовлена лемківським походженням Ярослава. Він 

народився у 1961 році в Івано-Франківську, дитинство промайнуло 

на Самбірщині, куди його батьки у 1945 році були депортовані з села 

Босько Сяноцького повіту. 

Вперше публіка вітала новостворений дует у лютому 1992 року 

на сцені районного Будинку культури старовинного містечка 

Чуднів, що на Житомирщині. Не обмежуючись у стилях та жанрах, 

в репертуарі колективу музика від давньої фольклорної, обрядової 



та класичної до сучасної, модерної та естрадної. У доробку 

колективу аранжування лемківських пісень часто забарвлені рок-н-

ролом, джазом, кантрі, адже українці, а тим паче лемки, ніколи не 

були осторонь модерних віянь у світовому музичному мистецтві. 

Твори виконуються у різноманітному викладі: дуети, акапельно, 

сольні номери, у які вплітається інструментальний супровід 
(сопілка, гітара, гармоніка та інші). 

Колектив активно працює і має широку географію гастрольної 

діяльності. Багато концертує в Україні та гастролює за кордоном, 

презентуючи українське вокальне мистецтво, є лауреатом числен-

них фестивалів та конкурсів. З початком російсько-української 

війни Ярослав та Валентина організують благодійні акції, ведуть 

волонтерську діяльність, виступають у діючих частинах, госпіталях, 
навчальному центрі Десантно-штурмових військ. 

Творчі здобутки дуету «Червоне та Чорне», його громадянська 

позиція, просвітницька діяльність завоювали широке визнання 

шанувальників. У доробку артистів дев'ять пісенних аудіо альбомів. 

У 2015 році Ярославу та Валентині Теплим було присвоєно почесні 
звання «Заслужений артист України». 

Окрім пісні у Ярослава Теплого є ще одне захоплення – 

етнокуль-турологічне дослідження Лемківщини. Багатьом відома 

його монографія «Українська Атлантида», яку вчені-історики 

атестують як найсоліднішу енциклопедію лемківського світу, 

створену одним дослідником. У ювілейному для Ярослава 2021 році 

світ побачило ще одне унікальне видання «Лемківський медяник». 

Безумовно, новий поважний здобуток сучасного лемкознавства не 

залишить байдужими як представників лемківської громади, так і 

всіх зацікавлених історією та культурою одного з найбільш 
самобутніх українських субетносів.  

Лемки та всі шанувальники дуету «Червоне та Чорне» вітають 

його засновників та виконавців – заслужених артистів України 

Валентину і Ярослава Теплих, з 30-річчям творчої діяльності та 

бажають їм успіхів на ниві популяризації та примноження 
лемківської музичної спадщини. 

Ярослав КОЗАК 

родиме село Босько 



 НАГІРНЕНСЬКОМУ «ЮШ МЕЛЕМ» – 20 РОКІВ. 

Народний ансамбль лемківської пісні «Юш мелем» Народного 

дому села Нагірне Самбірського району Львівської області 

заснований у 2001 році. Своєю творчістю ансамбль відроджує, 

продовжує та збагачує культурні традиції вигнаного народу. Зараз в 

ансамблі співає вже 3-4 покоління лемків, виселених з сіл Босько, 
Одрехова, Свіржова Руська, Герова, Лісковате, Криниця.   

На сьогодні з  першого складу  ансамблю  залишилась тільки 

керівник, яка є однією з організаторів та ведучою місцевого фести-

валю лемківської культури «До тебе лину, моя рідна земле!». 

Започаткований у першу неділю вересня 2004 року, фестиваль не 

змінює свого дня проведення. Кожного разу «Юш мелем» свій 

виступ відкладає на завершення фестивалю, гостинно уступаючи 
дорогу запрошеним колективам. 

 У 2007 році учасники ансамблю стали головними дійовими 

особами масштабної літературно-музичної композиції «Вигнання». 

Постановником та режисером дійства була керівник колективу 
Любов Тепла, яка виконала ключову роль Матері-Лемківщини. 

Широка географія концертів ансамблю: 

– міжнародний  фестивалю  лемківської  культури «Фольклор 

        Карпат-2006» у м. Тжцініца Ясельського повіту у Польщі, де 
         співали поряд з румунами, чехами, словаками (2006 р.);  

Ансамбль "Юш мелем" на фестивальній сцені 



– обласне свято «Бойківське подвір’я» (2007); 

– свято «Обжинки» у Босько, Польща (2008),; 

– фестиваль бойківської культури у с. Явора на Турківщині (2017); 

– міжнародні фестивалі «Разом, як родина» у селах Лановичі і 

         Бісковичі Самбірського району та Малий Березів і Перечин на 

         Закарпатті (2018); 

– міжнародний  фестиваль «Лемківська Ватра» у Ждині, 

         Польща (2018) 

Незабутніми для нас стали поїздки на  лемківський «Кермеш» у 

місто Борислав, концертні виступи у Львові, Дрогобичі, Самборі, 

Трускавці, Городку, Східниці, у с. Нагуєвичі  під  час святкування 

150-річчя від дня народження Івана Франка. Лемківські пісні у 

виконанні «Юш мелем»  записані  львівським  телебаченням 

«Маска». 

Ансамбль приймає активну участь у національних і релігійних 

святах, різноманітних оглядах, конкурсах, здійснюючи своїми 

виступами просвітницьку діяльність, за що відзначений числен-

ними дипломами і грамотами. Кожного року у третю неділю 

Великого посту хористи ансамблю беруть участь у Хресній дорозі  у 

Нагірному, а у 2012 році на сцені Народного дому відтворили 

театралізоване дійство «Хресний хід Месії». Окрім лемківських 
пісень у репертуарі сучасні, колядки, щедрівки, польські пісні. 

8 серпня нагірняни повернулися з Міжнародного фестивалю 

лемківської культури, який проходив у м. Монастириська на  

Тернопільщині. Після затяжного карантину це був наче ковток 
свіжого повітря на повні груди. 

Велике «Боже заплаць» всім учасникам ансамблю, які 

самовіддано і безкорисливо підтримують і пропагують лемківські 
пісню, слово, традиції. 

       Любов ТЕПЛА 
керівник ансамблю «Юш мелем»,  

2021 рік, Нагірне-Самбір. 

  



ПАМ’ЯТНИКУ ТАРАСОВІ ШЕВЧЕНКУ У ЛЬВОВІ 30 РОКІВ. 

У центрі Львова на проспекті Свободи знаходиться найвелич-

ніший монументальний ансамбль міста. Непростим був шлях 

Шевченка до львів’ян. Ще понад сто років тому, за часів Австро-

Угорщини, громадськість міста вперше намагалася спорудити 

пам'ятник Т.Г.Шевченку, проте міські можновладці не дали дозволу. 

Радянська влада, хоч і визнавала Шевченка генієм та борцем за 

соціальні права, замовчувала його значення як духовного лідера 
української нації. 

Наприкінці 80-х років XX ст. розпочався збір грошей на 

пам'ятник Кобзареві. Під тиском громадськості уряд УРСР 22 червня 

1987 року прийняв постанову про встановлення пам'ятника. Міська 

влада спочатку була проти реконструкції площі й встановлення 

пам'ятника на центральному проспекті, та львівський поет Богдан 

Стельмах закликав львів'ян приносити сюди квіти, що й остаточно 
закріпило місце для монументу. 

Обласний (1988 р.) та республіканський (1989 р.) конкурси не 

визначили жодного проекту-переможця. Однак громадськість 



вимагала якнайшвидшого встановлення пам'ятника. Було ухвалене 

рішення про використання проекту скульпторів Володимира й 

Андрія Сухорських, архітекторів Юрія Диби та Юрія Хромея. 

У створенні «Хвилі Народного Відродження» брали участь не лише 
вітчизняні майстри, а також фахівці з Канади. 

Зібраних коштів не 

вистачало, і Василь 

Іваницький організував 

збір коштів на виго-

товлення пам’ятника 

серед української діас-

пори у Аргентині. 

Відлиту скульптуру 

доставили кораблем до 

Гамбургу, а звідти 

перевезли до Львова. 

Урочисте від-криття 

відбулося 24-го серпня 

1992 року – у першу річницю незалежності України. Пам'ятник 
освятили владики всіх християнських  конфесій Львова. 

Доповненням до постаті Шевченка стала 12-ти метрова бронзова 

стела «Хвиля Народного Відродження». Після її спорудження загальна 

скульптурна композиція набула довершеного вигляду. Фігурні 

рельєфи на ній символічно зображають історію України від часів 

Київської Русі до початку XX ст. на передній стороні та історію 

України XX ст. — на зворотньому боці. 

Вдало вибрано розташування монумента на плані – він зміще-

ний до краю алеї. Завдяки цьому перед монументом утворилася 

велика площа. Люди люблять приходити сюди. Тут, біля Шевченка, 

відбуваються урочистості з нагоди Державних свят, мітинги, 

виступи мистецьких колективів, найчастіше місце зустрічі призна-

чають саме тут. Ми, лемки, горді тим, що авторами проекта є сини 

відомого лемківського різьбяра Андрія Сухорського з села Вілька.

       
Джерело: https://www.pinterest.com/pin/630433647816636378/ 

Фото запозичені з відкритих джерел інтернету. 

Робота над пам'тником у Аргентині 

https://www.pinterest.com/pin/630433647816636378/


 

У лютому 2018 року поряд 

з монументом  встановлено 

його макет, адаптований для 

незрячих людей. Його авто-
рами також є брати Сухорські.  

 

 

 

Розміри макету зручні 

для тактильного сприй-

няття. Він споряджений 

інформаційною панеллю, 

яка містить текст написаний звичайним кириличним шрифтом та 
шрифтом Брайля, розробленим для людей з серйозними вадами зору. 

Макет виготовлено з бронзи, виливали його на Львівській скульп-

турній фабриці. Це вже третій такий об’єкт у Львові. Першим у 

рамках проекту «Львів на долонях» був макет Ратуші, другим – 
Святоюрського Собору. На черзі – Оперний театр. 

 

 

 

 

 

 

 

   Андрій ТАВПАШ,  Володимир ЧАБАН 

Фото Володимира 
Сухорського 

 



ПУБЛІКАЦІЇ 

БАЙКА 

Присвячую моім дорогым братям 

Мав отец трьох сынів і барз ся нима тішыв, бо были то хлопці 

цекавы і веселы, а кождий з них проявляв свій індивідуальний 

талант. Найстарший барз ся добрі вчыв і любив малювати. 

Середущий при кождій роботі барз гарді сьпівав, а в вільний час од 

роботы брав до рукы гушлі або банджо і грав вшытко тото, што лем 

чув на пасвиску од пастухів, або в неділю в церкви. Лем 

наймолодший не выказував подібных талантів, але зато мав 

найліпшу руку, як то повідают, до ґаздівкы. Што взяв до рук — чи 

чепігы, чи косу, сокыру — то му тото приходило барз легко, так 

якбы закінчив даяку рільничу школу. Раз вечером, як кождий з 

хлопців занимав ся своім улюбленим ремеслом, іх няньо в припливі 
задоволіня повів до них так: 

- Ты, найстарший, будеш даколи священиком, ты, середущий 

будеш жаком (дяком ред.), а ты, наймолодший, будеш ґаздом і моім 
наступником — така моя воля! 

Лем не знав старий ґазда, же під припецком дримле доля той 

щасливой родины, і вшытко підслухує з заздрістю. “За добрі бы ся 
вам вело, як бы было по вашому, бо ту я мам найвеце до повіджыня”. 

Найстарший сын 

На высокым деревянім порозі старой лемківской хыжы стоіт 

маленькій, кучерявий хлопчык, убраний якоси так дивачно, не по 

тутешньому і смотрит ся просто на высоку гору Дів. Його тріщаты 

очка не можут одорвати ся од віковых смереків і ялиц, котры 

підперают хмаристе небо, і здає ся, же вітер жене іх в незнане. 

Привезли його вітцьове лем вчера з далекой Гамерикы, де ся вродив 

і нич веце не відів, як брудне містечко Монесен, што лежит в 

Пенсильваніі. Чудний здає ся му світ, до котрого приіхав. Так 

чудний, же полюбив го одразу, як рідну маму, котра дала му жытя. 

Але його няньо по короткім часі зас вернув «за велику млаку», а 

маленькій емігрант пішов з графітовом табличком і рисіком до 

школы, котра стояла зараз коло церкви. 

Кус ся встрашыв, як вздрів свого учытеля з блищачыма 



окулярами на носі, з чорном, невеличком борідком і лысом, 

оголеном головом. Але юж по пару днях преконав ся, же то 

найбільший його приятель, котрого треба во вшыткім слухати. 

Минув рік—другий, пятий і його учытель Михаіл Гуцалюк, быв 

думний зо свого учня, і конечні хтів, жебы Василько, бо таке мав 

імено, вчыв ся дальше, але юж в гімназиі. Бесідував в тій справі з 

його мамом, а потім особисто написав лист до його вітця в Гамериці, 
же хлопец здібний і конче треба післати го на дальшу науку. 

Його отец, як твердий карпаторос, одписав шляхетному 

учытельови барз гардий лист, же його сын не буде паном, лем 

ґаздом, і же не жычыт си тото, жебы його сын даколи на його пецу 

будував Украіну. А так направду, то най учытель пильнує си своіх 

діти, а до його сына му нич. Як мусів поцтивий учытель любити 

свого учня, коли і такы слова го не знеохотили, лем взяв Василька 

за руку і попровадив до Нового Санча перед егзамінацийну комісию. 

Але і учытель не быв цілком самітний, бо поперала го во вшыткых 

подіях Василькова мама, котра жычыла му ліпшой долі яку сама 

мала. Такым чыном наш маленькій герой дістав ся до Руской бурсы, 

під опіку доброго выхователя, отця Кульчицкого, котрий через три 

чи штырі рокы впроваджав го в арканы нелегкого студентского 

жытя. По десятьох роках його няньо вернув з Гамерикы, і видячы 

самы схвальны оцінкы на свідоцтвах свого сына, погодив ся на 

дальшу його едукацию. Взяв го з повітовой бурсы і дав аж до 

далекого Тернополя на Поділю на станцию до свойой сестры, яка 
там прожывала. Ту з выріжніньом скінчыв вісемрічну гімназию. 

Все в тот ден як його студент приїжджав на вакациі, запрігав коні, 

сідав на спружынове сідиско легкого воза, закурював улюблену 

“кукуризянку” (рід гамерицкой файкы) і тріскаючы над коньом з 
бича, гнав на колейову стацию, де чекав не раз довго на поізд. 

Студент вылітував з вагона, як з процы, підлітував до знайомых 

кони і цілував няньови спрацювану, жылясту руку. 

- Но, як ти іде наука? – звідував ся няньо, при чім підкручав сой 

кайзеровскы баюсы і прижмуряв великы чорны бырви. 

- Добрі, няню, добрі, про ня ся не трапте, вашы грошы не будут 

выданы дармо. 

Вакацийным часом студент пас коровы, грабав сіно, вязав снопы 



зерна, метав зо стайні гній і барз мало часу мав для себе. Його отец 

быв грізний, як рускій цар, працьовитий як голендерский фармер, 

гордий як Тарас Бульба, справедливий, як біблийний Соломон і 

добрий, як дикій карпатскій овоч. То быв чловек, котрого могли 

створити лем чудовы Бескиды, а двадцетрічний побит на чужыні 

загартував го як сталь. Перед такым няньом сын мусів чути респект, 
бо кожде його слово, то чар незнаной іншым дітям біблиі. 

Часом студент вырывав ся з хыжы, але все за згодом няня, і з 

мішечком на плечах волочыв ся по околичных горах, од криницкой 

Яворины по Пеніны і Татры. Часом ховав ся в тін старой, дикой 

яблони, і малював серцю близкы краевиды, або сусідів – Йогана, 

Сидоря, бородатого жыда Маюра чи жебрачку Анну по Яцю. А едным 

разом намалював св. Миколая, котрого взяв священик і повісив в 
місцевій церковці. 

А потім, як тугий юж паробок зо свідоцтвом зрілости в кышени, 

пас няньовы коровы за Верхом і думав, што дальше робити. Няньо 

часом несьміло му підповідав, жебы ся вернув одкаль пришов. Мама 

і бабця зас намовляли го, жебы поступив на теольогію, бо там 

найлегше было ся дістати і найменше коштувало, но і гарді бы было 

мати “ксєндза” в родині. Але то не было до його смаку, бо сам мріяв 

о академіі мистецтва і по ночах снили ся му образы, малюваны його 

руком. Така школа была в недалекім Кракові, але навіт такій старий 

гамерикан , як його няньо, не міг си на то позволити і было то 
неосягальне для карпатскых русинів. 

Є прекрасний, сонячний, а заразом святочний ден. Хлопці і 

дівчата гурмами вертают з одпусту св. Крижа, а його няньо везе го 

там, одкаль привюз – до Гамерикы. У Студницкого роблят памят-

кову знимку, остатню з родином. В сірім пороховнику і з малом 

валізочком студент сідат до вагону і махат на прощаня свойом 

артистичном руком. Няньо, жебы не плакати, прикусує баюсьі і 

старат ся усьміхати, хоче додати анімушу свому сынови на далеку 

дорогу. Мама, то мама, не здусит в собі жалю як няньо і плаче 

голосно, а фартухом обтерат рясні слезы. Зас його двох молодшых 

братів стоіт на возі, і як молоды гунцвоты, сьміючысь весело махают 
руками і кричат: Буд здрав, буд здрав і пиш до нас листы! 

Нью-Йорк, Пенсильванія, Віргінія і кілька цекавых листів до 



родины, а навет пят долярів, а братям по два на Русаля. Надходит 

війна. В осінний викенд іде автобусом до Міссісіпі і з цікавістю 

смотрит през вікно на новий незнаний краєвид. Коло него стоіт 

дівчына, котра здає ся му інша од вшыткых, якы стрічав на своій 

дорозі жытя. Была дивна, загадково дивна як місячна Долина. В єй 

очах, як то маляр, досмотрів ся кольору воды Тихого океану, а в тілі 

чув запах дозрілого тропічного овочу. Встав і попросив єй сісти на 

його місце. Єдным словом, залюбив ся в ній і по якісым часі повів ій 

о тім што чує. Але дівчына курила папіросы, а студент того не 

любив. 

- Як любиш мене, то не кур, бо я не курю — повів ій. А дівчына 
шмарила під ногы папіроса. 

- Люблю тебе, як нич інше на світі – одповіла гамериканка і пішла 

з ним до суду, де за два доляры дали ім шлюб. 

Єй предкы, шотляндці, приіхали до Нового Світу іщы пред 

гамерицком революцийом і єй кров была юж мішанином англиканів, 

ірляндців, німців, іспанців і французів. Єй родове дерево – Європа, 
лем пресаджене на гамерицку землю. 

Тым часом Європа горіла страшном военном пожежом і од 

Секваны (Сени, Франція. Ред.)по Волгу текли потокы людской 

крови, сліз і горя. Коли Пеарль-Гарбур од граду самурайскых бомб 

топит ся в Тихім океані, студент зостає забраний льотерийом до 

войска, котру президент Рузвельт выбрав свойом руком (такій быв 

звычай). З початку в простім, а пізнійше офцерскым мундурі товче 

ним заверюха воєнна по морях і океанах. Потім – по сухій землі од 

Парижа до Берліна. Довгы рокы з різных фронтів писав листы до 

свойой любой Бетти. Знов мандрівка і гора Етна, крива вежа в Пізі, 

під яком, разом з дорогом женом, котра ту приіхала жебы разом 

жыти, роблят собі памяткову знимку. Рим, Токйо, гора Фіджі, Сеуль. 

В між часі воює в проклятій, кореаньскій війні, де його кручі волося 

перед часом малює сивий колір. Де бы не быв студент, то у вільний 

час, поза обовязками, студиює малярство, але диплом одержат по 

довгых роках, довгых мріях в Марилянді (США). 

На Лемковині триває понурий окупацийний ден. Кривавы боі 

проходят деси далеко на сході і заході. Лем няньо з мамом тужливо 

просят Бога — пытают чи жыє іх первородний сын. I втовды през 



Червений швайцарскій крест, од студента приходит лист... “жыю, і 

здорів єм”. Посивілий няньо не стримав юж сліз і дав ім пільгу: Жые, 

жые мій коханий сын – повтаряв в щестю, і як стояв в леняній 

сорочці і сукнянім сердаку, полетів в мороз і завіруху до сусідів 

Спиридона, Иогана і Сидоря, жебы поділити ся з нима щасливом 

новином. 

Над ріком Сакраменто оселив ся наш, юж магістер мистецтва, де 

по довгых роках войсковой мандрівки, вчыв білых, жовтых і чорных 

студентів штукы малюваня, різбі, керамікы і фотографіі, покля не 

вышов на пенсию. Але каліфорнійска рівнина не была одповідна для 

його творчости і переходит жыти над беріг Тихого океану. На протів 

його хыжы видно верхы горы Монте Рійо, пороснены велькыма 

секвоями, і так само як на горі Дів, смерекы підперают своіма 
вершками каліфорнійске небо. 

Шумит Тихий океан і спінены хвилі тріскают бризом о скалы. Ту 

кормораны окупуют Кізю—Скалу, а мевы з іншыма водныма 

птахами нуркуют в топели за рыбом. В устах чуєш смак соли моря і 

землі. Велика каліфорнійска вовірка гарцує в вершку высокой 

секвоі, а пстра сойка товче овоч ляврового дерева. Понад маленьку 

пропаст прокладена лава з трьох тонькых дерев, а під нима журчыт 

потік, якій падат до маленького ставку, де грают ся на сонци 

кольоровы рыбы. По середині ставку маленькій острівец, покрытий 

цвитучыма кряками, з якых маленькы колібрі сцут солодкій нектар. 

В такых то умовах творит наш маляр свою галерею. Найдете в ній, 

крім краєвиду з Японіі, Гамерикы, чи Кореі  “Вид з горы Зеляркы”, 

гору “Дів”, Мій прадідо”, “Церков моя”, “Пастух і вівці” і іншы 

творы. Сідиме оба на лавочці під величезным, може білше як 

тисячолітнім, осмаленім пняком секвоі, котра была стята хыбаль 

іщы за часів росийской ту кольонізациі і бесідуєме о нашій 

найкращій зо вшыткого Лемковині, а він мі так повідат: 

- Я тот ліс і горы так люблю, што хоче ся мі перед нима впасти на 

коліна, як в церкви на Лемковині і молити ся до Бога по лемківскы, 
так як ня рідны мама навчыли. 

На Мерцедес-Авені, жые другий такій чловек як він, або 

подібний. Як німці заняли Украіну, то вывезли го з його рідной 

Винниці далеко на захід, аж під французку границю, де працював в 



зброєвій фабриці. По війні, як то дуже молодых, доля шмарила ним 

за океан. Ту ся оженив зо смаглявом метиском, котра, о диво, ліпше 

бесідує по украіньскы, як він по английскы. Провадит ту якісый 

бізнес і пише поезиі о своій незабутній Украіні. Його поезиі нигде 

не друкуют і нихто майже іх не чытат. Пише, як повідат, сам для 

себе. Вычуват ся в них тугу до великых просторів степу, буйных 
чорноземів, рівнин, по якых ліниво течут рікы. 

Часом, раз або два на рік, приходят до себе на “рускы” свята 

маляр і поета, выпивают маленького погарика, закусуют канапком і 

споминают молоды рокы. Перший показує образы карпатскых гір, 

другий чытат му на памят своі думы про Украіну. Дивны то люде, 

котры здає ся, жыют медже земльом а небом, а іх думкы безтихо 

літают як радіовы хвилі, з єдного краю світа на другий. Винничанин 

є барз гордий зо свого украіньского назвиска і на великій дощці, яка 

стоіт на двох стовпах перед його хыжом, выгравірував великыма 

позолоченыма буквами свою гідніст: Містер Юстим Варениця. А іх 

діти? То юж гамерикане, для котрых Карпаты чи Украіна сут такы 

далекы і зимны як місяц. 

Середущий сын 

Привезли го вітцьове разом з найстаршым, але маленького, бо 

іщы в пеленках. I треба повісти, же мали з ним великій клопіт, бо 

плакав цілыма ночами (повідали, же в гамериці плакав днями). I 

купала го юж бабця в якісых зілях, і змітувала на врокы, але нич не 

помагало. Раз якоси пришов дротар зо Шляхтовы, і мама просила го, 

жебы обіздрив дитину, што му бракує, што так на округло вивискує 

(плаче). Дротар найперше сплюнув коло колыскы, а потім обмацяв 
го зо вшыткых сторін і так повідат: 

— Ваш хлопчык здрав як рыба і нич му не бракує, він лем так 

сьпіват, а як підросне, то будете мати потіху з його голосу, бо буде 

сьпіваком. I доправды, коли юж підріс, то сьпівав так гарді, же аж ся 

сусіде дивували. Потім місцевий священик намовив го, жебы ся 

вчыв в него дякувати. Радувало ся серце вітцю, як в неділю, 

высокым тенором сьпівав перший раз “апостол”. I зас священик 

намовляв няня, жебы післав сына до шкіл, де вчат сьпіву і музикы, 

але о тім не могло быти мовы, бо няньо ледво—ледво єдного сына 

міг школити. В сусіднім селі быв мужескій монастыр, в котрім 



кваліфікований монах вчыв дяківкы, музикы і церковного сьпіву. 

Ходив там уперто, і за три зимы опанував дост добрі таємницю 

нотового запису і в певнім сенсі фахового сьпіву. Але война зас 

покрижувала му планы і дале не міг ся вчыти. Юж женатым 

переходит жыти на Украіну, а там доля дала му до рук машыну, 

котром довгы рокы іздив далекыма дорогами шырокой Украіны. 

Тамтешні люде барз люблят “лемка—сьпівака” і запрашают го на 

родинны торжества, жебы ім посьпівав і попровадив релігійну 

потребу весіль чи хрестин, а навіт похоронів. Має він нову гарну 

хыжу, і як то ся сьпіват в єдній зо сьпіванок: “а в тій хаті всего є”. 

На стіні вісят скрипкы і його улюблений інструмент — банджо, 

котрий в його руках замінят ся в музичний концерт. Жебы сте чули 

як засьпіват “Летіло яблочко доло конарями”, або “Взяв би я 

бандуру”, то бы по вас аж мороз пішов. Што за голос! Часом грає 

лем сам для себе “Верховино, світку ти наш” і втовды його лицьом 

течут сльозы... Хоц Поділя є єдньїм з найкращых закутків Украіны, 

то не мож забыти гір. Про горы грає з такым жальом, же аж рвут ся 

струны, і втовды завішат на стіну своє банджо. Потім довгы тыжні 

боіт ся взяти го до рук. То може, в певнім сенсі його нещасна муза, 
котра не довела го до сповненя. 

Напевно сте цекавы, чи наймолодший сын є ґаздом, як сой жычыв 

іх отец. Так, ґаздує! Оре нивку тай тужыт, бо в половині двадцетого 

віку выгнано го з рідной землі. Чи так хтіла проклята з під припецка 
доля? 

      Семан МАДЗЕЛЯН 

Про автора читати на стор.  198- 201 
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ПО ДОВГІХ РОКАХ 

Г тот день Сян был, яко ниґды, тихім… покійным. Застиг та, якбы 

го хтось зачаровал. Над долином Сяна повисла пійолєтова мгла… З 

долїны тепла мгла поволи ся здоймала выже а выже до гір, аж пок 

вцалї не закрыва собом кончикі шпилястых смереків… Г зеленім лісї 

до сна ся готовили зьвір’ята, і йно спів сьв’єрщків а жяб ледво ледво 

ся прорізовали без тоту густу імглу. До села цїхучко подкрадал ся 
вечер… 

Без Ютрилів, широкім гостинцьом, з потока дом’ю вертало ся 
двох рыбарів. Они воба медже собом о чимсь завзєнто радили: 

Таґрік зме більше рыбы імали, а того лїта нич! Пошто мі така 
рыбавка?! 

Йой, Яндку, та почкай! Чей, завтра іще підемо та штось си 
налапимо... Ба, та все добрі не буде!.. 

“Хлопцї! Хлопцї! Почкайте!.. Хлопцї! Підождийте!.. Хлопцї!..”, - 

хтось крикнул з горы до рыбарів. 

Яську, смотрий! Хтось нас волат з ґуры! 

Ба! Выджу! Хто то є? 

“Хлопцї! Дай Боже щестя!”, - збігши долов, мовил до рыбарів 

неякій, юж не млодый, чловік г жомнярскій водеджи: “Чи не знате 

де жиє Данко Гусак?”. 

Данко?! Ба! Та знамо! Тілько нашто він ти? 

Я мам єдну вістку для него... З Сянока… Конче го мушу неска 
спіткати. 

Чей, дуриш? 

Йой! Хлопцї... Чеснї, часу дурити не маю. Юж ніч ґлупа надворі, 
а я допіру гев пришед. Барз прошу, скажіт, кєды знате… 

Добрі, поял... Бачу, же ти сьпішит сї... Выдиш там далей халупа 
ся сьвітит?.. Тото Данкова, Гусакова... 

Ты іно не гадай му хто ти тоє повів! 

Добрі! Дякую вам, хлопцї! Боже заплать! 

Данко сідил на ґанкови і позырал на рідной село. З єго халупы 

быво файно выдно цїлой Кіньскоє, же довгім ланцьом ся розкєнуло 

меджи горыма. З даякіх хыж ще курило дымом… Іще десь было 



чутнї, як г стайни реват корова… Аж нараз хтось парервал тоє 
милованя: 

“Та ходь юж спаті! Ютро маш дуже роботы!”, - заволала на Данка 

жена. “Юж іду! Тілько дай си файку закуру і піду…”, - одказал 
старый ґазда а смачнї затягнул. Аж ся причмокнуво! 

“Вечер добрый, пане ґосподар’ю! Перепрашам. Єстем жомнїр, 

іду дом’ю, але ніч ня гев застала, не мам де зістати. Чи мож бы було 

г вас дома переначовати?”, - якось боязлїво зьвідал ся г Данка 

чоловічий голос: “Мі їно до рана перебыти, а дальше я си повандрую 
гет…”. 

“Сконд єс? Куды ідаш?”, - выпущаючи з файкі дым, відповіл 
Гусак. 

“Далеко іду, мыс’ю, же навет не знате такого села… Ген там, без 

далекії лїсы. До свої челїды… До вітця, до матере… Праві, не знаю 

чи хтось іще жиє… Двайцї п’ят лїт не был ям гдома… Двайцї п’ят 

лїт… А, чей, в’єнцей не бул...”, - не скінчил іще жомняр, як го ґазда 

пытат: “А Міхала Гусака знаш?”, - “Знам!”. 

Старого Гусака аж затырмусило: “То єст мій сын! Мій Місько! 

Двайцї п’ят лїт го не выдїл! Письма ‘м від него п’ят років не мал! 

Што з ным? Як він тамка? Чи даст мі Бог милостивый го домів 
дочекати?”, - з надїйом г вочох Данко дораз піздрил на жомняра. 

“Даст, дїду, даст… Слышал єм, же мают го десь відпустити борзо, 

чекайте на него, може, іще го вздрієте… Тілько мовте пацюр за него. 

Пан Біг вшытко чує - то і вас почує!”, - аж пукло на серци жомнярови 

од слів старушка. 

“Кажду мінуту сї модлю…”, - цїхо відказал ґазда а відтак гадат: 

“Добрі, почкай ту, нех піду женї повім, няй ти постелю постелит і 

якоєсь їдженя тераз ти даст, певнї, ‘с голоден…”.  

Зрана Данкова жінька Марія подава на стів пирогі. Марія была 

добра ґаздыня - і робітна, і ладна, Данко фурт єї фалив. Борше він 

чясто фіґлюючи гадал: “Дуже по сьвітї добрых жен сут, но моя 
Марыся єст найладнїйша. Єншой мі не тра’!”. 

“Подь гев! Сядай…”, - гукнула Марія жомняра: “Їдж! Ба, мы ти 

іще їдло зі собов таже дамо. Хоть дуже не маєме, дорога далека, никт 
не знат што ся ньом нераз трафит...”. 



Дохыж гвішол Данко. Він принюс дрыва, положил іх коло п’єца, 
здоймил з голови капелюк і сїл до стола. 

“Юж їдеш, та? Добрый єс чоловік… Дай ти Пан Біг здоровля!.. 

Тілько ‘м ся так тя і не зьвідал... Як ты ся называш?..”, - з теплом 
мовил Данко жомнярови. 

В повітри станула тыша… “Мі… Міхал… Я ваш сын, тат… Ваш 
Міхал...”. 

Дрож хопил старых ґосподарів, Данкови з рук пала лыжка: “Поцо 

дуриш мене, неборака? Думаш, же такій єм на вочи хорый, што 

навет сына бым свого не пізнал?! Я ти не вір’ю… І-і… Ідий гет!”, - 

вскричал. 

“Не дуру я вас, батьку… Мамцю, я сын ваш! Ваш Місько!”, - 

тераз юж з радостьом заволал жомняр. 

Стара заплакала… Данко задумливо піздрил на вікно, а відтак 

поволи втворил сухії варґи: “Ба, та што ты речеш? Як ты доведеш, 

жес моїм сыном? Дуриш ня старого… бігме, дуриш...”, - юж дашто 

спокійнїйше гповіл ґазда. 

Жомняр закляк, посмотрил смутнї на двері і, праві, уж рушил бы 

до выходу, як нараз вспомнил си дїточу гісторию: “Тат, а пам’ятате, 

як я был іще малейкій, рубали зме з тобом дрыва? Я ся пльонтал вам 

меджи ногі, мама гтовды штось дома плели, а вы коло нашой студни 

нияк не моглі розрубати єден кльоц? То был барз велькій конар з 

нашого воріха… Вы раз о него пукнули, другій, третий… Аж вам 

встрягла сокіра в нїм - помеджи того моцного дерва. Яко вы тілько 

ся товды не сїловали, але не моглі сте той сокіри выяти, док не 

сунули гїн свого перста.”, - дашто веселїйше, жомняр продовжил: 

“Вы штось там штурхали, таргали туды-сюды, аж сокіра воскочила, 

а перст вам встрегнул г кльоцї. О Є’, як сте заволали! На цїлоє село 

было слышнї!”, - Данко ся зьмінил на твари, всьміхнул ся, а з вочи 

ся полилі слезы від радости. Жомняр гадал дале: “Просїлі сте ня, 

вотцю, бым никому ниґде не казав нич, же то якобы такій сте ґвупый 

ґазда, раз ся до такого додумали… Же то сьвіт такого ґазду не 

выґїл!”, - весоло вскричал вояк, а потом спокійнїйше добавив: “Я ся 

барз гтовды скірил з того, тату, тілько знайте, же так а никому нашой 
з вамы тайны не повіл...”. 



“Міхал! Міхал! Міську мій!”, - заволал старый Гусак: “Так мі сї 

цне было за тобом, Міхалю...”, - втер лївом руком Данко вочи, а 

правом руком моцно обиял свого рідного сына, якого юж всїлїяко 

выцюльововала радостна стара мама.  
Так ся спіткали батько з сыном по двайцїт а п’ят лїт довгої розлукі… 

 

Цю історію розповів мені мій дідусь Влодик Гусак, уродженець села 

Кінське, яку він ще маленьким почув від свого батька Юзка. Історія 

розповідає про те, як відбулася зустріч мого прапрадіда Міхала Гусака 

зі своїм батьком Данком після довгої вимушеної служби в армії, після 

довгих двадцяти п’яти років… Оповідку написано говором с. Кінське 

(який вдалося максимально можливо реконструювати на основі 

наукових праць та ще живих мовців Кінського та сусідніх сіл). 

      Максим  РАВЛЮК 

Примітка: Друкується з передачею фонетики розмовної мови 

         села Кінське. 

 

Про автора: 

Максим Равлюк народився у 1996 році у Львові. Його родові 

корені у лемківському селі Кінське, Березівського повіту, Підкар-
патського воєводства, звідки походить його дідусь. 

Закінчив Львівський політехнічний інститут за спеціальністю 

«Комп’ютерні технології». Працює розробником програмного 

забезпечення. Член ГО «Молода Лемківщина». 

Серйозно цікавиться історією Лемківщини, зокрема, села 

Кінське. У колі його зацікавлень дослідження лемківської мови. 

Одне з них публікується у цьому Календарі (стор. 110-111). 

Є активним дописувачем газети «Наше слово» (найбільше видання 
української меншини у Польщі). 

 

 

  

 



СПІВПРАЦЯ В ІМ`Я АНТОНИЧІВ 

У 1927 році у с. Бортятин парафію отримав Василь Антонич – 

отець-лемко, який за десятиліття свого душпастирства назавжди 

змінив історію маленького галицького села. У будинку плебанії, в 

якому він мешкав з родиною зараз функціонує Музей-садиба родини 

Антоничів – філія Львівського музею історії релігії. Музей відкрито 

25 жовтня 2009 року до 100-річчя від дня народження відомого 

українського поета Богдана-Ігоря Антонича. Завданням музею є 

колекціонування, дослідження та збереженням пам'яток матеріаль-

ної і духовної культури, поширення знань про історико-культурну 
спадщину регіону. 

Вже з першого дня склалася плідна співпраця Музею з Все-

українським товариством «Лемківщина» (ВУТЛ), його Львівською 

обласною організацією (ЛОО), Фундацією дослідження Лемків-

щини. Урочистість відкриття Музею доповнювали неповторні 

лемківські пісні у виконанні хору «Лемковина», чудовий конферанс 

Богдана Пастуха. Відтоді щорічні святкування дня народження 

Богдана-Ігоря Антонича у жовтні місяці супроводжуються співом 
«Лемковини».  

На початку 2013 р. у Музеї відбулася дуже цікава зустріч –

«Музейна вітальня «Періодичні видання лемків», серед гостей якої 

були представники ЛОО «Лемківщина». Голова організації Степан 

Майкович ознайомив присутніх з її діяльністю, подарував музеєві 

чудові фотографії, зроблені у с. Новиця, під час святкування 90-ої 

річниці від дня народження Б.-І. Антонича. А ще від лемківського 
товариства музей отримав у дарунок  цифровий проектор та екран.  

Приємним сюрпризом для усіх стала поява у залі відомої 

української співачки, голови СФУЛО Софії Федини, яка розпочала 

свій виступ «Колядою» Б.-І. Антонича. Молоде покоління лемків-

науковців представило глядачам дві презентації: Богдан Сиванич 

розповів про Юліана Тарновича, який у 1934-39 рр. видавав газету 

«Наш лемко»; Тарас Радь презентував довоєнну періодику лемків. 

Ольга Кровицька – старший науковий співробітник Інституту 

Українознавства ім. І. Крип`якевича АНУ,  розповіла про періодику, 

у якій друкувався Б.-І. Антонич.  Лемківський етнограф, історик і 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0


громадський діяч Іван Красовський передав у фонди музею багато 
своїх книг про Лемківщину.  

У 2014 році ми познайомились з талановитою лемкинею 

Наталею Криничанкою, яка була режисером концертної програми, 

присвяченої 105-ї річниці від дня народження Б.-І. Антонича та 

5-річчя створення музею. Відтоді у нас з нею було багато цікавих 

творчих зустрічей, опрацьовано кілька проектів. Цього разу у 

святкуваннях брали участь і районні осередки товариства 

«Лемківщина», зокрема, вокальний гурт «Майоран» з с. Свірж 

Перемишлянського району презентував відтворенням обряду 
лемківського весілля 

Цього ж року Музей отримав від ЛОО «Лемківщина» ще один, 

особливий дарунок – алею скульптур. Це унікальний комплекс із 

семи об'ємно-просторових дерев’яних композицій на теми поезій 

Богдана-Ігоря Антонича, які стосуються його дитячих років. Їх 

створили студенти  5 курсу кафедри художньої обробки дерева 

Львівської національної академії мистецтв під керівництвом 
старшого викладача Дарія Івановича Грабара.  

      Плідною для музею стала співпраця з Дитячою школою 

народних мистецтв, директоркою якої є лемкиня Галина 

Вихованська. Саме завдяки п. Галині та її заступниці Лілеї 

Квасениці наш виставковий зал красувався дитячими роботами, 

присвяченими 110 річниці від дня народження Б.-І. Антонича  

«Мистецькі візії Антонича». А ще, неодноразово ми бували на 

фестивалі «Лемківська писанка», який проводився у цій школі. 

 Цікавим і результативним є  наше знайомство з мисткинею, 

членом Національної спілки майстрів України та членкинею 

Фундації дослідження Лемківщини Марією Янко. Під її керів-

ництвом у музеї відбулося багато різноманітних майстер-класів, 

зокрема «Витинанка» і «Розмалюй великодню писанку». 5 січня 

2014 р. відбулося відкриття різдвяної виставки традиційних 

лемківських «павуків», живопису та графіки п. Марії під назвою  

«Народився Бог на санях…». Навесні цього ж року музейний 

виставковий зал красувався ще однією виставкою Марії Янко 

«Квітує українська земля», де було представлено понад двадцять її 

акварелей. Співпраця з пані Марією продовжилася й у Літній 



дитячій театрально-художній школі, де мисткиня навчала дітей 

малювати портрети і пейзажі, ці майстер-класи вилились у дитячу 

виставку «Кольоровий світ дитинства».  У 2019 році пані Марія 

брала участь у пленері, присвяченому 110 річниці від дня 

народження Богдана-Ігоря Антонича, результатом якого стало 

наповнення музейних фондів зразками сучасного мистецтва, 

зокрема, Марія Янко створила і подарувала 2 свої роботи «Богдан-
Ігор Антонич у Бортятині» та «Вид у с. Бортятин». 

У січні 2018 році у нас  проходила тематична виставка «Про 

Тебе, добрий Боже, мріє кожне людське серце», на якій 

презентовано вишивки мисткині Марти Кулинич-Новицької – 

учасниці Народного ансамблю пісні і танцю «Лемковина». Для 

огляду були представлені 24 іконокартини, вишиті художньою 

гладдю. Пані Марта приділяє велику увагу відтворенню автен-
тичного лемківського вишиття. 

У Музеї неодноразово відбувалися зустрічі з відомим лемків-

ським поетом, сценаристом, актором Богданом Пастухом.  Тут 

проходила презентація книги хресної мами Богдана – лемкині, 

учасниці Народного ансамблю пісні і танцю «Лемковина»  Ганни 

Волошинської. Збірка її поезій має промовисту назву «Одягнімось в 
любов». 

Діяльність музею не обмежується лише Бортятином. У 2019р. на 

37-й Лемківській ватрі у Ждині  демонструвалася пересувна 

виставка «Усоте прославляю буйноту життя. Життя і творчість 

Богдана-Ігоря Антонича». Тоді ж у Літературному шатрі на Лемко-

стріт відбулося ще одне дійство – тематична зустріч під назвою  

«Популяризація родини Антоничів через музейні заходи», яка 

познайомила слухачів з історією створення та діяльністю Музею-

садиби родини Антоничів.  Окрім цього відбулася презентація 

розмальовки «Кольоровий вірш Антонича» та два майстер-класи 

«Читаю і малюю поезію Антонича». Охочих вчитися малювати 

виявилося дуже багато.  Під впливом поезій Антонича діточки 

створили прекрасні роботи. Що не малюнок – то шедевр. По 

завершенні ватри наші працівники здійснили експедицію у село 

Новицю – село, де народився  поет. "В горах де ближче сонця, 

перший раз приглянувся небу", "... червоне сонце продають на 



ярмарку в Горлицях" – ці і ще багато інших, чудових рядків написав 
Богдан-Ігор Антонич про свою малу Батьківщину – Лемківщину. 

Щороку 6 липня разом з львів’янами збираємося на Янівському 

цвинтарі біля могили поета. Молитвою та поетичним словом 
вшановуємо його пам`ять. 

Співпраця тривалістю у 12 років дала свої результати. Щиро 

вдячні всім, хто допомагає Музею берегти пам’ять про видатного 

сина Лемківщини, всесвітньо відомого Поета Богдана-Ігора 

Антонича. 

  

Працівники музею в експе-

диції у с. Новиця на Лемків-

щині, біля пам`ятного знака 

Б.-І. Антоничу на місці, де 

стояла хата Антоничів. 

 

Майстер-клас від худож-

ниці Марії Янко для 

бортятинських діток.  

 

 

 
POST SCRIPTUM – ПІСЛЯ НАПИСАНОГО 

У 2018 р  Марія Янко передала музею у дар два автентичні 

лемківські жіночі костюми. Один, з села Лупків Сяноцького повіту 

на Лемківщині – особисто від себе, другий – від п. Марії Доброволь-

ської, яка народилася в Україні у лемківській родині, депортованій 

із с. Радоцина Горлицького повіту. Ці костюми є свідками страш-

ного лиха – депортації українців з Лемківщини. Їх, як найдорожче, 
як пам`ять, брали з собою люди, які назавжди покидали свої домівки. 



Пані Добровольська розповідала історію, пов`язану з цим 

костюмом: «Моя тета служила у священника. Його діти повтікали 

до Львова і там переховувалися, щоби їх не вивезли на Сибір. 

І кожної суботи тета носила їм продукти. Той священник казав: 

«Дитино, одягай костюм святковий і йди в нім. Бо якщо підеш в 

домашнім, звичнім, то тебе на кожнім кроці зупинять, а так, то ти 

виглядаєш як «чуженка», ніхто тебе не зачепить. Вона рік так носила 

харчі, і ніхто її не чіпав, бо здалека бачили, що то йде не львів’янка.. 
Тета називалася Ганна Ганчовська». 

Можливо, натхненна цим костюмом, п. Марія написала вірша про 

одяг своєї мами, який може слугувати своєрідним етнографічним 

документом про святкову лемківську жіночу ношу. До нього вона 

долучила тлумачний словничок, який пояснює призабуті назви 
згадуваних у вірші елементів вбрання. 
  

Моя мама 

Напроділ гарді зачесана 

Коса в хімлю закручена 

Чепец дрібно вистіганий 

На голові пов'язаний. 
 

Чело гладке, не зморщене 

Крас баршанком опасане 

Тебетівка з торічками  

Понад чепец зав’язана. 
 

Оплічатко вибілене  

На зап’ястях звишиване  

Біла криска гафтувана 

В Бардійові куповани. 
 

А на крисці червеніют 

Каждій жені душу гріют 

То пацюрки мальовани 

Аж в Горлицях куповани. 

 

Брушляк чорний із клапцями 

Баршанковий, вишиваний 

Пацюрками, блищаками 

До пояса з ґудзичками. 
 

Чорний кабат назбираний 

Так як карти наскладаний 

Басанунки вшилияки 

   Доокола спришивани. 
 

А запаска як писанка 

Кабат закриває 

З-під кабата ищи спідник 

З гафтом визирає. 
 

Стоїт жена приодіта 

Як намальована  

То лемкиня з Радоцини 

Моя рідна мама. 

            Марія  Добровольська 



 ТЛУМАЧНИЙ СЛОВНИЧОК 
Хімля – дерев`яне кільце,  на яке накручували волосся; 

Чепец – легкий чепчик, який одягали на хімлю з волоссям; 

Баршанок – чорний поясочок, яким пов`язували чоло; 

Тебетівка – хустка з торічками, яку пов`язували поверх чіпця; 

Оплічатко – блузка, яка має вишиття тільки на зап`ясті; 

Біла криска гафтована – комірець, який зав`язували навколо шиї; 

Пацюрки – коралі, які пов`язували поверх криски; 

Брушляк – сердачок (безрукавка); 

Клапці – «язички», нашиті внакладку внизу сердачка; 

Баршанковий – велюровий; 

Чорний кабат – плісерована спідниця; 

Басанунка – вишита або ткана стрічка різного призначення 

                   (нашивали на низ кабата, запаски, підкладали під коралі); 

Запаска – плісерований фартушок; 

Білий спідник з гафтом – спідник з гафтованим низом, який 

       вдягали під верхню чорну спідницю, з під якої виглядав гафт. 

 
Ольга ДЯДИНЧУК 

завідувачка Музею-садиби родини Антоничів 

с. Бортятин, липень 2021р. 

 

Примітка:  

 

 

  

Наглядну інформацію про терміни, наведені у тлу-

мачному словничку, можна отримати з розповіді 

св. п. Терези Кищак, записаної та виставленої на 
ЮТУБ п. Владеком Максимовичем: 

https://www.facebook.com/groups/9481179685757
71/permalink/3934709909916547/?sfnsn=mo 

 

https://www.facebook.com/groups/948117968575771/permalink/3934709909916547/?sfnsn=mo
https://www.facebook.com/groups/948117968575771/permalink/3934709909916547/?sfnsn=mo


   ЛЕМКИ БОРИСЛАВА 

Понад 75 років тому у Бориславі оселилося багато лемківських 

сімей, депортованих у 1945-46 рр. з Горлицького та Короснянського 

повітів на Лемківщині. Більшість з них – колишні жителі сіл 

Ванівка, Красна, Чорноріки, Боднарівка, Вапенне, Мацина Велика 

та ін. Не дивно, що саме це місто стало їхньою другою домівкою, 

адже, крім землеробства, скотарства багато з них до виселення 

працювало на нафтопромислах. У Коросно був нафтопереробний 

завод, сировина на який подавалася по трубопроводу з Ванівки.  

Борислав  же з кінця XІX століття був відомий як один з найбільших 

нафтових центрів Європи – “Галицькою Каліфорнією”.  

У 1950-1960 роках із 40-тисячного населення Борислава майже 

10 тисяч становили лемки разом з їхніми дітьми та внуками, які 

народилися вже тут. Не легким був цей час для них. Не всі радо їх 

тут зустріли, проте вони гуртувалися, трималися разом і своєю 

зразковою працею, професійною майстерністю заслужили повагу 
жителів Борислава. 

Згодом багато з них стали керівниками підприємств, установ, 

педагогами, лікарями, інженерами, кваліфікованими спеціалістами. 

У їх числі Василь Беньо – директор алмазного, а потім фарфорового 

заводів, Володимир Мотовиляк – директор авторемзаводу, Яніна 

Начас – директор заводу «Сяйво», Володимир Начас – заступник 

начальника НГВУ «Бориславнафтогаз», Роман Сенько – заступник 

директора алмазного заводу, Орест Пиж – начальник УТТ, Ярослав 

Пиж – начальник газової контори, Ярослав Бодак – музикант, 

композитор, фольклорист, Андрій Спас – начальник відділу 

культури, Михайло Дзіндзьо – народний поет, збирач лемківського 

фольклору, журналіст, Ганна Драган – народна лемківська співачка, 

Володимир Мізик – директор меблевої фабрики, директори шкіл 

Михайло Желем, Іван Оршак, Іван Ванца та багато інших – всіх не 
перелічити. 

Бориславські лемки не тільки добре працювали, вони були 

прекрасними співаками, музикантами, жартівниками, поетами. 

Недарма, відомий львівський поет-лемко Василь Хомик разом з 

Ніною Фінкіною написали пісню «Лемківська столиця – то наш 

Борислав», де яскраво звучить як туга за рідним лемківським краєм, 

за рідними лісами, горами і потічками, так і гордість за нову малу 



батьківщину – за трудовий Борислав, який прийняв лемків у свою 
родину. 

Все ж, як би добре не складалась їх подальша доля, несправед-

ливість, жорстокість, з якою комуністичні режими Польщі і 

Радянського Союзу позбавила їх рідних домівок, прабатьківської 

землі, туга за рідним краєм ятрила їхні серця і душі. Щоб якось 

притамувати біль депортації, а головне, зберегти пам’ять про рідний 

край, не забути лемківські звичаї і традиції, не втратити унікальну 

мову, пісню, 24 травня 1990 року засновано Бориславське 

товариство «Лемківщина», яке стало одним із перших лемківських 
громадських об’єднань  Львівщини та України. 

Нелегко було організаторам на початках. Бюрократична 

радянська пропагандистська машина боялась нових демократичних 

віянь. Все ж, спільними зусиллями, на радість усій лемківській 

громаді, добилися свого – товариство отримало офіційний статус. 

Люди сприйняли цю непересічну подію як промінчик надії на 

відновлення справедливості, на вирішення багатьох лемківських 
життєвих проблем. 

Першим головою товариства був обраний Володимир 

Мотовиляк, Після нього цей відповідальний пост займали  Василь 

Колодійчик, Іван Ванца.  У травні 1995 року товариство очолила 

Яніна Начас, яка 25 років поспіль самовіддано служила нашій 

лемківській громаді. Завдяки вмінню об’єднати і згуртувати людей, 

наполегливістю у вирішенні насущних проблем вона здобула 

визнання та повагу громади та усіх жителів Борислава. Недарма її у 

товаристві ласкаво називають – «наша лемківська мама». У грудні 

2020 року новим головою товариства обрано Володимира Мізика, 

лемка з діда-прадіда, батьки, якого були вихідцями з Вапенного і 
Мацини Великої. 

Важливим гуртуючим та представницьким фактором у станов-

ленні товариства та його подальшій діяльності стала організація 

у 1990 році хору «Лемківська студенка». Першим керівником хору 

була заслужений працівник культури України Ніна Фінкіна, після 

неї – викладач школи мистецтв Остап Сальва, (який, нажаль, у 2017 

році відійшов у вічність), нині хором керує фаховий педагог, молода 
енергійна Світлана Шемеляк. 



За свою діяльність, хор виступав на Лемківських Ватрах у Ждині 

(Польща), фестивалях «Дзвони Лемківщини» у Монастириськах  та  

 «Гомін Лемківщини» у Зимній Воді, що біля Львова. Ми співали у 

Тернополі на Співочому полі, у Шевченківському гаю у Львові, у 

Івано-Франківську, Рожнятові, Самборі, Дрогобичі, Східниці, ну і, 

звичайно, ні одне свято у Бориславі не обходиться без участі нашої 
«Лемківської студенки». 

Всім нам запам’яталася хвилююча подорож у села Ванівка та 

Красна, куди ми були запрошені і співали Служби Божі у тамтешніх  

святинях – колишніх наших греко-католицьких церквах. Нас там 
дуже привітно і щиро зустріли. Це незабутні враження.  

«Лемківська студенка» - перші кроки становлення 

Церква 

у Красній 

Церква 

у Ванівці 



За всі роки через наш хор пройшло майже 80 співаків – вихідців 

із рідної лемківської землі, їх дітей та онуків, а також місцевих 

учасників, яким не байдужа лемківська пісня і лемківські звичаї. 

Значна частка наших хористів-початківців не знала музичної 

грамоти, не вміла читати ноти, але наполегливою працею згодом 

осягали професійного рівня. За свою багаторічну діяльність у 

популяризації лемківських пісень і традицій хору було присвоєно 
почесне звання «Народний», чим ми дуже пишаємося. 

А як не згадати нашого лемківського гумориста Миколу 

Прибило, який своїм веселим словом піднімав настрій аудиторії на 

кожній лемківській імпрезі. Доброго слова заслуговує Мартуся 
Ільєнко, яка є ведучою на багатьох наших концертах.  

Гордістю та окра-

сою товариства є 

молодіжний гурт 

«Червена ружа», 

який провадить та ж 

Світлана Шемеляк. 

Молоді, яскраві го-

лоси учасниць гурту 

зачарували багатьох 

слухачів і любителів 
лемківського співу. 

Вже більше 30-ти років пульсує життя лемківської громади у 

Бориславі, звучить лемківська пісня, чути лемківське слово. Немало 

зроблено за цей час, та не можемо почивати на лаврах, мусимо іти 
далі, гідно продовжувати справу наших попередників.  

      Володимир МІЗИК 

  Голова Бориславського товариства «Лемківщина» 

  

Ансамбль «Червена Ружа» 



ЗЕМЛЯ РОДИМА 

ЗУСТРІЧ ЧЕРЕЗ 60 РОКІВ! 

Пройшло чимало літ а з серця не виходять спогади про чарівний 

край, де я народилась, росла, де пройшли мої ранні дитячі роки. 

Дорога серцю Яблониця, що на Лемківщині, снилась, уявлялась 

мені, пригадувалась довгі роки після примусового виселення, але 

була завжди далекою і недосяжною. Осталась в іншій державі, куди 
доступ був неможливий. 

Якось у 60-х роках сестри Марія, Даниїла та Ніна були з 

гастролями у Польщі. Зателефонували нашому двоюрідному братові 

Лєшку, що жив біля Заршина і розповіли йому про бажання 

відвідати рідні місця. Він відгукнувся на їх просьбу, приїхав за ними 

до готелю своїм автом і повіз у Яблоницю.  Повернулися додому з 

неймовірними враженнями. Їх розповіді зродили у мені нестримне 

бажання побачити все на власні очі. Але зустрічі з дорогими мені 
місцями чекати довелося довго…  

У 1985 році несподівано помер мій чоловік і я залишилася сама з 

двома неповнолітніми дітьми. У «круті» 90-ті ми переїхала до Італії, 

де почали життя з нуля – працювали, вивчали мову, здобували 

освіту. Донька Роксолана успішно закінчила Римську академію 

мистецтв, син Тарас – Медичну академію у Мілані, а я – школу по 

вивченню італьяно. Згодом навіть друкувала статті про Україну у 

італомовному римському іммігрантському часописі «До світла». В 

Італії я стала щасливою бабусею п'ятьох онуків, яких виколисала, і 

лиш, коли наймолодша з них – Ганнуся пішла до школи, у 2005 році 
повернулась до Львова. 

Цього ж року разом з сестрою Марією поїхали у Ждиню на 

«Лемківську ватру». Враження від побаченого, усвідомлення, що 

стою на нашій лемківській землі, реальна можливість після довгої 

розлуки ступити на батьківське обійстя розбурхали у мені шквал 

емоцій. З Ждині пан Мар’ян Райтар – наш добрий знайомий зі 
Сянока, повіз нас у так жадану Яблоницю.  

Пройшло 60 років – ціле життя, але як добре, що мрії збуваються. 

Їдемо! Дорога між селами, поля, поточки, на обрії лісочки – 

мальовнича Лемківщина, де тепер живуть і господарюють поляки. 



В’їжджаємо у село! Здається, зліва хата де жила Татова сестра тітка 

Одорка. Тої злопам’ятної весни 1945-го її родина вид'їжджала 

пізніше від нас – «другим туром».  Ми їхали якнайшвидше, бо 

поляки могли вбити нашого батька кожної години, адже на нього 

вже було кілька замахів. Він був свідомим українцем, у довоєнний 

період активно долучався до життя лемківської громади села,  в час 

німецької окупації його обрали солтисом. З встановленням нової 

польської влади був заарештований. Нещодавно його за великі 

гроші, зібрані родиною та односельцями, звільнили з тюрми у 

Березові під зобов’язання негайного виїзду в Україну. 

Справа завидніла церква, переобладнана у костел. Була неділя, 

йшла відправа, повно людей. Я попросила зупинитися, вийшла з 

авта і з досі незнаним хвилюванням попрямувала до храму. Крізь 

натовп стала пробиратися хоч трохи ближче до вівтаря… І бачу, 

бачу той вівтар, перед яким у березні 1937 року серед ночі мене, 

важко хвору, поспіхом хрестили, щоб не вмерла нехрещеною. 

Хресним батьком був «Хресний Нестор». Він, здається, був хресним 

для нас усіх п'ятьох сестер. Мешкав поблизу церкви, був столярем. 

Та і дружина його – наша Хресна, могла вшити на машинці 

«сукінóчку», а ще часом її трошки й вишити. Вдома переповідали, 

що тато хрестив мене без мами. Вона була ще дуже слабкою і 

хворою, та і факт, що новонароджене знову не хлопчик, а дівчинка, 

не додавало їй бадьорості. Батько в честь своєї матері хотів назвати 

мене Катериною, але мої дорогі Мамуся не бажали собі, щоб у селі 

звали мене «Каська». З перших же днів зверталися до мене: «Ірця, 

Іруся». Батько дуже спокійно, думаю, зовнішньо, віднісся до 

народження п'ятої донечки, жартував, що він «дамський майстер» і 

тепер як цар Микола ІІ також має п'ятьох дочок. Мої дорогі Батьки, 

я ніколи не мала підстави ображатися на Вас, я вас безмежно любила 
і люблю. 

З трудом пробираюся до переду, до престолу, до вівтаря, але 

марно – маса людей. Все не таке, як пам'ятала: без вишивок, люди 

всі чужі, холодні і суворі. Я не втрималась, голосно розридалася і 

чимдуж вибігла зі Святині. Чому тоді, у далекому 1945 році, для всіх 

нас так все перевернулось? 

Ледве заспокоїлася, але не надовго. Проїхали ще кілька десятків 

метрів до повороту, за яким зліва доріжка, що вела до школи, а далі 



якийсь горбок без конкретних обрисів. Невже то наше обійстя? 

Наша хата стояла на гірці і батька називали «Якоф з гірки». Хата 

була акуратно огороджена з усіх сторін штахетовим плотом. Я 

чекала – побачу сад, крислату яблуню, город, кущі бозу, за ними 

ясени і, накінець, височезну стару  липу а за нею вхід на подвір'я 

нашої дорогої хати під стріхою. 

Сьогодні до хати можна було добратися з будь-якого боку. 

Отямилася коли повернули на міст через річку і побачила «нашу 

фігуру». Так вона стоїть і досі прекрасна і вічна з написом: «В честь 

Божої Матері жертвує Тимотей і Катерина Байко. 1882 р.» Я аж 

скрикнула: «Стійте ми вже проїхали хату». Марія, що була зі мною, 
пам'ятала і розпізнавала все дуже мало. 

О, тут я вже не знала, що зі мною діється. Я гуділа і вила як 

сирена. Розвернули машину і опинились на подвір'ї тої найріднішої 

у світі хати. Пам'ятаю останні хвилини, як покидали її. Тато сказав 

усім нам стати на коліна перед образами, і усі вголос помолились 

перед невідомою дорогою. Я вперше в житті бачила як Тато 

витирали сльози. Перехрестив одвір’я вхідних дверей, поцілував 

його і ми всі вийшли. Мама ридали. З подвір'я одна за одною 

від'їжджали фіри зі 

скромним селянським 
пожитком. 

Тепер, дорогі Тату 

і Мамуню, мій час 

цілувати і одвір’я, і 

ріг хати, і двері. Я не 

могла стримати гір-

кого ридання. Рідний 

поріг до сіней завжди 

здавався таким висо-

ким, а нині він зовсім 

звичайний. Ось двері 

до кухні, через які 

утікали Татусь від поль-

ської а потім і росій-

ської партизанки. Піч, де горів вогонь перед тим, як Мама саджали 

на довжелезній дерев'яній лопаті хліб для випікання, 

Сестри Ірина (зліва)  та Марія  Байко 
на подвір'ї рідної хати. 

 Позаду них видно фігуру Матері Божої 



а перед Великоднем паски, а на Спаса великі лемківські пирóги, 

сформовані на великих листках капусти. Які ж то запахи розно-
силися по цілій хаті !... 

Вікна відкривали переважно влітку. У холодний сезон вони 

покривалися парою і були прекрасними мольбертами для 

малювання. Зазвичай це були малюнки красунь з великими гарними 

очима і розкішним волоссям. Інструментом для малювання слугував 

пальчик. 

Добре, що теперішній господар-поляк збудував собі на подвір'ї 

двоповерхову сучасну хату, а нашої старенької дорогої реліквії не 

зруйнував – навпаки, перекрив дах, підмалював зовні стіни. 

Пройшло ж вже 60 років!  За це я безмежно вдячна йому, бо змогла 

побачити тебе, мою стареньку, споруджену ще у дев’ятнадцятому 

столітті, казку дитинства. 

Крізь почуття і сльози, що лилися через край, я побачила на 

старій пристінній шафі для посуду шкіряну смужку, прибиту Татом, 

а може ще дідусем, за яку закладали рядочком ножі, щоб були 

недоступні на малечі. Від старого годинника залишились лише 

дірки від цвяхів – висів біля дверей, які вели до другої кімнати. В 

часі німецької окупації на шафі на центральному місті стояв великий 

Тризуб – на голубому картоні висотою сантиметрів 60 контур 

нашого Державного Герба, вишитий великими жовтими та інших 

кольорів блискучими коралями. Бракувало і Татового стола-бюрка з 
поличкою, де він зберігав документацію совтѝса. 

Бракувало наших українських ікон – Матері Божої, Святого 

Миколая, до яких ми малими так щиро молилися. Саме з того 

давнього образу Богоматері (90-ті роки ХІХ ст.) ми з сестрами 

зробили копії. Завдячуємо цьому тітці Галінці, яка залишилась у 

Польщі і зберегла його.  Висить і у мене в узголів'ї ця свята реліквія, 

намолена нашою численною родиною та предками, неустанно 
оберігає нас та допомагає. 

Важко було дивитися на роками бережені пам’яттю стіни – не 

вистачало до болю знайомих речей, рідних людей… Якась жінка 

скептично запитала мене по польськи: «Ти народилася в цьому домі 

і ти плачеш? Чого ти плачеш, за чим ти плачеш?» Їй не зрозуміти, 



що ніякий достаток ніколи не зможе замінити рідного скромного 
батьківського гнізда. Туга за ним вічна. 

Ми напилися води з рідної криниці, зірвали по кілька яблук з 

дерев, оглянули колишній город, сад, квітник. Все колись буяло, 

цвіло, плодоносило, було любовно доглянуте, а тепер потоптане, 
занехаяне. 

Навпроти нашого дому колишня хата-читальня, вона ж будинок 

Просвіти. Землю для будівництва подарував наш дід Тимотей. Тепер 

у ньому розміщено  торговий центр. Перед ним стоїть давня кам’яна 
фігура Матері Божої з написом на цоколі українською мовою. 

Забігла я до сусідів Йойків. Моя сестра Зеня товаришувала з їх 

дочкою Ґеньою.  Внуки вивезли її до мене на візочку – їй минув уже 

85-тий, все питала: «To Bajka córka? Która to, która to?» (Це Байка 

дочка? Котра це, котра  це?). А я пам'ятаю її гарною молодою 

дівчиною, до якої з сусіднього села Комброні ровером приїздив 

хлопець з букетом рож… Багато часу спливло з тих пір, річка 

Яблінка, яка розділяла наші господарства, вже не річка, а майже 
струмок, місток через який дуже простенький, символічний. 

 Ми ще раз поклонились свої батьківські оселі – колисці нас, 

п'ятьох сестер, нашій фігурі Матері Божої, старезній липі. Я обняла 

колись височенне дерево, яке міцно вкорінене у рідну лемківську 

землю. Жаль, що через наполовину обрізаний стовбур втратило 

свою колишню велич.  Ми маємо з ним багато спільних спогадів 
раннього дитинства, страхіть війни, вигнання з рідного дому. 

Як обіцяла собі, через рік знову відвідала незабутні місця в 

Яблониці. Сподіваюся, не востаннє. Біль і образа за насильне 

виселення з роками не притупилися, а, навпаки, посилилися і ятрять 
незагойною раною. 

       Ірина БАЙКО  

 

Про автора: Ірина Байко – наймолодша з п’яти дочок Якова та 

Магдалини Байко, народилася 11 березня 1937 року у селі Яблониця 

Польська. У 1958 році закінчила будівельний факультет Львівської 

Політехніки, працювала інженером-будівельником. 

  



ВІДЛУННЯ МИНУЛОГО 

Через пандемію коронавірусу призупинилось насичене життя 

громадської організації «Бощани» – вперше з часу її утворення у 

2005 році. У 2020-2021 роках не відбулася традиційна вереснева 

поїздка до Боська на кермеш – храмовий празник місцевої церкви 

Різдва Пресвятої Богородиці. Не служилася Святкова Літургія, яка 

збирала чисельних паломників з усіх куточків України, Польщі та 

зарубіжжя, де після 1945 року замешкали бощани і їх нащадки. 

Приходили також і нинішні мешканці села. Багато з них пам'ятає 

про свої українські корені. За минулі 15 років на святкуванні 
побувало понад 3 тис. осіб.  

За ці роки товариством зроблено багато добрих справ у тепер 

польському «Беско»: на пагорбі, де стояла церква, розчищено 

майданчик в контурах її фундаменту та частково викладено 

бруківкою, на місці престолу тепер височіє хрест, біля котрого 

служиться Літургія. На місці дзвіниці встановлено фігуру Матері 

Божої, епітафія під якою закликає нас не бути байдужими до минулого: 

«Бощан родино, ти обірвана струна, 

Що викликає болю клекіт. 

І просить Богородиця сумна 

І ми, нащадки в стороні далекій». 

О Маріє, Мати Божа, молись за нас, бощан, що спочивають на 

отчій землі. 

На цвинтарі, на горі за церквою, оновлено надгробні хрести, 

пам’ятники, на відомих місцях захоронення своїх близьких  

відновлено могили, поставлено нові хрести, оновлено пам’ятники 

священникам, які тут служили. Відновлено 55-ти ступеневі сходи  
від «цісарської дороги» на пагорб до церкви та  ін.  

Важливо, що налагоджено добрі стосунки з владою села, яка 

допомагала в роботах. Поновлено родинні (село було мішане) та 

сусідські зв’язки, старшні бощани навіть однокласників зустрічали. 

Місцеве керівництво робило все, щоб кожне наше перебування на 

рідній батьківській землі було незабутнім, залишало добрий слід в 

пам’яті і у відносинах між бощанами – поляками та українцями,  
теперішніми і колишніми. 



Такі відвідини особливо важливі для дітей і онуків, чиї діди та 

батьки понад 75 років тому не по своїй волі залишили споконвіку 

рідну Лемківщину. Якось війт Боська Маріуш Балабан (має 

українські корені, що безсумнівно впливає на наші взаємини) при 

зустрічі сказав: «Як ви цілий рік готуєтеся до поїздки в Босько,так 

ми цілий рік вас чекаємо». В різні роки жителі села разом з війтом 

побували на екскурсіях у Львові, Дрогобичі, Трускавці, Ралівці, на 
ватрі в Нагірному –  місцях теперішнього проживання бощан.  

Все ж 22 вересня 2021 року поєднало нас із Боськом – віртуально 

через інтернет. У цей день там відкривали пам’ятник жертвам 

ІІ світової війни. 10 вересня 1939 року в селі сталася трагедія – від 

куль німецьких загарбників загинуло 22 особи: 17 українців і 5 

поляків. Пізніше, в часи комуністичної влади в Польщі, щодо цього 

злочину виникало багато домислів, які мали ідеологічний відтінок. 

Події того трагічного дня описали у своїх книжках, не допускаючи 

сумніву у їх достовірності, польські письменники Броніслав 

Гаєвський та  Збіґнєв Бжозовський. У той же час спогади очевидців-

українців, родичів загиблих наводять багато деталей про атмосферу 

в селі 9-10 вересня, які не завжди узгоджуються з твердженням 
польських авторів. 

Українці – жертви трагедії, захоронені в братській могилі на 

українському цвинтарі. Там спочиває і один поляк, жінка якого була 

українкою. Силами ГО «Бощани» на могилі встановлено 

меморіальну таблицю з переліком прізвищ. Окремо впорядкована 

могила отця М. Величка, на якій поставлено новий пам’ятник. 

Поляки захоронені на польському цвинтарі біля костелу. 

Товариство задумало встановити на братській могилі пам’ятник. 

Поділилися цим із владою та виникли певні труднощі. Все ж влада 

підхопила ідею. Війт заявив, що це буде спільний пам’ятник всім 

бощанам –  жертвам війни де б вони не загинули. Пам’ятник постав 

у новому сквері перед будинком ґміни. Трохи збоку будинок 

колишньої української плебанії, на порозі котрої загинув отець 

Величко. На постаменті відсутня персоніфікована інформація про 

загиблих, однак ми знаємо – там і наші втрати і наш біль. 

Вписується в панораму місцевості озеленений схил гори по якій 

сходи ведуть до місця, де до 1953 року стояла церква. Фігури Матері 



Божої та Ісуса Христа на початку сходів реставровані в ході 

підготовчих робіт. Напис на постаменті фігури Божої Матері 

гласить: «поставлено 1911 року на доброчинні кошти офіровані 

бощанами, які працювали в Америці і виготовив скульптор 

Пирогович у Львові». Український цвинтар внесено до реєстру 

історичної спадщини місцевого значення. Ми вдячні з це. 

В селі збереглося чимало слідів співжиття двох народів 

починаючи з   XV ст. Документально про це свідчить люстраційні 

документи XV-XVI ст. Сяніцької землі, витяги актів судових справ, 

пізніше францисканської та йосифінської метрик, записи костельної 

хроніки. Збереглися топонімічні назви в селі. В кінці Грабині 

(дільниця села) стоїть хрест на могилі жертв епідемії середини XIX 

ст. з написом на двох мовах. Збереглися придорожні хрести. 

У 1936 р. році коли війтом був українець Павло Бобак насипали і 

урочисто відкрили (про це писала тогочасна преса) «копець» - 

земляний пагоб. Це єдиний в тодішній Польщі пам’ятний знак про 

закінчення земельної реформи в селі, зруйнований після війни: 

плином часом, природою і людьми. А жаль. 

Так 22 вересня 2020 р. стало знаковою подією в житті села, 

дотичною і до українського минулого. ГО «Бощани» були запрошені 
на відкриття пам’ятника, але на перешкоді стала пандемія. 

Відкриття було гарно організовано, проходило за участі 

державних осіб різного рівня, комбатантів та жителів села. 

Місцевий оркестр виконував траурні мелодії. Від різних організацій, 

у тому числі і від імені ГО «Бощани», було покладено квіти до 

пам’ятника. Нашу вимушену відсутність компенсувала присутність 

Голови об’єднання українців Сяніччини п. Мар’яна Райтара, який на 
наше прохання того дня приїхав у Босько .  

Церемонію відкриття транслювали через інтернет. Події того дня 

були детально висвітлені у квартальнику «Наше Беско», примірник 
якого передали в Україну 

А вже 2021 року на кермеш та першу річницю відкриття пам’ятника 

до Боська прибула делегація ГО «Бащани» у складі: Богдан Бобак 

(голова товариства), Ярослав Козак зі Львова (співорганізатор 

створення ГО) та Микола Кушнір (один із тих, хто трудився на 

церковній горі). З Сянока прибули священник Микола Костецький 



та Мар’ян Райтар. Разом із ксьонзом Анджеєм Гілем відслужили 

молебень біля фігури Матері Божої і Хреста. Після молебня 

пройщла церемонія покладання квітів. Поклали квіти і гості з 

України. На молебні були присутні, що приємно, біля 30 місцевих 

поляків. 

    * * * 

Як вже згадувалося, у Ралівці та навколишніх селах проживає 

немало бощан. По неділях вони приходять на Службу Божу до 

ралівської церкви, як говорять, до своєї церкви. Ці слова «своя 

церква» таять у собі глибинний зміст, бо вона є посестрою 
неіснуючої нині церкви у Босько… 

Під час виселення наші батьки зуміли забрати з собою церковне 

обладнання: іконостас, ікони, образи, фігури Матері Божої і Ісуса 

Христа, ангелів, павуки та дзвін. Весь цей скарб  разом з людьми, які 
їхали тим ешелоном, опинився у тодішніх Радловичах. 

Перед війною в селі почали будувати муровану церкву за 

проектом львівського архітектора Филевича, але завершити роботу 

не встигли. Бощани та місцеві жителі добились дозволу добудувати 

храм і обставили його привезеними речами. Збереглися знимки як 

бощанські столяри встановлюють іконостас,  покривають дах. Тож 

приходячи до цієї церкви, люди відчувають дух церкви Різдва 
Пресвятої Богородиці у Боську.  

Мирон ТЕПЛИЙ 

Біля монументу у Боську. 

Я. Козак, Б. Бобак, М. Кушнір 

о. М. Костецький та  кс. Анджей Гіль 

спільно правлять  Службу Божу 



КРАЙ МОЇХ ПРАЩУРІВ 

Серед мальовничих гір, між Ряшевом та 

Кросно, лежить справжній “український 

острів” – 9, оточених польськими, українських 

сіл. Серед них Бонарівка, літопис якої ведеться 

з 1439 р. Свою назву село отримало від імені засновника Бонара – 

боярина, управителя навколишніх маєтностей литовського князя 

Свидригайла. Тоді ж, у ті далекі часи, поселились тут чотири родини 

із поближньої Коростенки (тепер Красна): Качмарських, Лисків, 

Голодинських і Голеїв. Коли село розрослася до 40 госпо-дарств, 

громада побудувала власну церкву. 

Впродовж віків багато лихоліть пережили бонарів’яни – напади 

татар, епідемії, війни.  Великим тягарем для селян стала панщина. Її 

скасування у 1848 р. відкрило перед лемками нові можливості. 

Оскільки гірська земля маловрожайна, лемківські сім’ї багатодітні, 

місцевої промисловості практично не було, люди стали виїжджати 

на заробітки. З Бонарівки першими виїхали  до далекої Америки 

Добрянський Адам, Андрій Опарівський, Микола Синкович. Згодом 

там зібралося ціле земляцтво заробітчан з Бонарівки, Коростенки, 

Ванівки. Побудували свою церкву Покрови Пресвятої Богородиці, 

таку, яка була у рідній Бонарівці. Організатором  будівництва був 

Іван Качмарський. 

Звичним атрибутом лем-

ківського села того часу 

була корчма. Була вона і у 

Бонарівці. По всій Лемків-

шині пияцтво набувало 

масштабу соціального лиха. 

Не один чоловік пропив там 

своє поле. Боротьбу з цим 

злом очолило духовенство. 

У Бонарівці на той час 

священиком був Теодор 

Зрада. Він заснував товариство “Відродження” і дав клич “Церква 

ТРОХИ 

ІСТОРІЇ 



або корчма”. Відречення від горілки присягалось на Євангелії та 

засвідчувалось спеціальним свідоцтвом. Таке свідоцтво я знайшла 

серед старих документів моїх діда Богдана  та баби Любові 

Голодинських. Так і збанкрутувала корчма. Місію о. Зради 

продовжив священник Іван Мудрий. 

Незаперечна роль священників у становленні національної свідо-

мості бонарівчан, у їх культурному та господарському розвитку. 

У період між двома світовими війнами до розвитку села, його 

піднесення в культурно-освітніх та економічних сферах багато 

доклався сільський писар Василь Качмарський. З його ініціативи та 

клопотань у 1926 році засновано товариство “Сільський господар”, 

організовано бібліотеку, яка налічувала 70 книг на сільсько-

господарську тематику. Він створив господарсько-торгівельний 

кооператив “Згода”, заснував кредитну спілку ‘Ощадність”, коопе-

ратив “Молочарня”. Був одним із засновників організації “Луг”. 

Також ініціював будівництво широкої асфальтованої дороги в селі. 

У селі була Народна школа, читальня “Просвіти”, гурток “Союзу 

українок”, діяв театральний гурток, який вів Константин Лиско, 

церковний хор і бібліотеки при читальні та церкві. 



Перша моя поїздка до Бонарівки відбулася 

восени 17 листопада 2013 року. Я їхала з своїм 

дідом Богданом Голодинським в компанії 

дідового товариша Миколи Голея та його 

родини. Домашні розмови і розповіді про Бонарівку давали мені уяву 

про село, але було надзвичайно цікаво побачити все на власні очі. 

Перше, що вразило ще 

дорогою – надзвичайна краса 

тих місць: зелені гори, цілю-

ще повітря. Будоражило 

відчуття того, що я на землі 

своїх предків, щеміло серце 

при виді осиротілої церкви. 

Потім, повернувшись додо-

му, я всім говорила, що 

хотіла б там жити, повною 

мірою зрозуміла тугу людей, яких насильно вигнали з цього раю. 

Недарма родич Адам Голодинський  так гарно описав той край: 

“ Гарна була територія, особливо навесні, коли розцвітали 

сади…Весною, коли трударі приїздили в поле працювати, то їх 

першими вітали Божі птички жайворонки. Вони здіймалися над їх 

головами і щебетали свою пісню. 

…Дуже вже весело було коли жита колосили, … а між полями були 

широкі межі, трава не висока, але густа. Іду рано босоніж по такій 

межі, а на траві ще роса…Як то було добре…А роса холодна, 

скубоче ноги, а десь у сусіднім житі перепелиця пісню співає під-

пилип, під-пилип, а десь далі друга відповідає під-пили, пилип, а десь 

далі куріпка перебігла межу зі своїми діточками у сусіднє жито, а 

далі і зайчик вибіг з конюшини, став на задні ноги і дивиться на 

мене…А над головою безустанку  щебече жайворонок, а тут повіяв 

легенький вітерець, похилилися колосисті збіжжя, як хвилі на 

морі…Здається мені, що немає кращої краси як та, яку Бог дає 

людині бачити та чути…”. 

КРАСА 

ЛЕМКІВСЬКОГО 

КРАЮ  



 «Пригадую Бонарівку як чудове село 

положене в долині невеличкої річки між 

горами вкритими смерековими, ялиновими і 

сосновими лісами. На берегах річки і узбіччях розкинулися чепурні 

хати серед розлогих садів яблунь, черешень, слив, що ними 

гордилася кожна сільська садиба». 

«Бонарівка було село свідоме з усіх сіл і треба було його 

сполонізувати. Пам’ятаю добре, коли я ходив в 2 клас, а це було 1931 

році, то нас заставляли молитися по-польськи, а до того часу ми 

молилися по-українськи. В той час нам наші батьки не дозволяли іти 

в школу і написали до Львова до українських послів, ті приїхали до 

села і в Варшаві на сеймі підняли це питання . Так відновили 

українську мову в школі і молитву». 

«Із початком Другої світової війни порядки в селі змінюються. 

Чим ближче наближався фронт, тим більше ставало нападів на 

українські села. Бонарів’яни мали багато зброї, тому поляки часто 

не нападали, але більше почали переслідувати національно свідомих 

людей». 

«Квітень 1945 року…Останнє освячення паски на рідній 

Лемківщині…Час, щоб підготуватися до виїзду і усвідомити те, що 

їх чекай така нелегка, далека дорога у невідомість». 

* * * * *  

Переглядаючи ці спомини в мене склалося уявлення про 

Бонарівку як незламну фортецю, як осередок боротьби з  

чужинцями. Скільки було спроб її сполонізувати, змусити  

підкорятися. Цього так і не сталося. 

Інформація опрацьована з рукописів Адама Голодинського, 

Василя Качмарського,  Лесі Гой та власних досліджень. 

Анастасія КОРЖАК (Голодинська) 

 

Про автора: Анастасія Коржак народилася у 1992 році у селі 

Глибока Коломийського району Івано-Франківської області. 

Закінчила факультет іноземних мов Прикарпатського НУ. Живе 

у Івано-Франківську. Працює вчителем англійської мови. 

СПОМИНИ 

ПРО БОНАРІВКУ 



ПОЕЗІЯ 

РОМАН ВАРХОЛ 

Представляти Романа Вархола читачам Лемківського Календаря 

потреби нема. Він людина відома, можна сказати, харизматична. 

Про таких кажуть: «народився з пером у руці». Зовсім недавно – 

24 грудня 2021 року, панові Роману виповнилося 65 і наш Календар 

на той рік помістив статтю-вітання, в якій стисло повідано про його 
творчий доробок, про джерела, з яких черпає натхнення. 

Зараз поет завершив роботу над книгою «Слово перво-

престольне». Це 1500 віршів, написаних мовою горян Нижнього 

Бескиду Західних Карпат. Оскільки автор творить в жанрі 

мініатюри, книга, очевидно, не буде ваговитим фоліантом, але буде 

вагомим вкладом у царину лемківської та загальноукраїнської 
культури. 

Нижче подаємо невеличку добірку віршів з цієї книги. Хочемо 

налаштувати читача на серйозну роботу, оскільки улюбленим 

стилем творчості поета є метафора*. Пряме сприйняття такого 

тексту не дає розуміння про що йде мова. Тут треба відчути образ 

реальності, який послужив канвою для написання вірша. Деякі вірші 

легко даються для розуміння, інші потребують часу та вдумливості, 

треті видаються неприступною фортецею, яку треба штурмувати 
зброєю знань та глибинним аналізом. 

Читайте, думайте, відкривайте… 

        Редактор 

 

* Мета́фора (з грец. — «перенесення») — художній засіб, який 

полягає у перенесенні ознак одного предмета чи явища на інший на 

основі їхньої схожості. Найбільш яскраво це демонструють так звані 

персоніфіковані метафори, які створюють ефект олюднення. 

Класичним прикладом стилю метафори є казка Івана Франка «Лис 

Микита». Пам’ятаєте з дитинства: «Лев, що цар є над звірами, пише 

листи з печатками …» 

  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0


  *** 

Тонкый лен мойого слова – 
то ліричных чарів шаты, 
вартувало бы каждому 
в них ся попарадувати: 
мышачому корольові, 
танечниці з Яблониці, 
а з Климківкы – хабальові, 
што го спрали не в Крениці. 
В тім убраню не закісно 
ані царствам, ні народам, 
як на «біс» сьпівают пісню 
з Лемківского краю родом. 

  *** 

Ані матір, ані отец 
не напишут до́ ня. 
Як причашчат тугу оцет, 
на Афоні дзвонят. 

Ярь подбає о городец 
і напасе коня, 
але матір, але отец 
не напишут до́ ня.  

  *** 

За гологрудов тов горов, 
за посполитов тов ріков 
хмары сідают на коров 
і поганяют їх піков. 

Метат перуны небо, 
ставит до кута землю. 
Жыван журавльом дыбат, 
закля синицю ємлю.  

Чорны балюют чары,  
чардаш і польку грают. 
Хмары як яничары 
пікы переберают. 



  *** 

Мав Кость фамільне срібло, 
корчмичков спадок карав, 
а віл в подерті гуні 
за нього господарив. 

Мав Кость фамільне срібло, 
посівав ним дорожкы, 
а свої половині 
жалував на піньчошкы. 

Мав Кость фамільне срібло 
і нагло стратив вчера, – 
а што ся притрафило, 
на тото шкода пера. 

  *** 

Різали-ся в карты 
на хлопску чуганю 
адепты муштарды 

і фаны дугану. 

  *** 

Гварит валет, же на балет 
юж положыв око. 
«Лебедине…» на приміті 
і козырной двійкы локон. 

  *** 

Гетьманьской гудец піпы, 
як злый загостив час, 
мериндю ждав од ріпы, 
бо натшче стадо пас. 

  *** 

Хто ні до шаблі, ні до плуга 
ся од колыскы не надає, 
тот губы зберат на Велию, 
а на ручничок з уцьов стає.    



  *** 

Так чекали Велиї 
соломняны улиї, 
же поснули як діти. 
Подме сплюхів будити. 

  *** 
   ВЕРШ ДЛЯ ПАНА 

   АНДРІЯ ТАВПАША 
Закваскы гірской чловек 

як медвід або тур 

заграды з путя змітат, 

штурмує з моста мур. 

Літує в жылах югас 

і переганят кров – 

отару рудру тоту, 

надхнену гайды гров, – 

бо верховиньска муза 

на славу гніздо в’є, 

а жырового туза 

козырна двійка б’є. 

  *** 

Оскільки частина слів лемківської мови мала не однакове 

тлумачення у різних регіонах Лемківщини, а також може бути 

незнайома частині читачів, подаємо їх нормативне значення в 

українській мові, використане автором відповідно до контексту: 

адепт 

віл  

гайда 

губи  

гудец  

дуган  

живан  

 

–  прихильник 

–  наймит 

–  сопілка 

–  гриби 

–  співець 

–  тютюн 

–  витівник, 

    хитрун 

 

літувати 

піпа  

рудрий 

спрати 

уця 

хабаль  

югас  

ярь  

 

–  жити 

–  файка 

–  рудий 

–  побити 

–  вівця 

–  ловелас 

–  пастух 

–  весна 
 



НЕЗАГОЙНА ТЕМА 

Минає 75 років відколи акцією «Вісла» Польща остаточно поста-

вила крапку на так званому «українському питанні». Ціною неймо-

вірних страждань понад шестисот тисяч своїх громадян, які 

споконвіків проживали на своїй, Богом даній землі, втілено давню 

імперську мрію польських шовіністичних провідників та їх 

прихильників. Тут особливий акцент ставимо на вище виділеному 

слові. Маємо на це право, бо Польща, подібно до Росії, фактично 

була континентальною колоніальною імперією, особливістю яких є не 

захоплення заморських територій, а поневолення сусідніх народів. 

Перше, до чого у подібному випадку вдаються загарбники – 

утвердження свого права на захоплені землі.  В хід пускаються 

шаблонні аргументи – династичні права тисячолітньої давності, 

цивілізаційна місія, теорії «єдиного народу», спільної історії і т.п., 

кінцевою метою яких є асиміляція поневолених народів, присвоєння 

їх історичного та культурного надбання. Все це повною мірою 

відчули на собі українці, зокрема й лемки. Такі ж стосунки Польща 

вибудовувала й з іншими своїми сусідами – литовцями, чехами. А 

от з німцями знаходила спільну мову – підтримувала їх  у 

завойовницьких акціях, взаємно користала з їх підтримки. Навіть 

після трагедії 1939-го року польські радикали нині найбільшим 

своїм ворогом вважають українців. 

Доказом реальності названих особливостей континентальних 

імперій може послужити Британія. Майже до середини ХХ століття її 

володіння розкинулися по всій Земній кулі. Колонізатори з гордістю 

говорили: «Над Британською імперією ніколи не заходить сонце». 

Нині її заморські території мізерні, а от поближня Північна Ірландія, 

не дивлячись на рішучі спроби здобути незалежність, мети не 

досягла. 

У зв’язку з сумним ювілеєм увазі читача пропонується тематична 

добірка праць відомих дослідників та спогадів жертв злочинної 

«Вісли». 

             Редактор 

  



ЗГУБА ЛЕМКІВЩИНИ ЯК ЗЛОЧИН ПРОТИ УКРАЇНСЬКОГО 

НАРОДУ ТА ПОЛЬСЬКОЇ ДЕРЖАВИ 

В історії українсько-польських відносин насильницьке виселення 

лемків з їх рідного краю у 1944-1947 рр., рівно ж як і несправедливе 

виселення з рідних сторін українців Надсяння і Холмщини 

виявилось найсумнішою сторінкою в багатовіковій взаємній боротьбі і 

співжитті обох народів. Для польської сторони теж глибокою раною 
відбилася депортація поляків із західних областей України. 

 Ще живуть покоління людей, для яких втрата батьківських 

сторін і досі гіркотить життєву долю і крає серце. Але не тільки це 

змушує нас повертатися думкою до тих кривавих 1944-1947 років і 
знову та знову ставити одні і ті ж питання: 

- чому не гасне туга за батьківським краєм? 

- що втратив український народ і чи виграла Польська держава 

від ліквідації української національної самобутності Лемківщини 
та інших сторін? 

- чому при так званому розв'язанні українсько-польського спору було 

поставлено знак рівності між державною і етнічною територіями? 

- чи справді до згуби Лемківщини причинилися ОУН і УПА? 

- чи жити лемкам як самобутньому субетносу, чи мають вони 
майбутнє? 

Як відомо, митарства сотень тисяч сімей формально були 

започатковані Угодою від 9 вересня 1944 р. між урядом УРСР і 

ПКНВ. Угода передбачала здійснити "добровільне" переселення 

українців з меж Польської держави в УРСР, а поляків і євреїв 

польського громадянства з УРСР в Польщу вже до кінця 1944 р. 

Проте, незважаючи на численні об'єктивні ворожі українському 

населенню чинники, що, здавалось, мали б підштовхувати виїзд 

українців з Польщі, Угода реалізовувалась аж до середини липня 

1946 р. І тим не менше, не дала бажаних результатів як для 

тодішнього польського керівництва, так, на жаль, і для так званого 

українського. З 700 тис. українців (за оцінками польських авторів), 

що опинилися західніше нового державного радянсько-польського 

кордону, в УРСР виїхало близько 483 тисяч, а близько 220 тисяч, за 
оцінками, продовжували залишатися на корінній території. 



І ось в головах і кабінетах власть імущих, не відомо, де раніше – 

в Москві чи Варшаві – народжується ще один злочинний план: з 

усією беззастережністю застосувати до нескорених українців 

збройну силу. Злочин, що згідно Угоди 9 вересня, враховуючи реалії 

Другої світової війни, мав моральні виміри, підносився на кілька 

величин і об'єктивно набирав кримінального характеру. Проти 

українців Закерзоння в один фокус збіглися імперські та 

шовіністичні інтереси ворожих державницьких та політико-
ідеологічних потуг. 

Москва не хотіла мати на майбутнє будь-якої української сили 

поза межами стлумленої Української РСР. Варшава комуністична у 

ліквідації українства в Польщі угледіла засіб завоювання на свій бік 

розбещеної шовінізмом ендецько-людовської опозиції і зміцнення, 
таким чином, власного становища. 

Польські комуністи у 1945 році підняли прапор побудови 

«раnstwа jеdnоlitegо» (монолітної, однонаціональної держави ред.), 

піднятий ще на початку століття Романом Дмовським, але вирішили 

досягти мети не шляхом асиміляції, а через вигнання українців з їх 
рідних країв. 

Звичайно, в тих умовах, коли великий сусід-диктатор на сході вів 

беззастережний наступ на збройне знищення бандерівського руху у 

західних областях України, не можна було очікувати якоїсь іншої 

політики з боку польського сателіта. СРСР, Польща, 

Чехословаччина творили у своєму ставленні до українського 

незалежницького руху одну ворожу силу.  

Сьогодні навіть важко собі уявити, як влада народу з великими 

визвольними традиціями (польського ред.) вже в середині XX ст. 

вдалася, до заборони греко-католицької церкви, обмеження 

діяльності православної автокефалії, обмеження громадських прав 

українців у питанні придбання землі за рахунок парцеляції великої 
власності та ін. 

В української людини така розправа з частиною її народу 

звичайно ж не може не викликати болю національної душі. 

Розуміється, розправи над Лемківщиною ми не пов'язуємо з 

державною приналежністю території. То питання іншого порядку. І 

хоч ми є послідовними прихильниками встановлення державних 



кордонів за національним характером території, все ж, необхідно 

враховувати, що при такому встановленні кожного разу вступають 

в дію й інші фактори: історична державна традиція, інтереси 

великих держав світу, взаємні поступки інтересами рівної якісної 
вимірюваності і т. ін. 

Метод розв'язання українського питання в Польщі 

оцінюється як злочинний не через те, що в 1944-1947 рр. до 

складу повоєнної Польщі було віднесено західні смуги 

української етнічної території з населенням приблизно 700 тис. 

українців, а через те, що було прийнято рішення найжорстокі-

шими методами ліквідувати національну своєрідність тої смуги.  

Тут ми повинні констатувати, що в масі своїй польське населення 

регіону у 1947 р. акції «Вісла» соромилося, осуджувло її. Оперативні 

донесення виконавців «Вісли» дуже часто сповнені скарг на 

польське місцеве населення, яке допомагало українцям в 

оформленні фальшивих документів, переховувало тих, хто ухилявся 

від виселення не лише українських сімей, але і всіх без  винятку 

мішаних родин. У великій мірі, отже, акція була також війною проти 
власної нації. 

В одному з листів на ім'я першого секретаря ЦК ППР Владислава 

Гомулки група поляків із Кросно закликали вождя припинити акцію, 

схаменутися: «Лемківщина робить пригноблююче враження 

величезного цвинтаря..., – писалося в листі, – Терор і варварство, з 

якими викинуто наших братів з відвічних і бідних, але ж ними 

укоханих садиб за те, що не записалися на виїзд, залишається в 

історії чорною плямою на нашій молодій робітничо-селянській 

республіці» (Зустрічі. Часопис студентів і молоді української 
інтелігенції. – Варшава, 1989. N 19 (1) С.154-155). 

Але держави як машини з власним інтересом та інстинктом 

самозбереження дуже часто не керуються інтересами народів. 

Демократичній думці важко збагнути логіку шовіністів, що, 

наприклад, однонаціональне «jеdnоlite Раnstwо» це більше 

досягнення, ніж існування поряд в одній державі двох чи кількох, чи 

й багатьох самобутніх етносів і їх оригінальних культур. Від цього 

не став вільним і сучасний світ. Інтереси держав не співпадали з 
волею народів, і та воля не раз душилася кривавим способом. 



Нам залишається відповісти на запитання, чи вдалося польському 

урядові реалізувати наміри організаторів акції «Вісла», досягти при 

її допомозі та засобом розсіяння українців їх повної асиміляції, 
полонізації? 

Відповідь очевидна. Українці в Польщі зберегли себе і не 

розпрощалися з надією на своє існування та розвиток українського 

національного життя в Польщі і в майбутньому. З свого боку 

думаємо, що це також в інтересах Польської держави. 

Разом з усіма українцями зберегла себе і лемківська етнографічна 

група. Найжорстокіше випробування, застосоване проти неї – 

розсіяння не вбило усвідомлення спільності батьківщини 

походження, усвідомлення приналежності до великого українського 

кореня і його культури, не зруйнувало неповторності лемківського 

менталітету, не загубило мови народу. 

Напрошується і ще одне запитання: чи вистачить у лемківської 

спільності сили в умовах існуючих внутріпольських реалій 

перенести частинку лемківського людського елементу, лемківської 

народної і професійної культури на землю батьків, наповнити 

історичну назву краю змістом, що дав би підстави сказати: 
Лемківщина відроджується. 

      Степан МАКАРЧУК 

Подано у скороченому виді. Повний текст за джерелом: 

http://www.vox-populi.com.ua/rubriki/istoria/lemkivsina 
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ЯВОЖНО 

Коли заходить мова про Акцію «Вісла», неминуче згадують 

страшливе слово «Явожно». Для людей, які у 1947 році стали 

жертвами цієї злочинної акції, Явожно стало символом неймо-

вірних знущань, нелюдського ставлення з боку Польської держави 

лише за те, що вони українці. Про страхіття цього концтабору 

написано немало і тут важко додати щось суттєве. Але за «фасадом» 

Явожно криються грані, які мало відомі широкому загалу… 

Коли 2015 року у Польщі до влади прийшла партія  PiS, на 

перший план її політики вийшла історична тематика. Особливу 

увагу приділили й тому, як саме цю історію трактувати. На жаль, 

нелегко вибудувані на той час польсько-українські стосунки зазнали 
кардинальної девальвації. 

Серед інших, каменем спотикання став вираз «польські 

концтабори», або – «польскі табори смерті», який набув широкого 

розповсюдження у зв’язку з вшануванням 70-ї річниці Голокосту. 

Без урахування можливих наслідків, іноземні видання вживали його 

як географічне поняття. Цього ж прорахунку допустився також і 

президент США Барак Обама. Дійсно, чимало нацистських таборів 

смерті (Освєнцім – Аушвіц, Треблінка та ін.) були розташовані на 

польській території, окупованій на той час Німеччиною. Те, що 

вираз, мимоволі, покладав на польське суспільство відповідальність 

за скоєні нацистами злочини, сумніву не підлягає. Винуватці 

вибачилися – конфлікт вичерпано. Тоді ж польський парламент 

ухвалив закон, який передбачав кримінальну відповідальність за 

вживання таких виразів. Справедливість перемогла – радіємо, але 
повернемося до невмолимої історії. 

Територія, на якій знаходився табір в Явожно, до початку Другої 

світової війни належала підприємству «Явожненські Копальні». 

15 червня 1943 року німці створили тут філію концентраційного 

табору Аушвіц (Освєнцім). Табір був оперезаний подвійним рядом 

колючого дроту під струмом високої напруги, окрім того, в огорожі 

було кілька цегляних охоронних веж з кулеметами та прожекторами 

на них. Від дороги Краків-Катовіце табір відгороджувала п'яти-

метрова стіна. Перед приходом Червоної Армії 17 січня 1945 року 

німці не знищили табір. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%88%D0%B2%D1%96%D1%86
https://uk.wikipedia.org/wiki/1945


Комуністичний уряд звільненої від загарбників Польщі 

використав нацистську спадщину для своїх «нагальних» потреб. 

На відміну від нацистських концтаборів, утворених переважно 

для тотального фізичного знищення окремих етнічних груп, 

основним призначенням «таборів праці» у повоєнній Польщі 

була ізоляція активних і потенційних противників режиму та їх 

економічна експлуатація. Найбільша кількість таких таборів, у 

т. ч. і Явожно, розміщувалась у південно-східній частині країни 

на території  Сілезії, що було зумовлене потребою у робочій 

силі в металургійній та вугледобувній промисловості. 

Репресивна система працювала з розмахом – у 1944-1947 рр. в 

Польщі було утворено 1255 концтаборів і 227 в’язниць, в яких 

утримували майже 200 тис. осіб. Рішення про використання 

Явожно як транзитного табору для депортованих на по-німецькі 

землі українців, запідозрених у зв’язках з ОУН та УПА, 

прийнято 23 квітня 1947 р. Концтабір належав до 1-ї категорії 

режимності, де утримували найбільш небезпечних для існуючої 

влади «злочинців». Тут могло перебувати до 4,5 тис. осіб. 

З початком операції «Вісла» «табір праці» у Явожно запрацював 

на повну потужність. За даними Українського архіву у Варшаві, в 

концтаборі Явожно 1947 р. було ув’язнено 3 873 особи, з них 2 781 

українець (у т. ч. 823 жінки, кільканадцять дітей, 22 греко-като-

лицьких та 5 православних священиків). За 1947–1949 рр., внаслідок 

важкої праці, голоду, хвороб, тортур в концтаборі померло понад 

160 в’язнів-українців. Їх ховали неподалік у лісі. Поховання 

відбувались без священика, на могилах не ставили хрестів. 

Концтабір існував до березня 1949 р., коли звільнили більшість 

в’язнів. Вони отримали спеціальні посвідчення, що, начебто, були 

звільнені з арештів. При цьому підписували зобов’язання ніколи 

навіть не згадувати про Явожно. Дотепер українці, колишні в’язні 

концтабору, не отримали правової та моральної реабілітації та 

визнання їх жертвами репресій. Чому, що на заваді? Спільність 

погляду на «українську проблему» тодішніх і теперішніх очільників 
польської держави? 

Над воротами концтабору у Освєцімі, у якому нацисти знищили 

понад 1,5 млн. людей, був напис: «Arbeit macht frei», що у перекладі з 



німецької дослівно означає «Праця робить вільним». Над воротами 

табору у Явожно значилося: «Centralny Oboz Pracy – Jaworzno» – 

українською «Центральий табір праці – Явожно». Щось спорід-

неного є у цих написах. А перед війною була «Береза Картузька»1… 

То ж, може, термін «Польський концтабір» у відповідному контексті 

все-таки має право на існування?  

 У 1998 році президенти України і Польщі відкрили у 

Явожно монумент. Відтоді щорічно на почату осені біля нього 

відбуваються урочистості у пам’ять жертв концтабору. 2012 року 

у складі української делегації був Федір Лабик – голова 

Калуської міської громадської організації ВУТ «Лемківщина». 

Додому він привіз три капсули з землею, взятою на місці 

поховання замучених в’язнів концтабору. Через чотири роки на 

новому міському кладовищі Калуша, поруч із похованням 

вояків УПА, постав скромний обеліск 

    Федір ЛАБИК, Андрій ТАВПАШ 

  

                                                           
1 Бере́за-Карту́зька — концентраційний табір, створений польською владою 

у 1934 році в місті Береза-Картузька на Берестейщині як місце позасудового 

інтернування супротивників режиму. Більшість ув’язнених становили свідомі 

українці, серед них - Тарас Бульба-Боровець та Роман Шухевич. 

Напис на плиті пам'ятника 

 
Фото Олександра Лабика 



 «ВІСЛА» НА ДОЛИНІ 

Минало два роки з часу закінчення війни. Як і для всієї 

Лемківщини, для села Долина вони не були спокійними. Більшу 

частину її мешканців депортували на схід. Залишилися лише змішані 

українсько-польські родини, родини, які перенесли метрики 

хрещення до костела, та кілька українських родин, які чудом 

залишилися тут. Натомість, у селі осіли поляки, переважно 

переселенці з територій на схід від лінії Керзона. Потужними 

силами регулярної армії та інших військових формувань в регіоні 

була нейтралізована активність УПА. Здавалося, що у зранений 

край, хай і під недремним оком УБ (Уряду Безпеки), поволі 

вертається спокій і мир. Але так лише здавалося. Як надалі 

розвивалися події довідуємося з розповіді пана Івана Терефенка. 

Ранок 28 квітня 1947 року. Як звичайно, о 6-й годині я вийшов з 

дому і пішов до Сянока  на Фабрику Вагонів, де працював. Службове 

посвідчення з вклеєною фотографією, яке завжди мав при собі, 

служило перепусткою для пересування по околицях. Зближалася 

обідна перерва, коли мене покликали до Дирекції. Діловита 

секретарка повідомила, щоби я зібрав свої речі і йшов додому, бо 
наше село виселяють. 

Зібравши свої нехитрі пожитки, я торами побрів додому. Стояла 

чудова погода, кругом зеленіли лани збіжжя, яке вже піднялося до 

колін, легкий вітерець котив ними розлогі хвилі. Все було так 

прекрасно, а в голові роїлися невеселі, тривожні думки. Невдовзі я 

підійшов до села. Перше що побачив — солдата з кулеметом біля 
церкви. 

Вдома застав метушню — рідні виносили на подвір'я домашні 

речі, відбирали в дорогу найнеобхідніше і ладували на фірманку 

Мирка, який працював на залізниці і не був включений у списки на 

виселення. Те, що не брали з собою, в основному меблі, залишали 

під опіку сусідові поляку Ґурці, бо вірили, що скоро повернемося. 

Перед вечором, супроводжувані конвоєм, ми поїхали  на залізничну 

станцію у Старому Загірїۥ, де був “пункт заладовчий”. З собою ми 

забрали 2 ліжка, стіл, 4 крісла, посуд, одяг, харчі, які були в хаті, ще 

якісь домашні речі, а також корову і кілька курей. 



На площі перед станцією стояли намети, у яких ми могли 

переспати. Були тут сімїۥ з Загіряۥ, Заславяۥ та інших поближніх сіл. 

На станції ми пробули 2 чи 3 дні. Нам подали товарний потяг, і ми 

ладувалися по кілька сімей в один вагон. Худобу розміщали в 

окремих вагонах, але дехто з остраху, щоб дорогою щось не 

притрапилося, ладувався разом з нею. З нами були маленькі діти: 

моя однорічна сестра Оля, того ж віку Влодко Длуґош, Гирякова 

Юзя — 2 роки, та інші. Від незвичної ситуації діти плакали і це 

додавало подіям особливого драматизму. У складі потягу був 

окремий вагон для конвою, який мав нас супроводжувати в дорозі. 

Поки ми були на станції, функціонери УБ викликали багатьох 

молодих людей на переслуховування. З моїм вуйком Грицем 

Длуґошем “розмовляли” так, що ми чули його крики. 

По кількох днях “станційного життя” ми виїхали з Загіряۥ на захід. 

Дорогою переїздили через Освєнцім. Пізніше ми довідалися, що тут 

з транспортів відбирали людей до концтабору у Явожно. Казали 

(може хтось з конвоїрів проговорився), що списки на наш транспорт 

загубилися. Дорогою потяг не раз зупинявся на перегонах серед 

порослих буйною травою необроблених полів, ми виходили з 

вагонів і заготовляли свіжий корм для худоби. 

9 травня  ми прибули у Щецінек, а ще через два дні у Битув, де і 

вивантажилися. Так ми опинилися на “Землях одзисканих”, землях, 

які після закінчення війни відійшли від Німеччини до Польщі. 

Згідно припису, нас повинні були розселити розпорошено — по 2-3 

сімїۥ  на село, але чомусь більшість долинців скерували до оточеного 

лісами та озерами Лупавська, який за 15 км. від найближчої 

залізничної станції, та за три — від битого шляху. Тут вже жили дві 

польські родини, та дві родини, переселені з білоруського Побужжя. 

Ті останні знали українські пісні і гарно їх  виконували під 

акомпанемент гітари. Дуже любили співати “І шумить, і гуде…”. 

Були також і німці, переважно жінки і діти, яких місяців через три 

вивезли. Їхали з села на драбинястому возі і мали з собою лише 
підручні клунки. 

Нас поселили в хаті, яка не мала всіх дверей, не було жодних 

меблів, взагалі не було нічого. Все було пограбоване кашубами*, які 
жили в околиці. 



Для українців, переселених по акції “Вісла”, були впроваджені 

спеціальні перепустки, які обмежували наше пересування. Моя 

перепустка дозволяла заходити в ліс для виконання робіт, але піти 

на інше село я не мав права. Іноді я порушував цю умову. Мене двічі 

затримували і з строгими попередженнями у супроводі озброєних 

поліціянтів відводили додому. До нас відносилися, як до злочинців. 

Вночі попід вікнами ходили поляки і підслуховували, про що 
говориться в домі — так їх настроювали власті. 

Ми опинилися в чужій стороні без засобів для існування та 

елементарних соціальних умов. Не було школи, священника. 

Працювали в лісі на заготівлі деревини, за мізерну платню 

наймитували у польських сусідів. Вже пізніше нам стали надавати 

допомогу.  

Регулярно наїжджали функціонери УБ і забирали то одного, то 

другого на переслуховування до Битова. За самовільне повернення 

до рідного дому грозила тюрма, а то й концтабір Явожно. Все-таки 

Текля Шурин і Гиряк Янка наважилися з доньками вернутися на 

Долину. Там їх відразу арештував Сяніцький УБ і вони довший час 
перебували разом з дітьми у слідчій тюрмі. 

В “одзисканий рай” було виселено 10 долинських родин, разом 

38 осіб. Ще двоє долучилося пізніше (коло 1950 року) після 

звільнення з тюрми. Там ми багато років жили в атмосфері 
приниження і страху. 

* Кашуби — словяۥнська народість, що проживає на північному заході 

          Польщі.  

       

  

Іван ТЕРЕФЕНКО 



СМАК ДОЛІ 2 

Найперше до Михалова приіхало сімнадцет родин з-за Буга. 

Заняли они, має ся розуміти, найкращы господаркы, положены 

близко себе коло битой дорогы, но і найліпшы поля. Решта домів 

стояло два рокы пустком і жаден порядний громадянин бы ся ту не 

оселив, хыбаль жебы го привязали за ногу до угла. Нич в тім 

дивного, бо решта ґаздівок, розшмареных купками по великім 

лісистім хотарі з барз підлом піщаном земльом, была в руіні. 

Мешкальны колиси хыжы і господарскы забудуваня оголочено 

найперше з меблів і рільничых устаткувань; по них заберано вікна, 

двері, підлогы, повалы і вшытко што лем становило даяку 

будовельну чи опалову вартіст. Так то, з колиси понімецкых 
ґаздівок, остали ся лем оплаканы решткы. 

I втовды привезли ту шіст, може сім родин з Холмщыны, а 

кілканадцет днів пізнійше – тридцет родин з Фльоринкы. То тяжко, 

барз тяжко, та де там – неможливо словами оповісти, што нашы 

люде втовды чули, думали і потихіцькы собі бесідували, што ся в іх 

душах діяло. Прецін кождий тото знає, же як домового пса привяже 

ся до чужой буды, то на новім місци не буде ів довго, лем з підвитым 

хвостом буде сковычав і выв. Вільны люде называют то психічнім 

стресом і наказуют ся з такым звірятом обходити барз деликатно і 
оказувати му своє серце. 

А як приняли нас ту в Михалові в сорок семім люде розумны? 

Комуси, видно залежало на тім, жебы до нашого болю доляти іщи 

жовчу. Одже, не дост того, же несправедливо огваряно нас, же 

розпущано о нас неправдоподібні брехні, але офіцийно на зобранях 

перед нашым прибытьом до Михалова остерігано мешканців, же 

оселят ту на пів дикых лемків, котры то сут найгіршым племеном 

украіньского народу, і же тоты лемкы в карпатскых лісах грабували 

і мордували спокойных громадян, но і войско іх выімало по лісах і 

за кару ту іх оселят. I нич дивного, же по такых зобранях забужане 

однесли ся до нас барз ворожо (зрештом, гнеска тіж деякы з них 

ставляют ся до нас подібно) і спали з сокырами під головом, ден і 

ніч контролювали наш кождий крок, і были з нами (як то сами 

                                                           
2 Уривок з оповідання Семана Мадзеляна «Смак долі» з одно-

іменної збірки (видавництво «Наша загорода», Криниця, 2000 р.). 



повідают) “на воєнній стопі”. Лем мы о тім довго нич не знали і 

спали зме зо спокійным сумліньом. Аж по якысім часі забужане нам о 
тым оповіли. Прецін люде з людми мусят жыти, бо сут собі потрібны. 

Повідают вчены люде, же добродійством для чловека єст процес 

забываня прикрых подій. Але сут прикры справы, котрых чловек не 

в силі забыти і мусит з нима зыйти до гробу. Присмотрме ся такому 

образкови: в хыжы розпука, жаль, помер хтоси найближший — 

мати, няньо, брат, сестра, дітина. Біль то природний, звязаний зо 

смертьом, з неминучым. Так єст на цілім світі, так было і буде, покля 

існувати будут люде. Але мы зазнали і неприроднього болю. Одже, 

до труны забили юж остатній цвях, надышла хвилина оддати 

землиці тіло померлого, а ту неє де, бо нерозумны сусіде не пущают 

на цминтар, бо померлий інакше бесідував, інакше од них ся 

крестив. Хто быв свідком такых сцен, хто сам таке пережыв, не 

забуде того до гробовой дощкы. Же выникли такы болючы справы 

— не без вины ту католицкы польскы ксьондзы. То они пильнували, 

жебы не дай Боже, не забыли зме, одкаль мы і хто мы. То они зо 

своіх амбон метали на нас перуны “за одщепеньство, геретизм і 

схізму”, пригадуючы своім вірным гайдамаччыну, а на лекциях релігіі 
нашы діти слухали высцаны з пальця наклепы на наш східній обряд. 

Ой дивний тот світ, дивний. I хто бы собі подумав колиси, же 

немилосерна доля вышмарит фльоринчанів з іх прекрасного 

гірского села і змусит жыти ту, де сосны роснут в садах, олені ся 

пасут на загороді, дикы свині копают компері, роі комарів гучат ціле 

літо коло уха, а літо — не літо, і зима – не зима. Світ для них якбы 

ся выкопыртнув догоры ногами. Як на іронію до того, коли выйдете 

на каленицю в погідний ден, можете відіти, як го сьні, вершок 

найвыжшой горы в Карконошах – Сьнежку. А хыбаль лем зато, 

жебы іщы барже заболіло вас серце за страченыма Карпатами. А што 

бы было, якбы не рушали никого з місця, з Карпат, яка бы гнеска 

была Фльоринка, котру тівкы вікы будували єй родовиты жытелі? 
При гнесьній науці і техніці робили бы там фльоринчане чудеса.  

I ту, на новім місци, фльоринчане взяли ся за роботу – ремон-

тували, як могли і чым могли, призначены ім зруйнуваны хыжы і 

господарскы забудуваня. Ходили до богатых ґаздів на одробок, за 

хліб, компері, нанимали ся до роботы в лісах, жебы заробити піняз, 
бо юж такій світ, же без пінязя ніт хліба. 



Але не лем о хлібі фльоринчане думали. Незадовго по приізді 

засьпівали они в Михалові своє “Господи помилуй” – зорганізували 

церков. Дивна то была церков і нихто бы ся не досмотрив хоц 

маленькой архітектурной подобы до той, котру фльоринчане 

лишыли в рідным селі. Была в ній лем тота сама фльориньска 

атмосфера, коли ся люде до ньой зышли, но і званя – церков св. 

Михаіла, бо фльоринчане свою церков мусіли лишыти, але патрона 
свого взяли зо собом в незнаний світ і нихто не міг ім го одобрати. 

До невеликого поміщыня помедже стінами двох ґаздів – Ваня 

Канючка і Ваня Дубеця, бо то они офірували част свойой спільной 

хыжы для уряджыня місця духовых потреб мешканців Михалова і 

околиц. Отже, до того малого поміщыня зышли ся фльоринчане і 

повіли: ту буде наша церков. I так ся стало, і так єст до днес. 

Єст церков, але як же церков без дзвонів? Де взяти хоц єден, хоц 

невеличкій? Нашли на звалиску злому поранений війном як і они, 

постріляний в пятьох місцях. Нашли і принесли, завісили на 

штырьох телефонічнык стовпах, під стіном, ні – коло церкви, і 

назвали тото місце “дзвіницьом”, а маленьку комірчыну, што просто 

сіни, де священик переховує своі різы — “клебанійом”. Хто быв на 

першій одправі в тій церковці в сорок семім, тот ниґда того не забуде. 

Не забуде, і першых в тім селі сорок семого, Різдвяных свят. 

Церковця не помістила і половину люди, што ся ту зіхали з околиці 

на всеночне, котре, як звычай каже, одправляло ся в ночы. Было то 

не лем врочысте, як завсе на Лемковині, всеночне, было то штоси 

чародійне і неповторне, праві незрозуміле в гнесьніх часах і 

таємниче, як зо Шекспіра выняте, як з Сєнкевичовского “Quo vadis” 

перенесене. Лем, же з катакумбів першых християн не доходив 

жаден шелест, нихто не знав, же там сут люде. Натоміст з грубых 

мурів колишньой корчмы, якбы ся вырвало підхоплене і посилене 

стократно през тых, што стояли на дворі, понесло в темну ніч, 

рознесло по селі величаве “3 нами Бог, розуміте язици...”. Стояв ту 

Петро коло Ваня, Гриц на Миколая позерав, бо не віділи ся они іщы 

од Фльоринкы; стояли “явожникы”, котрых більше як по піврічнім 

вязненю звільнено “од кары і вины”, і котры выглядали як зняты з 

хреста. “Як там было нонашку?” Слова молитвы переплітали ся з 

нетерплячым пытаньом, як бы іх автор ся бояв, же нонашко зас му 

щезнут, як в черци... Але нонашко лем раменами порушыли, рекли 



лем “за што...” бо дальшы слова ім жаль в гыртани задусив, а слезы 

заляли очы. Грубы муры колишньой корчмы з обох боків насякали 
лемківскым теплом і запахом карпатской мірры і східнім словом. 

Минула перша зима. Хоц была она незвычайно легка і ласкава, то 

для нашых лемків была найтяжша зо вшыткых. В якых умовах мы 

єй прожыли, ліпше не споминати, бо і о чім ту бесідувати, коли в 
хыжы заміст вікон –дощкы, заміст пеца – будяке палениско. 

Зато весна сорок осмого пришла скоро, і юж в половині квітня 

можна было пасти худобу. Не было втовды жадных приморозків, а 

коли надышли нашы Великодны свята (третього мая) то вшытко вам 
так квитло і росло, як гнескы даде початком черця. 

Великден – хвилина, повна надіі на краще, ден перемога жытя над 

смертьом для скривдженых, выгнаных, терплячых, пониженых, 
огвареных – праздник над праздниками. 

Стає ден. Іщы ся мало видно в Михалові, а юж люде выходят з 

лісів і несут на плечах паскы, а в руках кошыкы зо всякым добром, 

на яке тяжко працювали в наймах. З далекых сел іхают лемкы 

фурманками, роверами, ідут пішкы, жебы, Боже заваруй, ани єдна 

родина не была на Великден без свяченины. Посередині подвірця 

яке належало двом ґаздім згромаджены люде коло невеликого 

креста, поставленого на столі; неє рускых ани украінців, неє 

православных ани унияків, сут лем люде, што бесідуют єдном 

бесідом, котрым дорога традиция іх предків, котры пришли ту на 

свій Великден, жебы ся найти. Ідут мовчазны в першій процесиі 

коло церкви на чужій землі, як церквом можна назвати тот крест 

серед подвіря. На самім переді іде повільным кроком найстарший 

ґазда з Михалова. Несе в своіх мозолистых руках вельку книжку, 

притискат єй до зруділой гуні, а його беззубны уста шепочут 
молитву, незнану нашым предкам: 

“Боже, чи видиш нашы слезы і наш біль, што єс нас так окрутні 

покарав, як мы од віків хвалили Імя Твоє і возносили святы храмы 
посеред гір! 

Чом єс позбавив нас святых місц, пересякненых потом нашых 
предків! 

Чым мы гіршы од другых люди, прецін выліпив єс нас з єдной глины! 

Де моя хыжа деревяна, повна тепла і радости. Боже, де моя 



прекрасна святыня, околена шыроколистныма яворами, де тамта 

херувимска музика трьох церковных дзвонів, в яку вслухували ся не 
лем мы, фльоринчане, але люде з Вафкы, Більцаревы і Брунар! 

Де тамтот Великден, Боже, направду святий і повный радости, 
одгороджений од гіршого світа мережком синіх гір! 

Боже, Боже... Нич юж не мам, лем тоту Євангелию правды, 
котрім вірний і буду вірным, аж до смерти! 

Так мі, Боже, допомож!” 

На “дзвіници” зачеберчав розбитий дзвін. Його голос вдер ся в 

розбиты людскы душы. Зачеберчав не з розпуком, а з надійом: радію 

в тот Великодний ден, же сте вшыткы пришли до мене, окаліченого, 

як і вы, же ся не встыдате, же сте окрадены, в обдертых гунях, з 

діравыма керпцями; радію, же сте продовжыли моє існуваня, а я 
продовжу ваше... 

1щы дзвін не скінчыв свойой бесіды-скаргы, як з людскых сердец 

вырвало ся “Христос воскрес із мертвых...” Позабыли на хвилинку 

знеможены люде о своій недолі — воскресна пісьня піднесла іх 
понад горе. 

I мали бы зме ся выречы той радости лем зато, же дахто 

нерозумний, хоц міцний, стрілят над нашыма головами зо свого 

бича? “Земличка зі сну збудилась, в трави, цвіти примаілась, звір і 

птиця веселится, миром Божім світ красится, мир дав людям Бог з 
небес...” 

Мир... Жебы тото слово набрало свойой вартости, жебы не было 

лем пустым чеберком, десяткы мілійонів Богу духа винных люди 

оддало жытя. Чи не хотіло ся жыти, наприклад, тым сто тисячам, 

што пішли на багнеты на Дукляньскім перевалі і там юж навікы 

остали? Ой, іщы як! Мир, Покуй, Пакс, Фріден — кричат цілы 

народы. Дост війны! Але іщы тепер люде вертают з военной 

поневіркы до своіх краін, цілуют своі довго не топтаны порогы і 

воздвигают з руін рідны гнізда. Лем мы, не мали той насолоды, той 

втіхи, як вшыткы іншы. Але в тій хвилині люде ту згромаджены о 

тым не думают, сьпівают “...покланяємося Твоєму тридневному 

воскресіню”. При тых словах едны падают на коліна, другы стоят, і 

зато тота містерия выглядат іщы краще; здає ся, тоты люде то гордий 

карпатскій ліс в якім вітер похылив лем декотры дерева, жебы своі 



вершкы зас звернути до чыстого неба. 

Розвиднило ся, зышло сонце, священик паскы юж давно 

посвятив, але люде зо свяченым ся не спішат домів, як то было в 

Фльоринці — поставали в купочкы, витают ся іменом Христовым і 
радят: 

– Но, а на Словаках лемкам нич не гварят. I сідят си на своім, як 
ся належыт. 

– Треба ся было старати, жебы нас прилучыли до Закарпатя. 

– Хто ся мав старати, як нашы лідеры іщы пред війном 

заложыли в Лабові комітет, і ся старали, жебы нас з 

Лемковины переселили деси... на Сибір. При палюнці сьпівали “Я 

Сибіру не боюся, Сибір тоже русская земля”. Но, а де Рим, а де 

Крим, воліли сьпівати “Над Сибіром сонце сходит, хлопці не 

внівайте”, бо ім ближший быв “чупчык кучерявий”, нич славний 
на цілу Украіну Кармелюк. 

– А, мі родина з Гамерикы прислала “Карпатску Русь”, і єст там 

написане, же нам поможут, же ся будут о нас старати, жебы 
нас вернули домів. 

– Юж ся они о нас постарают, як ся дотля старали! А помочы 

можут, чом бы ніт. Добрі ім за том вельком млаком писати, бо 

далеко сут од нашой біды. I вы, приятелю, вірите іщы ґазетам? 

Бо я юж не вірю. Перед війном мали зме добру Газету – 

львівского “Лемка” — то єй не хтіли чытати, лем редагували 

свою в Креници, тіж “Лемка”, і бортачыли в ній нашу бесіду: 

заміст хыжа, писали – дом, заміст няньо – тато, заміст улий – уль... 

– А вы, одкаль, приятелю? 

– Та, з Телича 

– А вы? 

– Зо Щавника... Злоцкого... з Фльоринкы... Білцаровы... зо 
Солотвин, з Бортного... Реґетова, з ... 

– Иой, Боже, гора з гором ся не зыйде... А ты одкаль єс ся взяв, 

Ваню? Не віділи зме ся юж “рускій місяц”, а докладні два рокы –
од фронту під Прагом. 

– За што зме воювали? 

– А чи я знам? Хыбаль не зато, жебы потім нам дахто копнув в 



оне... Ой, не зато! 

– Но, то што маме робити? 

– А нич поза тым, лем пазурами і зубами мусиме тримати ся 

свого і вірити, же тота нужда мине і даколи юж направду 

мудры люде подадут нам свою руку і вытягнут нас з той пекель-

ной топели. А дощку ратунку юж маме — в тій то церковці. Хто 
одыйде з нашой громады — не буде по нім ани сьліду! 

– Ой, та вам ту іщы пів біды, є вас гідні, зыйдете ся, по свойому 

побесідуєте, порадите єден другому, поскаржыте ся на недолю. 

Но, і найважнійше, мате свого єгомосьця, котрий вам в неєдній 

біді поможе – хоц бы добрым словом. А наш, як відів, же не буде 

мав з нас хісна, то лишыв як сироты, і пішов до міста одправ-

ляти по латині. Ей, жебы так його отец знав, кому буде служыв 
його сын, то бы му зламаного грайцара не дав на науку! 

–Та то, видите, вшытко залежыт од чловека, бо нашы 

єгомосьць нич о нас не знали по вьіселіню, але юж по місяци нас 

ту нашли. На тамтім горбку охрестили пару діти, што ся юж 

ту народили, а єдно з них пришло на світ в дорозі. Пак помогли 

нам выприятати тото грішне місце, посвятили го, і юж зме 

мали свій куток, де зме ся могли выплакати перед Богом і самы 
перед собом. Най ім даст Бог здоровля, най ім даст! 

Такы то были початкы, тодішны, нелегкы і неласкавы. Треба 

было обробити запущену землю і привернути ій родство, плідніст — 

жебы жыти, жебы існувати. Выдерали михалівчане по загоні 

довгорічным тлокам рілю, і сіяли зароблений в чужых люди хліб, 

орали чым могли — бычатами, коровами — і обтерали з чела піт. 

Ой, тяжка то была початково тота несвоя земля, оплетена сітком 
пырию і нерідко коренями дикых кряків. 

А яку гіркоту приходило ся нам ґывтати, бо де чловек не пішов, 

чи то до уряду, до млина, до склепу чи на колей, всяди лем ся чуло 

найгіршы бредні о нашім украіньскім народі. Така то была втовды 

мода, яку часто поперала преса, радіо, а пізнійше і телевізия. По 

такым, і цілком добрий сусід бочыв ся на чловека, а мы в його очах 

тратили авторитет, на якій чесно, уцтиво і сумлінно працювали зме 
довгы рокы. 

      Семан МАДЗЕЛЯН  

 



 ЗРИМИЙ БІЛЬ ПАМ’ЯТІ  

У Лемківському Календарі за 2021 рік на третій сторінці обкла-
динки поміщена графіка Марії Янко «Лемківська трагедія», яку, без 
сумніву, можна вважати вершиною 
символізму.  Одним рисунком мисткиня 
оповіла стільки, що у словесному виразі 
потребувало б цілої книжки. Правда, 
щоби прочитати «книжку» п. Марії 
недостатньо лише оптичного зору, 
потрібен ще й зір генетичний,  підси-
лений «окулярами» історичного знання, 
зір душі. Спілкуючись з авторкою, 
дійшов переконання, що ця робота 
творилась на рівні підсвідомості, що її 
рукою водила Вища Сила. 

Читачам Календаря пропонувалось 
вникнути у глибокий зміст рисунка, 
описати побачене і відчуте та надіслати 
опис до редакції. Кращий з описів планувалось помістити у 
Календарі наступного року, що і робимо. 

       Редактор 
 

Графіка Марії Янко “Лемківська трагедія” глибоко символічна. 
Через алегоричні образи дає зрозуміти весь масштаб лихоліття цієї 
етнічної спільноти. Картина має три часові виміри. 

Композиційним центром графіки є церква як символ духовного 
життя, символ віри. Саме церква була, є і буде основою всіх трьох 
вимірів часу. Тільки віра дала людям можливість пережити всі 
виклики долі. 

Над церквою зображено дві хмари. Біла хмара минулого як 
світле, мирне, стабільне життя до переселення. Образ чорної хмари 
як провісник  нещастя, тривоги, невідомості та лиха. 

У  минулому – це мирне життя, робота в полі, домівка, цінності, 
які набувались роками на Лемківщині. На полі ми бачимо криницю. 
Вода тут як мікрообраз життєдайної сили, очищення, відродження. 
Саме такими світлими тонами зображено центральну частину 
ілюстрації. 



Наступний вимір – це час катаклізму вигнання. Бачимо похилені 
хрести, чуємо дзвін, який сповіщає небезпеку. Дерево, як символ 
життя, охоплене полум’ям вогню. 

Великий дзвін у контексті виступає символом великого горя, яке 
насувається на Лемківщину. А маленький чоловічок, який стоїть на 
горі, на своїй рідній лемківській землі і дзвонить у дзвін, благаючи 
порятунку, символізує наскільки людина є беззахисною перед тими, 
хто породив зло, і у їх руках є просто іграшкою. Протиставленням 
слабкості, незахищеності чоловічка є його сила. Це сила дзвонити у 
величезний дзвін, сповіщати біду, сила людей пережити всі негаразди 
долі. 

Дзвін також стосується майбутнього і служить символом застере-
ження для наступних поколінь. 

Гнані полум’ям і люди, які ідуть з пожитками у невідомість, 
залишаючи домівки, землю предків, таку рідну та дорогу.  

Річка на шляху людей, як мінливість життя. Вода тече, прохо-
дять роки і ми ніколи не побачимо Лемківщини такою, як вона була 
колись 

Особливо увагу привертає образ колеса. Воно котиться дорогою, 
дорогою у майбутнє. Варто зауважити і мікрообраз білочки на 
колесі, яка намагається повернути його назад, немов стримує людей 
і не хоче відпускати їх у далеку дорогу на чужину. 

Дорога устелена колючою терниною. Це шлях людей у 
невідомість, у незвідане майбутнє. Їх страх  щодо теперішнього і 
майбутнього переданий темними кольорами. 

Саме завдяки символізму, системі образів та мікрообразів, 
глибокому підтексту Марія Янко донесла до нас трагедію 
лемківського народу. 

    Анастасія КОРЖАК (Голодинська) 

   м. Івано-Франківськ, родиме село Бонарівка 

 

Редакція Календаря сподівається, що цей допис спонукає наших 

читачів ще раз глянути на рисунок і глибше зрозуміти його. 

Можливо, хтось побачить щось більше або інакше, ніж Анастасія. 

  



НАУКОВІ РОЗВІДКИ 

ПРИРОДНІ БАГАТСТВА ЛЕМКІВЩИНИ 

Гори свідчать,  

що колись було тут море,  

а вони були його хвилями,  

але скам’яніли назавжди.  

Анатолій Ядловський 

Багатства Лемківщини – це вкриті віковими лісами живописні 

Бескиди з запашними полонинами (голями), швидкоплинними 

ріками, долинами, лугами, полями, які відвоювали собі місце на 
схилах гір, та їх надра. 

Серед цього розмаїття природи з давніх-давен особливе місце 

належало лісу, адже він постачав матеріал для будівництва житла, 

холодною зимою обігрівав домівки, був годувальником, базою ряду 

промислів. Заготівля деревини та її первинна переробка, сплав 

ріками для продажу, виготовлення гонтів, попелу для виробництва 

мила і фарб, випалювання деревного вугілля, виробництво 

терпентини (скипидару), каніфолі, витопка смол із соснових пнів, 

перегонка дьогтю були важливою галуззю економіки краю, давали 

працю значній частині населення. Деревина йшла на виготовлення 

меблів, хатнього начиння, різб’ярських виробів, сільськогоспо-
дарського реманенту тощо. 

У лісі збирали гриби, різноманітні ягоди (чорниці, малину, 

ожину, терки), горіхи, жолуді, бучину, плоди дичок яблуні та груші. 

Не забудьмо, що у лісах водилось багато різної дичини. Все це разом 

давало можливість щось заробляти та виживати у важкий період 

передновку, коли весною закінчувалися продовольчі запаси 

минулорічного урожаю. 

Після лісу другим даром гір був камінь і лемки добре знали його 

властивості. З берегів річок та потоків  видобували камінь для жорен 

та млинів. З цієї ж породи каменю робили точила, бруски для 

гостріння кіс (оселки, дурбаки) ножів. З пісковика виготовляли 

придорожні та надмогильні хрести, які нерідко були справжніми 

витворами мистецтва. У будівництві камінь використовували для  

фундаментів церков, рідше житлових приміщень, сходів. Нерідко 



зустрічаються так звані «чортові камені» – скелясті утворення, 

переважно пісковики, часто з вапняковими домішками, які стрімко 

здіймаються над оточуючим ландшафтом. Назвали їх так, бо за 

легендою, нібито, чорт їх ніс для знищення людей, але раптом 

задзвонив дзвін (за іншою версією – серед ночі, чи під ранок заспівав 

півень) і чорт кинув камінь там, де був на той час. 

Ґрунти на Лемківщині бідні, піщано-глинисті, тому не все тут 

добре родило, але при кропіткій праці можна було виростити 

непогані урожаї картоплі, вівса та інших культур. Добре ріс льон, 

що обумовило розвиток ткацтва. Непогано родили сади. Наявність 

сінокосів, пасовищ дозволяла займатись тваринництвом, в тому 

числі вівчарством, яке окрім молочних продуктів та м’яса давало 

вовну, з якої виготовляли сукно для верхнього одягу та головних 

уборів. Наявність садів, лісових та лугових медоносів сприяла 
розвитку бджолярства. 

 Річки також приносили користь. Вони крутили колеса млинів, 

були багаті на рибу, найціннішою з яких вважався пструг (форель). 

З лози, що росла по берегах та заплавах, плели різноманітні кошики, 

які широко використовувались у господарстві. Ось такий, чи не 

повний, перелік природних багатств Лемківщини, що знаходяться 

на поверхні. Господарську діяльність лемків добре висвітлено у 
монографії «Лемківщина» (1).  

Тепер загляньмо у надра Лемківщини. Колись на її місці шуміло 

широке і глибоке море, як частина величезного океану Тетіс. 

Змінювався клімат, протікали процеси формування осадових порід, 

які склали основу майбутніх гір. З початком крейдового періоду  

(145 млн. р. тому) почались процеси флішоутворення, тобто ритміч-

ного чергування піщаних і глинистих утворень. Ці процеси продов-

жувались майже до кінця палеогенового періоду (23 млн р. тому). 

Як наслідок, значна частина Карпат є флішовою. Гірські породи там 

складаються з перешарувань пісковиків, мергелів та сланців 
(лупаків).  

На початку неогенового періоду (22 млн. р. тому) відбулось 

підняття Карпат, яке триває донині. Породи зазнали деформацій та 

насування. Океан відступив, море збереглося місцями, де 

відкладались глинисто-соленосні породи. Вулканічна діяльність 



привела до утворення Вигорлатського хребта, що складений вулка-

нічними породами (андезитами і андезит-базальтами). Цей хребет 

частково охоплює словацьку і закарпатську частину Лемківщини. Є 

тут і родовища мармурових вапняків юрського віку, з яких вигото-

вляють плитку та крихту. Один з діючих кар’єрів знаходиться 

поблизу села Новоселиця на Закарпатті.  

На Лемківщині у незначній кількості видобували сіль. Відомо, 

що у Тиряві Сільній з XVI ст. працювала солеварня. Основні райони 

солевидобутку розташовані північніше за межами Лемківщини.   

Особливо багатий наш край на мінеральні води (щави), які у 

багатьох місцинах виходять на поверхню землі у вигляді джерел. Ці 

води характеризуються підвищеним вмістом різноманітних солей, 

газів, органічних компонентів, що в комплексі має цілющий вплив 

на людський організм. Найчастіше трапляються вуглекислі та 

сірководневі води. Нерідко можна натрапити і на боровини – грязі, 
що мають лікувальні властивості.  

Ще у XVІІІ ст. були помічені лікувальні властивості мінеральних 

джерел Криниці, яка від середини XІX ст. стала курортом. Нині це 

найвідоміший курорт Польщі. Окрім нього доволі популярними є 

мінеральні води Івоніча, Риманова-Здруй, Щавника, Висової та 

інших. Місцеві жителі з давніх-давен використовували їх у побуті та 
для лікування. 

З сивої давнини лемкам, як і усім прикарпатцям, відомий ще один 

підземний дар природи – нафта (ропа, скельна олія, кип’ячка). Деякі 

дослідники стверджують, що вже в другій половині XІІІ ст. у 

Галичині знали ропу (2).  Навіть одна з річок на Лемківщині має 

назву Ропа (притока Вислоку), а її верхів’я є найстаршим районом 

експлуатації нафтових родовищ. Височуючись на поверхню, вона 

мимоволі привертала увагу людей.   Поступово вияснилося, що вона 

має лікувальні властивості – гоїть рани. Відомості про ці властивості 
нафти є у публікації С. Фалімира, виданої в Кракові у 1534 році. 

З документів відомо, що Северин Бонар – староста м. Беч, 

шукаючи золото у с. Ропа натрапив на нафту. Збереглася інформація 

про спричинену блискавкою пожежу нафтового джерела біля м. 

Кросно у 1684 році. Відомо також, що в 1695 році із цього джерела 

селяни збирали нафту, яка плавала на воді. Використовували її не 



тільки для лікування, в т.ч. овець, а й для обробки шкір та 
просмолення деревини.  

Зацікавленість нафтою поступово росла. З часом почалася її 

переробка і першою продукцією стали мазі для змащування осей 

возів. Найбільшим центром постачання цієї продукції було село 

Лосє, що біля Горлиць. Звідси вона розвозилася по всій Австрії та 

експортувалася до сусідніх країн. Для цього використовувалися 

спеціально обладнані вози. Торгівців мазями називали мазярами. 

Нафтовий промисел зростав і у 1810 р. австрійський уряд визнавав 

нафту і супутній їй озокерит (гірський віск) як сировину, мінерал, 

що підлягає гірничій монополії, тобто одержання дозволу на їх 
видобуток. 

На початках нафту збирали на її виходах, а згодом стали рити 

неглибокі ями та колодязі. З часом глибина колодязів (шахт) сягала 

понад сто метрів, як приклад у с. Бібрка (Бубрка), де тепер 

знаходиться музей нафти ім. І. Лукасевича. Буріння свердловин 

почалось у другій половині ХІХ ст.  

Розгонка нафти відома здавна. На початку ХІХ ст. її переганяли, 

і легку (світлу) фракцію використовували для освітлення каганцями. 

Горлиці. Пам'ятник першому у світі 

гасовому  вуличному ліхтареві. 

Перша у світі гасова лампа 



У 1853 році у Львові в аптеці провізором Яном Зегом вперше у світі 

з нафти одержано очищений продукт (гас), а бляхарем Братковським 

виготовлено спеці-альну лампу, призначену для використання у 

побутових приміщеннях. Дуже швидко таке освітлення поширилося 

на увесь світ. Незабаром гасова лампа «вийшла на вулицю», 

започаткувавши вуличне освітлення. Перший у світі вуличний 

світильник з’явився у Горлицях. Про цю подію нагадує 

встановлений там пам’ятник. Впровадження гасового вуличного 
освітлення належить Ігнацію Лукасевичу (1854 р.).  

Гасове освітлення різко збільшило попит на нафту, що 

підштовхнуло розвиток технологій її перегонки. На Лемківщині 

перші нафтоперегінні заводи (рафінерії) збудував І. Лукасевич в 

Улашко-вичах та в Полянці. Обидва згоріли. Велика рафінерія 

повстала у Харківцях (1865 р.).  Під кінець ХІХ ст. важливим 

центром нафтовидобутку стало с. Ванівка (польск. Венґлювка), 

звідки нафта трубопроводом подавалася на переробку до Кросна. 

Ще у 1936 р. у Польщі знаходились в експлуатації 1291 нафтова 

свердловина.  За рік було видобуто 107890 тонн нафти та 131437 тис. 

м3 газу. Нафтогазову галузь обслуговувало понад 13800 робітників. 

У межах Лемківщини та пограничних до неї з півночі територій було 

відкрито понад п’ятдесят нафтових і газових родовищ. Більшість з 

них практично вичерпані. Родовища були відкриті у повітах 

Горлицькому, Ясельському, Кросненському, Сяноцькому та у 

районі Устрик.  В останні роки ознаки нафтогазоносності виявлено 

у Закарпатській Лемківщині, у межах Велико-Березнянського 

району. Потрібно додати, що Надсяння та Любачівщина також 
мають родовища нафти і газу.  
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 «ЛЕМ» – ТО НАШЕ РІДНЕ, ЧИ ЗАПОЗИЧЕНЕ?  

Слово «лем» у лемківській мові посідає особливе місце, оскільки 

саме від нього походить сучасна назва нашого етносу. У той же час 

нема переконливої ясності, як воно до неї потрапило. Думки з цього 

приводу різняться. Дехто стверджує1, що це слово прадавнє і є 

коренем, або часткою слів у багатьох слов’янських мовах, інші 

дотримуються концепції запозичення. Ця стаття є спробою 

дослідити, як було насправді. 

Одна з найімовірніших версій походження лемків – вони 

спадкоємці білих хорватів, які у VI-VII століттях заселили Східні 

Карпати, а у ХІІІ-му мігрували на Балкани. Але хорвати нині слова 

«лем» не вживають. Це могло б означати, що у давньо-хорватській 

мові його не було, і прийшло воно у лемківську мову не від хорватів. 

Тоді звідки і як? 

Є дані, що слово «Лемко», як прізвисько, з’являється вперше на 

Мукачівщині у документах XIV-XVI ст.2, 3. У XVIІІ ст. засвідчена 

інша форма цієї назви – «Лемок»2,3 (у 1715 р. серед мешканців 

м. Хуст, а у 1775 р. у селах біля Виноградова), а також, як не дивно, 

поблизу Тернополя2, 3  у формі «Лемча». Ці найдавніші свідчення 
виступають поза територією, де широко вживали «лем». 

За І. Красовським4 наприкінці XVIІІ ст. серед галицьких лемків 

тільки у двох селах Глодно (3 сім’ї) і Радошиці (2 сім’ї) носили 



прізвище Лемцьо. Вже у пізніші часи з’явилось багато прізвищ, які, 

очевидно, пов’язані з «лем» як наприклад: Лемкін, Лемковський, 
Лемик, Лемчак, Лемочко та інші. 

Зважаючи на появу численних назв від кореня «лем», передовсім 

на південь від Карпат, на думку деяких авторів2, 3 це вказує на його 
словацьке походження. Таку можливість розглянемо нижче. 

Прийнято, і то правда, що назва «лемко» (на Закарпатті лемак) 

походить від загальновживаного слова «лем» у значенні «лише, 

тільки». Так прозвали горян їх сусіди долиняни. Давня самоназва 
лемків усіх регіонів – русини, руснаки5. 

Потрібно зазначити, що не всі ті, які «лемкають», є етнічними 

лемками. Для прикладу, вкажемо на деякі нелемківські райони 

Закарпаття та окремі гірські села Бойківщини, що у Львівській 

області. З другої сторони, потрібно вказати, що не всі, кого 
зараховують до лемків, лемкають.  

Лемківщина витягнутим клином, скерованим своїм вістрям на 

захід, розмежовує поляків  і словаків. Довжина межі з поляками 

становить понад 120 км., а зі словаками дещо менше. Розділені 

Карпатським хребтом, лемки завжди підтримували між собою тісні 

стосунки, незважаючи на існування в певні часи кордону між 

Словаччиною і Польщею. Зі сходу їхніми сусідами є бойки і 

надсянці. Надсянці слова «лем» не вживають, як і переважна 

частина бойків. Отже можливість запозичення слова «лем» потрібно 
шукати у словацькій або польській мовах. 

У словацькій мові знаходимо всього два поширених слова з 

коренем «lem»:  lem у значенні оторочка і lemovka – тясемка. Від цих 

слів «лем» не запозичиш. Частіше трапляється частка «len» – лиш, 

тільки. Вона може бути у кінці слова – malen (мав я тільки); на 

початку – lenša (ну), lenže (тільки, лиш); або перед ним у значеннях 

«тільки, все таки»: len vošiel (тільки увійшов), len požnal (все таки 

пізнав). Є ще одно цікаве слово «nielen» (не тільки), подібне до 
лемківського «не лем». 

 За значеннями лен і лем подібні, але за місцезнаходженням у 

словах і реченнях мають відмінності. Len у словацькій мові є 

часткою, а не прислівником, як у лемківській. Ця частка переважно 

виступає як несамостійна, тобто приєднується до слів, надаючи їм 



різних змістовних відтінків, що видно із наведених вище прикладів. 

Тому допускати пряме запозичення «лем» зі словацької мови 
необґрунтовано. 

У польській мові «lem» як частка часто вживається у функції 

закінчення. Це один із поширених способів утворення минулого 

часу. Лемківське «я хόдив, хόдив єм» польською буде chodziłem. 

Ось інші приклади: cofałem się – повертався (я, єм); korzystałem – 

користав, muviłem – говорив, omawiałem – обговорював, padałem – 

падав, starałem się – старався, umiesciłem – помістив, zоstawiłem – 
залишив, zrobiłem – зробив. 

Самостійно «lem» поляки не використовують, але один з відомих 

письменників мав прізвище Лем – Stanisław Lem.  «Łem» присутнє у 
деяких прізвищах, наприклад Łempicki. 

Отож, наше припущення. Майбутні лемки, бо раніше називалися 

русинами і руснаками, дразнили поляків їхнім все лем та лем. І це «лем» 

з часом пристало до них тільки в дещо іншій іпостасі (значенні) і не 

як закінчення дієслів, а як самостійна частина мови – прислівник. І 
ми маємо повне право ним користуватись. Лем би того хтілося. 

Вірте чи ні, але подібно, що наше «лем» ми запозичили, творчо 

переробили на свій лад, і оно тераз нам рідне. Це ще одна гіпотеза 

щодо лемків, і вона має право на життя. Можливо, майбутні наукові 
дослідження її підтвердять або спростують. 
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ЧИ УСІ ЛЕМКИ ЛЕМ–КАЛИ? 

Усім відомий факт, що назва «лемки» утворена від маленької 

частки «лем». Але, мабуть, у кожного, хто цікавиться лемками, 
немає відповіді на два запитання: 

1. Чи всі, хто вживає частку «лем», є лемками? 

2. Чи всі лемки вживають частку «лем»? 

Вивчивши чималу кількість мовознавчих та етнографічних 

праць, відповідь буде однозначною: «Ні, не всі лемки “лемкали”, а 

“лемкають” не лише лемки!», тому нижче пропоную до вашої уваги 

невеличке дослідження. 

На думку більшості мовознавців, слово «лем» у бесіді 

українських (руських/руснацьких/русинських) горян знаходить своє 

коріння в словацькій мові та її впливах. Вважаю це твердження 

справедливим, адже аналогічні частки («лен», «лєн», «лем», «лєм») 

вживаються саме в словацьких говорах. Інакше кажучи, лексема 

«лем» поширювалася в напрямку з півдня та заходу, витісняючи її 

попередній український відповідник. Підтвердженням цього є 

цікавий факт, що ще навіть у 1827 році Березька жупа (теперішня 

Мукачівщина) говорила не «лем» (як говорять тепер), а «лиш» – про 

це згадував місцевий житель Іван Фоґораші, зазначаючи, що 

тамтешніх русинів-українців названо «лишаками», на противагу 

жителям Пряшівщини – «лемакам». Експансія слова «лем», або ж 

словацького впливу, була настільки сильною, що на початку ХХ 

століття, у своїй праці «Знадоби до словаря южноруского», 

видатний український філолог та лікар Іван Верхратський серед 

бойків Турківщини зафіксував слово «лено», а в селі Либохора ще й 

форму «леме», виводячи їх із архаїчної частки «іно», котра нині 

широко вживається в усіх західноукраїнських діалектах. 

Підтвердити факт використання подібних форм на Турківщині 

трішки згодом зумів польський мовознавець Януш Ріґер, 

зафіксувавши лексему «лем» у своєму «Atlas gwar bojkowskich» в 

одному з бойківських сіл, що межує із Закарпаттям. Тут також 

вважаю за потрібне зазначити, що не лише в бойків Турківщини 

існують дивні форми частки «лем», адже й у самих лемків 

знаходимо щось подібне. Наприклад, І. Верхратський зазначає, що 



лемки в Словаччині також вживають форми «лєм», «лен», «лєн», 

«нем» та «нєм». Він же у своїй праці «Про говор галицких Лемків» 

фіксує форму «лен» у селі Вислік Великий і форму «нем» у селі 

Щавной (літ. Щавне), а дискутуючи про назву лемків етнограф та 

філолог В. Поль вказує, що у трьох будь-яких різних і максимально 

близьких селах над р. Ославою (перехідна лемківсько-бойківська 

етнографічна група) можуть водночас вживатися як форма «лем», 

так і «нем» та «леш» (останнє, мабуть, варіація слова «лиш»). Тобто 

слово «лем» у цих селах хоч і домінувало, проте не було єдино 

вживаним. Навіть більше: чимдалі на північ воно трапляється рідше 

й рідше, аж поки повністю не зникає з живої мови в селах довкола 

Сянока, де використовувалися лексеми «тілько», «но», «іно», «їно», 

«ено», «єно», «хіба», а слово «лем» затримувалося лише в піснях. 

Про це говорять «Atlas gwar bojkowskich» Я. Ріґера та «Atlas 

jezykowy dawnej Lemkowszczyzny» З. Штібера. Не вживалося воно й 

у селах, близьких до північних та східних околиць Риманова, а 

також у селах в околицях Коросна, так званої Замішанщини, де, 

згідно зі спогадами переселенців та працею І. Верхратського «Говор 

замішанців», використовувалися виключно лексеми «тілько», «ено» 

та «єно», рідше «ацы» та «яцы», аналогічні до тих, що вживаються 

в надсянсько-лемківських перехідних говорах Надсяння, зокрема в 
селі Павлокома, де домінували слова «тілько», «іно», «їно». 

Підбиваючи підсумки, констатую, що частка «лем» є відносно 

новим словом серед карпатських говірок і, розпочавши свою 

експансію на українсько-словацькому стику, набула такого 

широкого вжитку, що невпинно захоплювала все нові й нові 

території. Якби не злощасні депортації середини ХХ-го століття, 

цілком імовірно, що їй вдалося б охопити собою цілу Сяніччину, 

наблизившись до меж Надсяння, а також значну частину Західної 

Бойківщини, перетнувши річку Сян. Колись у неї вийшло витіснити 

з усієї Південної Лемківщини та з 80% території Північної 

Лемківщини слова «тілько» та «но» (разом із формами «іно», «їно», 

«ено», «єно»), а з деяких частин Закарпаття та Бойківщини – слово 

«лиш» (разом із формами «лише», «лишень») та «но» (разом із 

формами «іно», «їно», «ено», «єно»), причому на Закарпатті, 
ймовірно, експансія продовжується й нині. 

      Максим РАВЛЮК 



 

ФІЛАРЕТ КОЛЕССА І ЛЕМКІВЩИНА 

Минулого року відзначили 150 років від дня народження 

Філарета Михайловича Колесси – одного з найвизначніших 

представників української науки і культури першої половини ХХ 

століття, збирача і дослідника народного музичного фольклору, у 

тому числі Східної Галичини, Буковини, 
Закарпаття і Лемківщини. 

Народився він 17 липня 1871 року 

у с. Татарське Стрийського повіту в 

сім′ї священика. З дитинства прислу-

хався до народного співу та уважно 

приглядався до народних обрядів і 

звичаїв, навчився грати на скрипці. 

Закінчив з відзнакою Стрийську 

гімназію і поступив на філософський 

факультет Львівського університету, 

де вивчав українську і класичну 

філологію і одночасно почав 

займатись обробкою народних пісень. 

Листувався з М. Лисенком, який заохо-
чував його до збирання фольклору. 

Початок ХХ ст. був періодом 

бурхли-вого розвитку модерних течій в європейській фольк-

лористиці, чому сприяло винайдення фонографа. Колесса отримав 

від австрійського уряду річну стипендію для поповнення освіти за 

кордоном, яку використав для ознайомлення із звукозаписувальною 

технікою. У Відні та Берліні вивчав історію музики, застосування 

фонографа для лінгвістики. Повернувшись у Львів, отримав місце 

професора Львівської академічної гімназії. В той період опублікував 

одну із своїх кращих наукових праць – «Ритміка українських 

народних пісень». При підтримці Лесі Українки та її чоловіка 

Климента Квітки вирушив у експедицію на Полтавщину, щоб 

записати на фонограф думи від кобзарів, і згодом видав збірку 

«Мелодії українських народних дум». 

Філарет Колесса у період 
експедицій на Лемківщину 



Напередодні Першої світової війни здійснив кілька експедицій у 

різні райони Галичини. Особливо успішними були його експедиції в 

найзахіднішу українську територію – Лемківщину. З лемківським 

фольклором він уперше познайомився від лемківських студентів, що 

вчилися у Львівській духовній семінарії. Записав (перш за все, від 

майбутнього видатного оперного співака Модеста Менцінського) 

кілька десятків народних пісень, обробив їх для хорового виконання 

і у 1895 р. видав збірку «Лемківські співанки». У 1911 – 13 роках 

провів три експедиції на Лемківщину – повіти: Сяноцький (села 

Риманів, Дошно, Волтошова, Шкляри, Чистогорб, Яслиська Воля), 

Горлицький (Висова, Ганчова, Квятонь, Маластів, Пантна, Ропиця 

Руська, Устя Руське), Грибівський (Брунари, Ставіша) та 

Новосандецький (Андріївка та Поврозник). Там йому вдалось 

зібрати 544 пісні, з яких 186 записав на фонограф. Додавши до них 

свої попередні записи, упорядкував збірник, який через перешкоди, 

спричинені війною, вийшов друком лише 1929 р. під назвою 

«Народні пісні галицької Лемківщини». 

На той час збірник став найповнішим 

зібранням лемківського музичного 

фольклору (містив 820  мелодій) і, чи не 

єдиним, документальним свідченням 

високого рівня духовної культури 

народу, який згодом змусили покинути 
рідний край.  

Ґрунтовний аналіз майже тисячі 

мелодій привів його до висновку, що «в 

своїй основі … лемківський діалект 

виявляє тісний зв'язок і нероздільну 

єдність із західною групою українських 

музичних діалектів, як це найкраще показують мелодії обрядових 

пісень: колядок, весільних, обжинкових, а навіть собіткових, що 

основуються на загальнозвісних мотивах українських весільних 

пісень». Ніщо не може «розірвати єдності народу, тому що його 

об’єднує в одне ціле історична традиція, тисячолітня єдина культура 

та її плоди – багата мова, величава народна поезія і пісня» – так 

вважав засновник українського етнографічного музикознавства 
Філарет Колесса.  



Правда, він не заперечує у лемківському музичному діалекті й 

наявності впливів, головним чином словацьких, частково польських 

та угорських. Дослідник відвідав також тодішню «Угорську Русь» 

(сьогоднішня Закарпатська обл. і Пряшівщину  (Словаччина). Як 

результат, в Ужгороді у 1923 р. вийшли друком дві збірки хорових 

пісень «Руські народні пісні з Підкарпатської Русі». 

 Філарет Колесса активно працював у Науковому товаристві 

ім.Т. Г. Шевченка, був заступником голови Етнографічної комісії 

НТШ. Його обрали дійсним членом ВУАН 1929 р., а під кінець 

життя (помер у 1947 р.) очолював найвизначніші фольклорно- 

етнографічні установи у Західній Україні: інститут, кафедру та музей. 

Підсумком його багаторічної кропіткої праці є  підручник та антологія 

українського фольклору  «Українська усна словесність» – джерело 
пізнання культури наших предків. 

     Ольга ФЕДОРО з дому Кищак 

  

Одна із лемківських пісень в обробці Філарета Колесси 



НАРОД МІЙ Є ! 

Три чверті століття минулого з часу депортації українців 

Закерзоння. Нині це прийнято списувати на тоталітарні 

комуністичні режими повоєнної Польщі та СРСР, однак у цієї 

трагедії є більш глибокі корені. Вона стала практичною 

реалізацією давньої мрії польських еліт  про мононаціональну  

державу. Батьком цієї націоналістичної доктрини був Роман 

Дмовський (1864-1939) – один з найвпливовіших політичних 

діячів ХХ століття, класичний польський імперський шовініст-

великодержавник, політичний супротивник іншого  провідного 

діяча Йозефа Пілсудського. Однак, у основу цієї доктрини не 

закладався принцип суміщення кордонів майбутньої держави з 

автохтонною територією польського етносу. Навпаки, обриси 

цієї держави більш ніж удвічі перевершували її. Досягти моно-

національності у стислі терміни передбачалось  шляхом жорсткої 

асиміляції, а при потребі, і фізичного знищення співгромадян 

не польської національності. Ще у 20-ті роки минулого століття 

прем'єр-міністр Леопольд Скульський заявляв у сеймі що «за 50 літ 
навіть зі свічкою не знайдете у Польщі українця і білоруса». 

Здавалося, у 1947 році операцією «Вісла» Польща поставила 

крапку на українському питанні. Залишилось дочекатися коли 

розсіяний на поселеннях народ внаслідок цілеспрямованої 

асиміляційної політики зникне як самобутній етнос. Подібна 

участь чекала і тих хто опинився в Радянській Україні. Та не 

так сталося, як хотілося сильним світу цього. Не дивлячись на 

роки лихоліть, вигнанці зберегли пам'ять роду. Особливо 

яскраво це проявили лемки. Напевне, цьому сприяла особлива 

самобутність їх обрядової та фольклорної традиції, зумовлена 

специфічними умовами проживання у гірських теренах. 

Сьогодні світ захоплюється лемківськими піснями, рекон-

струкціями обрядових дійств, звичним явищем стали етно-

фестивалі – «Лемківські ватри», ведуться серйозні лемкознавчі 

дослідження. Лемківська тема є предметом уваги істориків, 

мистецтвознавців, студентських студій. Нижче подано стислу 
інформацію про кілька таких робіт. 

       РЕДАКТОР 

  



ГРАНІ ІСТОРІЇ ЛЕМКІВ 

7 травня 2021 р. у м. Львові на засіданні спеціалізованої вченої 

ради Інституту українознавства 

ім. І. Крип’якевича та Інституту 

народознавства НАН України відбувся 

захист докторської дисертації Ігоря 

Дмитровича Любчика «ЛЕМКІВЩИНА 

ТА ЛЕМКИ В НОВІТНІЙ ІСТОРІЇ ЦЕН-

ТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ: СУСПІЛЬНО-

ПОЛІТИЧНИЙ ДИСКУРС».  

У дисертації актуалізовано проб-
лему сприйняття Лемківщини і лемків 
як своєрідного архаїчного етнокуль-
турного ареалу на українсько-
польсько-словацькому пограниччі, що 
був тривалий час ізольований від 

українського державного масиву і перебував під асиміляційним 
тиском. Хронологічні межі праці охоплюють період від 1918–1923 
до 2013–2014 рр. Нині такі дослідження залишаються поза 
належною увагою української науки, натомість особливо актуальні 
у польській, словацькій та російській історіографіях.  

Головними напрямками дослідження І. Любчика є: 
Самоіденитифікація лемків-русинів; 
Формування україно-центричного вибору; 
Депортація автохтонного населення Лемківщини; 
Збереження етнічної самобутності в нових умовах проживання. 

Відзначено, що найтрагічнішим випробуванням для лемків у 
Польщі, яке стало своєрідною катастрофою новітньої доби, була їх 
депортація спочатку в УРСР у 1944–1946 рр., де вони опинилися 
серед свого народу, але не на своїй землі. Наступною акцією проти 
українства була операція «Вісла» у квітні – липні 1947 р., яка 
безпідставно у мирний час мала своїм завданням не тільки пере-
селити рештки лемківських родин, а це близько 30 тисяч осіб, а й 
затерти сліди їхнього національного образу. 

Реконструйовано чинники формування/деформування етнічної 
окремішності населення регіону і методику її утвердження як 
складову польського, словацького і російського політичного курсу. 



Вказано на доволі широкі можливості маніпулювання темою 
самоідентифікації лемків в умовах сьогодення. 

Наголошено, що наприкінці 1980-х рр. політика у країнах 
Центрально-Східної Європи, яка була пов’язана із «Оксамитовими 
подіями», сприяла пожвавленню суспільно-культурного життя та 
виникненню громадських організацій. Лемківська спільнота почала 
структуруватися в рамках громадських організацій, які представ-
ляли широку палітру освітньо-виховної, культурної, релігійної та 
соціально-економічної життєдіяльності.  

Відмічено, що останніми роками лемківська тематика помітно 
активізувалася, стала популярною, свідченням чого є появи музеїв, 
нових музичних колективів, фестивалів, будівництво лемківських 
церков. Натомість громади лемків залишається перед викликами 
етнічного самозбереження і протистояння негативним тенденціям.  

Вчений відзначає, що сьогодні ставлення до складних і неодно-
значних сторінок минулого та їх пам’яті кожна країна повинна 
визначати самостійно. В його основі мають бути неупереджені 
фахові висновки істориків, ґрунтовані на широкій документальній 
базі, неспростовані факти, позбавлені політичного впливу партій і 
громадських організацій. 

 

Для широкого загалу п. Ігор видав книжку «Лемківські долі: 
трагізм і пам’ять поколінь». (див. розділ Календаря Книжкові 
новинки). Книжка отримала високу оцінку читачів та відзначена 
обласною (Івано-Франківськ) премією імені Василя Стефаника в 
номінації науково-критична література (2021 р.).  

Цьому виданню передувала написана польською мовою книжка 
«Лемківщина наприкінці ХІХ – 30-х роках ХХ ст.: етнополітика та 
ідентичність». Видано її за кошти Міністерства культури і націо-
нальної спадщини Польщі. Передмову написав всесвітньо відомий 
словацький фольклорист академік НАН України Микола Мушинка. 
 

Довідка: Ігор Дмитрович Любчик – доцент кафедри українознавства та 
філософії Івано-Франківського національного медичного університету. 
Народився у 1979 р. в селі Липівка, там і проживає. Бабуся по мамі 
родом із с. Кам’яна Новосончівського повіту. 

Після війни у Липівці осіло багато лемків. З ініціативи І. Любчика 
тут встановлено і освячено пам’ятний знак депортованим. 

  



МУЗИЧНА ДНК ЕТНОСУ 

11 травня 2021 року у Національній музичній академії України   

імені П.І. Чайковського (м. Київ) відбувся захист дисертації 

Ольги Фабрики-Процької на 

здобуття наукового ступеня 

доктора мистецтвознавства на 

тему: «Народна музична 

культура лемків і русинів 

Карпатського регіону в 

контексті ідентифікаційних 

процесів ХХ – початку ХХІ 

століть». 

Сьогодні різноманітний 

музичний світ Карпатського 

пограниччя демонструє акту-

альність проблематики іден-

тичності країн і народів. Ця 

тенденція є природною реакцією 

на процеси глобалізації. Специ-

фіка ідентичності на пограниччі 

культур охоплює питання не 

лише культури і мистецтва, мови й релігії, а й політики та ідеології, 

бо офіційні кордони держав не завжди збігаються з етнічним чи 

субетнічним представництвом на конкретних географічних 

територіях. 

З початком ХХІ століття фольклор стає повноправною частиною 

сучасної культури, зокрема на концертній естраді, в репертуарі 

мистецьких колективів різних напрямків. Міжкордонне розташу-

вання Лемківщини зумовило те, що до загальноукраїнської основи 

фольклору лемків додались іноетнічні елементи – польські, 

словацькі, угорські, а подекуди й німецькі.  

 Розглядаючи культурні традиції лемків та русинів-українців 

Карпатського регіону, дисертантка поряд з інноваціями виявила й 

свого роду «генетичну» безперервність. 

У протистоянні наростаючій асиміляції саме буття фольклору, 

зокрема музичного, лемків України, Польщі та русинів-українців 

Словаччини нині виконує одну з найважливіших функцій їх 



національної ідентифікації. Календарно-обрядовий фольклор 

(колядки, щедрівки, гаївки, русальні та собіткові – купальські, 

обжинкові пісні) мов лакмусовий папір виявляє їх праетнічні корені. 

Важливим чинником національної ідентифікації поряд із 

пісенним фольклором залишається народно-інструментальна 

музика. Нині вона стає невід’ємним елементом різноманітних 

фестивалів. Народні музичні інструменти все частіше побутують у 

концертному виконавстві. Фольклорно-фестивальний рух, який 

стрімко розвиваєтся, сприяє вихованню національної свідомості 

молоді, процесу повноцінного представництва української культури 

у світовому інформаційному просторі. 

Дисертанка обґрунтовано доводить, що на початку ХХІ ст., 

незважаючи на трагічні сторінки історії, 

жорстоку депортацію з рідних земель, 

утиски, фінансові труднощі, лемки та 

русини Карпатського регіону, всупереч 

асиміляційним процесам зберегли свою 

ідентичність та етнокультурну єдність з 

українським народом саме завдяки 

музичному фольклору у всіх його 

проявах, який залишається вагомим 

фактором і каталізатором самоіден-

тифікації, важливою компонентою у 

скарбниці духовної культури України.  

Результати своїх дослідження Ольга 

Фабрика-Процька виклала у фундамен-

тальній монографії «Народна музична культура лемків і русинів 

карпатського регіону» 

 

Довідка: Ольга Романівна Фабрика-Процька  – доцентка кафедри 

музичної україністики та народно-інструментального мистецтва 

Навчально-наукового інституту мистецтва Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника. Авторка понад 

150 публікацій, у т. ч монографій «Пісенна культура лемків  

України» та «Народна музична культура лемків і русинів 

карпатського регіону». 

  



МОЛОДИМ ДОРОГА 

На юридичному факультеті Львівського національного універ-

ситету традиційно проводиться конкурс студентських наукових 

робіт імені Володимира Калиновича*. 

Серед представлених на конкурс у 

2020 році привертає увагу робота 

студентки Оксани Гузій «Історико-

правовий аналіз причин та передумов 

операції «Вісла», науковим керівни-

ком якої є доцент Христина Мико-
лаївна Моряк-Протопопова **. 

Дослідниця детально розглядає 

різні версії пояснення причин 

операцій, серед яких на сьогодні у 

Польщі офіційною є необхідність 

позбавлення матеріальної підтримки 

підрозділів УПА місцевим населен-

ням, Переконливими аргументами 

вона доводить її безпідставність та обґрунтовує висновок, що 
справжньою метою операції була моноетнічна польська держава. 

Головною цінністю роботи є знання, отримані студенткою у 

процесі роботи. Вони стануть своєрідною «вакциною» проти 

маніпуляцій, якими часто намагаються представити винними у 

трагічних сторінках польсько-українських стосунків виключно 
українців. 

 

* Калинович  Володимир Іванович  – український історик держави 

і права, багаторічний завідувач кафедри історії та теорії держави і права, 

декан юридичного факультету ЛНДУ ім. Івана Франка. 

** Відчувається чіткість постановки завдання науковим керів-

ником, яка небайдужа до теми дослідження. Не дивно – корінь її генеа-

логічного дерева у лемківській землі, у неіснуючому нині селі Радоцина. 
 

Довідка: Оксана Гузій – студенткою 3 курсу юридичного факуль-

тету ЛНДУ ім. Івана Франка. З шкільних років цікавитися історією 

України. Вибір теми дослідження зумовлений розповідями бабусі 
про насильницьке переселення. 



ЦЕРКВИ НА ЛЕМКІВЩИНІ. 

Археологічні розкопки в селі Трепча біля Сянока, виявили 
фундаменти двох церков і велике кладовище. До рук вчених 
потрапило багато знахідок, які проливають світло на обставини 
приходу християнства на ці терени та переконливо свідчать про його 
східне походження. У свою чергу це незаперечний доказ у суперечці 
між українськими та польськими політиками про первинну 
державну приналежність цих земель. Стає зрозуміло, що в період 
раннього середньовіччя вони належали до Київської Русі. 

В долинах Низького Бескиду церкви завжди були окрасою села 
Вони є дивовижним витвором народного зодчества. Тут будували 
різні святині, але всі типи церков мали спільні ознаки. Майже всі 
вони є тридільними. Їх завжди будували на видному підвищеному 
місці, посередині села розвернуті вівтарями до сходу. Здебільшого 
тут зустрічаються церкви західнолемківського типу. Найчастіше це 
дерев’яні будівлі, тридільні, зрубової конструкції, вівтар і нава 
накриті ламаними дахами, зазвичай без стелі. Бабинець прикривали 
стелею і над ним будували вежу. Дахи всіх трьох частин 
закінчувалися вежечками з опуклими банями. На кожній вежечці 
встановлювали кований хрест. Стіни церкви найчастіше оббивали 
гонтою.   

У долинах річок Ослави і Ославиці був поширений ославський 
тип церков. Будівля святині дерев’яна, зрубова, тридільна. Нава 
широка, що переважає величиною бабинець і вівтар, але не вища за 
них. Всі три частини накриті двосхилим дахом з одним спільним 
гребенем, на якому побудовані 3-4 невеликі вежечки з банями. 
Перед бабинцем часто прибудовували невеликий ганок. Вежу – 
дзвіниці ставили окремо, вона мала стовбурну конструкцію, обшиту 
дошками, накрита наметовим дахом, увінчана банею, подібна до 
вежички церкви. Святині цього типу збереглися в Турянську, а 
також в Команчі та Репеді. У долині Ослави і Ославиці, а також в 
гірській частині  ріки Вислоки є церкви середнього типу між 
ославським і західнолемківським. Вони дерев’яні, тридільні, 
зрубової конструкції, ззовні оббиті дошками. Тут найвища 
чотирикутна вежа над бабинцем,  накрита наметовим дахом і 
куполовидною банею, свідчить про вплив західного типу, проте дах 
з одним гребенем і з надбудованими вежичками нагадує ославський 
тип. Є припущення, що це найпізніша форма розвитку цього типу. 



Такі церкви  можна  побачити в Радошицях і Великому Вислоці. 
Подібна церква є і в Завадці Риманівській (вежа тут не над бабинцем, 
а над притвором). 

Після Другої світової війни (1945 – 1947 рр.) з території 
південно-східної Польщі, Лемківщини, за участі війська польського 
і НКВД було примусово виселено біля 500 тис. корінних жителів 
цього краю до радянської України та на західні землі Польщі. Разом 
з тим спалено багато сіл, зруйновано і знищено величезну кількість 
церков, цвинтарів, каплиць та ін.. У 1939 році тут налічувалося 
понад 500 святинь, з них більше 300 архітектурних пам’яток. На 
даний час  припинили своє існування  біля 160 церков, з них понад 
100 пам’яток. Характерно, що лише декілька пам’яток було знищено 
під час війни або внаслідок боїв  УПА з польським військом до 1949 
року, решту знищено в мирний час. 

Велика відповідальність перед 
майбутнім поколінням лежить на 
тодішній польській владі, яка 
потурала варварству, а часто й 
ініціювала знесення церковних 
споруд. Також ієрархія костелу 
недоброзичливо ставилася до 
православних і греко-католицьких 
церков, не докладала старань, щоб 
зберегти святині. Церкви часто 
розбирали на будівельний матеріал, 
або паливо. Деякі з них слугували 
як склади, що пришвид-шувало їх 
нищення. Прикладом такого 
варварства є греко–католицька 
церква святого Архистратига 
Михаїла в Ославиці, яку поляки 
спочатку використали, як кошару 
для овець, а в 1967 році святиню 

підірвали, каміння з неї використали на ремонт дороги. На 
Лемківщині зникло більше половини як православних, так і греко – 
католицьких церков.  

В теперішній Польщі Лемківські церкви і досі в небезпеці. Так 
у 2006 році в Команчі згоріла церква Покрови Божої Матері, в 

с. Ославиця, церква 
 Св. Архистратига Михаїла, 

1821 р. 



 

Мисцовій завалилася дзвіниця церкви, багато років в 
аварійному стані перебувала церква в Гировій, святиню в Дальовій 
ще донедавна  використовували як склад. З багатьох церков 
викрадено оригінальний цінний інвентар. Потрібно ще багато 
зусиль і чимало змін у ментальності громадян Польщі, щоб зберегти 
останні пам’ятки Лемківської культури. 

Завдяки зусиллям православної громади села Команчі та архієпи-
скопа Перемишльського Автокефальної Православної церкви у Польщі 

кир Адама, храм 
Покрови Божої Матері 
відбудовано у 2012 році. 

 У 2017 році на 
«Лемківській ватрі» у 
Ждині (Польща) був 
присутній Глава Укра-
їнської греко-католи-
цької церкви Верхов-
ний Архиєпископ 
Святослав. У неділю 16 
липня 1917 р. Блажен-
ніший Святослав в 
каплиці біля ватряного 
поля, відправив Літур-

гію і посвятив місце під будівництво церкви. 
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 ПЕРЕДНОВОК 

 Сьогодні мало хто знає це слово. Свого часу на Лемківщині, та і 

не тільки, воно означало важкий період року у житті значної частини 

селян. Це був час, коли запаси продуктів попереднього урожаю 

вичерпувалися, а новий ще не дозрів. Починався передновок на 

початку весни і тривав близько трьох місяців. Бідні сім'ї відчували 

його найбільш дошкульно, з нетерпінням чекали коли дозріють 

лісові ягоди, гриби. Споживали також кропиву та молоду лободу. 

Купити щось з продуктів не мали змоги через брак грошей. Коли 

зерно досягало молочної стиглості, діти ласували ним. Врожай 

дозрівав у половині липня, що знайшло відображення у приповідці 

«на Петра і хліба напекла». У час німецької окупації почали 

культивувати озимий ячмінь, який дозрівав на один місяць раніше 

ярого. Легше було тим, у кого були родичі в Америці чи Канаді і 

прислали гроші, одяг, харчі . 

Як же люди виживали? Можливість мали одну – брати у борг. 

Найбільш поширеною була селянська взаємодопомога. У передновок 

заможні господарі давали продукти бідним, а ті відпрацьовували у час 

сезонних робіт – косовиці, жнив, посівної. Інший шлях – брати 

«продуктовий чи грошовий кредит» у жида-корчмаря. Розрахо-

вувалися вигодуваним за літо поросям, телятком, грошима з прина-

гідного заробітку. Іноді траплялася трагедія – падіж закладеної за борг 

тварини. Тоді кредитор при підтримці поліції, суду міг забрати у 
боржника корову, коня, будівельний матеріал, а то й частку ґрунту. 

«Пригадую, як баба Таня розповідала про життя своєї родини у 

час передновку: «Боже, Боже, засадили бараболі а в льосі не 

залишилося ані однієї бульбини. Корова тільна, зерно скінчилося, 

діти голодні, старого врожаю вже нема, а нового ще нема. По 

сусідству жила родина Оссолінських, яка була заможною, мала багато 

поля, господарку. Стара Оссолінська, яка, очевидно, була доброю 

людиною, завжди кликала Бабу до себе, давала кошик-другий 

картоплі і мірку збіжжя, яке на жорнах мололося на муку, і тоді було 

чим «закропити душу», тобто поїсти. За це Баба завжди була вдячна 

цій родині і відробляли Оссолінським в полі – і весною, і в жнива»1. 

Особливо важкою стала ситуація під час німецької окупації. На 

господарства накладалися континґенти – побори зерна, картоплі, 

молока. Щоб стримати переробку зерна на муку, конфіскували жорнові 



камені. Всю худобу кульчикували*. Селянин не мав права продати 

чи спожити власну живність. За худобу німці розраховувалися 

спеціальними картками –  бецуґшайнами. На них, подібно поштовим 

маркам, наклеювалися талони, на  які можна було придбати тканини, 

одяг, взуття, що тоді були у великому дефіциті. З часом дошкульною 

стала примусова відправка людей на роботу до Німеччини. Відби-
рали молодих, здорових що спричиняло брак робочих рук на селі.  

Які ж фактори зумовлювали бідність сільського населення, 

зокрема, весняну продуктову кризу? Розглянемо найсуттєвіші з них. 

1. Грунти та кліматичні умови. 

 Земля у лемківських горах переважно малородюча, важка для 

обробітку – це суміш глини, піску і каміння. Основними 

культурами були картопля, овес, капуста, льон. Не раз важку працю 

селянина нищили грозові зливи, град.  

«Моя Баба розказувала, як тяжко треба було наробитися на полі. 

Працювали вручну, мотикою розбивали тяжку землю, засівали 

зерном, а колосочок у жнива був дуже убогим, тоненьким, 

картопля родила дуже дрібна. Збіжжя було недостатньо, щоб мати 
хліб до наступного врожаю і сім'я у передновок дуже бідувала».1 

«Земля наша камениста неуроджайна. Хочеш чловече, штоби 

зародила на вівсяний хліб і бандурку, мусиш добрі сой кістя 

наломати, покиль дашто з ньой видушиш. Не раз і тото град виб'є. 

Хліба на передновок треба докупити, а то не є откаль» 2. 

2. Малоземельність. 

Більшість селянських родин мали невеликі угіддя, а то і зовсім 

були безземельними. Це наслідок багатодітності та звичаєвого 

права. 5-6 дітей у лемківській родині були поширеним явищем, 10 і 

більше – також не рідкість. Коли помирав глава сім'ї, то його 

грунти ділились між синами. Дочці, яка виходила заміж, теж треба 

було дати віно. То ж само собою складалося так, що господарства 

дрібніли, навіть працьовитому господарю не було як розвинути 

справу. Соціальні умови не давали можливості скористатися 

прикладом німецького права, за яким вся господарка переходила 

до одного, як правило, старшого сина, інші отримували фахову 
освіту, дочок готували до майбутніх обов'язків матері та господині. 



3. Дискримінаційна ціна на сільськогосподарську продукцію. 

«Нещастьом для нас єст тото, што вшитко наше ґаздівске  барс 

потуняло. Давніше паця продав за 600 зол., а тепер жеби взяв 100 

зол. Фабричне стоїт г мірі, а наше 6 до10 разів туньше.  Так само з 

дирвами, худобов і кіньми. Вшитко барс тунє, а ту податки і 

асекурація, як за добрих часів. Презто, што  ґаздівске таке тунє, не 

є откаль взяти грошей не лем на одіж і обутя, але і на то, што 

найпрудше треба, то єст на камфіну і сіль. Не гварю о цукер, бо 

його наш чловек ціле життя не видит, хибаль як добрий чловек 
погостит гарбатов».  

4. Практична відсутність дорожньої мережі. 

«Барс ся нам дають во знаки кєпски дороги. Поїхавби ґазда на 

фурманку, на деякий заробок, а ту товди, як ся дашто трафит, або 

води велики, або болото и калюжи, або сніги завалят, што не годен 

ниґде рушитися. Або наклавби сой фуру дров ци запокрутив бельки 

і повюз, коли хотів до міста. Не годен, бо наши пути повибивани, 

потічки перетинали їх здовж и напівперек, а вода так повимивала, 

што лем шторцак при шторцаку. На такій дорозі, по таких камінях 

то лем ся псуют вози, коні підкови ломлять а чловеком підгоптує, 
што аж кольки дістає». 

5. Відсутність кооперації у виробництві та реалізації 

сільськогосподарської продукції. 

З середини 30-х років активізувалася діяльність освічених 

українців у зміні ситуації на селі. Переконливим прикладом стала 

кооперація у молочарстві, яку вінчало створення «Маслосоюзу». 

На жаль, ці позитивні процеси назавжди перервала війна. 
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СТОРІНКИ ІСТОРІЇ 

АПОСТОЛЬСЬКА АДМІНІСТРАЦІЯ ЛЕМКІВЩИНИ  

Лемківщиною називали західну частину Українських Карпат 

від притоки Сяну Ветлини на сході до ріки Дунаєць на заході. 

Українське плем’я лемків заселяло Бещади, Низький Бескид і 

Сандецькі Бескиди. Це була настільки етнографічно чиста 

українська територія, що можна було провести точний кордон між 

поляками та українцями. Південна частина Лемківщини, названа 

Пряшівщиною, належала до Чехословаччини, північна — до 

Польщі. Вузьким півостровом, завдовжки в 200 кілометрів, 

вклинювалася Лемківщина між поляками і словаками. 

Лемки міцно трималися своєї національності і не змішувалися 

з поляками, як це мало місце на Надсянні. Гірські околиці, 

маловрожайна земля не принаджували на Лемківщину польських 

поміщиків, тому й не було кому силовими методами змушувати 

українців переходити на римо-католицький обряд і 

ополячуватися. 

Польський уряд давно мріяв про полонізацію Лемківщини. 

Особливу увагу він став приділяти Лемківщині після того, як 

перемишльський єпископ Коциловський почав насаджувати 

спорожнені лемківські парафії молодими енергійними 

священиками — українськими патріотами. Лемківщина стала 

швидко українізуватися. На селах утворювалися українські 

товариства, читальні «Просвіти». Українська національна 

свідомість дедалі більше поширювалася серед лемків. У 

Новосанчівському, Грибівському, Горлицькому і Ясельському 
повітах розгорнули свою рооту читальні «Просвіти». 

Ще більш національно свідомою була східна частина 

Лемківщини. З кожним роком дедалі більше й більше лемків 

відходило від русофільських товариств та організацій і вступало 

до українських. 

Польська влада всілякими способами підтримувала 

русофільські товариства, газету «Лемко», друковану на 

чудернацькій мішанині лемківського говору з російщиною. 

Такою ж мовою друкувались і букварі для лемківських шкіл. 

Але це не помогло. На противагу «Лемкові» Львів почав видавати 



газету «Наш Лемко», яка масово розповсюджувалася на 
Лемківщині. 

Тоді польська пропаганда започаткувала широку акцію, 

переконуючи лемків у тому, що вони окремий «народець» і з 

українцями не мають нічого спільного. В польських газетах стали 

з’являтися статті про те, що лемки походять від волохів, яких 

польські королі запросили поселитися в західних Карпатах, 

звільняючи їх від податків і панщини. 

Оскільки українізацію Лемківщини здійснювали здебільшого 

священики, що їх посилав перемишльський єпископ, то уряд 

задумав відокремити Лемківщину від Перемишльської єпархії. 
Причина знайшлася. 

Під час Першої світової війни, коли російська армія наступала 

на Дуклянський перевал, в результаті воєнних дій були спалені 

села Тилява, Смеречне, Терстяна та інші. Після закінчення війни 

люди стали власноруч, без допомоги польського уряду, 

відбудовувати свої домівки. Старий тилявський священик 

вимагав, щоб селяни і йому побудували хату. На цьому ґрунті 

виник конфлікт між священиком і селянами. Кілька тилявських 

селян, що повернулися з російського полону, підбурили людей 

перейти на православ’я. Віче сіл Тиляви і Терстяни вирішило 

прийняти православну віру і вислало прохання митрополитові 

Діонісію Валединському до Варшави прислати їм православного 
священика. 

Незабаром Лемківщину наповнили агітатори, які говорили 

людям, що греко-католики — це українці, а лемки не українці, а 

русини. Польська влада на місцях активно підтримувала 

агітаторів, яким вдалося перетягнути на православ’я Чорне, 

Радоцину, Кам’яну, Ізби, Мшану, Липовець та частину парафій в 

селах Святкова, Більцарева, Фльоринка, Гирова, Снітниця, 

Королева і Воловець. На православ’я перейшло 17577 лемків, 

тобто 12 відсотків греко-католицького населення Лемківщини, 

яке становило 146210 осіб. 

Польські офіційні кола інформували Ватикан про події на 

Лемківшині, домагаючися відокремлення її від перемишльського 

єпископа. Вони переконали ватиканську верхівку, що перехід 



лемків на православ’я був їхнім протестом проти українізації 

Лемківщини перемишльським єпископом і його священиками. 

Ватикан вирішив створити єпархію під назвою Апостольська 

адміністрація Лемківщини. І сталося диво! Як тільки стало відомо 

про відокремлення Лемківщини від Перемишля, агітатори за 

православ’я кудись зникли. Польський уряд домігся свого. 

Щоб якось урятувати становище, галицький митрополит 

Андрій Шептицький запропонував на посаду Апостольського 

адміністратора свого брата Климентія, протоігумена українського 

монашого чину Студитів. «Маємо досить тих Шептицьких»,— 

сказали у Варшаві і настояли на кандидатурі Василя Масцюха, 

доктора св. богослов’я, уродженця села Нова Весь 

Новосанчівського повіту, який був парохом Горожанки Великої в 
Рудківському повіті. 

Офіційно Василь Масцюх став Апостольським адміністра-

тором Лемківщини 17 листопада 1934 року. Ніяких єпископських 

освячень адміністраторові не надали. Це значить, що він був 

позбавлений права висвячувати священиків. Зате він був 

адміністратор «ад нутум Санкте Седіс», тобто підпорядкований 

безпосередньо Святому Престолові. Навіть галицькому 
митрополитові не підпорядковувався. 

Кордони апостольської адміністрації Лемківщини були теж 

визначені польським урядом. Туди відійшли Буківський, 

Горлицький, Грибівський, Динівський, Дуклянський, 

Короснянський, Мушинський, Риманівський і Сяноцький 

деканати. Не ввійшли туди такі лемківські деканати, як 

Лупківський і Тіснянський, розміщені в Бещадах у Східній 

Лемківщині. Зате в новостворену адміністративну одиницю 

включили Динівський деканат Березівського повіту, який 

лемківським ніяк не міг вважатися, бо в жодному його селі не 

послуговувалися лемківським говором. Говір усіх без винятку сіл 

Динівського деканату був надсянським, і територіально 

Динівщина відносилася до Надсяння. Полонізація цієї землі 

почалася ще в 1593 році, коли польська поміщиця Катерина 

Валовська позакривала в місті Динові і навколишніх селах церкви 

і звеліла хрестити дітей у костьолах. 



Друга хвиля полонізації охопила Динівщину за часів 

австрійського панування. У 1805 році силою стали заганяти до 

костьолу українців Дуброви. У 1901 році їх залишилося в селі 92, 

а після Першої світової війни тільки п’ятеро. Місцевий поміщик 

Старженський на місці церкви демонстративно побудував млин. 

У 1875 році на польський ґрунт перейшла Сільниця, у 1830 — 

Темешів, у 1880—1889 роках — Крем’яна, в 1892 році — Уляниця 

з Ігіозою і т. ін. Ясна річ, що, коли на зміну австрійській прийшла 

польська влада, Варшава була переконана, що ополячення 

Динівщини завершиться швидко. Але українці сказали: «Годі!» 

Ті, що залишилися при українській національності на Динівщині, 

були справжніми патріотами, і після Першої світової війни жоден 

українець Динівщини не став поляком. Ось чому нелемківський 

Динівський деканат було вилучено з-під влади перемишльського 
єпископа і включено до новоствореної лемківської єпархії. 

Польський граф Ян Потоцький люб’язно передав адміністра-

торові Масцюхові під резиденцію свою віллу на курорті Риманів-

Здрій. До Сянока, який вважався головним містом Лемківщини, 

Масцюха не пустили. Священиків для Лемківщини повинна була 

готувати Ченстоховська римо-католицька семінарія, а не греко-
католицькі учбові заклади Перемишля і Львова. 

На з’їзді дяків Лемківщини в Риманові виступив з промовою 

граф Ян Потоцький, який запевнив, що він і уряд Польщі дуже 

люблять самобутній «лемківський народець», будуть лемкам 

всіляко допомагати, і їм нема чого поглядати на Львів і 

Перемишль, а треба звертати свої погляди на Варшаву.  

Головою дяківської організації Лемківщини обрали Михайла 

Фецину з Мисцови, заступником - Войтеха Мрозока з Ванівки. Це 

були відомі дяковчителі і диригенти церковних хорів. Обидва 

були русофільської орієнтації. Тоді дяки української орієнтації 

обрали секретарем Петра Пащака з Бонарівки і делегатами від 

деканатів обрали теж українців. Виступ графа Потоцького на 

дяківському з’їзді подіяв на дяків у зворотному напрямку: вони 

перед від’їздом додому поклялися зробити все, щоб не допустити 
полонізації Лемківщини. 



16 липня 1936 року отець Масцюх помер. Його місце зайняв 

архідиякон Станіславської капітули Яків Медвецький. Українці 

стали шкодувати за Масцюхом. «Той хоч толерантно ставився до 

українців, не те що «твердий русин» Медвецький»,— говорили 

селяни. Але отець Медвецький виявився «твердим» і в ставленні 

до поляків. Він відмовився від опіки графа Потоцького, покинув 

його віллу в Риманові та виїхав на постійне місце перебування до 

Сянока. Медвецький перестав посилати кандидатів на священиків 

до Ченстоховської семінарії і домовився з митрополитом 

Шептицьким про їх навчання у Львівській українській духовній 

академії. 

Яків Медвецький помер у 1941 році, і його місце зайняв 

українець Олександр Малиновський, колишній ректор духовної 

академії у Львові. Малиновський став третім і останнім 

Апостольським адміністратором Лемківщини. Після закінчення 

Другої світової війни населення  Лемківщини було депортоване 

до Радянської України (1944-1946) та на по-німецькі землі (1947). 

Найзахідніша частина української етнічної території, позбавлена 

автохтонного українського населення, стала польською. Все, що 

нагадувало про українців — церкви, будинки читалень 

«Просвіти» та ін., знищувалося. Що не вдалося полякам зробити 

протягом століть, вдалося польським комуністам за два роки 

(1945—1947), а вдалося тільки тому, що їм у цьому допомагала та 
інструктувала їх комуністична Москва. 

Я більш детально зупинився на історії утворення 

Апостольської адміністрації Лемківщини, аби було зрозуміло, як 

вороги відродження українського народу, вороги української 

державності старалися всякими способами посіяти ворожнечу 

серед нашого населення, використовували все, щоб не допустити 

консолідації народу, щоб спричинити війну на релігійному ґрунті. 

Вони старалися також відірвати найбільш піддатливі до 

сепаратизму регіони від наших культурних і політичних центрів. 

І хоча ми не могли мірятися силами з владними структурами, але 

народ наш вистояв, до якихось великих, непоправних конфліктів 

не дійшло, до міжконфесійної війни ми також не докотилися.  

      Ярослав ПАЩАК 

  



ТРАНСФЕР ЗІ ЗГОДИ СИЛЬНИХ*1 

Серед політичного хаосу на європейському континенті, який 
спричинив початок ІІ світової війни та її подальший хід, Вінстон 

Черчилль був чи не єдиним, хто знав щó робити і проявляв 
рішучість, реалізовуючи свої плани*2. Як виразник тієї рішучості 
в історії глибоко вкарбувалася цитата з його парламентської 
промови про опір нацистам: «…ми будемо битися на узбережжях, 

ми будемо битися в портах, на суші, ми будемо битися в полях і 
на вулицях...»*3. Тоді йшлося про долю Великої Британії. 

22 лютого 1944 року у палаті британського парламенту у 
своєму виступі Черчилль промовив фразу, яка засвідчила цинізм 
сильних світу цього. Вона не увійшла до золотого фонду цитат 

великого політика, хоч і визначила долю понад мільйона людей . 
Він сказав: «Депортація з обох боків польсько-радянського 
кордону неминуче відбудеться, і я не стурбований ані її 
масштабами, ані становищем цього населення». 

Упродовж 1944–1946 років регіон уздовж нинішнього 

польсько-українського кордону, відомий як Закерзоння, 
перебував у сум’ятті. Порожнечу, яку створив відступ нацистів, 
швидко заповнили прибулі радянські та польські комуністичні 

сили, встановивши на цих землях свою владу, дії якої були 
погоджені з союзниками по антигітлерівській коаліції. 

Журналіст Роман Кабачій*4 так характеризує ситуацію цього 
часу: «Українці Закерзоння стали заручниками теорії трансферу. 
Оскільки Черчилль, Рузвельт і Сталін у Ялті домовилися, що 

пересувають Польщу на захід, тобто дають їй частину німецьких 
територій і, відповідно, забирають частину на сході – землі 
Західної України, – то там не повинно бути поляків. І щоб це не 

виглядало як вигнання, то треба все організувати так, ніби це 
добровільний обмін населенням. Ніби поляки їдуть до себе на 
батьківщину. Це назвали репатріацією. Попри те, що поляки в 
Галичині жили вже кілька століть. Так само українці мали 

«повернутися» на батьківщину, хоч жили біля Сянока та Холма 

майже 1000 років – були там автохтонами. Такий трансфер 
населення не вважали злочином». 

Історик Ярослав Сирник*5: «Відповідальність за переселення 

часто дуже легко приписують одному Сталіну, але вона спільна з 



Рузвельтом і Черчиллем. Ця відповідальність лежить на усіх 
альянтах. Вони разом як партнери розробляли план, за яким 
функціонував світ після війни, і кошт їх рішень понесли люди в 
Центрально-Східній Європі. Якщо ми говоримо про моральну 
сторону, то вина з боку лідерів західного світу незаперечна». 

Джерело: https://0.deportatsii.localhistory.org.ua/2/ 

*1 Тра́нсфе́р (від англ. to transfer — переносити, переміщати) — 

операція перенесення осіб, предметів, цінностей, документів тощо 

(залежно від контексту) від одного власника або споживача до 

іншого. У професійному спорті,  особливо в ігрових видах, широко 

практикується трансфер гравців – переходи футболістів, хокеїстів, 

баскетболістів і т.п. з одного клубу в інший.  

*2 Велика Британія офіційно вступила у війну 3 вересня 1939 року 

після вторгнення Німеччини в Польщу. 8 травня 1940  у зв'язку з гострою 

критикою, якої зазнала політика кабінету, прем’єр-міністр Чемберлен 

подав у відставку, і 10 травня 1940 року король Георг VI  призначив 

прем'єр-міністром Вінстона Черчилля. 

Черчилль був сповнений рішучості продовжувати війну до 

перемоги. 13 травня 1940 року він виступив з промовою в Палаті 

громад, окресливши свою подальшу політику. 

*3 Промова Вінстона Черчилля, виголошена ним 4 червня 1940 

року перед палатою громад – його другий виступ перед парламен-

том в якості прем'єр-міністра. У цій промові Черчиллю довелося пові-

домити про військову катастрофу, що спіткала союзників (Дюнкерк), та 

попередити про можливу спробу вторгнення Німеччини.  

*4 Роман Кабачій, журналіст, історик, автор книги «Вигнані на 

степи. Переселення українського населення з Польщі на Південь 

України в 1944–1946 роках». 

*5 Ярослав Сирник, доктор історичних наук, професор, продекан 

Історично-педагогічного факультету Вроцлавського університету, 

секретар Українського історичного товариства в Польщі, автор 

історичних монографій, наукових та популярно-наукових праць, 

книги про історію польсько-українських відносин „Бещадський 

трикутник”. Його батьки походять з Ліського повіту, звідки були 

виселені в рамках Акції „Вісла”. 

    Опрацював Володимир ЧАБАН 

  

https://0.deportatsii.localhistory.org.ua/2/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1940
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3_VI
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85


У ВИРІ ІСТОРІЇ 

У серпні цього року минає 250 літ від події, яка започаткувала 

ланцюжок геополітичних потрясінь у Європі. У їх наслідку 

припинила своє існування ще недавно могутня держава – Річ 

Посполита, яка колись диктувала свої умови сусідньому 

Московському царству, навіть, претендувала на московський 

трон. Йдеться про ініційований імператрицею Катериною ІІ 

перший поділ (розбір) Польщі 1772 року між Росією, Прусією та 
Австрією. Вир історії не обійшов стороною і Лемківщину.  

Для кращого розуміння обставин того часу звернемо погляд у 

минуле, концентруючи увагу на ключових моментах становлення 

та розвитку польської державності від її початків, оскільки історія 

Лемківщини і всієї Галичини найтісніше пов’язана саме з 
Польщею. 

 

1. Зародження держави 

Творець польської державності, перший польський князь з 

династії П'ястів – Мєшко І (бл.935 — 25 травня 992). Про його 

етнічне походження, предків, час та місце народження, 

суспільний стан не збереглися жодні достовірні свідчення. Навіть 

ім’я до нині є предметом 

дискусій. Є сумніви і щодо 

племені полян, яких 

офіційно вважають авто-

хтонним етносом Велико-

польщі та підґрунтям 

термінів Polonia, Польща, 

поляки. Це винятковий 

феномен у порівнянні з 
історіями інших народів.  

Сучасна археологія з 

високою достовірністю 

датує становлення 

польської державності 

кінцем 30-х початком 40-х 

років Х-го століття. 

Держава виникає раптово, 

Держава Мєшка станом на 985 р. 
на фоні кордонів сучасної Польщі 



ніби нізвідки. Перший відомий документ (965 р.), дотичний до її  

історії, засвідчує статус Мєшка як правителя (шлюб з чеською 
княжною Дубравкою). 

 Не маючи дохристиянської історії, країна у короткому часі 

приймає хрещення (966 р.), напряму встановлює стосунки з 

Апостольською столицею (Римом), від 968 р. має власного 

єпископа, підпорядкованого безпосередньо Папі, тобто, у 

релігійному відношенні від самого початку є суверенною, що 

також є незвичайним фактом.  

Розпочавши з невеликої території, розташованої між містами 

Познань і Ґнезно, Мешко енергійно розширює свої володіння, 

створюючи своєрідний плацдарм для подальшої експансії. Пізні-
ше ця область отримала назву «Великопольща».  

Маючи невелику військо-

ву силу, Мєшко зумів 

зібрати землі, які утворили 

основу території сучасної 

Польщі. Між 986 і 989 рр. 

здобуває Малопольщу, 

захоплює Краків, який від 

початку належав чехам. У 

990 р. при повній 

підтримці німецької 

імперії відбирає у чехів 

Сілезію. Воює також за 
Західне Помор’я, де 

проживали слов’янські 

племена, вторгається у 
Мазовію. 

Помер Мєшко 25 травня 992-го року, залишивши по собі 

визнану сусідніми правителями державу з територією близько 250 

тис. км2 та населенням до 1 млн. (сучасна Польща займає 312 тис. 

км2). Справу Мєшка продовжив його син від першого шлюбу (з 
Дубравкою) Болєслав. 

Звернімо увагу: на карті, запозиченій з польських джерел, 

міста Перемишль і Червень з прилеглими територіями віднесені 

Держава Мєшка І, 992 р. 



до Київського князівства. Вони ніколи не належали до держави 

Мєшка. Це варто знати, оскільки сьогодні у цьому питанні польська 

сторона допускається спекуляцій, посилаючись на літопис Нестора 

«Повість врем’яних літ»: «Пішов Володимир до Ляхів (992 р.) і 

зайняв городи їх — Перемишль, Червень та інші городи, які є й до 

сьогодні під Руссю». На той час це були племінні землі, ще не 

охоплені державотворчими процесами. Термін «ляхи» стосувався 

лише одного пограничного племені, і лише згодом став в 

українській мові означенням всього різноплемінного населення 

Польщі (у литовській мові його відповідник «ленка», в угорській – 

«ленґвел»). 1018 року наступник Мєшка Болеслав І Хоробрий 

отримав ці городи від свого зятя – київського князя Святополка І-го 

(Окаянного), в знак подяки за підтримку у міжусобній боротьбі. Від 

1031 р. вони остаточно приєднані до Київської Руси, а пізніше 
увійшли до складу Галицько-Волинського Князівства.  

 

2. Експансія 

Останнім польським правителем з династії П’ястів був 

Казимир ІІІ Великий (1310 – 1370) – наймолодший син короля 

Владислава І Локетка. Казимир посів трон у 1333 р. Початок його 

правління  був нелегким. З часів Мєшка і Болєслава держава 

зазнала великих втрат – її територія скоротилася більш ніж удвічі 

- майже до 100 тис. км² і складалася з двох земель Великопольщі 

та Малопольщі, між якими розміщувались васальні Серадзьке та 

Ленчицьке князівства. Помор’я було окуповане тевтонцями а 

більша частина сілезьких князів визнавали зверхництво Чеського 
королівства, з яким Польща перебувала в стані війни. 

Свою внутрішню політику Казимир скерував на зміцнення 

королівської влади і централізацію країни. Провів ряд реформ, 

заснував Краківський університет, з 1367 р почав карбувати 

першу державну монету (у Києві монети карбували на 400 років 
раніше).  

Одним з основних напрямків зовнішньополітичної діяльності 

Казимира стала боротьба за спадщину занепалої Галицько-

Волинської держави. Після смерті внаслідок отруєння Короля 

Русі Юрія II Тройденовича (1340) бояри на підставі династичних 

https://www.wikiwand.com/uk/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%A1%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D1%96%D1%8F
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_II_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2
https://www.wikiwand.com/uk/1340


зв'язків проголосили правителем литовського князя Любарта. Але 

Казимир, вважаючи себе також спадкоємцем Романовичів – як 

онук Короля Русі Юрія І 

(онука Данила 

Галицького) та двою-

рідний брат Юрія ІІ, 

вирішив сам посісти 

галицько-волинський 

престол. Одразу по 

смерті Юрія здійснив 

похід на Перемишльську 

землю, потім на Львів та 

деякі інші міста. Однак 

обме-жився лиш 

формальним визнанням 

своїх прав на престол Русі. 

Забрав із собою корону 

короля Русі та королівські 

регалії, як підтвердження 

своєї законної влади. Про ці походи збереглися літо-писні 

документи, які  свідчать про їх загарбни-цький характер. Цим 

здобутком Казимир запо-чаткував перетворення Польщі в 

найбільшу східно-європейську державу. Галичина, а з нею і 

Лемківщина, на багато століть опинилася під чужоземним 
пануванням. 

Помер Казимир III 5 листопада 1370 року в Кракові у віці 60 

років. Оскільки не мав синів, згідно міждинастичних угод, його 

спадкоємцем став представник Анжуйської династії Людовик I 
Угорський. 

 

3. Шлях до величі 

У 1382 р. Людовик I помер і після тривалих, конфронтаційних 

перемовин 16 жовтня 1384 р. у Кракові його молодша дочка 

Ядвіга, в жилах якої текла кров  французьких, польських, 

угорських та боснійських предків, всупереч закону, який 

забороняв  зводити на престол жінку, була коронована на короля 

Польща за володарювання 
 Казимира ІІІ Великого (1333 - 1370) 

https://www.wikiwand.com/uk/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%96%D0%B2


Польщі. Її титул звучав як «Hedvig Rex Poloniæ», чоловічий рід 

якого (Rex – король, королева – Regina) акцентував, що вона – 
справжня королева, а не жінка короля. Їй було 11 років. 

Ядвіга була заручена з австрійським ерцгерцогом Вільгельмом 

і невдовзі вони повинні були обвінчатися, але магнати, які 

реально правили Польщею, вирішили видати її заміж за утричі 

старшого Великого Князя литовського Ягайла. До цього 

спонукала експансія Тевтонського ордену, яка загрожувала 

цілісності Польщі та Литви. Вихід із ситуації польські феодали 
вбачали в унії з Литвою.  

14 серпня 1385 року в замку Крево (сучасна Білорусь) була 

підписана унія про династичний союз між Великим Князівством 

Литовським (ВКЛ) та Польщею (Кревська унія, надалі Унія). 

Ягайло взяв на себе зобов'язання приєднати до Польського 

королівства підвладні йому руські та литовські землі, прийняти 

хрещення і зробити католицизм державною релігією у Литві, 

сприяти поверненню Польщі втрачених нею земель, урівняти в 

правах литовських феодалів та шляхту з польськими. Після 

одруження з королевою Ядвігою, 4 березня 1386 року під ім'ям 

Владислава II Ягайло коронувався у Кракові на польський 
престол. На зміну П’ястам прийшли Ягеллони. 

На той час Литва терито-

ріально у кілька разів переви-

щувала Польщу. Більшу її 

частину складали землі 

колишньої Київської Русі, яка 

занепала внаслідок монголь-

ських набігів та внутрішніх 

міжусобиць. На цих землях 

зберігались руська мова, судо-

чинство, православна церква. 

Литовські та руські феодали 
мали рівні права. 

Внаслідок укладення унії в 

Польщі встановилася система 

співправління Ядвіги I і Влади-

Річ Посполита двох народів на 
кінець правління Владислава ІІ 

Ягайла (1434р.) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1386
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%96%D0%B2


слава II. На Ядвігу покладався обов'язок забезпечити спадковий 

характер Корони Русі. Вона мала свою державну канцелярію, 

брала участь у вирішенні зовнішньо-політичних питань. У 1387 р. 

очолила похід на Галицьку Русь і приєднала її до своєї держави. 

До того часу Королівство Русі належало її сестрі Марії та входило 

до складу Угорського королівства.  

Унія змінила політичні умови в Східній Європі на користь обох 

держав. Від неї особливо виграла Польща, яка  від того часу йшла 

назустріч періодові свого блиску, а от Литва втрачала 

самостійність. Першим вагомим здобутком Унії стала перемога 

над Тевтонським Орденом у Ґрюнвальдській битві (1410 р.). Після 

неї зона протистояння перемістилася до східних кордонів, де 

набирала сил Московія. 

У 1569 році укладена 

Люблінська унія – угода 

про об’єднання Королів-

ства Польського та ВКЛ в 

союз держав – Річ Поспо-

литу обидвох народів. 

Фортуна сприяла Унії. Її 

територія значно розши-

рилась на схід за Дніпро. 

На початку XVII ст. впро-

довж двох років москов-

ський кремль займав поль-

сько-литовський гарнізон.  

На середину століття 

Унія досягла апогею свого розвитку, але невдовзі за умовами 

Андрусівського перемир’я (1667) зазнала суттєвих незворотних 

територіальних втрат. Цей договір визначив місце Московії, Речі 

Посполитої та України в системі міжнародних відносин 60—80-х 

рр. 17 ст. Запорозька Січ мала перебувати під спільною владою 

обох держав. Договір порушив умови Переяславської Ради (1654) 

та інших договорів Московії з гетьманами України. Визначений 

перемир’ям польсько-російський кордон Польщі без суттєвих 

змін проіснував до 1772 р. 

 

Річ Посполита у 1635 році 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1387


Загострилася і внутрішня 

ситуація через принижене 

положення руського насе-

лення. Визвольна війна під 

проводом Богдана Хмель-

ницького  підірвала підва-

лини об’єднаної держави, у 

якій на той час домінувала 
Польща. 

 

 

 
 

4. Крах титана  

На середину XVIII століття Річ Посполита втратила статус 

великої європейської держави, перетворившись на слабку країну, 

нездатну захистити власні кордони і вести самостійну політику. 

Ситуація для Польщі стала ще більш катастрофічною під 

час  Семилітньої війни 1756-63 років, коли її територію фактично 

безконтрольно використовувала Росія для ведення бойових дій, 

що перетворило Річ Посполиту на васала Російської імперії . У 

1764 році на польський престол було посаджено Станіслава 
Понятовського, фаворита імператриці Катерини II. 

Реформи Понятовського викликали незадоволення Кате-рини 

II, яка вбачала в них небезпеку втрати впливу на Польщу, і Росія 

під приводом боротьби за релігійну віротерпимість змусила в 

1767 році внести в конституцію Польщі конфронтаційне 

положення про рівність прав католиків й представників інших 

конфесій. Незгідні з цим рішенням польські дворяни зібралися на 

Поділлі у місті Бар (нині - Вінницька область) і створили 

об'єднання – Барську конфедерацію, яке виступило проти цього 

положення, а також проти укладеного у 1686 році «вічного миру» 

між Російською імперією та Річчю Посполитою – договору який 

став першим актом міжнародно-правового закріплення поділу 

України на дві частини («не рий яму іншому, бо сам у неї впадеш» 

– менш ніж через сто років поділили Польщу). Серед очільників 

Східний кордон Речі Посполитої 
за Андрусівським договором 



конфедерації були варецький староста Юзеф Пуласький та його 
троє синів. 

Озброєні загони Барської конфедерації почали чинити 

розправи над уніатськими і православними священниками, 

нищити храми і монастирі, переслідувати мирне некатолицьке 

населення. Негласною метою була детронізація короля  7 березня 

1768 року Понятовський звернувся до Росії з проханням надати 

військову допомогу для придушення заколотників і у червні 

росіяни разом із вірною Понятовському коронною армією взяли 
місто Бар. 

Події бурхливо розвивалися: на Черкащині вибухнуло 

антипольське повстання під проводом Максима Залізняка 

(Коліївщина), яке було придушене російськими військами; у їх 

орбіту були втягнуті Франція та Османська імперія – у жовтні 
1768 року розпочалась російсько-турецька війна. 

Після поразки конфеде-

ратів у 1769 році в ряді битв 

раду Барської конфедерації 

перенесли в угорський 

Пряшів (нині - Словаччина), 

де після смерті Юзефа 

Пуласького її очолив його 
старший син Казимир. Свої 

оборонні позиції конфеде-

рати облаштували на 

північних схилах Бескидів у 

районі лемківських сіл Граб, 

Ізби, Конечна, Висова 

Мушина, Мохначка  та інші. 

Було споруджено кілька 

укріплених таборів, з яких 

здійснювалися напади на 

російські підрозділи в 

Малопольщі.  

Народна пам'ять зберегла інформацію про стосунки між 

лемківським населенням і конфедератами, які з боку останніх 

Казимир Пуласкі 



відзначалася зарозумілістю та жорстокістю. Конфедерати 

реквізували продукти харчування без будь-якої оплати. Коли 

селяни стали чинити цьому опір, почалися екзекуції. Поруч з 

кожним табором конфедератів була шибениця. Свого часу 

лемківський громадський діяч Штефан Гладик так розповідав про 

їх перебування у Бескидах: «Нашому населеню далися негативно 

познати конфедерати юж при будові своїх уміцнінь в Ізбах і 

недалекій  Мушині, де насильно примушували до довгих, тяжких 

будівельних робіт, заберали зерно і муку для війска, сіно і овес для 

кони, а літом кіньми випасали вшитки луки. Люди терпіли велику 

нужду і голод, а перед ґвалтуваньом жінок і дівок през війско, 

ціли родини втікали в ліси. Тоти, котри противилися 

конфедерацким злочинам, били карани – вішали їх в місци 

видочним на околицю, котре од того часу до гнеска (до нині) 

зовеся «Шибеничним верхом». Видатний лемківський письменник 

Володимир Хиляк (1843–1893 рр.), більш відомий під 

псевдонімом Єронім Анонім, описав ці події у історичному 

романі «Шибеничний верх». У Бескидах донині збереглися сліди 
конфедерацьких шанців. 

1771 року у битвах під Лянцкороною (за 30 км від Кракова) та 

при Столовичах армія Олександра Суворова поховала останній 

надії конфедератів. Після цього Суворов і коронний гетьман 

Браницький взяли в облогу Краків, який капітулював 26 квітня 
1772 року після трьох місяців протистояння.  

Війна Барської конфедерації прискорила перший поділ 

Польщі, який був таємно узгоджений у лютому 1772 року Росією, 

Австрією та Прусією – 5 серпня армії трьох країн зайняли 

визначені міждержавною угодою території і у вересні домоглись 

затвердження анексій польським сеймом і королем Станіславом. 

Внаслідок двох наступних поділів (1793 та 1795 рр.) Польща 
зникла з карти Європи. 

Багато конфедератів потрапило у російський полон, більшість 

з них опинилось у Сибіру. Казимир Пуласкі, який під час оборони 

Ченстохови (1770–1771 рр.) проявив себе талановитим 

полководцем і прославився на всю Європу, був змушений тікати 

спочатку в Туреччину, а потім у Францію. У Парижі він зустрівся 

з Бенджаміном Франкліном і на його пропозицію у липні 1777 р.  



прибув у Америку. Приєднався до військ Джорджа Вашингтона і 

був призначений командувачем кіннотою. Відзначився у боях, 

зокрема тим, що в одній з битв врятував життя Вашингтону. 

9 жовтня 1779 р. в бою під Саванною (Джорджія) був смертельно 

поранений і через два дні помер на 34-му році життя. Його 

пам'ятають як героя, на його честь названо численні місця, 

встановлено пам'ятники, відзначено у творах мистецтва. А на 

Лемківщині він запам’ятався «шибеничними верхами». Так у 
одній людині поєдналися звитяга і жорстокість. 

У 2009 році Конгрес США присвоїв Казимиру Пулаському 

звання почесного громадянина США (поляки дбають про своїх 

героїв). Очевидно, це послужило поштовхом ініціативі побудови 

пам’ятника у місцях останніх боїв конфедератів – на Лемківщині, 

що викликало спротив місцевих лемків. Неймовірно, але їх 

почули. Меланія Хом’як – лемкиня з Устя Горлицького описала 

свої пережиття, викликані цими подіями: «Генерал Пуласкі 

(визвольний рух ) не дратує лемків. Дратує нас будова пам'ятника 

в місці, де гнобили, мордували на шибеничних верхах наших 

прадідів. Читаючи записи конфедератів, знаходимо 

підтвердження подій, також і тих, які збереглися у людській – 

русинській пам’яті та передавалися від покоління до покоління. 

Якщо генерал Пуласкі погано відносився  до своїх братів поляків 

(численні скарги), не потрібно здогадуватися, можна бути 

впевненим, що до русинів-лемків не відносився краще. Як іновірці, 
вони не мали жодних прав. 

Нова конституція Короля Станіслава Понятовського повинна 

була урівняти всіх громадян, незалежно від їх віросповідання. І 

саме ті іновірці – русини-лемки були під рукою, щоб вилити гнів 

генеральських солдатів, які перебували в Ізбах, Висовій, Конечній. 

Записи конфедератів не були детальними. Інформація, яку маємо 
на цю тему, свідчить, що ганебна правда не записувалася.  

З нагоди річниці перемоги над хрестоносцями під Ґрунвальдом 

у пресі з'явилося багато цікавих статей. В одній з них прочитала 

розмову з професором Адамом Сухонським. На запитання чи 

німецькі підручники визнають, що хрестоносці допускалися актів 

ґвалту на поляках, професор відповів: «там, де в наших 

підручниках є «загарбували, били, вбивали», у німців є «викупляли, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8


здобували, організували».  Те, що у щоденниках конфедератів 
нема нічого про мордування русинів, не дивує нікого. 

 (…) Пан історик з Горлиць (анонімний), як подає «Газета 

Горлицька», домагається від лемків документів. Якщо б такі 

збереглися з так давніх часів, то у 1945-1947 роках, коли лемки 

мусили залишити свої батьківські землі протягом кількох годин, 

найважнішими «документами» для моєї родини, подібно як і для 

інших, були дві перини, два мішки вівса, коза, корова і драбиновий 

віз, на якому сиділи діти, вбранні як до гробу. Адже атмосфера 

тих днів  – окрики «до моря їх, до моря!», переконували лемків, що 
їдуть в останню подорож, на страту. 

Перепрошуємо, що живемо і що збереглися в нашій пам'яті 

«документи» про ті часи, про «шибеничні верхи». Дякуємо, 

сердечно дякуємо воєводі малопольському Станіславу Краціку, а 

також Комітетові будови пам'ятника за зміну вибору  місця для 

нього, за прояв міжлюдського порозуміння в ім'я демократії ХХІ-

го віку, за визнання фундаментів демократії, до яких, між іншим, 

належить відмова від чогось, що могло б когось скривдити, 
викликати почуття приниження».  

Приклад гідний наслідування. На жаль він так рідко 

зустрічається у спробах налагодження конструктивного україн-
сько-польського діалогу з питань «історичної справедливості». 

Ставлення лемків і всього українського населення у Польщі до 

царської армії в ході війни з конфедератами було доброзичливим. 

Треба врахувати, що царські війська прибували до Речі 

Посполитої в ролі визволителів. Їх симпатію збільшував той факт, 

що більша частина солдатів походила з Київської та Полтавської  

губерній, отож були вони ближчі українським селянам, ніж 

польська шляхта. У майбутньому це стало не останнім фактором 

успішного поширення москвофільства у Галичині та Лемківщині 
зокрема. 

      Володимир ЧАБАН 

  



ЛЕМКІВСЬКА СВІТЛИЦЯ У ЧОРТКОВІ 

Реальне життя, в якому ми живемо сьогодні – завтра стає 

історією. Життя, прожите вчора – сьогодні вже є історією, лише у 

стислій формі, в збережених спогадах очевидців, у цифрах і фактах, у 
яскравих подіях і менш значущих, у документах і пам'яті людській. 

В тому вічному 

плині часу відведене 

місце і роль подіям по 

створенню 15 липня 

1990 р. Чортківського 

районного відділення 

товариства «Лемків-

щина» і облаштуванню 

лемківського культурно-

просвітницького цен-

тру – клубу-кафе, по 

вул. Ринок, 20 у Чорткові. 

Для повноцінного 

функціонування організації «Лемківщина», проведення засідань 

правліня, зберігання речей музейного характеру, друкованих 
матеріалів, документів, тощо потрібно було мати приміщення.  

Ми неодноразово зверталися до районної і міської рад з цього 

питання, але безрезультатно. Тому, окрім  звернень до владних 

інстанцій, ми вели пошук самостійно. І таке приміщення ми 

приглянули на старому ринку під годинниковою вежею.  

Приміщення велике, просторе площею 190 м². На той час воно 

пустувало, підлога встелена сміттям, битим склом. Останній зак-

лад, який в ньому функціонував, був пивний бар райспоживспілки.  

Очільником райспоживспілки на той час був Євген Голик – 

людина з лемківським корінням. Після кількох зустрічей і розмов 

він погодився передати це приміщення товариству «Лемківщина», 
і в подальшому всіляко сприяв реалізації нашого задуму. 

!2 вересня 1991 року голові Чортківської районної Ради 

народних депутатів Мирончуку В. М. та голові Чортківської міської 

Ради Гречину В. П. направлено спільного листа за підписами голови 

Чортківського відділення товариства «Лемківщина» Богдана Дудяка 



та голови Чортківського споживчого Товариства Євгена Голика 
такого змісту: 

«Чортківське відділення суспільно-культурного Товариства 

«Лемківщина» та Чортківське районне споживче Товариство просять 

дозволити передати частину 

приміщення старого ринку (під 

вежею) для створення товари-

ством «Лемківщина» клубу-

ресторану з метою відро-

дження культурних традицій і 
національної кухні. 

Всі витрати по організації і 

фінансуванню бере на себе 

споживче Товариство».  

І вже 14 жовтня 1991 року, 

в день Святої Покрови, 

відбулося засідання правління 

районного відділення товари-

ства «Лемківщина» (Протокол 

№12), на якому були присутні 

Степан Барна, Марія Бурдяк, 

Іван Вишовський, Ярослав Гащиць, Ганна Геба, Павло Гербут, Надія 

Процьків і я, Богдан Дудяк – перший голова організації. Першим 

пунктом порядку денного було створення клубу для товариства. Ідея 

полягала в тому, щоб відкрити клуб-кафе, де наші переселенці мали 

б можливість зустрічатися в оформленому в лемківському стилі залі 

за чашкою кави, де могли б покуштувати лемківських страв, почути 

лемківську музику, організовувати святкування, урочисті вечори, 

проводити культурно-просвітницькі заходи, відновлюючи таким 
чином наші лемківські традиції.  

11 грудня 1991 року на ім'я голови Чортківського райвиконкому 

Мирончука В. М. направлено лист (вих. №16) про виділення 

допомоги в сумі 10 тисяч карбованців для ремонту приміщення. 

Можна вважати, що з цього моменту Чортківське товариство 

«Лемківщина» приступило до практичної реалізації свого задуму 

попри те, що формальна процедура передачі приміщення тривала ще 



довго. Наші лемки – члени товариства, з ентузіазмом взялися за 

роботу. Хто як міг долучався до загальної справи, навіть діти, і ті 
прибирали приміщення. 

На засіданні правління від 24 травня 1992 року  (протокол №18), 

на якому були присутні Богдан Дудяк, Марія Бурдяк, Ганна Геба, 
Іван Вишовський, Надія Процьків, Степан Бубернак вирішили:  

«1. Вважати клуб власністю Чортківського відділення 

товариства «Лемківщина» і присвоїти йому назву 

«ЛЕМКІВСЬКА СВІТЛИЦЯ» . 

Офіційне відкриття клубу-кафе відбулося 4 травня 1997 року. З 

тих пір лемківська спільнота Чортківщини провела у клубі чисельні 

щорічні імпрези: «Лемківське пущаня», дитяче свято Святого 

Миколая, конкурси лемківської писанки, концерти, вечори  з історії, 

культури, поезії, зустрічі з цікавими людьми-вихідцями з 

Лемківщини, презентації книг на лемківську тематику. Тут 

проводяться збори нашої організації, проходили колегії 

Всеукраїнського товариства «Лемківщина», Світової  Федерації 
Українських Лемківських Об'єднань, наукові конференцій тощо. 

«ЛЕМКІВСЬКА СВІТЛИЦЯ» стала об’єднуючим центром нашої 

спільноти, куточком, до якого горнеться, в першу чергу, старше 

покоління, котре особисто пережило депортацію, і молодь – наше 
майбутнє. 

Сьогодні приміщення потребує ремонту і значних капітало-

вкладень. Зараз ведуться роботи по відновленню приміщення 

силами Чортківської організації.та за рахунок благодійних пожертв 

меценатів. Відновлене приміщення має стати храмом .лемківського 

духу, скарбницею нашої історії та культури на Чортківській землі, 
відомим в Україні та за її межами 

       Богдан ДУДЯК 

голова Чортківської районної громадської організації 

Всеукраїнського товариства «Лемківщина». 
  



НАША ДУХОВНІСТЬ 

ЛЕМКІВСЬКА ПІСНЯ  

Лемківську народну пісню (співанку) без перебільшення 

можна вважати перлиною української культури. В її тематичному 

та жанровому розмаїтті відображено любов до рідного краю, 

мальов-ничих верхів і бескидів, душевну красу народу, його болі 

й радощі, традиції, побут і працю. Як у кожному культурному 

феномені пограниччя, в лемківській пісні на русько-українську 

основу наклалися різноманітні впливи (чеські, словацькі, 

угорські, польські), які не призвели до втрати самобутності, а 
лише збагатили музично-образний лексикон.  

Лемківська пісня продовжує звучати завдяки стійкій і активній 

життєвій позиції самих лемків, які, незважаючи на геополітичні 

катаклізми й вигнання з рідного краю, не зреклися свого коріння, 

плекають рідну пісню і фольклорну традицію в різних куточках 

земної кулі. Як слушно зазначає народна майстриня Марія Янко: 

«Сьогодні для лемків, яких доля розкидала по всьому світу, 

єдиними символами, що нагадують про рідну прабатьківську 
землю, залишились пісня і писанка»3. 

Збереженню безцінного скарбу лемківської пісні завдячуємо 

як відомим вченим-фольклористам, так і багатьом збирачам-

аматорам.  

Понад 150 пісень містить збірка «Лемківські співанки»4, 

упоряд-кована Михайлом Соболевським – уродженцем села 

Костарівці, Сяноцького повіту, який у 1919–1945 роках був 

священиком у селі Устя Руське, Горлицького повіту, де записав 
більше половини пісень, вміщених у збірці.  

312 пісень із 12 лемківських сіл, записаних від 32 співачок і 

співаків увійшло до збірника «Українські народні пісні з 

Лемківщини»5 Ореста Гижі, уродженця села Висова, Горлицького 

                                                           
3 Міжрегіональне історико-краєзнавче видання «Лемківський альманах 

“Джерело”», випуск 2. 
4 Лемківські співанки. Зібрав і упорядкував М. Соболевський. Київ: Музична 

Україна, 1967. 320 с. 
5 Українські народні пісні з Лемківщини / Зібрав О. Гижа; заг. ред., передм. 

С. Грици. Київ: Музична Україна, 1972. 404 с. 



повіту, який почав збирати пісенний фольклор у 1933 році в 

рідному селі, а після війни продовжив цю справу на 

Тернопільщині серед лемків-переселенців. У 2002 році цю збірку 

під загальною редакцією Софії Грици, з передмовами професора 

Олександра Козаренка та академіка Миколи Мушинки 

перевидано в Горлицях6.   

900 найкращих зразків лемківського пісенного фольклору 

увійшло до «Антології лемківської пісні»7, яку упорядкувала й 

видала славетна лемкиня Марія Байко.   

Ще на початку ХХ століття видатний український 

етномузиколог Філарет Колесса вказав на існування лемківського 

музичного діалекту та його нерозривний зв’язок з іншими 

українськими музичними діалектами. Відтоді лемківська пісня 

зайняла помітне місце в українській пісенно-хоровій творчості, а 

лемківський фольклорно-музичний діалект став потужним 

джерелом національної своєрідності сучасної професійної 

композиторської школи. Його неповторний колорит 

спостерігаємо в творчості Станіслава Людкевича, Романа 

Сімовича, Миколи Колесси, Михайла Гайворонського, Анатолія 

Кос-Анатольського, Євгена Козака, Володимира Флиса, Івана 

Майчика, Богдани Фільц, Юрія Антківа та багатьох інших 
українських композиторів. 

Найвідомішими популяризаторами й інтерпретаторами лемків-

ської пісні є незабутні сестри Байко та Квітка Цісик, а також 

Оксана Білозір, Софія Федина, Оксана Муха, Аничка, Христина 

Соловій, Тарас Чубай, «Піккардійська терція».  

Мабуть, найпереконливішим свідченням нерозривного зв’язку 

лемківського музичного діалекту з українською пісенною 

культурою є той резонанс, який отримала лемківська пісня в 
суспільно-культуротворчих процесах минулого й сьогодення.  

Пісня «Ой верше мій, верше» є, напевно, однією з найпо-

пулярніших і найбільш виконуваних лемківських співанок. На 

                                                           
6 Українські народні пісні з Лемківщини / Зібрав О. Гижа; заг. ред. С. Грици; 

передм.: О. Козаренка, М. Мушинки. Горлиці, 1997–2002. 328 с. 
7 Антологія лемківської пісні / Упоряд. М. Байко, [вступ. сл. М. Колесса]. 

Львів, 2005. 496 с. 



перший погляд це звичайна родинно-побутова пісня, в якій 

йдеться про долю дівчини, яка виходить заміж і тужить, що в 

шлюбі, в чужому домі вже їй не буде так добре, як було в рідної 

матері. Проте, після вигнання лемків з історичної батьківщини в 

результаті так званого «добровільного» переселення у 1944–1946 

роках та сумнозвісної операції «Вісла» (1947) ця пісня стала 

символом туги народу за втраченою батьківщиною, одним із 

гімнів української еміграції. Також цю пісню вважає своїм гімном 
ансамбль пісні і танцю «Черемош» Львівського університету. 

Ще одна лемківська пісня – «Гей пливе кача», від січня 

2014 року стала символом невимовного болю і смутку за 

загиблими героями Небесної сотні та українськими воїнами, що 

полягли у війні на сході України. 

Василь ЧУЧМАН 
м.Львів, спеціально для «Лемківського Календаря 2022». 

 

Про автора: Василь Чучман – диригент, педагог, музично-

громадський діяч, кандидат мистецтвознавства. Керівник 

заслуженої хорової капели України «Боян» імені Євгена Вахняка та 

доцент кафедри музикознавства та хорового мистецтва Львівського 

національного університету імені Івана Франка. Хормейстер 

Львівського мистецького центру «Веселі черевички». Член 

оргкомітету Різдвяного фестивалю «Велика коляда».  

Народився у 1976 році в с. Купче, Буського району, Львівської 

області. Родина матері (Барна) переселена з с. Жеґестів, 

Новосондецького повіту до с. Сусідовичі на Самбірщині. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82


СЛОВО ПАРОХА  

Вже не пам'ятаю з якої нагоди подарували мені діти цю книгу-

альбом. Кажу «книга», бо «книжка» звучить якось буденно, а тут 

солідний фоліант, який дається чути вже в руках. З цікавості зважив 

– 3 кілограми!  

Отож: Jarosław Giemza, Cerkwie i Іkony Łemkowszczyzny, видав-

ництво Libra pl, 2017, понад 650 сторінок. Автор книги - видатний 

знавець ікон та церковної архітектури, керівник відділу церковного 

мистецтва Замку-музею в Ланьцуті, автор багатьох досліджень з 
питань церковного мистецтва колишньої Перемишльської єпархії. 

Редакційна анотація 

сповіщає: «У цьому ретельно 

підготованому виданні 

представлені рідкісні, часто 

невідомі ікони з Лемківщини, 

зокрема ікони XV століття з 

православної церкви в Дальовій, 

Тиличі чи Фльоринці із 

львівських колекцій. Альбом 

складається з чотирьох розділів, 

що стосуються по черзі: 

релігійної традиції, церковної 

архітектури, церковного 

спорядження та іконографії». 

Видання вирізняється 

якнайвищим рівнем поліграфії 

(людське – «по одежі зустрічають, по розуму прово-джають», 

стосовно книг могло б звучати як «зустрічають по обкладинці, 
цінять по серединці» – В.Ч. ).  

Не місце тут детальніше оповідати про книгу, та все ж не можу 

оминути перших трьох сторінок. Це Слово трьох парохів: греко-

католицького, православного та римо-католицького. Перших двох я 

зрозумів «автоматично». На їх місці сказав би щось подібне – про 

трагедію депортації, життя на руїні, надії… Витримки з їх Слова 

наводжу нижче. А от що сказав би на місці третього, який нині 

сповнює свою Місію у лемківській Святині, задумався. Його Слово 
подаю повністю. Судіть самі. 

http://www.libra.pl/katalog-produktow/a,62425,jaroslaw-giemza,filtry.html


***** 

«Лемківщина для мене Вітчизна, бо більшість життя я тут і ця 

земля важлива для мене. Це великий дім зі стінами з гір, на які 

щоденно дивлюся, а вони дають почуття безпеки. Не зміг би жити в 

домі без стін, тому відчуваю, якою трагедією для лемків було 
примусове виселення і життя без цих гір… 

 Буття на Лемківщині зроджує у священикові покору. Тут не слід 

очікувати вщент заповненої Святині під час Служби Божої. Цей, 

початково важкий для мене досвід, з часом навчив бачити кожну 

людину зосібна, турбуватися про неї і радіти їй. Ця земля то край 

придорожніх  капличок і хрестів і всі вони є особистим поклонінням 
Богові за те, що є, що допомагає… 

Лемківщина – це багато неіснуючих вже сіл, церков, цвинтарів, 

засипаних криниць, порослих мохом фундаментів будинків і 

здичавілий садів. Але Лемківщина це також уцілілі святині, які 

відродили блиск. Кожна з них – інша, особлива, намолена, на ново 

гуртує вірних. Церква знов є гідним пристанищем Бога, відкритим 
для кожного з нас». 

 отець Іван ПІПКА 

греко-католицький парох в Криниці і Новому Сончі 
 

***** 

Лемківщина … після 1947 року зводиться до слів – «втрачений 

рай». Те, що залишилося після трагедії переселень, передовсім 

духовна спадщина, діючі церкви і життя парафіяльне, яке стисло 

віддзеркалює багатство тисячолітньої історії русинів у Галичині, їх 

християнську духовну спадщину впродовж понад 1150 років від 

Місії свв. Кирила і Мефодія, а також майже 1030 років від хрещення 

і євангелізаціної Місії св. Володимира – Князя київського, внука 

святої Ольги … 

Пам'ятаючи про майбутнє, щоб зберегти Лемківщину для 

прийшлих поколінь, бережімо і плекаймо давні церкви, ікони, 

музейні колекції, пісні, танці, передання і утверджуймо лемківську 
мову – носія культури та ідентичності Лемківщини. 

отець Юліан ФЕЛЕНЧАК 

православний парох в Морохові і Щавньому 



***** 

У вільну хвилину люблю зайти до «моєї» церкви, низько 

вклонитися Богу, як це робив кожен лемко, а потім, так «по-

польськи», приклякнути в лавці і заглибитися в традиції Східної 

Церкви. Маю тоді перед очима прекрасний іконостас ХVIII-го віку, 

який пані Малґожата Давидюк* з Перемишля так чудово вирізьбила 
і позолотила. 

В душі лунає «Господи помилуй», бачу входячих людей, 

одягнутих у святкові «чухи» і кольорові «фацелики». Чую запах 

кадила, дим якого оповиває намісні ікони і через ажурні врата пливе 

у святилище. Торкаюся покривлених часом стін, просякнутих 

молитвою і чудовим співом. Скільки вони могли б розказати, 
скільки вислухали скарг і просьб простого люду. 

Не знав я раніше цього світу. Волею Божою поставлено мене у 

цьому місці. Нині поволі починаю розуміти що таке церква, ікона, 

що таке Лемковина, Це світ, який заражає собою. Це гідні святині, 

кам'яні хрести зі скісним раменом при основі, забуті цвинтарі, це 

оточені старими липами місця знищених церков, це зелені долини, 

в яких колись пульсувало життя, це збережені лемківські назви, які 

сьогодні вже не мають адресата (наприклад: неіснуюче село, 

зруйнований хрест, фігура, капличка і т.п. – В.Ч.) 

Де той світ? Залишився у тузі виселених, а також у пам'яті 

нечисленних вже мешканців – останніх свідків минулого часу. Але 

залишилося кілька старих церков. Колись в околиці їх було 

кільканадцять – греко католицьких і православних. Сьогодні в 

уцілілих моляться римо-католики. Схід змішався з Заходом. Тільки 

Господар залишився той же – Христос-Пантократор. Минають літа 

і віки, відходять люди, але залишаються ікони, німі свідки історії. 

Чи зовсім німі? Достатньо глянути на них і душа сама поривається 

до розмови з Ісусом Христом і його Матір'ю, з Космою і Даміаном, 

з Миколаєм. Кожному з них є багато що сказати. Добре, що є ще тут. 

Добре, що не зазнали долі інших ікон, церков, хрестів.  На щастя, 

знайшлися такі, які їх рятували і не дали їм «померти». Неважливо, 

хрестилися з правої, чи  лівої сторони. Усвідомлювали, що це Дім 
Божий. Так є донині і хай би так залишалося. 



Богу дяка за тих всіх, які мають у серці збереження решток 

тамтого світу. Сьогодні, після реставрації, ці цінні «рештки» 

блищать золотом, притягують не лише туристів, а тих, що 

переступають пороги святинь, заохочують до молитви і участі у 

Божій Літургії. Бачу багато прибульців, туристів, що входять до 

«моєї» церкви. Це православні і католики обох обрядів, навіть атеїст 

тут зайде. Кожен знайде щось для себе. Може зустріне Того, кого 
шукав, хоч до тепер не знав. 

 А я незабаром прийду собі до «моєї» церковці, поклонюся і 
приклякну. Кожен може увійти до «своєї» церкви. 

 Ксьондз Анджей ТУРОНЬ 
римо-католицький парох в Кремпій і Котані 

 

* Малґожата Давидюк – керівник консерваційно-мистецької 

майстерні «ІКОС» у Перемишлі. Є творцем багатьох сакральних 

творів у вигляді ікон, іконостасів, поліхромії. Її ікони знаходяться в 

приватних і музейних колекціях у Польщі та за кордоном.  

         

      Володимир ЧАБАН 

Переклад з польської та примітки у тексті – автора 

 

 

 

ДОБРИЙ САМАРЯНИН 

Цікава історія двох учасників війни 

Николай Чорноріцький з Бонарівки, Ряшівського повіту в 

Польщі, будучи на Першій світовій війні в 1917 році, служив в 

австрійській армії за кухаря. Під час італійської офензиви утікали 

взад. Коли їхали дорогою, то він бачить, що в рові лежить в крові 
напівмертвий жовнір, просить порятунку, але ніхто не рятує.  

Николай скочив, взяв цього чоловіка на свій віз, перев'язав рани, 

дав вина напитися і так понад тиждень тримав на своїм возі, лічив, 

кормив чим міг. Хворий вже дійшов трохи до сили, офензива 

закінчилася і тоді хворого віддав на перев'язочний пункт. Війна 

закінчилася в 1918 році. Австрія розпалася і всі жовніри розійшлися 



додому. З Австро-Угорської імперії потворилися нові республіки. 

Пішов десь і цей ранений жовнір. Николай не знав куди він пішов, в 

яку державу і з якої він нації, бо не взяв адресу і у війні не було 
думки тим цікавитися.  

Так минуло кільканадцять років. Николай вдома собі спокійно 

господарює і згадує воєнні часи. Аж нараз в сусідстві близько його 

хати із сусіднього села Висока продає ліс єврей поміщик. Николай 

замовив один морг ліса, приніс завдаток і дивиться на мірника, десь 

мав таку особу знати, але пізнати не може. А в кінці надумався і 

питає його, чи був на фронті, чи був ранений і хто його врятував. 

Мірщик відповідає, що був ранений, але хто його врятував, то не 

знає. Николай признався, що то був він. Чоловік придивився ліпше і 

таки пізнав, пізнав свого добродія, слези потекли йому в очах, він 
обняв Николая сильно, обцілував. 

За те добродійство заплатив пану за морг лісу так, що Николай 
набув разом два морги. 

Чоловік запросив Николая на другий місяць до Ряшева на означе-
ний день до себе в гості з нагоди річниці його врятування від смерти.  

Николай приходить, а там повен сальон панів, купців, лікарів, 

адвокатів і різних багатих євреїв.Чоловік сказав промову і 

представив свого приятеля, який спас його від смерти і посадив 

Николая на почесне місце. Всі гості щось по-єврейськи між собою 

говорили. Один з них взяв тацу і перейшов по сальону за збіркою і 

всі скидали великі гроші, доляри, польські злоті і вкінці все це 

віддали Николаю як нагороду за його добродійство. 

Николай повернувся додому, почислив гроші і купив собі за це 
чотири морги доброї орної землі. 

 

З рукописів Василя Качмарського – писаря села Бонарівка 

Джерело: 

https://www.facebook.com/179289939592273/posts/179538282900772/  

  



МАТІР БОЖА СТЕЖНИЦЬКА 

Про один із антирелігійних вчинків польсько-шовіністичного 

війська розповіла нам у 1993 році полька, дружина нашого 

стежничанина Станіслава Зарічанського «Франкового» Сташка, 

коли наша група стежничан відвідала рідне село. 

Через село їхало три фіри, на яких були військові поляки. Їхали 

вони до Гор’янського лісу за дровами. Навпроти хати Шпака Петра 

«Заневчикового» на розлогій липі була невеличка капличка з 

фігуркою Матері Божої. Він купив її у Ліську ще до війни. Будучи 

добрим столярем встановив її на дереві. Довгі роки Вона оберігала 

наші оселі. У день виселення, видно, в цьому політичному пеклі і 

залишилася фігура Матері Божої у капличці. Така була воля Господня. 
Фігура Матері Божої залишилась і чекала на своїх односельчан. 

Зупинивши фіру біля каплички один з вояків, якому 

запаморочилося в голові, викрикнув: «Юш тутай вєнцей стаць нє 

бєндзєш» (вже тут більше стояти не будеш) і... вистрілив кілька 

разів у фігуру. Потім три фіри з вояками поїхали в ліс, а та, з якої 

стріляли, в лісі наїхала на міну. Селом з лісу поверталися дві фіри і 

ті, що залишилися живими, зупинились біля каплички і про жахливу 

караючу подію розповіли Сташці. Вона взяла постріляну фігуру 

Матері Божої і берегла її аж до нашого приїзду та й віддала її нам, 

стежничанам. Мирося Шпак, по чоловіку Лукавська, згодом 

перевезла її до Самбора до її власників-стежничан. Фігуру Матері 

Божої дуже гарно відреставрував Любомир Тишко, родом з 
с. Кошляки Підволочиського району Тернопільської області. 

Тепер фігура Матері Божої стоїть на тетраподі в церкві Св. 
Андрія на передмістю Самбора.    

     

  

 

Про автора: Некролог на стор. 222-223 

 

Джерело: http://www.vox-populi.com.ua/rubriki/istoria/lemkivsina 

http://www.vox-populi.com.ua/rubriki/istoria/lemkivsina/mipovernemos

usteznicuavtorspakmihajlo 

  

Михайло ШПАК 



ШТРИХ ДО ПОРТРЕТА  

Кілька років тому доручили мені підготувати для нашого 
Календаря статтю про повість Миколи Горбаля «Повернення». 
Завдання виявилось не з легких. Почав з уважного, осмисленого 
читання книжки, «прочесав» інтернет… Пізніше довелось писати 
про «Три дороги». Здавалося, тепер я знав про автора цих книг 
майже все, але зацікавленість його особистістю цим не вичерпалась. 
Я і далі відстежував «його слід». І от на YouTube натрапив на 
цікавий фільм, сюжет якого розгортається у Литячах – селі на 
Тернопіллі, куди депортаційна дорога привела родину Горбалів.  Це 
розповідь Пана Миколи про своє життя, родинний дім, брата 
Богдана – людину з особливими потребами, єдиним захопленням 
якого було малювання… «Зараз я знаю, що це називається синдром 
Дауна. Ця дитина щось собі малювала, а мама його малюнками 
розпалювали піч». Богдан жив своїм особливим життям, по своєму 
сприймав світ і світ сприймав його таким, яким він був. Якось сестра 
Марія підмітила: «здається, що Богдана краще розуміли рослини і 
тварини аніж, ми – люди». 

За свою дисидентську діяльність Микола Горбаль був ув'язнений. 
Коли вперше опинився у таборі, несподівано для себе усвідомив – 
щось подібне бачив на братових малюнках. Відкриття шокувало 
його. Яким чином Богдан міг заглянути у реалії табірного життя і 
відтворити його фрагменти? Тут же написав матері, сестрі щоб 
зберігали малюнки, але хто у той час дослухáвся до цього. 

 Через 17 років радянського «перевиховання» (а всього йому 
відміряли 23) Микола вийшов на волю і активно включився у 
становлення незалежної України. Згодом придбав квартиру у Києві 
і забрав до себе маму та брата, який продовжував безупинно 
малювати. Тепер його творіння ретельно зберігалися. Стосовно них 
у Миколи визрівав особливий план. 

Розповідь Пана Миколи захоплює, створює відчуття, що ти сам 
на сам з оповідачем. Такого не буває на публічних зустрічах. І от 
наприкінці фільму чую слова, які привернули мою увагу, 
вкарбувалися у пам'ять, спонукали глибше глянути на особистість 
Миколи Горбаля. Наступні дні вони буквально ходили за мною, 
побуджували асоціації, які врешті-решт трансформувалися у слова 
«Сповідь» і «Покаяння». 



Всі ми грішні – «немає людини, щоб жила і не згрішила». Церква 
дає людині можливість облегшити сумління від тягаря  гріха. Тайна 
сповіді створює певний психологічний комфорт, захищає від 
можливого суспільного осуду, і люди ідуть до сповіді, ідуть по-
різному. Для одних це звичка – так мама навчила, чесно 
відмовляють покаянні «три рази Отче наш, три рази Богородице 
Діво» і знову «збирають» гріхи для наступної сповіді. Інші серйозно 
готуються, влаштовують прискіпливий іспит совісті. Треті 
підкріплюють покаянну молитву якоюсь доброю справою, 
благодійністю. Деякі вперше приступають до сповіді вже у 
поважному віці. На запитання священика «чому вирішили прийти 
зараз?» відповідають: «відчув настійну потребу». Довгою у них 
видалася дорога до Бога, але вони подолали її. Та особливо 
важливим є наслідок сповіді, висновки, які мала б зробити людина – 
подумати, як жити далі, як відкупити гріхи свої… 

Всі відпустки Микола проводить у Литячах, впорядковує 
запущене обійстя, зводить невеликий будинок, втілює свій задум – 
облаштовує «Галерею Богдана», виставку малюнків покійного вже 
брата, засновує благодійний фонд, щоб допомагати людям з 
синдромом Дауна реалізувати себе. Варто послухати, з якою 
непідробний любов'ю розказує про своєрідну братову творчість, яка 
нагадує роботи Епіфанія Дровняка (Никифора). Під експозицію 
задіяні також стіни старого будинку, господарських будівель, які 
можна оглядати прямо з вулиці. На них Микола виконав 
великоформатні панно за мотивами Богданових  рисунків. 

То що ж такого надзвичайного сказав Микола Горбаль 
наприкінці фільму? Дуже просто – повідав про те, що гнітило його 
сумління, повідав прилюдно, відкрито, не ховаючись ні за які 
ширми. Далі пряма мова: «Я почуваюся винним перед цим 
чоловіком. Часом соромився ним, бо ненормальний, часом 
забороняв йому йти між людей. Але я віддав шану цьому чоловікові 
перед Богом, і зробив це все, я мусів це зробити, і я це зробив. 
Прийде час, коли то буде цікаво людям». 

Знайдіть неповних шість з половиною хвилин часу, подивіться 
фільм. Не пожалкуєте – він вгору підніме ваше серце. 

Теги: Галерея Богдана, Микола Горбаль 

      Володимир ЧАБАН 



                                                              



 



ЛЕМКІВСЬКІ ТАЛАНТИ

ЧАРІВНА ГОЛКА

Розкажу про чудову жінку – Марту Кулинич-Новицьку, яка своїм
талантом  заворожує  мистецький  Львів,  всю  Україну.  Корінням  –
лемкиня,   за   фахом   –   музикознавець
(закінчила  Львівське  музичне  училище,
згодом  Музичну  академію  ім.  Лисенка).
Викладає теорію музики в ДМШ № 2.

Та    глибока    творча    душа    прагне
чогось більшого, і Мартуся  захопилась
технікою художнього гладевого шва (під
зичливим керівництвом Ірини Івасенко).
З   того   часу   руки   мисткині   виводять
голкою Богородичні образи, композиції з
постатями  святих.  Їх  уже  понад  100  –
давніх    лемківських    ікон,    а    також
сучасних  композицій.  Серед  них  серія
ікон  «Лемківська  Мадонна»,  вишитих  з
картин художниці Марії Янко.

Марта   вишила   також   понад   100
оригінальних жіночих, чоловічих та дитячих сорочок, зокрема, для
коханих  чоловіка  і  синочка.  Милують  око  її  творіння  на  світську
тематику, рушники, доріжки. З 2005 р. в музеях Львова та області
майже  щороку  проходять  персональні  виставки.  Її  твори  зберіга-
ються у приватних збірках та музейних  фондах в Україні та за кордоном.

Вдумаймось  тільки  –  один  рух  руки,  і  тільки  один  міліметр
тканини, на яку покладена нитка. Другий рух – другий міліметр …
Праця  над  сорочкою,  образом  чи  іншим  мистецьким  витвором
виливається у кілометри цих крихітних міліметрів.

Марта   є   членом   Львівського   державного   обласного   центру
народної  творчості  та  культурно-освітньої  роботи.  А  ще  –  пісня!
Вона – учасниця Народного ансамблю пісні і танцю «Лемковина».

На обличчі мисткині завжди усмішка. «В опіці Матері Божої, яку
вона прославляє у вишивці», – подумалось.

Рідна земля втрачена, та ніколи не втратиться дух Лемківщини,
адже він живе і вічно буде жити в кожному її паросткові.

Марія ГОРБАЛЬ



 МАЙСТРИНЯ ТЕТЯНА ФЕДОСЕНКО – АВТОБІОГРАФІЯ 

Народилася 10 квітня 1975 року 

у Києві, в мальовничому Печер-

ському районі біля Лаври. Пиша-

юся сільським корінням своїх 

предків. Батько – Настенко Микола, 

нащадок козацького роду з Канів-

щини, а от мама – лемкиня. Моя 

бабуся з її боку родом з відомого 

села Вислік Великий. Любов до 

ручної роботи мені привито з 

дитинства. Ще мій дідусь, все 

робив власноруч: плів кошики, 

ремонтував чоботи, виготовляв 
музичні інструменти. 

Рішення відроджувати народні  

традиції прийшло за покликом серця. Змінила багаторічну роботу у 

сфері розваг на проведення майстерок для дітей та дорослих. Їх 

тематикою були: Мотанка, Писанка, Вибійка дерев’яним кліше по 

тканині, вироби з глини, сіна та декорування Різдвяної Зірки. 

Захопилася реконструкцією строю на ляльках різних регіонів 

України. При підтримці працівників музею Гончара за взірцями 

полтавського регіону власноруч відтворила повний комплект 
дитячого строю для своєї доньки. 

 Стала членом Національної 

спілки майстрів народного мистецтва 

України. Неодноразово брала участь 

з майстер-класами та виробами 

власного виробництва у фестивалях: 

«Країна мрій», «Небо-фест», «Тбілі-

соба», «Медвін» та ярмарках у 

Пирогово, Хотові, Легедзино, Музеї 

Івана Гончара. У складі групи 

майстрів двічі представляла Україну 

на міжнародному Ягеллонському 
ярмарку у  Польщі.  

Вибійка. Еко-торби 



Особливе місце в серці займає Різдвяна зірка, яку ми з чоловіком 

вперше за одну ніч виготовили із підручних матеріалів для своєї 

дитини на свято Зими у школі (на 

Різдво). Дуже хотілося проде-

монструвати багатство Українських 

традицій та показати, що існують 

варіанти святкування Зимових свят, 

відмінні від успадкованих з радян-

ських часів!!! Вперше побачила 

радість та сльози на очах присутніх 

людей старшого покоління та вчи-

телів. І це зачепило…  Так почався 

шлях пошуків інформації, матеріалів 

та місця для підготовки до 

майстерок. Велику роль у цьому  

відіграла зустріч із народним 

майстром Іваном Приходьком. Його 

теплі та наївні зіроньки невеликих 

розмірів, допо-могли мені 

зорієнтуватися у подачі дітлахам 

матеріалу та поясненні, як потрібно оздоблювати Зірку. А най-

важливіше що я зрозуміла, це те, що дітям не потрібно пояснювати 

як малювати, їм потрібно дозволити творити від серця, так як вони 

бачать: кольорами та формами, не викори-стовуючи гаджети та не 

звертатись до сучасних персонажів. Самостійна творчість в 

доброзичливій атмосфері дає дитині можливість відкритися та 
малювати на підсвідомості, задіювати увесь свій потенціал.  

Найближчим часом маю бажання відвідати фонди Націо-

нального музею народної архітектури та побуту України, де 

зберігаються унікальні звізди, вертепи та шопки Володимира 

Шагала, щоби зробити реконструкцію давніх Зірок. Збираюся у 

поїздку на неповторне свято Маланки у Вашківцях. Неймовірно 

хочу відвідати Індійські майстерні та побачити на власні очі процес 

Вибійки по тканині та вирізування місцевими майстрами 

дерев’яного кліше. Мрію про власну майстерню, яка стане творчою 
платформою для зустрічей та вивчення наших рідних традицій. 

     Тетяна ФЕДОСЕНКО 

Різдв'яна зірка 

Тетяни Федосенко 



МИХАЙЛО АДАМЧАК  МРІЄ ПОЗНАЙОМИТИ СВІТ 

      З ЛЕМКІВСЬКОЮ КАЗКОЮ  

Михайло Адамчак – музикант, автор культурно-мистецьких 

ініціатив, фронтмен гурту «КораЛЛі», у якому грає на клавішних та 

сопілці. Гурт є культурним осередком не тільки для Івано-

Франківська, а й для всього 

Прикарпаття. Увагу глядача 

привертають традиційні 

карпатські інструменти, що 

використовуються музикан-

тами: сопілка, дримба та 

карпатська трембіта. Вони і 

надають команді особливої 

концертної видовищності і 

впізнаваності, які вже неод-

норазово побачила та відчула публіка Європи (Німеччина, Чехія, 

Польща) і далекої Японії. 

Окрім гурту «КораЛЛі» Михайло зреалізував чимало творчих 

акцій. Так у 2019 році з його ініціативи був встановлений рекорд – 146 

трембіт і карпатських 

рогів одночасно вийшли у 

Карпатах на святкову 
ходу.  

Виставу «Голоси» з 

«Арканом» у виконанні 

Адамчака глядач теж 

вперше побачив у 2019 

році. А ще Мишко із своїм 

гуртом побував на фестивалі «Asian Beat» у Токіо. Тоді карпатський 

рок справив на японську аудиторію неабияке враження. У Києві як 

сопілкар взяв участь у концерті гурту «Kozak System». Раніше – 

знявся в ролі опришка у художньому фільмі «Легенда Карпат», 

проводив фестиваль «Оле Довбуш» у Івано-Франківську, до війни – 

був арт-директором знаних фестивалів у Карпатах – «Черемош-
фест», «Підкамінь», «Карпатський протяг». 



Творча натура Михайла не завадила йому піти на фронт 

добровольцем батальйону «Госпітальєри» у складі Української 

добровольчої армії (Правий сектор, 

позивний «Лемко») і захищати рідну 

землю від ворога. Але навіть і там, 

пропри суворі будні фронтового 

життя, Адамчак не забув про музику 

та рідну пісню. Якось він грав на 

фронті «Аркан». «Для мене «Аркан» 

це бойовий мотив, це зміст нашої 

боротьби… Цей мотив, який зберігає 

в собі потужну силу опришків, зараз 

піднімає і загартовує бойовий дух 
українців. 

«Вірю, що, в тому числі, з допо-

могою цього переможного бойового 

танцю ми здолаємо нашого ворога і 

назавжди відіб’ємо йому охоту до будь-яких спроб вдертися на нашу 

територію і загарбати нас» – заявив в одному з інтерв’ю Михайло. 

 

А ще наприкінці липня 2021 

року з ініціативи Михайла в 

Україні розпочався масштабний 

відеопроект «Моя мотокраїна: 

відомі українці рекомендують». 

Мета цього проекту – показати ті 

куточки України, які облюбували 

Михайло – водій 
санітарно-рятувальної 
машини з побратимом 
Тарасом Попадюком 



митці, культурні діячі. Тобто 

місця, які стали для творчих 

людей, місцями сили. 

Учасники проекту обіця-ють 

розповідати про них щось таке, 

чого не знає жоден гід. 

Не дивлячись на розмаїття 

зацікавлень та творчих 

здобутків, Михайло у першу 

чергу є лемком – його дідусі-бабусі у горезвісні 1945-47-мі були 

депортовані з прабатьківської землі. «Я вважаю, історію треба 

пам’ятати, і поки вони живі, обов’язок кожної свідомої людини 

говорити з ними і дізнатися максимально про свій рід і про своїх 

предків» – сказав Михайло. Не просто сказав, а талановито суміщає 

у своєму житті рідні традиції, культуру, активно несе їх у маси. 

На цьому невичерпне джерело його ідей не закінчується. 

Михайло мріє зберегти і поширити лемківську казку. «Люди дуже 

люблять лемківські пісні за мелодику, а от лемківські казки не 

отримали цього поширення, і я це хочу виправити. Після запису, 

відповідної обробки, не виключено, що ми видамо казки на дисках, 

але як мінімум вони будуть у доступі у соцмережах, на ютубі, на 

музичних платформах, щоб кожен охочий міг послухати, міг 

набутися цього лемківського духу. 

Та найперше – треба зберегти сам лемківський діалект. Він 

унікальний, не схожий ні на гуцульський, ні на бойківський, ні на 

буковинський, і саме зберегти його я хочу за допомогою корінних 

жителів, які були свого часу виселені з території сучасної Польщі, а 

це була територія України, Лемківщина, проте не втратили свою 

говірку, традиції. Ну і, власне, за допомогою цих людей я хочу 

зафіксувати і зберегти для нащадків цю унікальну лемківську мову», 

– розповів якось журналістам Адамчак. 

      Мар’яна МИГАЛЬ 

  Журналіст, активний член товариства «ЛемКиїв» 



НАШІ ЮВІЛЯРИ 

 АНДРІЄВІ ІВАНОВИЧУ ТАВПАШУ – 90 

Гори бувають різні: високі та низькі, неприступні – із стрімкими 
схилами, привітні – з легко доступними вершинами, широко знані 
та безіменні. Є серед них особливі, елітні, як Еверест, Монблан, 
Говерла.  Про них знають всі і все, їх фотографують з усіх можливих 
ракурсів, у путівниках їх описано до найдрібніших деталей. Сказати 
про них щось нове практично неможливо. 

  Люди, як гори – у кожного своя висота, 
своя вершина, своя слава. Є і своя еліта. Про 
людей, які її творять, відомо все, вони під 
прицілом суспільної уваги. На свою 
вершину вони сходять по різному: одні 
отримують у спадок – «король, бо син 
короля», інші – своїм наполегливим трудом 
ідуть до неї крізь «вушко голки». 

Про Андрія Тавпаша, уродженця 
лемківського села Святкова Велика, сина 
Івана та Розалії, написано немало. Вичерпну 
біографічну інформацію про нього знайдете у інтернеті, друкованих 
виданнях, у тому числі Лемківських календарях (2014, 2019 роки). 
Писати про його життєвий шлях, трудові успіхи, нагороди, визнання 
буде повторенням відомого. Додати можна лиш те, що йому цьогоріч 
справді 90, хоча за офіційним літочисленням всього 88. А от зрозуміти, 
що сприяло його сходженню на вершину, цікаво та повчально. 

 Селянські діти змалку долучаються до праці. «Тут я босоніж 
випасав нашу годувальницю-корівку і череду неслухняних овець, 
прислухався до відлуння свого голосу у мальовничих розлогих 
видолинках. Рідне село назавжди залишилось у моїй пам'яті, як 
куточок біблійного раю» – згадує пан Андрій. То ж першими 
опорними пунктами формування його особистості стали праця та  
магнетизм рідної землі. Ідилію дитинства перервала війна, а потім 
депортація. Лише через 44 роки вдалося знову побувати у Святковій 
Великій. На місці батьківського обійстя застав пустку… 

Від природи мав допитливий розум, тягу до знань. Розумів, що 
вони гартують мислення, заточують його на вирішення проблем. 
«Знання робить життя цікавим, допомагає заглянути за обрій 
науково-технічного прогресу» – говорив пан Андрій. 



Усвідомлення ваги знань було для нього, як керівника, запо-

рукою успіху. Особливо наглядно це проявилося на посту 

генерального директора фірми «Світоч». Незбориме бажання 

поступу у ньому поєднувалося з відповідальністю, що допомагало 

не зупинятись на пів-дорозі, через труднощі досягати мети. Багато 

років Андрій Іванович віддав адміністративній роботі. Був керівником 

Галицького району Львова. Займався непростими питаннями життє-

забезпечення міста, допомагав людям вирішувати насущні проблеми. 
Сьогодні, через роки, не один згадує його добрим словом. 

Мало хто знає, що Андрій Іванович «афганець». У розпал війни, 

яку там вів Радянський Союз, майже два роки був радником мера 

Кабула – двомільйонної столиці Афганістану. Вимагалося не просто 

радити, а й відповідати за конкретні справи: організацію та контроль 

забезпечення міста продуктами, водою, паливом, електрикою. Йому 

довго не могли знайти заміну, тож пробув у відряджені два терміни, 

частину яких поряд з ним була вірна дружина Анна. Сьогодні дехто 

сприймає цю сторінку біографії сім'ї Тавпашів як екзотику, а от тоді, 

коли «пахло смаженим», потрібно було мати Сміливість безоглядно 
ступити у небезпечну невідомість. 

Прийшов час і у душі Андрія Івановича на повну силу зазвучав 

Голос предків – лемківський Голос, який відгукнувся вагомими 

практичними справами. З його допомогою вийшло у світ немало 

лемківської літератури, оздоблювалась Лемківська церква у 

Шевченківському гаю, реалізовувалися різноманітні проекти, у 

рідному селі на місці зруйнованої батьківської хати споруджено 

прекрасний монумент пам'яті з горельєфом Пречистої Діви Марії, 
який промовляє: «це Лемківська земля, тут жили Тавпаші !»  

Активна громадська діяльність Андрія Тавпаша здобула визнання 

лемківської спільноти. Він обирався до керівництва лемківських 
організацій усіх рівнів: світового, українського, обласного. 

Нині він є Старійшиною лемків України, нашою лемківською 

Говерлою, якого знають і цінують у всьому світі. Його благодатний 

труд на Лемківській Ниві неоціненний. 

Шановний Пане Андрію! Уся велика Лемківська спільнота вітає 

Вас з прекрасним ювілеєм, зичить міцного здоров'я, родинного 

затишку, Господнього Благословення, та многих і щасливих літ.  



ФЕДОРОВІ ЛАБИКУ  85

Село Святкова Велика на Лемківщині… Споконвіків жили тут
закохані у свої вічнозелені гори, працьовиті, добрі люди. Нелегко

давався їм хліб насущний, але на світі не було нічого милішого за

рідну землю, яка, мов магнітом, притягувала людські душі.

20 березня 1937 року тут, у Свят-
ковій, в сім'ї Івана та Пелагеї Лабиків

народився  первісток,  якого  нарекли

Теодором. Природа не обділила його

талантами, що пізніше яскраво засвід-

чило життя.

Теодору   ішов   9-й   рік,   як   на

Лемківщину прийшла велика, не до

уяви, біда – депортація. Сім'ю вивез-
ли  на  Донбас  і  залишили  напризво-
ляще.  Наступного 1946  року  з  вели-
кими      труднощами      перебралися

ближче рідних сторін і замешкали у

Калуші. Тут Теодор (Федір) успішно закінчив середню школу, після

чого відслужив 3 роки  у армії. Повернувшись  додому  поступив  у

хіміко-технологічний технікум, який закінчив з відзнакою. Згодом

навчався  в  Івано-Франківському  інституті  нафти  і  газу,  отримав

диплом інженера-механіка. З шкільних років захоплювався спортом,

який кріпив тіло, гартував волю. У 1955 р. виборов титул чемпіона
Калуша з гімнастики.

Ким тільки не довелось працювати Федору: завклубом, бухгал-
тером,  бурильником,  слюсарем,  токарем,  майстром  зміни,  цеху,

викладачем   технікуму,   …   головним   механіком   виробництва,   і

всюди  проявляв  творчий  підхід  до  роботи.  Запропонував  десятки

раціоналізацій,  отримав  кілька  авторських  свідоцтв  на  винаходи.

Його авторитет як спеціаліста, просто людини, був незаперечним.
Обирався депутатом міської ради ІІ-го демократичного скликання.

У Калуші проживає багато переселенців із Закерзоння,  у тому

числі з Лемківщини, але всі вони були втиснуті у безликий шаблон

«радянської  людини».  Із  здобуттям  Україною  Незалежності  з'яви-



лись умови для налагодження їхнього етнічно-культурного відрод-
ження. Федір Лабик з головою поринає у громадську роботу.

У  1990  році  у  Калуші  створено  міську  організацію  Всеукра-
їнського  товариства  «Лемківщина».  Її першим головою став Воло-

димир Дрань, а через два роки його замінив Федір Лабик. З тих пір

він незмінно займає цей відповідальний пост. Багато  добрих  справ

зроблено  за  минулих  30  років,  віховими  з  яких  можна  назвати

створення  хорового  колективу  «Студенька»,  спорудження  пам'ят-
ника українцям, депортованим з їх етнічних земель у Польщі у 1945-46,
1951 роках, пам'ятника жертвам операції Вісла та концтабору Явожно.

Немає більших чи менших лемківських справ, до яких не долу-

чався  б  пан  Федір.  Бачимо  його  на  Ватрах  у  Ждині,  Монасти-
риськах, Зимній Воді, на лемківських З’їздах, Конгресах, та інших

подіях. При кожній нагоді відвідує рідне село Святкову – тут відчу-

ває себе молодим, енергійним, любується красою гір, вслухається

у  шум  потічків,  заходить  до  церкви,  у  якій  його  хрестили,  іде  на

цвинтар, де спочивають предки, і душа не може змиритися з тим, що

доля  так  жорстоко  обійшлася  з  цим  земним  раєм,  з  людьми,  які
колись щасливо жили тут.

Чи  не  найбільшою  його  любов’ю  і  гордістю  є  «Студенька».

Бачить  у  ній  запоруку  збереження  вікової  культурної    спадщини

лемківського етносу. І «Студенька» ось уже 30 років гідно сповнює

свою  високу місію. До цього п. Федір долучається особисто – читає

лемківською   мовою   вірші,   оповідки,

гуморески, співає, танцює … Минулого

року    здобув    перше    місце    на    ІІ-му

Всеукраїнському  дистанційному  фести-

валь-конкурсі   «ЛемЦвіт»   у   номінації
художнє читання.

Одною з турбот  Федора Івановича є

збереження   «лемківской   бешіди»,   яку

вважає   діалектом   української      мови.

З болем  говорить,  що  вона  пропадає  і

потребує    невідкладних    дій,    щоб    не

зникнути зовсім. Про це пише, виступає
публічно, апелює з екрана ЮТУБ.



Федір Лабик  активний учасник громадського життя регіону – він 

член Координаційної Ради голів партій та організацій 

демократичного спрямування Калущини, входить в оргкомітети, 

комісії виконкому міської ради м. Калуша.   Його багаторічна 

безкорислива праця на благо людей відзначена численними 

Грамотами, Подяками та іншими нагородами владних органів 

м. Калуша, області, України. Та найбільшою нагородою є визнання 
та щира повага людей. 

Шановний Пане Федоре, дорогий земляче, всі лемки і не лемки, 

які знають Вас зблизька і здалека, з нагоди прекрасної дати 

складають щирі побажання міцного здоров’я, творчих успіхів та 

многих і щасливих літ. Хай Божа Благодать пребуде з Вами!  

      Андрій ТАВПАШ 

 
 

 

      ЛЕМКОВИ ЗІ ШАВНИКА 80 ! 

Понад 20 років на Службі Божій у нашій Лемківській церкві 

можна бачити високого, худорлявого, на вид дещо замкнутого 

чоловіка, який, зазвичай, стоїть на облюбованому місці біля сходів 

на балкон. Зосереджено, не відволікаючись, слухає Літургію. По   



завершенні Служби до нього приєднуються три жіночки, як 

виявилось, його землячки з Лемківщини. Присідають на лавочці у 

тіні церковці, по родинному розкладають мериндю, частуються і 
радіють зустрічі… (на фото Ювіляр справа). 

Одного разу єґомость Анатолій Дуда звернувся до парафіян, які 

народилися ще на рідних землях, описати те, що зберегла їх пам’ять 

про життя «вдома», про виселення, про себе, свою родину. Не 

відомо скільки сивочубих почуло отця, а от Любомир Яценик, так 

звати цього чоловіка, почув. Сьогодні, вітаючи Ювіляра, 

конспективно скористаємось його розповіддю, якій передує 
авторський епіграф: 

Пан Любомир «народився 14 лютого 1942 року на західній 

Лемківщині в селі Щавник, ґміна Мушина Новосончівського повіту. 

Засноване 1575 року село уподобало собі долину Попраду біля устя 

річок Щавнічки і Мушинки – споконвічній українській землі, яка 

вже у Х ст. належали до Київської Русі. Назву йому дала щава – 

чудова мінеральна вода. На початок 1945 р. із 128-ми родин, які тут 
проживали, 125 були лемківськими. 

Чорним смерчем для жителів Щавника стало 27 липня 1945 р. – 

у цей день назавжди були вигнані з рідної землі. Наша сім’я 

опинилась у селі Аджамка Кіровоградської області – степ, рівнина, 

колгосп. Після зелених лемківських гір, чистоводних потічків, 

власного поля прижитися тут було неможливо. Перебралися на 

Львівщину у село Залужжя тодішнього Янівського району. Невдовзі 

колгосп знайшов нас і тут. У 1958 році закінчив середню школу, але 

зростом був найменшим серед випускників, через що була проблема 

з працевлаштуванням, а треба було допомагати батькам. Все ж 

влаштувався у 15-му поштовому відділенні Львова, яке обслуго-

вувало дільницю, де тепер знаходиться кардіологічний центр. 

Зранку до вечора бігав по поверхах, і ця фізкультура підтягнула мій 

ріст до 188 сантиметрів. 

З тих пір минуло вже багато літ, 
Як з дому вигнали наш древній рід. 
То ж бережім свої обряди та звичаї, 
Живе лиш той, хто корінь пам’ятає. 



У листопаді 1961 р. мене призвали в армію. Потрапив у 

сержантську школу  в Баку. Після року навчання отримав професію 

оператора радіолокаційної станції і по розподілу потрапив у 

столицю Чечні місто Грозний. Служив на точках, розкиданих по 

горах. Часто зустрічався з чеченцями і не міг зрозуміти, чому з 

такою злобою вони дивляться на мене, радянського солдата. Через 

деякий час вияснив, що їх намагалися поголовно виселити, але 

зробити це не вдалося, оскільки більшість людей втекла в гори і там 
переховувалася. 

У кінці 1964 р. повернувся додому. Влаштувався на електро-

ламповий завод, освоїв професію токаря. Потім до 1972 року 

працював токарем на меблевій фірмі Карпати, а ввечері вчився у 

Львівському політехнічному інституті на механіко-технологічному 

факультеті. Після закінчення інституту працював на заводі 

телеграфної апаратури, експериментальному заводі Львівської 
залізниці.  

Я давно мріяв  відвідати місця свого народження, які змушений 

був покинути, маючи всього три з половиною роки. Звичайно, моя 

пам’ять мало що зберегла, але в родині дотримувалися давніх 

традицій, все робили як там, «дома».  Зокрема, церковний празник – 

кермеш, святкували на Димитрія. До нас приїжджали рідні, знайомі, 

що осіли на Львівщині, Тернопільщині. Святкували радісно, весело, 

згадували рідне село, односельців, звичаї, співали пісні, які берегли 

у своєму серці, повертались у час, коли були молодими. І за тим усім 

відчувалась невимовна туга за втраченим. Ми, діти, мов губка 

вбирали у свої чутливі душі цю неповторну атмосферу єдиної 

родини. Я знав прізвища майже всіх жителів Щавного, їх назвиська, 

де чия хата стояла, знав масу сільських історій. Як сьогодні кажуть, 
віртуально жив там. 

 У 2008 р. моя мрія збулася. Враження неможливо описати. 

Побував на своєму обійсті, сад який посадив батько, частково 

зберігся, а хату розвалили рік тому. Хотів поспілкуватись з 

господарем, який тут живе, але розмови не вийшло, сказав мені: «ніц 

нє вєм» (нічого не знаю)». 

У 2006 р. пан Любомир вийшов на пенсію, маючи неперервний 

стаж роботи 48 років. Зайнявся «присадибною» роботою. В допов-



нення до інженерної професії став знаючим агрономом. Невеликий 

город забезпечує його зелениною та овочами, особливо любить 

доглядати за своїми фруктовими деревами. Каже: «Живе у мені 
лемківська прив’язаність до землі».  

Роздумуючи над прожитим, сьогоденням та майбутнім, мріє 

«щоб закінчилася війна, перестали гинути наші хлопці, щоби 

Господь просвітив наш обдурений, зневірений народ, пробудив у 

ньому гідність, щоб Нація нарешті народила Провідника, який 

мудро і успішно поведе Україну до процвітання, щоб недруги наші 
усвідомили свій великий гріх і хай Бог простить їх». 

 Парафіяни та Єґомосць лемківської церкви Свв. Воло-

димира і Ольги в день Ювілею бажають панові Любомиру 

доброго здоров’я, оптимізму, Господньої Благодаті та довгих і 

погідних літ життя.       

         Анна ГОЛОВЧАК 

     Родимі села – Тилич, Щавник 

 
   ІВАНОВІ СУХОМУ 80 

Важко собі уявити спів «Лемковини» без потужного, соковитого 

басу Івана Миколайовича Сухого. 

Колектив любить, цінує та поважає 

Івана Миколайовича як співака і як 

людину. Це привітний, життєрадісний, 

світлий чоловік, надійний товариш. 

Його слово авторитетне, а серце щире 

та відкрите. В цьому році Іван 

Миколайович святкуватиме своє 80-
ліття.  

Народився пан Іван 7 липня 1942 

року в селі Боратин Сокальського 

району у селянській родині. Школу 

закінчив вже у Львові і одразу пішов 

працювати на завод «Фізприлад», 

освоїв професію токаря. У 1960 році 

поступив у Львівський лісотехнічний інститут, де здобув професію 

інженера-механіка. Після служби у війську влаштувався на ВО 



‘’Мікроприлад’’, якому присвятив 28 років роботи на посадах від 

диспетчера, до заступника генерального директора. Був 

нагороджений Орденом Слави ІІІ-го ступеня та іншими відзнаками. 

У 1991 році Івана Микола-йовича запросили у Львівську обласну 

раду на посаду начальника фінансово-господарського відділу, а з 1998 

року займав посаду начальника управління у справах 

національностей та міграції. З 2007 року і до виходу на заслужений 

відпочинок працював у Львівській академії мистецтв проректором з 
адміністративно-господарської роботи. 

Іван Миколайович прекрасний сім’янин, голова великої родини. 
Разом з дружиною виховав трьох чудових дітей, має п’ятеро онуків. 

Понад 20 років віддав хорові «Лемковина» Хоч і не має лемків-

ського коріння, любить лемківську пісню та душею відчуває 

лемківську культуру. Багато років був старостою ансамблю. 

З нагоди ювілею творчий колектив «Лемковини» складає 

панові Івану щирі вітання, бажає йому та всій родині міцного 

здоров’я, добробуту, великої творчої наснаги, щасливого 

довголіття! 

      Марта НОВИЦЬКА 

 

 

 ІВАНОВІ  ЧЕЛАКУ ЮЖ АЖ 80! 

Здається, недавно – в липні 1945 року, він разом з родиною 

покинув село Завадка-Риманівська, де 

народився 12 грудня 1942 р., щоб 

більше не вернутись домів (а родичам 

навіть не вдалося відвідати рідні 

місця). Його дід Іван до кінця своїх 

днів (помер 1958 року) не вірив, що 
буде лежати в чужій землі.  

…На станції Вороблик пробули 
понад тиждень, де сім’ї видали посвід-
чення про евакуацію в Україну 
датоване 1 серпня 1945 року. Дорога на 
Тернопільщину тягнулась у товарних 
вагонах понад два тижні  і зупинилась 



на станції біля с. Ружанівки. Там у дощ і холод сім’я з чотирма 
маленькими дітьми, найменшій було менше року, пробула більше 
тижня, поки маму з дітьми не забрав до себе добрий чоловік в 
с. Солоне. Прожили там 11 років, звідки переїхали у м. Галич, де 
п. Іван продовжив навчання і в 1957 році почав свою трудову 
діяльність. З 1958 по 1962 рік навчався у Сторожинецькому лісовому 
технікумі Чернівецької області, по закінченні якого деякий час 
працював у лісництві. Восени цього ж року був призваний в армію. 

Після демобілізації  навчався на факультеті лісового господарства 
Української сільськогосподарській академії, яку закінчив 1970 р. 
Працював у лісництвах Івано-Франківської та Львівської областей. 

З 1973 року займав різні посади у Львівському територіальному 
управління Держпостачу, а з 1996 року очолив Львівську інспекцію 
Держрезерву України, де працював до виходу на пенсію у 2005 році. 

Пан Іван людина віри, яку не обмежує відвідуванням храму та 
молитвою. Заповіді Господні для нього є життєвим кредом, яке 
проявляється у конкретних справах. Він завжди готовий підтримати у 
скруті, реально і безкорисливо допомогти. 

Громадська діяльність Івана Челака на лемківській ниві почалась 
ще в 70-х роках минулого століття. З утворенням у1988 р. Львів-
ського обласного товариства «Лемківщина» став його членом. З 
1998 р. включився у роботу Фундації дослідження Лемківщини, яку 
очолив у 2003 р. Після виходу на пенсію (2005 р.), переїхав на 

постійне проживання у м. Київ. Зразу ж 
активно долучився до роботи столичного 
товариства «Лемківщина», а після його 
реорганізації у 2019 р.  став членом 
ГО "Київське товариство "ЛемКиїв". Пан 
Іван цікавиться лемківською історією та 
побутом. Є співавтором (спільно з 
І. Красовським) унікального «Енциклопе-
дичного словника Лемківщини». Іван 
Челак постійний гість лемківських 
фестивалів в Україні та Польщі. Учасник 
майже всіх фестивалів «Дзвони Лемків-
щини» у  Монастириськах, Регулярно 



їздить на свято «Од Русаля до Яна» в Музеї лемківської культури в 
Зиндрановій. 

Усі «ЛемКияни» щиро вітають Ювіляра і бажають йому 

міцного здоров’я, сили духа та успішної реалізації творчих 

задумів. Многих та Благих літ Вам, Пане Іване! 

      Дмитро БЕЙКЕНІЧ 

 

Фото Антона Челака – внука Ювіляра (7 років) 

 

 

  
СЕКЕЛА МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ – 

    до 80-річчя славного лікаря 

Народився Михайло Секела 17 грудня 1942 року в с. Гірбель, 

земля Баварія, Німеччина. Його батьки – вихідці із с. Зубинське 

Ліського повіту. У 1941 році їх вивезли на примусові роботи 

до Німеччини, де вони пробули 

до кінця  війни. В 1945 році 

родина повернулась на Лемків-
щину в с. Смільник біля Ліська. 

Весною 1946 р. сім’ю Секел 

депортували в Україну. Опини-

лись у с. Мишків, що у  

Заліщицькому районі Терно-
пільської області. 

В 1963 році Михайло 

закінчив Львівське медичне 
училище, був призваний у армію, служив фельдшером. 

Після демобілізації поступив у Львівський медичний інститут. 

Після його закінчення з 1972 р. працював у торакальному відділенні 

(операції на органах грудної клітки) Львівської обласної клінічної 

лікарні. У 1986 році закінчив філософський факультет Львівського 

університету (вечірня форма навчання). У 1987 році йому присвоєна 

вища кваліфікаційна категорія торакального хірурга. Через рік був 

призначений завідувачем торакальної хірургії Львівського 



регіонального фтизіопульмонологічного центру, де працював до 

2020 року. Одночасно був головним торакальним хірургом області, 

приділяв велику увагу організації невідкладної торакальної хірургії, 
підвищенню професійного рівня хірургів Львівщини. 

За час своєї лікарської практики провів близько п’яти тисяч 

складних операції, десятки тисяч пацієнтів вдячні йому за повернуте 
здоров’я.  

Своїм досвідом ділився з колегами, опікувався молодими 

спеціалістами. Опублікував понад 120 

наукових праць, автор та співавтор восьми 

тематичних книжок, часто виступав з 

науковими доповідями на українських та 

міжнародних конгресах і конференціях з 

проблем медицини, біоетики. З 2020 року 

працює хірургом-консультантом в 

спеціалізованій поліклініці фтизіопуль-

монологічного профілю Львівського 

медичного національного  університету ім. 

Данила Галицького. Понад десять років є 

головою асоціації торакальних хірургів 

Львівщини, член Європейської ради торакальних хірургів. Він 

активний громадський діяч, обстоює національні та демократичні 

засади розвитку Української державності, культури, науки та 
медицини. 

Попри напружену працю Михайло Секела ніколи не забував 

якого він роду-племені – з 2003 року був головою Львівської міської 

організації товариства «Лемківщина» та членом правління 
обласного товариства.  

Пан Михайло батько трьох дітей, які закінчили Львівські 
університети. Радують його п’ятеро онуків. 

Лемківська спільнота Львівщини вітає Пана Михайла 

з ювілеєм, бажає йому щасливого довголіття, сил для праці на 

благо України та рідної Лемківщини.  

      Андрій  ТАВПАШ 

  



 НАДІЇ ЗЯТИК 75 ! 

Народилася Надія Зятик-Сапеляк 24 січня 1947 року в  місті 
Золочеві Львівської області, куди були депортовані її батьки – Іван 
Зятик з Одрехови, що на Лемківщині та Катерина Костечко з села 
Мацьковичі, що біля Перемишля. 
В родині часто згадували сім’ю Заверюх 
з Золочева, яка надала їм притулок, коли 
вони з коровою та іншими пожитками 
опинилися під відкритим небом на 
залізничній станціі. Перезимували в 
малій кухоньці і тільки весною отри-
мали будинок, з якого виїхали поляки. 

Ще дитиною Надя слухала розпо-
віді батьків та обидвох бабусь про 
Одрехову, Перемишль, Сянік, ріку Сян. 
Найбільше мала Надя любила Різдвяні та 
Великодні свята. Тоді згадували тради-
ції в рідних селах. Переглядався альбом 
з фотографіями і знову спогади, спогади… 

Коли Наді було 5 років, сім’я переїхала у містечко Городок біля 
Львова. Тут дівчина успішно закінчує середню школу, поступає у 
Дрогобицький педагогічний інститут. У 1968 році отримує диплом 
про вищу освіту і приступає до нелегкої вчительської праці. У трудовій 
книжці всього два записи: «Прийнято на роботу 15.08.1968р.» і 
«Звільнено з роботи у зв’язку з виходом на пенсію 30.08.2020 р.». 

 Самовідданою працею Надія Іванівна здобула високий 
авторитет серед освітян міста, району, свідченням чого є численні 
грамоти районного та обласного відділів освіти, Міністерства освіти 
України. Як фахівцю вищої категорії їй присвоєно звання  «Старший 
вчитель», а згодом – звання «Учитель-методист». Та найбільшою 
нагородою є любов і шана її учнів. 

Надія Іванівна народила і виховала двох прекрасних синів, які 
обдарували її трьома внучками. 

Впродовж багатьох років пані Надія очолювала Городоцьке 
товариство Лемківщина, була рушійною силою у підготовці 
фестивалів «Пісні незабутого краю». 

З нагоди уродин засилаємо Пані Надії найщиріші вітання та 
побажання доброго здоров’я на многії літа! 

      Лемки міста Городка 



ЛЕМКО З УКРАЇНСЬКИМ СЕРЦЕМ  

(до 70-ліття Мар’яна Райтара) 

Майже у кожного народу у чуттєвій історії відображаються 

пам’ять і ностальгія. Власне ностальгія як «болісна туга за 

батьківщиною», а пам’ять як «здатність запам’ятовувати, зберігати 

і відтворювати у свідомості минулі враження…». Власне такі 

акценти прозвучали на фестивалі «Гомін Лемківщини» (с. Зимна 

Вода біля Львова). Десь тут і через пам’ять знову відтворюються для 

старших події минулих років, а в 

молодих – відлуння історії дідів-
прадідів. 

Лемко, який живе сьогодні на 

Лемківщині, може по-різному 

сприймати минуле й реальність, 

але багато що залежить від 

родоводу, від традицій, від 

справжнього і неповторного 

відчуття своєї Батьківщини. 

Багато лемків з України знають і 

шанують Мар’яна Райтара, 

знаного краєзнавця, дослідника-

історика, патріота Лемківщини, 

який своїми знаннями допомагає 

вихідцям із Лемківщини осягнути власну історію, а деколи й історію 
своїх родичів. 

Мар’ян Райтар, невтомний громадський діяч і натхненник 

української справи в Польщі, народився 25 березня 1952 року в 

Сяноці. Його дитинство пов’язане із селом Чертіж (сьогодні – гарна 

околиця Сянока із старим цвинтарем, церквою, мальовничими 
краєвидами)… 

Члени родини Райдарів були розселені у 1945 році по 

українських містах і селах. Очевидно, через нелегку родинну долю, 

через власне пізнання лемківського світу формувався у нашого 

Ювіляра світогляд, який, по-суті, став ключовим у його біографії.  

Мар’ян Райтар – активіст у всьому: із 1971 р. – співпрацює в 

Українському суспільно-культурному товаристві у Польщі; у 



1973 р. став очільником гуртка УСКТ; був головою Сяніцького

відділу  Об’єднання  українців  у  Польщі;  неодноразово  обирався

делегатом на з’їзди українських організацій у Польщі; і все робив, і
робить задля української справи натхненно й енергійно.

Мар’ян  Райтар  підтримує  зв’язки  із  багатьма  лемківськими

організаціями з-поза меж Польщі. Це ще одна риса його характеру й

поведінки –      невтомність      і      невсипущість,      яка      підсилює

неповторність   лемківської   душі.   Він   прекрасний   організатор

науково-пізнавальних      екскурсій      Лемківщиною.      Тому      усі

мандрівники    (науковці,    історики,    художники,    члени    різних

культурних  товариств  (насамперед,  лемківських))  завжди  у  його

розповідях  відчувають  непереможний  патріотизм,  глибоку  обізна-
ність й велике заохочення до прочитання історії власного народу.

Мар’ян Райтар має багато приятелів в Україні, адже відвідує усі
лемківські фестивалі на українській землі.

Серед    захоплень    Пана    Мар’яна    важливе    місце    посідає

фотографія. Він повною мірою усвідомлює її значення для народу,

який   втратив   свою   предковічну   землю.   Багато   мандрував   по

карпатських  селах  –,  від  Явірок  на  заході  Лемківщини  по  район

Турки  на  Бойківщині  на  сході.  Все  цікаве,  що  зустрічає  у  своїх

мандрівках не випадає з під прицілу його фотоапарата. Окрім того,

він збирач старих фотографій, яких у його збірці тисячі. Серед них
немало унікальних.

Менш  відоме  широкому  загалу  його  мистецьке  обдарування  –

він прекрасний графік. Незвичною є техніка роботи – випалювання

по  дереву.  Невідомо, чи  такою ще  хтось  володіє. Улюбленими

моделями  його  робіт  є  лемківські  церкви,  існуючі  і  вже  втрачені.

Останні відтворює з фотографій, але, як правило, відвідує місця їх

колишніх   локацій.   Вражає   реалістичність   його   творів,   вибір

ракурсу,  філігранність  ліній,  майстерність  передачі  світло-тіней.

Твори  митця знайшли визнання колекціонерів у краю та за рубежем.
Вони є окрасою багатьох приватних колекцій, зокрема у Німеччині.

Відомий вислів “красота врятує світ” у житті Мар’яна Райтара
набув    реального    прояву…    Він    розповідає:“за    українську    і
опозиційну  діяльність  в  польській  «Солідарності»,  польська  СБ

звільнила мене з праці, з вовчим квитком. Но, я не збирався йти на



коліна! Завдяки добрим людям отримав запрошення і візу до 

Західньої Німеччини. В Мюнхені виконав кілька випалянок і в 

добрій ціні продав. Вернув до Сянока, виконав 21 випалянку і вдруге 

поїхав в Мюнхен. … Так почалася пригода з випалюванням церков. 

За виручені гроші мені можна було нормально жити та взявся до 

створення пункту навчання Української мови в Сяноці, який 

успішно діє до сьогодні… Появилися замовлення від окремих осіб з 
Канади, США і Австралії». 

 

Сьогодні маємо честь вітати Пана Мар’яна Райтара – 

гідного сина Лемківщини, з Ювілеєм. Бажаємо йому міцного 

здоров’я, незламності духу, нових творчих здобутків на 

лемкознавчій ниві, довгих і щасливих літ життя. 

Фундація дослідження Лемківщини у Львові, Львівське 

товариство “Лемківщина”, численні друзі в Україні  

 

Одна з робіт Мар'яна Райтара 

  



З ПІСНЕЮ У СЕРЦІ  

  – до 70-річчя від дня народження Мирослави БОДНАР. 
 

Додай мені сили, нестримний вітре, 

Додай мені ваги, ти Земле рідна, 

Ще певності додай, бурхливе море, 

Лиш жалю не давай, людськеє горе. 

             Роман Боднар «Молитва» 
 

Мирослава Боднар, народилася 28 

квітня 1952 року у селі Сокільники в 

сім’ї депортованих лемків Івана Миш-

ковського із Полян та Анастасії Цюри з 

Мисцової. Закінчила Сокільницьку 

середню школу та музичну студію при 

Будинку вчителя у Львові по класу 

скрипки. Її викладачем музики був Іван 

Максимович Кушнір. Вищу освіту отри-

мала у Львівському медінституті на фармацевтичному факультеті. 

Пані Мирослава працювала провізором в лікарняній аптеці 

Львівської психіатричної лікарні, а згодом була переведена завіду-

вачкою аптеки №271 при Львівському онкологічному диспансері, 

яку очолювала понад 20 років. Її сумлінна праця неодноразово 

відзначалась грамотами, подяками та преміями обласного аптечного 

управлінням та відділу охорони здоров’я. 

З 14-ти років Мирослава співала в шкільному та сільському 

хорах, брала участь в аматорських виставах. Завдяки вродженим 

здібностям та хорошій музичній підготовці грала в симфонічному 

оркестрі медінституту, співала в Народній хоровій капелі «Медик» при 

лікарні, а також в Народній жіночій хоровій капелі «Горлиця» обласного 
аптечного управління. 

 У 1972 р. Мирослава поєднала свою долю з Романом Боднаром 

– лікарем-психіатром, обдарованим поетом та прекрасним співаком 

з чарівним баритоном. У них народилось двоє синів – Микола і 

Ростислав, які пішли дорогою батьків – стали лікарями. Згодом 

щаслива сім’я перебралася у новозбудований власний будинок. 

Мирослава разом з Романом співали дуетом на концертах у лікарнях 

де працювали, у Сокільницькому клубі, в церковному хорі. Брали 



також участь у Шевченківських вечорах, у святах приурочених Дню 

матері та Дню Незалежності України. Роман дуже любив, коли 

дружина брала в руки скрипку. Один з його віршів починався 
словами: «Я люблю твою Музу, бо сам лиш для неї родився на світ…». 

Тішили також професійні успіхи Романа. Глибокі знання, 

аналітичний підхід та чуйне ставлення до хворих, організаторські 

здібності, вели його вверх по службовій дорозі. У 1991 році він став 

Головним лікарем Львівської обласної клінічної психіатричної 

лікарні. Та раптом обірвалася струна – у серпні 2004 р. Романа не 

стало. Мирослава гідно перенесла цю непоправну втрату… Зараз 
вона на пенсії і допомагає виховувати чотирьох онучок і внука.  

Майже сім років Мирослава є регентом хору Лемківської церкви 

свв. Володимира і Ольги що у Шевченківському гаю у Львові. До своїх 

обов’язків ставиться відповідально та творчо. Кожну Службу Божу хор 

завершує знаковими піснями «Ой верше мій верше», «Зашуміли ліси», 

«Цне мі ся за тобом мій Лемківський краю», які викликають сльози на 

очах прихожан, особливо тих, які перший раз прийшли на Чернечу 

гору до нашої церковці. Пані Мирослава здобула визнання та щиру 
повагу хористів, прихожан та настоятеля храму отця-митрата Анатолія. 

Після Відправи люди збираються в інформаційно-культурному 

центрі «Лемківська Світлиця», що поруч з церквою, де проводяться 

різні святкування: Шевченківські Дні, День Незалежності України, 

Української Армії, вишиванок, писанок та інше, відзначаються 

ювілеї. Звичайно, тоді не обходиться без пісень, тон яким задають 

хористи під вправним керівництвом п. Мирослави. 

Особливо урочисто відзначаються річниці народження Тараса 

Шевченка. Хор виконує «Садок вишневий коло хати», «На високій 

дуже кручі», «Заповіт» і інші пісні. Ігор Заболотний чудово декламу-

вав поезію Кобзаря. Вишитий портрет поета, палаюча свічка ство-
рюють особливий настрій, і церковця наповнюється родинним теплом.  

Вся Лемківська спільнота – прихожани, Церковний комітет, 

Отець Анатолій, хористи, сердечно вітає Мирославу Боднар з 

ювілеєм та бажає їй доброго здоров’я, родинного тепла, бабусиної 

радості та усіх Господніх ласк на Многії і Благії літа.  
   Ольга ФЕДОРО,  Мирослав ДМИТРАХ 

  



 МИРОСЛАВУ ДМИТРАХУ  70 

Мирослав Романович Дмитрах народився 04 травня 1952 року 

у Львові. Його батько родом з Львівщини, а мати Стефанія, з дому 

Вархолик – лемкиня із села Красна, Короснянського повіту. З ран- 

нього дитинства запізнав лемківську 

мову, народні пісні, самобутні традиції, 

які мали великий вплив на формування 
його особистості. 

Після закінчення середньої школи 

Мирослав працював кіномеханіком в 

одному з кінотеатрів Львова. У 1970-72 

роках служив у армії. По завершенню 

служби поступив у Львівський  

університет на економічний факультет, 
який успішно закінчив у 1977 році. 

Трудову діяльність розпочав 

економістом у Львівському обласному 

аптечному управлінні. Маючи добру теоретичну підготовку, 

швидко освоїв специфіку роботи, проявив творчий підхід у 

вирішенні виробничих завдань. Колеги по роботі та керівництво 

установи з повагою ставилися до нього. Сходинка за сходинкою 

його поступово підвищували у посаді. 

По роду роботи п. Мирослав взаємодіяв з обласними виконав-

чими інституціями, де також завоював авторитет висококваліфіко-

ваного спеціаліста, і у 1983 році його запросили на роботу у планово-

економічне управління Львівського облвиконкому. За час роботи в 

системі облдержадміністрації він очолював ряд важливих підрозділів 

в головному економічному управлінні, здобувши великий досвід з 

комплексного розвитку регіону, зокрема, туристичної галузі, якій 
присвятив наступні роки життя. 

У період 1992-97 р.р. Мирослав Дмитрах президент компанії 

„Плай” (туризм, виставки, маркетинг), голова Західноукраїнської 

туристичної асоціації, а з 1993 року ще і представник Державного 
комітету з питань туризму у західному регіоні України. 

З 1997 р. і до виходу на пенсію (1.01.2013 р.) п. Мирослав 

очолював провідні підрозділи Львівської торгово-промислової 



палати, був керівником масштабних міжнародних проектів. 

У 2012 році отримав найвищу відзнаку Торгово-промислової палати 
України – «Золотий Знак «Меркурій».  

Довголітня плідна праця Мирослава Дмитраха відзначена 

урядовими нагородами. З 1984 року знаходився в резерві відпові-

дальних працівників Кабінету Міністрів 

України. Кілька разів йому пропонували 

посади у столиці.  

Не дивлячись на відповідальну роботу, 

високу зайнятість, п. Мирослав приділяв 

велику увагу громадській діяльності, 

наснагу до якої давав лемківський корінь 
його роду: 

У 2007-2012 р.р. – заступник голови ГО 

«Фундація Дослідження Лемківщини», 

скарбник релігійної громади при храмі 

святих Володимира і Ольги, що у музеї 
народної архітектури та побуту у Львові;  

З 2011р. – заступник голови церковного комітету; 

У 2013-2020 р.р. – перший заступник голови Львівської обласної 
організації Всеукраїнського товариства «Лемківщина»;  

З  2014р. – член колегії ВУТЛ; 

З 2017р. – радник голови ГС «СФУЛО». Його вклад у розвиток 
Федерації відзначений подяками та високою нагородою. 

За його ініціативою у родимому селі Красна впорядковано греко-
католицький цвинтар, достойно відзначено 100-річчя храму. 

Пан Мирослав добрий сім’янин. З дружиною Орестою народили 

та виховали синів Назара та Романа. Швидко пливе час і тепер їх 
сімейне щастя примножують п’ятеро онуків. 

Лемківська громада, церковники та парафіяни лемківської 

церковці вітають Пана Мирослава з Ювілеєм, бажають йому 

міцного здоров’я, , щасливого довголіття у родинному колі та 

плідної праці на лемківській ниві. 

    Андрій ТАВПАШ  

  



ОЛЕКСАНДРІ ТА ВОЛОДИМИРУ САВЧУКАМ – 

      КОЖНОМУ ПО 60. 

Олександра народилася 26-го березня 1962 року у Пустомитах, 

та її родове коріння міцно вросло у лемківську землю. Мати Данута 

походила з роду Кравчиків із 

Сянока. Батко Андрій Федак 

народився у селі Роп’янка, що 

неподалік Дуклі. Свою назву село 

отримало завдяки нафтовій ропі, 

яку тут добували віддавна. На 

городі Федаків була свердловина, 

облаштована помпою. Родина була 

заможною, не в останню чергу, 

завдяки цій свердловині. Та все ж 

основою добробуту з діда-прадіда 

була нелегка селянська праця – 

мали багато моргів поля, годували овець, худобу, коней. На початку 

40-х років побудували нову простору хату, та довго натішитися нею 

не прийшлось – у грудні 1944 року все село було виселене. Федаки 

опинилися на Дніпропетровщині, та через деякий час пере-бралися 
ближче рідних сторін та осіли у Пустомитах. 

Володимир народився 4-го вересня 1962 року на Львівщині у 

селі Біле Перемишлянського району. 1984-го року життєві шляхи 

Володимира і Олександри зійшися. У них двоє дітей: дочка Марта, 

чоловік якої Ігор Гузій лемківського роду з Перегримки, та син Іван, 

одружений на Оксані Запавській. Радістю всієї родини є онуки 
Назарій, Таня та Максим. 

Савчуки є вірними прихожанами Лемківської церкви у Львові – 

незважаючи на погоду, добираються з Пустомит громадським 

транспортом. З 2007-го року їздять у Ждиню на Лемківську Ватру. 

Дуже люблять лемківську говірку, чудові народні пісні, шанують 

звичаї предків. Вдячні всій лемківській родині, яка допомагає 
берегти пам’ять про те, «якої землі ми діти». 

Многих та щасливих літ бажають Ювілярам 

 лемківська громада Пустомит, Єґомость Анатолій Дуда 

та парафіяни Лемківської церкви у Львові. 

  



 БОГДАНОВІ ПАСТУХУ – КОПА ЛІТ 

Народився Богдан Петрович Пастух 14 серпня 1962року в селі 

Сокільники, що біля Львова. Тут після війни оселилося немало 

родин, депортованих із Закерзоння, у тому числі лемківських. Його 

мати родом з села Гирова. Чутлива Богданова душа з дитинства 

увібрала неповторну мелодику лемківської мови, глибінь народної 

пісні, відчула тугу, яка жила у серцях вигнанців з прабатьківського 

краю. А ще перейняв  Богдан непохитну Віру у Творця. 

Розповіді про Лемківщину, про те «як то було вдома», про красу 

рідних гір будили у його багатій уяві казкові пейзажі. Коли вперше 

все це побачив на власні очі, більше не міг думати про щось інше. 

У ньому пробудився дух роду, відчув свою предковічну бутність на 

цій землі. З уст мимоволі тихо зринали слова, самі укладалися в 

рими… Так народився лемківський бард – Співець, покликаний 

силою дарованого Всевишнім таланту свідчити про незнищеність 

свого народу. 

Свій творчий шлях 

Богдан розпочав у 1990 

році. З тих пір він 

активний учасник лем-

ківських культурно-

мистецьких заходів 

в Україні та зарубіжжі: 

Лемківських ватр, різно-

манітних фестивалів та 

конкурсів, тематичних імпрез («Лемківська писанка», «Пісні 

незабутого краю», «Кермеш на Покрову» та ін). Він частий гість 

Музею І.-Б. Антонича у Бортятині. Особливо тісна творча співпраця 

склалася з Народним лемківським хором «Лемковина». 

У доробку мистця поетичні збірки «Там де небо відкрите», 

«Покараний любов’ю», «Душі моєї сподівання», «Я так спішу 

жити». Його вірші пронизані щемом за втраченою малою батьків-

щиною, духовністю, роздумами  над своїм призначенням. Поетичні 

слова Богдана викарбувані на цоколі фігури Покрови Пресвятої 



Богородиці у місті Херсоні та в селі Репехів, що на Львівщині. 

Особливо слід відзначити сценічну діяльність Богдана Пастуха. 

Впродовж 2014-2017 років він презентував авторські моновистави 

«Я малюю любов серцем», «Світлом душу Освяти», провів 

благодійний творчий вечір «Вірою і Правдою», кошти від якого 

передав на лікування поранених воїнів  АТО. 

Окремої уваги заслуговує літературно-музична інтермедія 

«Світлом душу освяти». Її прем’єрний показ відбувся в містах 

Краматорську та Авдіївці у листопаді 2016 року. Цю моновиставу 

Богдан Пастух презентував також і в рамках святкувань 25 річниці 

Незалежності України у США (штат Вашингтон, Renton, «Сarco Theater»). 

Творчий діапазон Богдана охоплює всі фази народження сценіч-

ного дійства – він і автор сценарію, і режисер, і виконавець авторської 

поезії. На сцені він роль не грає, він перевтілюється, що доступне 

лише мистцям найвищого обдарування.  Співана поезія Б. Пастуха 

представлена на компакт-дисках. 

 За високу професійну майстерність, активну громадянську 

позицію, сподвижницьку працю в царині духовності Богдан Пастух 

відзначений численними грамотами та подяками, в тому числі 

Благословенними грамотами Митрополита Львівської і Сокальської 

архієпархії УПЦ КП Димитрія, Предстоятеля Української Автоке-

фальної Православної церкви Макарія, подяками Департаменту 

освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації, 

Департаменту з питань культури, національностей та релігій 

Львівської обласної державної адміністрації, Асоціації Українців 

штату Вашингтон, США. Цей букет визнання вінчає почесне звання 

Заслуженого діяча мистецтв України (2021). 

Вся лемківська спільнота, колеги по мистецькому цеху, шану-

вальники таланту Богдана Пастуха, вітають його з Ювілеєм 

Зрілості і бажають міцного здоров’я, нових творчих злетів та 

многих і щасливих літ, сповнених благословенню працею на ниві 

відроження та збереження самобутності свого народу. 

     Ганна  ВОЛОШИНСЬКА 



ОЛЕГОВІ  КОПИЛЬЧАКУ  50  РОКІВ. 
Народився Олег 1 квітня 1972 року в родині Петра і Любомири 

Копильчаків, які після депортації замешкали у Львові. Його батько 
багато років присвятив танцю і хотів, щоб 
і син був причетний до мистецтва руху і 
пластики, тому записав його у школу 
народного танцю при Палаці піонерів. 

Після восьмого класу поступив у 
Львівське Училище мистецтв і культури 
на відділ хореографії до класу відомого 
хореографа Олега Голдрича. Одночасно 
був активним учасником Народного 
ансамблю пісні і танцю «Черемош». 
Продовжив навчання у Рівненському 
Інституті культури. Після другого курсу перевівся  в Київський 
Університет культури і мистецтв, який успішно закінчив у 1995 році. 
У цьому ж році створив сім'ю, з дружиною Оксаною виховують двох 
синів. Працюючи хореографом, підготував плеяду танцюристів, які 
успішно виступають в різних ансамблях. Зараз пан Олег є художнім 
керівником ансамблю народного танцю «Діброва». З цим ансамблем 
проводить гастролі по Україні, виступав перед нашими воїнами в 
зоні АТО. Він відомий в Україні хореограф, член національної 
спілки хореографів, викладач-методист вищої категорії. Веде 
дисципліни «Народно-сценічний танець», «Композиція та поста-
новка танцю», «Український танець», організатор обласних 
семінарів по хореографії, член жюрі міжнародних та всеукраїнських 
фестивалів. Нагороджений грамотами і медалями «За розвиток 
українського танцю», « За розвиток і пропагування хореографічного 
мистецтва». Високі нагороди держави п. Олегові вручав Мирослав 
Вантух – художній керівник і директор Національного ансамблю 
імені Павла Вірського. Разом з танцювальною групою Народного 
ансамблю пісні і танцю «Лемковина» дарує глядачам красу 
лемківського та українського танцювального мистецтва. 

Тож з нагоди свята – полудня віку, бажаємо шановному 

Олегу Петровичу здоров'я, нових здобутків на ниві розвитку 

українського та лемківського мистецтва танцю і гучних 

оплесків вдячних глядачів. 



ОБЖИНКИ ЮВІЛЕЮ МАРТИ КУЛИНИЧ-НОВИЦЬКОЇ 

8 листопада  2020 року Марті Кулинич-Новицькій виповнилось 50. 

Свій ювілей пані Марта зустріла у розквіті сил – життєвих, творчих та 

духовних, зустріла як особистість з яскраво окресленими гранями, які, 

доповнюючи одна одну, творять прекрасний ансамбль Натхнення,  

Гармонії та Любові. Палітра її душі проміниться усіма барвами 

веселки, які віддзеркалюються у її вишиванках, стосунках з людьми, 

вірі у всеперемагаючу силу Добра. 

Прикро, але так сталося, що наш Календар обійшов мовчанкою 

Ювілей Зрілості нашої загальної улюблениці. Та, як говорить народна 

мудрість, нема безвихідних ситуацій. Велике Свято просто так не 

закінчується: є Великдень, але є й Провідна Неділя, Весілля має 

Поправини, на завершення будови ставлять Квітку, апофеоз збору 

Урожаю з давніх-давен завершується Обжинками…  «За цей й 

ухопимося» –  запропонував щирий шанувальник Мисткині 

Богдан Пастух. 

 

Дорога Марто, прийми наші 

хоч і запізнілі, але не менш 

щирі вітання з Твоїм 

Повноліттям. Це Обжинки 

багатющого Урожаю, який Ти 

виростила  і зібрала своїм, 

освяченим  Божою Благодаттю, 

кропітким трудом. 

Бажаємо Тобі Многих та 

щасливих літ, невичерпної 

творчої наснаги. Чекаємо нових 

шедеврів у прославу Господа та 

на радість людям. 

  

Фото Богдана Пастуха 



Колектив Народного ансамблю пісні і танцю «ЛЕМКОВИНА»  

від усього серця, сповненого любов’ю, та з обіймами доброзич-
ливості, вітає обдаровану мисткиню, на всі пори року сонцедайну 

МАРТУ  КУЛИНИЧ - НОВИЦЬКУ 
з обжинками 50- ти літнього  ЮВІЛЕЮ ! 

На цьому світі сповна відчувай себе дитиною, зігрітою теплом живого 

вогника люблячого серця Божого, який дав Тобі життя та золоті руки. 
Схиляємось перед Тобою, Марто, зі словом вдячності за  Твій  

натхненний труд  на домотканій любові Творця! 

                                *  *  * 

           Я - сила слова, 
                          Ти - шал життя, 
           Я - горяч лави, 
                          Ти - вся у сонці, 
            Твої - розшиті  
                   пелюстками відчуття, 
            Мої - неначе 
                     рима у верлоці. 
             Я - віра, 
                           вишита Тобою 
             На камені з під 
                           Хресної ходи, 
             Яку гартують  
                            Свят-водою, 
             Що нас хоронить 
                       від нещастя та біди. 
             О  Вишиванко, 
                            о Мисткине, 
             Зоре лемківської 
                             душі 
             З під рук Твоїх  промінчик  
                            Божий лине, 
             Що веснами розшив я 
                            у своїм вірші. 

 Із щирістю й любов’ю     Богдан ПАСТУХ 
 



 

САМБІРСЬКА ГРОМАДСЬКА 

ОРГАНІЗАЦІЯ “БОЩАНИ” 

ВІТАЄ З ЮВІЛЕЄМ У 2022 РОЦІ 

БОЩАН: 

 

із 95 – річчям: 

Бобака Михайла    –  23.10.27 
 

 

із 80 – річчям: 

 Копину Ольгу                –  28.03 42 

 Теплу Ольгу Конст.       –  13.04.42 

 Андрица Мирослава     –  22.04.42 

 Платко Івана                  –  09.07.42 
 

та нащадків  бощан, членів організації: 
 

із 75 – річчям: 

 Ткачук Осипу              –  04.02.47 

 Теплого Степана        –  15.04.47 
 

із 70 – річчям: 

 Бобака Богдана Мир.     –  06.08.52 

 Теплого Мирона     –  08.10.52 
  

із 60 –річчям: 

 Шургот–Проць Лесю           –  24.02.62 

 Куц Ганну                            –  09.08.62 
 

із 55 –річчям: 
 Теплого Ігора          –  01.01.67 

 
Бажаємо всім міцного здоров’я, добра і всяких гараздів на 

Многія та благії  літа! 

  



 



  



ПАМ’ЯТАЄМО 

 ПАВЛО ЮРКОВСЬКИЙ – 

   ПЕРШИЙ СТАРОСТА ХОРУ «ЛЕМКОВИНА» 

до 120- ліття народження та 40-ліття смерті 

Павло Сильвестрович Юрковський народився 4 жовтня 1902 р.  

в селі Радоцина Горлицького повіту в родині сільського вчителя. 

Після закінчення початкової школи продовжив навчання у 

Горлицькій та Бердянській гімназіях (родина виїжджала на схід). 
Прагнув освіти і вивчився у Варшавській духовній семінарії. 

Одружився у селі Сквіртне. Став господарем та головою місцевого 
кооперативу «Сила народу».  

У 1945 році депортований на Полтавщину. Не затримався там 

надовго і перебрався у селище Рудно біля Львова. Влаштувався на 
залізницю, де   пропрацював до виходу на пенсію. 

Павло Юрковський – один із засновників та перший староста 
хору «Лемковина», який у 2019 році відсвяткував своє 50-ліття. 

Олена Падовська, автор книги про народний ансамбль пісні і 

танцю «Лемковина», писала, що кожний учасник «Лемковини»  мав 

Павло Юрковський (справа) 
з письменником Дмитром Бедзиком, 1981 р. 



би схилитися перед памятю невеликого лемківського села Радоцини 

розташованого в горах Низького Бескиду,  бо та зникла лемківська  

Fata Morgana подарувала колективу чотирьох щонайкращих 
старост – Павла Юрковського, Дмитра, Андрія та Петра Байсів. 

Людині зі складною долею, але великою відкритою до людей 

душею, вдалося защепити у колективі якості любові, товарискості, 
давши цим «Лемковині» запас тривкості на цілих півстоліття. 

Завдяки організаторським здібностям Павла Юрковського 

охочих співати в хорі зголосилося близько сотні. Професійних 

співаків серед них не було, але було щире бажання у зворушливих 
піснях згадати втрачений прабатьківський  край. 

Вміле старостування сприяло залученню до диригування хором 

видатних особистостей, на яких він мав великий вплив. Першим 

диригентом став Роман Кокотайло – корифей Львівської дири-

гентської школи, а згодом, послідовно троє молодих диригентів-

початківців: Михайло Мокрецький, Тарас Матвіїв, Ігор 

Циклінський, для яких «Лемковина» стала стартовим майданчиком 
на шляху  до вершин  хормейстерського  мистецтва. 

Завдяки Павлу Юрковському у «Лемковину» прийшов нині 

легендарний маестро Іван Кушнір, який понад 20 років блискуче 

диригував хором. Будучи уродженцем Лемківщини, як ніхто 
відчував особливу мелодику лемківської пісні.  

Помер Павло Юрковський у 1982 році, похований на цвинтарі 

селища Рудно. Відійшов у Засвіти під прощальний спів Народнї 

капели «Лемковина», до створення та діяльності якої так само-

віддано долучився. Перед смертю просив привезти на могилу 

грудочку землі з рідної Лемківщини. Його просьбу виконав Федір 
Ґоч із Зиндранової. 

«Лемковина» схиляється перед пам’яттю одного із засновників 
та великого Старости хору – Павла Юрковського 

      Анна ГОЛОВЧАК  

Єдина хористка, яка співає 

у «Лемковині» від її створення до нині 

  



 ТРИ ТАЛАНТИ  

Було то у Більцаревій – давно, доволі давно то було… Мав чоловік 

трьох синів. Старший вже з малого виявив хист до науки та малярства, 

другий мав талант до співу, у наймолодшого усяка робота кипіла в 

руках, а ще причаїлася в його душі велика Любов до рідного краю у 

парі зі схильністю до красного слова. 

2022-й рік ювілейними датами нагадує нам про цю лемківську 

родину, долю якої неспокійний ХХ вік не оминув своєю драматичною 

історією. Цього року виповнюється 100 літ від народження Семана 

Мадзеляна та  105 – його найстаршого брата Василя.  
 

Саме Семану завдячуємо прекрасними оповіданнями з життя лемків, 

які друкувались у періодиці, зокрема у тижневій газеті «Наше слово». 

На жаль, це не найкращий спосіб збереження для майбутніх поколінь 

малоформатних творів. Розсіяні у часі й виданнях, вони поступово 

губляться. Та творчості Семана 

Мадзеляна судилось оминути забуття –

вона цього заслуговує. Відомо, що діла 

свої Господь вершить через обраних 

людей. У нашому випадку таким 

обранцем став Володислав Грабан –

лемківський громадський діяч, видавець, 

поет, письменник, фотограф. Він ретельно 

зібрав твори Семана, упорядкував їх та 

опублікував збіркою «Смак долі», 

обкладинку якої прикрашає картина 

Василя Мадзеляна «Лемківський бача». 

(видавництво «Наша загорода», Криниця, 

2000 р.). У передмові до збірки пан Грабан 

живо описав біографію автора оповідань, 

з яким добре знався, та відзначив його вплив на молоде покоління, яке 

народилося і виросло не на землі своїх предків. Кращого літературного 

портрета Семана Мадзеляна не знайти, то ж читайте його нижче. Про 

долю братів Семана Мадзеляна дізнаєтеся з оповідання «Байка», яке 

знайдете у розділі «Публікації» цього Календаря. 

Ці та інші матеріали зі збірки « Смак долі» друкуємо з люб'язної 

згоди Пана Володислава Грабана. 

       Редактор 
 



ПІД ВІЧНО ЗЕЛЕНОМ ГОРОМ * 

Семана Мадзеляна острым олівцьом вписала доля в пейзаж ХХ-
столітя – пришло му смакувати єй терпкых овочів. Было нелегко 
приодівати мундуры чужых арміі, бороти ся за несвоі ідеі. Нелегко 
погодити ся на розогнаня родины по далекых закутинах землі, 
погодити ся на вічну втрату вітцьовизны, втрату рідного краю – 
Лемковины. Того вшыткого досвідчыл він, його братя і родиче. Така 
доля была участьом десяток тисячи лемківскых родин. 

Семан Мадзелян народил ся 18 лю-
того 1922 року в Білцареві, селі 
чудовой красы, яке зо своіх схылів 
шторано з молитвом і радістю витало 
новий день кружалом блискучого 
сонця. Його родиче, Василь і 
Александра (зо Щамбурів з Яшковы) 
тіж там пришли на сьвіт, а познали ся 
ближе і одружыли в америцкім 
Монесен в Пенсильваніі в 1916, а юж в 
1920 з двома сынами, Васильом і 
Миколайом повернули до рідного 
села, до Білцаревы. Село запрашало 
отвореныма хыжами  – заходте, 
заходте до своіх. Жыли ту добры, 

жычливы люде. Росли, як весняна трава, штораз новы поколіня 
Лемків, двигали до синього неба маковиці деревяных церковних 
веж, а дзвоны скликували іх до сьвяткуваня в подяці за щасливо 
пережытий ден, за кождий рік, за працю на Славу Божу. Як міцно 
треба любити свою землю, переконує ся тот, што втратил єй, і нема 
змогы до ней вернути.  А Семан втратил єй втовды, коли зеленів ся 
і розцвитав, коли як молодий смеречок врастал штораз міцнійше в 
скалисту землю Бескиду, коли в отворены жмені хвачал сьвіжий 
вітер і дощову зливу, што несла заповід врожаів. Наймолодший 
дома, на вітцьовизні остав ґаздом. Няньо через долгы рокы тяжко 
зарабляли в гамерицкых „майнах” –   были „за водом» двараз по 10 
років, так ґаздівка векшала ся до 24 гектарів землі, в тім 7 ліса. 

Настал час войны. В 1940 році Семан трафлят на примусовы 
роботы до Німецчыны, до міста Брема, де працює майже через рік в 
гуті кольоровых металів. По „урльопі” втіче і укрыват ся перед 
Німцями. За такій поступок чекав Осьвєнцім. Втовды перший раз 



познає, што значыт чужына і яку вартіст має рідна земля. По 
пілрочнім укрываню, гарештує го польска ґранатова поліция. В 
вязници сідит коротко, лем зато, же выкуплюют го родиче, а такій 
„шпас” — як сам повідат – коштувал рівновартіст трьох коров. 
Ратунок завдячат комендантови поліциі в Ґрибові, якій звал ся 
Кубаля. Приходит 1942 рік, Бавдинст в Креници і Новим Санчы. Ту 
істория „крутит ся” скоро, а час влече немилосерно. Вчасном 
весном, 12 квітня 1945 року, забрано Семана „добровільно” до 
Червеной арміі, а родичів і брата Миколая переселено на Радяньску 
Украіну. З войны вертат по році, тяжко ранений в Празкій офензиві. 
прележал девят місяців в шпыталях. В ріднім селі родичів юж не 
стрітит. Перед другым выселіньом бере цивільний шлюб з Євгеньом 
з Галябурдів, дочком Володимира і Ольгы. Церковний юж на 
выгнаню. З Білцаревы выганяют іх з родином жены, 30 червня 1947 
року до повіту Любін біля Вроцлава. По проблемах з поселіньом, 
жыют кутом через рік в сусідів, потім находят місце в Тшмелю 
недалеко Хоцянова. Роками ремонтуют приділену «нову хыжу», 
ґаздуют, аж приходит колективізация і вымітує іх на край села, 
поневерат і понижат. Але Семанова родина тверда, зносит вшелеякы 
біды. Там родят ся іх діти, пятеро. Выховуют іх на сьвідомых 
Лемків, котрых корені не зможе перетяти проклята акция „Вісла”. 

Як скоро минят час. В 1983 был з нами на першій «Лемківскій 
ватрі» в Чорній коло Устя Руского, де выбрано го «Лемком Року» і 
назначено Старостом того сьвята. За два рокы од той історичной 
подіі, яком вказала ся «Ватра», Семан з родином поселил ся над 
ріком Гадсон в США, недалеко своіх блискых. Не бракувало там 
лемківскых родин, а найкраще тішыла го, як повідал: «тота 
околиця пофалювана горбками, з якых видно далекы і высокы верхы, 
бо рівнины ненавиджу од першого дня выгнаня…» 

По десятох роках (1993) з Васильом приіхали до Європы. Підчас 
маршруты  в Украіну, мал єм щестя гостити обох братів в Креници. 
Нашы вечерны розмовы не знали іншой темы як Лемковина. В 
Украіні, перший раз од выселіня, стрітили ся вшыткы братя. 
Найстарший Василь і середущий Миколай, як зме спомнули, 
народили ся перед войном в США, в місточку Монесен в стані 
Пенсильванія. Василь был хлопцьом, котрому належало 
розпочинати науку, Миколай «в пеленках», а занедовго в Білцаревій 
пришол на сьвіт Семан. Здібны, а краще повісти, талановиты хлопці 
занедовго мали розийти ся по сьвіті на долгы рокы… на все. Василь, 



закінчыл середню осьвіту в Тарнополи. Артистична душа: маляр, 
графік, керамік, в 1939 році вертат до Гамерикы, хоче ся дале вчыти. 
Миколай сьпіват і дякує в білцарівскій церкви, а Семан 
наймолодший за «вольом нянья» остає ґаздом на ролі. 

Коли Німці підпаляют сьвіт, Василя заберают до гамерицкой 
арміі. Бє ся в Західній Європі,  Семан як «доброволец» з Червеном 
армійом іде на Прагу. Коли триває ищы война, брата Миколая з 
родичами выселяют в Украіну. Семан вертат домів… незастає 
никого. Василя ищы раз высилают на фронт. Тим разом до Кореі. 

Коли,  по майже 50 роках, зышли ся спільно в Украіні, перший 
раз… заспівали на могилі родичів «Вічная память». 

Семан Мадзелян не марніл свого часу, не закопал таланту. Борол 
ся за лемківске і все прагнул свого. Він через неєдно десятилітя на 
сторінках „Нашого слова” писал наповнены патріотизмом 
оповіданя, спомины, дописы. Давал нам молодшым імпульс, 
повчувал як быти Лемком, як кохати свою рідну землю. Сьміло 
можеме повісти, же не лем виховувал своі діти, але і другы, бо 
неєден з нас, потвердит як дуже Семанового серця было нам 
даруване. В девятдесятых роках дуже його оповідань і споминів 
трафило до выдаваной через мене «Загороды” — бо роками мали зме 
зо собом барз добрий, майже родинний контакт. Зобраны творы 
выдали зме друком, бо належало іх в цілости вказати людям: „Смак 
долі”, „Третій Абтайльюнґ», „Дощове літо в Європі», „Лемківску 
симфонію” – разом понад тридцет оповідань з минулого і сучасного 
жытя Лемків. Оповіданя в «Смаку долі» Мадзелян присвятил 
„вшыткым Лемкам”, незалежні од того, де жыют, якы сут іх 
релігійны чи політычны погляды — така была його дедикация. 
Обкладинка ілюструвана Васильом, показує лемківского ґазду-бачу, 
котрий пасе свою отару на фоні Карпат. Друк той незвычайной 
книгы был нашым лемківскым обовязком. Належало охоронити 
перед загыбельом память поколінь! Належало тото зробити не лем 
для творчой вартости оповідань, але і зато, жебы поколіня, што 
будут наступувати по нас, могли дале вчыти ся глубокой любови до 
рідного, пити з крениці, якой джерела находили ся під вічно зеленом 
гором – Дзелярком. Позерал на єй высокій верх, колиси малий 
хлопец, іменом Семан. 

       Володислав ГРАБАН 

* З незначним скороченням  



 У  ВІНОК  ПАМ’ЯТІ ЯРОСЛАВА  ПАЩАКА 

    – до 100-річчя з дня народження 

Ярослав Пащак народився в с. Бонарівка 2 грудня 1922 року в 
патріотичній сім’ї бонарівського дяка Петра Пащака і Анастасії 

(з дому Голей). Вже у ранньому 

дитинстві Славко навчився читати по 
українськи і по польськи. У вересні 
1928р. пішов у 1-й клас бонарівської 

4-класової школи. Директором якої 

був Теофіль Мудрий, а вчителькою 
Марія Голейко з Перемишля, релігію 
вів о. Іван Клюфас. Це були віддані 

українській нації вчителі. В Бонарів-
ській школі всі учні були українці.  

Сім’я Пащаків мала багату біблі-
отеку, у якій були рідкісні видання, 

такі як перша українська газета «Зоря 

Галицька» за 1846 рік. Славко прочи-
тав усі твори Маркіяна і Володимира 
Шашкевичів, Івана Котляревського, 

Марка Вовчка, Юрія Федьковича, Степана Руданського, Тараса 

Шевченка. У домашній бібліотеці були Історія України Миколи 
Костомарова та Івана Крип’якевича видані в Києві 1918 р. Ці книги 
Ярослав прочитував по декілька разів. Велике враження справила 

невелика брошура С. Томашівського «Як будував і руйнував україн-

ський народ». Вона брошура стала для нього дороговказом на все 
життя. 

 Начитавшись оповідань Андрія Чайковського та Андріяна 
Кащенка про козаків і Січ, разом із Михайлом Хом’яком створили 

«козацьке товариство». Ставили на сцені невеликі п’єси. 1931 року 
Ярослав став готуватися до вступу в гімназію. Щодня після нав-
чання в школі ходив до о. Клюфаса, який читав лекції з граматики 

української і польської мов, його дружина Ярослава – з математики, 

а її брат Микола Осідач – з географії та історії. У Клюфасів 
познайомився із професором Краківського університету Іваном 
Зелінським, з Ярославою Опарівською – майбутньою дружиною 

Степана Бандери, із сином Ів. Франка Тарасом, та іншими представ-



никами нашої інтелегенції. Т. Франко – викладач Ряшівської гімназії, 
з дружиною і двома малими донечками часто приїжджали у Бонарівку, 
сідали на лавиці і розказував цікаві історії про свого батька. 

 До 1-го класу гімназії можна було поступати тільки маючи 6 класів 
загальної школи. Після закінчення бонарівської школи, у 1932 р. 

Ярослав перейшов у 5-й клас Стрижівської польської школи. Два 
роки навчання пройшло швидко. Влітку 1934 р. батько запряг коней 
і поїхали поступати в Перемишльську гімназію. Українських 

гімназій в Галиччині було тільки п’ять – у Перемишлі, Львові, 
Коломиї, Станіславові та Тернополі. Перемишль ми вважали своєю 
столицею – для нас він був найближчим культурним центром. Наука 
давалася легко. Улюбленими викладачами Ярослава були директор 

гімназії Степан Шах, професори Володимир Грех, Богдан 
Загайкевич та доктор філології Євген Грицак. 

З давніх-давен у Перемишлі існувало братство «Бурса св. отця 
Миколая», яке опікувалося учнями перемишльських шкіл. Щороку 
1 листопада відзначали роковини проголошення ЗУНР, а 29 січня – 

роковини бою під Крутами. В ці дні бурсаки добровільно 
відмовлялися від їжі, а заощаджені гроші пересилали в фонд 
допомоги українським в’язням. 1937 року Ярослава, обрали 

інструктором бурси, а наступного року – головою бурси. Наше 
покоління з недовірою ставилось до соціалізму, знаючи до чого він 
призвів у Радянській Україні. Пащак слухав багато виступів відомих 
професорів – Василя Симовича зі Львова, Івана Огієнка з Варшави. 

Поруч із будинком гімназії жили засуджені за антидержавні 

провини учні гімназії. Туди ходили слухати бесіди на політичні 
теми, знайомилися з підпільною оунівською літературою. Першим 

провідником Ярослава був Зиновій Ломацький. Вступаючи в ряди 
ОУН, необхідно було знати на пам’ять «10 Заповідей Українського 
Націоналіста» (декалог), яким передували слова: «Я — Дух одвічної 
стихії, що зберіг Тебе від татарської потопи й поставив на грані 
двох світів творити нове життя». 

Останній передвоєнний рік був неспокійний і багатий на події 

міжнародного значення. Від’їжджаючи з Перемишля він не знав, що 
вже більше не повернеться ні до гімназії, ні до бурси… 

20 липня 1941р. до Літина Вінницької області прибув відділ 
Південної похідної групи ОУН в складі 10 осіб, в тім числі і Славко. 



Вони отримали завдання проголосити у Вінниці Українську державу 
і встановити владу. Провідником був Куцик, а секретарем – Пащак. 
У Вінниці зайняли другий поверх будинку і там розмістили свою 
канцелярію, і вивісили напис «Обласний провід ОУН». Тут вдалося 

створити гарні умови для підпільної роботи. Люди масово 
приходили, вступали в ОУН. 1942р. Ярослав стає міським 
провідником ОУН. З Вінниці повернувся 1943р. і працював у Ряшеві 
в підпільній організації ОУН. 

1945 року жителів Бонарівки депортували в УРСР. Сім’я 
поселилася в с. Залуччя-Горішнє Снятинського р-ну і Ярослав 
влаштувався вчителем історії у сусідньому селі Карлів. 1947р. разом 
із дружиною Марією поступили в Чернівецький університет. З 

1951р. – політв’язень таборів Воркути і Тайшету. Тут він також 
проявив себе добрим організатором і 1953р., як пише Іван Вількос з 
Коломиї в своїх спогадах про Воркутинське повстання, українське 
підпілля на шахті №29 очолювали Ярослав Пащак і ще троє інших 

галицьких патріотів. Коли 1 серпня 1953р. пролунали кулеметні 

черги по чотиритисячному натовпу людей, в’язні попадали. Пащак 
упав у рів, облитий кров’ю іншого в’язня. Через деякий час. 

Ярослава та інших уцілілих в’язнів відправили у Владимирську 
тюрму. Під час хрущовської «відлиги» його звільнили з ув’язнення, 
але заборонили проживати у Західній Україні і Ярослав влаштувався 
в Донецькій обл. слюсарем на заводі. З часом там він проводить 

агітації за незалежну Україну і його відправляють на будівництво 
портового міста Іллічівська біля Одеси. Через деякий час поїхав у 

гості до своїх батьків у с. Залуччя. Далі майже кожного року 

приїжджав до батьків і я мав можливість спілкуватися з Славком. 
Він тужив за рідним селом і за Перемишлем, мріяв хоч раз побути 
там, вдома. І така нагода випала 1988 р., а потім ще тричі. В Залуччя 
Славко, вже не їхав. Ось, як пише він до своєї двоюрідної сестри 

Лесі в Рогатин: « В Залуччя вже не їдемо, бо квитки стали дуже 
дорогі, що й пенсії не вистачить на двох. Хоча нам так хочеться 
побути на свята серед своїх, бо хоч живемо тут уже 38 років, а 
відчуття рідної землі не з’явилось.»  

В останньому листі до Лесі писав: «Життя стало нестерпним 

не тільки із-за матеріальних труднощів, а й тому, що нас гнітить 
ота безперспективна ситуація, яка склалася в державі. Два роки 



«вожді – патріоти» скликали з’їзди, наради, мітинги, хизувалися 
своїми промовами і високими посадами і більше нічого не робили. А 
ті спокійно розкрадали країну і сміялися з «патріотів» і ввергли нас 
в яму, виходу з якої знайти майже не можливо. Тим часом наші 

«вожді» розсварилися між собою, бо кожен з них вважав, що 
тільки він має право бути «вождем нації» ... Завжди згадую наше 
підпілля, як ми ходили слабо вдягнені і взуті, ніхто нас не 

фінансував, самі себе утримували, ділились всім, помагали один 
одному, вірили в те, що дочекаємось свого. Як шкода цих прекрасних 

людей, які життя віддали за нашу справу. Не уявляю собі, як можна 
за 2 роки розікрасти таку велику багату державу, як наша?»  

Славка поховали на самий Святий вечір 6 січня 1996р. на 

цвинтарі м. Іллічівська. Мій брат Іван, їздив на похорон і ось, як він 
розказує: Ніяких церемоній, молитви, Служби Божої, а просто 
знесли його з поверху, завантажили в автобус і відвезли далеко за 
місто, там опустили труну в яму і все. Отак провели у останню путь 
нашого видатного українського патріота. 

Своїм землякам залишив нетлінну пам’ятку – книжку «Родимий 
край, село родиме», у якій на документальній основі висвітлив 
історію Бонарівки від часів заснування у XV ст., описав суспільно-
політичні процеси у краї, долі своїх односельців та своє життя. 

 Тож хай цей спомин буде нев’янучим букетом квітів на його 
могилі і незгасним  промінчиком у скарбниці національної пам’яті! 

         Микола ГОЛЕЙ 

Про автора: 

Микола Голей народився 5 травня 1938 р. у Бонарівці. У 1945 р. 
мешканців села депортували до УРСР. Родина оселилася у с. Княже, 

Снятинського району, тоді Станіславської області. У 1956 р. отримав 
скерування на Донбас у школу фабрично-заводскої освіти (ФЗО). 

Невдовзі після її закінчення був призваний у армію. Після демобілізації 
працював шофером у Чернівцях. 

У 1990 р. взявся за перо. Написав та видав шість книжок – усі на 

бонарівську тему. За книжку «Нагородою їм став ГУЛАГ» удостоєний 

літературно-мистецької премії ім. Марка Черемшини. 

  



Лемківщино  мила, ти  мій  рідний краю! 
Нигда тя не  забуду – покаль   жити  буду. 

 СПОГАД ПРО МАМУ 

Рядки епіграфа сповна стосуються моєї мами – Марії Онуфріївни   
Шлянти, з дому Кузяк. Народилася вона 1-го березня 1921 р. в мальов-
ничому с. Бортне, Горлицького  повіту  на Лемківщині. Її батько був 
шанованим, побожним, національно сві- 

домим господарем. У 1928 р. віддав 
частину своєї землі (на яку тяжко зароб-
ляв у Америці) під будівництво церкви  
Св. Косьми і Дем’яна. Для менших 
дітей виписував часописи «Дзвіночок» 
і «Світ дитини». Мати – Юлія, з дому 
Дутканич, прищепила дітям любов до 
пісень, музики, книг. У сім’ї зростали 
свої самобутні таланти – хлопці вчилися 
грати на скрипці, правда позиченій, і 
мріяли про власний інструмент. Під 
керівництвом  матері дівчата вчилися 
рукоділля. Старша сестра Олена само-
тужки навчилася в’язати гачком, що 
було рідкістю для віддаленого від міста села. Її виробами 
захоплювалися ровесниці. Марусі доводилося піклуватися про двох 
менших братів, але найбільше їй подобалося доглядати батькових 
коней і це вміння врятує потім їй життя. Батьки виховували дітей у 
дусі християнської моралі. Сім’я була багатодітна, та Другу світову 
війну пережила тільки Марія і три її брати – Петро, Павло і Теодор. 

Початкову освіту Марія отримала в рідному селі. Захоплювалася 
літературою, брала участь у виставах драматичного гуртка при 
школі. Великий вплив на формування характеру і національної 
свідомості мали місцеві священники – о.Калужняцький, о.Булат, 
а також громадський активіст Петро Смереканич, який розпов-
сюджував на Лемківщині українську пресу і літературу, допомагав 
організовувати літературні і драматичні гуртки, а також читальні. 
Маруся користувалася книгами з їх домашніх  бібліотек.  

За рекомендаціями священника і війта Марія у 1941 р. поступила 
на курси вихователів дитячих садків у м. Горлиці. Після закінчення 
курсів першу роботу отримала в  с. Опарівка, Кросненського  повіту, 



потім працювала в с. Перегримка. Як одну з найбільш здібних 
виховательок, дівчину скерували вже на вчительські курси в с. Лосє, 
кол. Горлицький пов. Вчителювала в  с. Розстайне. Воєнні роки були 
важкими, студенти часто були голодні, убого вбрані, але щасливі і 
горді, що понесуть знання лемківським дітям рідною мовою. Вони 
не шкодували своїх молодих літ на благо рідного краю. Кінець 
Другої світової війни перервав навчання і педагогічну практику. 

Нова польська влада переслідувала українську інтелігенцію і 
знищувала її, або відправляла у тюрми і табори. Одним із таких 
сумнозвісних таборів було Явожно. Його створили у 1945 р. на місці 
філії колишнього нацистського концтабору Аушвіц. Режим запрова-
дили на зразок сталінських таборів. У ньому катували всіх підозрю-
ваних в нелояльності до нової влади: чехів, німців, білорусів, 
литовців, українців. Найбільше було лемків – інтелігенції, духо-
венства, селян, яких арештовували під час злочинної акції «Вісла». 
Щоб уникнути арешту і не наражати сім’ю на репресії, батьки 
порадили. Марії у 1945 р разом з тіткою виїхати в Україну. Радянські 
агітатори обіцяли щасливе райське життя. А ще була у молодої 
вчительки мрія – здобути вищу освіту. Не склалося… 

Марія з тіткою опинилися на Полтавщині в с. Ярмаки. Умови 
проживання, колгоспне життя, ментальність сильно відрізнялися від 
лемківського регіону, лемківської духовності. Інакше як «поля-
ками» переселенців не називали. Переконавшись у брехливій 
комуністичній пропаганді, Марія вирішила втікати на Західну 
Україну і добиратися на Лемківщину. Дівчину затримали  вже на 
польській стороні і передали  радянським прикордонникам. Півроку 
тюрми на Лонського, суд, вирок – п’ять років за шпигунство. Марія 
відбувала покарання в КрасноярськЛагу. Їй довелося будувати цехи, 
копати рови, рубати дерева, сплавляти ліс по Єнісею. На день  
видавали черпак баланди і 600 грам глевкого хліба. Тут дівчині 
знадобилося вміння доглядати  і керувати  кіньми. Біля них можна 
було і зігрітися і підживитися – щоденну порцію зерна часто ділили 
на двох. Каторжні роботи загострили почуття справедливості і 
власної гідності. У таборі  Марія познайомилася з Михайлом 
Єфімовим, професором Московського університету, засланим  ще 
на початку 1940 р. і вийшла за нього заміж. У ті часи за колючим 
дротом страждали зовсім невинні люди, цвіт інтелігенції з усього 
СРСР. Після виходу на волю, у 1952 р. подружжю було заборонено 
поселитися на Західній Україні, тому молода сім’я поневірялася у 



Жданові, Бердянську, Запоріжжі. Довго на одному місці працювати 
не давали через «політичну неблагонадійність».  У середині  50-х 
таки вдалося перебратися до Львова. 

 За допомогою Червоного Хреста Марія змогла відвідати своїх 
батьків, але не на рідній Лемківщині. Родина Кузяків, була виселена 
з рідної домівки у 1947 р. під час акції «Вісла», і опинилися в 
с. Лісець на Нижній Сілезії. Це було не перше виселення родини 
Кузяків. У 1915р. під час відступу російських військ донські козаки 
примусили евакуюватися селян аж у волзькі степи під Саратов. По 
дорозі у Кузяків померли двоє малих дітей. Онуфрія Кузяка 
призначили управителем маєтку російська поміщиця. Повернення 
на батьківщину розтягнулося на роки – тільки у 1918 р. вони 
побачили рідні гори, рідну землю.  

Після смерті чоловіка Марія другий раз вийшла заміж за Олексія 
Шлянту, земляка з с. Лосє. У 70-х рр.  вже і брати, Павло та Теодор, 
відвідували сестру. Наймолодший брат Теодор Кузяк (1926-2010) - 
відомий лемківський культурний діяч, гуморист і самобутній 
художник (збірки «Давно, то били  часи…» і «Догасаюча ватра»). 
Дім Шлянтів завжди був гостинно відчинений для родини, земляків, 
однодумців : В.Дзямби, П.Смереканича, І. Чулика, Ф. Лабика, 
Ю.Проця, С.та Т. Кищаків, Г.та І. Щербів, І. Дутканича. Їх об’єднувала 
туга за рідним краєм, спогади дитинства і юності, біль депортації. 

Марія Шлянта працювала на різних підприємствах Львова. 
Виховала дочку Ольгу і  внучку Марічку, яким теж передала любов 
до читання. Обидві отримали вищу поліграфічну освіту. 

Останні роки свого життя тішилася, що Україна здобула 
незалежність, записувала спогади про Лемківщину, уважно стежила 
за актуальними подіями, знаходила час почитати свіжу пресу, цікаву 
книжку. Її дописи друкували газети «За Вільну Україну», «Народне 
Слово», «Наше Слово», журнали «Лемківський календар» і «Наш 
край Любачівщина». Марія надавала грошову допомогу на видання 
цих часописів. 

13 вересня 2018 р. на 98 році життя зупинилося серце гідної 
лемкині  Марії Шлянти. Похована в с.Зимна Вода біля Львова. Хай 
пам’ять про неї зберігається в серцях лемків на довгі роки. 

     Ольга ОЛІЙНИК-ШЛЯНТА  



ВІД ЛЕМКІВСЬКИХ ТРАДИЦІЙ 

 ДО ПАНТЕОНУ УКРАЇНСЬКОЇ СЛАВИ 

До сторіччя від дня народження народного майстра-різьбяра  

Осипа Величка  
 

Осип Величко народився 4-го січня 1922 року у селі 

В’язівниці, що біля українського міста Ярослава. Його батько 

– о. Михайло від 1925 р. був 

парохом на Лемківщині. Там Осип 

провів свої дитячі роки. Навчався у 

школі в Сяноку, а потім – у 

чоловічій гімназії в Перемишлі. 

Друга світова війна застала його в 

Боську. 9 вересня 1939 р. німецькі 

війська увійшли в село, а вже на 

другий день спалили його 

центральну частину, вбили багато 

людей, між ними і отця Михайла. 

Від 1940 до 1943 рр. навчався в 

Українській учительській семінарії, 

яку в курортному містечку Криниці 

за підтримки і сприяння вихідця з Лемківщини професора 

Ягеллонського університету Володимира Кубійовича заснував 

і очолив відомий педагог Омелян Цісик. Роки навчання, 

незабутніх друзів і викладачів, увесь той чудовий край Осип 

Величко згодом досконало описав у своїй рукописній 

власноручно і майстерно оформленій книжці «Чарівна 

Криниця», яку я завершила і видала друком у 2013 р. 

1945 р. – давши на збори лише півгодини, Батькову родину, 

як і сотні тисяч інших українців, польська влада насильно 

вигнала у Радянський Союз. Велички осіли в місті Бережани 

на Тернопіллі. Спершу Осип заробляв на хліб працею маляра, 

і навіть у таку, здавалося б, рутинну працю, умудрявся 

вплітати елементи творчости ― оздоблював стіни 

орнаментами українських вишивок.  



У вільний час багато читав, малював, різьбив, писав вірші. Там, 

у мальовничих Бережанах, Батько зустрів своє велике кохання ― 

мою Маму Марію. 1947 р. вони побралися, а 1949-го переїхали до 

міста Стрия.  

Працював у дитячих будинках Сколе і Стрия, навчав дітей різьби 

в Стрийській середній школі № 5.  

Свою творчу діяльність Осип Величко розпочав ще дитиною, 

беручи уроки в Олени Кульчицької, яка на вакаціях мандрувала 

Лемківщиною і зупинялася в родині о. Михайла; у Лева Ґеца 

навчався секретів мистецтва у школі в Сяноку; юнаком вправлявся 

у виготовленні лемківських різьблених тарелів і скриньок; у 

студентські роки пробував себе в рисунку, карикатурах і дружніх 

шаржах; у Бережанах займався графікою й живописом; а в 

стрийський період спершу зосередився на різьбі касеток, 

обкладинок до альбомів, сюжетних картин і портретів на тонованій 

і лакованій дошці. 

Від 1964 р. активний 

член літературно-мисте-

цького об’єднання «Хвилі 

Стрия», від 1966-го – член 

художнього фонду СРСР.  

Сімдесяті – вісімдесяті 

роки були часом пошуків 

й утвердження себе як 

самобутнього різьбяра з 

власним почерком і характером. Він мав добру освіту й інтуїцію, 

знав історію і відчував своє покликання стати творцем і 

пропагандистом української культури й звитяги силою свого, Богом 

даного, таланту.  

Першим у цьому жанрі з-під руки Осипа Величка вийшов 

портрет Тараса Шевченка, відтак Івана Франка, Лесі Українки, а 

потім ― інших... «Хвилі Стрия» організовуючи виставки місцевих 

мистців, все частіше виставляли в експозиціях твори Батька.  

Обкладинка альбома 



Але Осип Величко не зупинився на 

досягнутому і вирішив увіковічити 

своїм мистецтвом українських князів і 

гетьманів. Нова тема вимагала нової 

форми. Наполегливий пошук власного 

стилю, повернення до джерел, глибоке 

розуміння історичного матеріалу й 

органічне відчуття дерева привели до 

сухої різьби на чистій тонованій 

дошці. Першим у цьому жанрі з’явився 

портрет Данила ― короля Галицького. 

А потім один за одним ― ціла галерея 

українських князів і гетьманів,  інших 

історичних особистостей, діячів науки 

і культури. Загалом – понад сто 

двадцять видатних українців 

увіковічила його рука! Вони 

експонувалися на 11-ти персональних 

виставках ― у Стрию, Львові, 

Дрогобичі, Самборі, Бережанах, Сколе... 

Свою останню виставку Батько назвав 

«Се повісті мого Народу…»  

Відійшов у засвіти 13 листопада 2000 р. 
 

     Ярослава ВЕЛИЧКО 

 

Про автора: Ярослава Величко – молодша донька Осипа 

Величка. Народилася 28 червня 1951 р. у м. Стрий. У 1974 році 

закінчила факультет журналістики Львівського університету. 

Працювала кореспондентом, редактором, від 1991 р. – головним 

редактором тижневика Львівської політехніки «Аудиторія». 

Член Національної спілки журналістів України, відмінник освіти 

України, від 1988 року – член ради Товариства «Просвіта» 

Національного університету «Львівська політехніка». Від 2020 р. 

на пенсії. 



Хто не знає свого минулого, 

той не вартий свого  майбутнього! 

НАШ РОДОВІД. РІД МІЛЯНИЧІВ–ЩАВІНСЬКИХ. 

6 жовтня 2010 р. мене запросили до участі в генеалогічній 
конференції «Роди Міляничів та Воробкевичів», що відбулася в 
Музеї етнографії та художнього промислу у м. Львові. 

Мій прадід Михайло Мілянич зібрав документи про рід 
Міляничів-Щавінських. Будучи десять років війтом та громадським 
писарем Щавника, він у 1933 р. написав історію свого роду і села 
Щавника, що знаходиться у західній Лемківщині в 7 км на захід від 
курортного міста Криниці на півдні сучасної Польщі. 

У 1391 р. польський король Владислав Ягелло подарував 
Краківському єпископу маєток Мушинського ключа, де пізніше у 
XVI ст.  засновано Щавник. Право на заснування села мали солтиси. 
Це були вільні люди, переважно з дрібної шляхти, і привілей на 
солтиство передавався по родинній лінії. Привілей на солтиство  у 
Щавнику отримав у 1624 р. представник третього покоління року 
Ілля Щавінський. Солтиство його сина Юрія підтвердив у 1674 р. 
краківський єпископ Анджей Тржебінський. У привілеї 1674 р. 
відомості про предків Юрія. Зокрема, як перше покоління роду, 
згадується Микола Щавінський та його брат Альберт-Шимон-
Костянтин  – шляхтичі герба Правдич. 

Ілля Щавінський (з третього покоління) одержав дозвіл на 
побудову церкви східного обряду. Після смерті сина Юрія солтиство 
перейшло до найближчого родича Яцка. Онук Яцка Матей передав 
солтиство синам. Синів Матея Осипа та Стефана у збережених 
документах уперше іменовано Міляничами. За сімейними 
переказами це було прізвисько, яке стало офіційним прізвищем. 

Онук Стефана Яцко був одружений із дочкою священника Євою 
зі Злоцького, а його внук Михайло Мілянич ( 1846-1939 ) одружений 
із Марією Граб – представник 11-го  покоління роду Міляничів, мій 
прадід. 

Прадід Михайло мав п’ятеро дітей, троє із них мали вищу освіту. 
Син Микола був священником, устрицьким деканом (1937-1939 ). 
Він  активно займався кооперативною діяльністю. Упродовж 1929-
1935 рр. був членом Ради Ревізійного Союзу Українських 
Кооперативів (РСУК ) -  головної української кооперативної 



організації в Галичині. У 1914-1917 рр. перебував в ув’язненні у 
Талергофі. Одружений  із  Євгенією Лужецькою, дочкою Теофілії 
Полянської (із відомого роду греко-католицького єпископа 
Полянського) та Михайла Лужецького.  

У нашій хаті зберігається подарована о. Миколаєм  біблія з 50-
ма кольоровими образами Старого та Нового Завіту, видана ще у 
1900 р. в Перемишлі, а також молитовник Християнської Родини, 
подарований 07.05.1944 р. моїй бабусі  Агафії Мілянич, виданий 
отцями василіанами у Жовкві. 

Другий син прадіда Василь закінчив юридичні науки і працював 
суддею, але в 44-річному віці помер від травми. 

Дочка Марія учителювала. Була дружиною  греко-католицького 
священника Ігнатія Федеркевича, якого вислано на Далекий Схід за 
віровизнання. І разом з о. Ігнатієм відбувала заслання. У 1956 р. я. 
маленькою дівчинкою, запам’ятала дідусеву сестру Марію, коли 
вона з о. Федеркевичем відвідала нас у Зимній Воді після заслання. 
Я дуже часто відвідувала її у м. Городенці, де вона проживала аж до 
смерті. Похоронена поряд з о. Федеркевичем у м. Городенці Івано-
Франківської області. 

Ще одна дочка Емілія ( у заміжжі Островська) залишилася жити 
в Польщі, а син Євстафій, мій дідусь, залишившись в родинному 
господарстві, був висланий з рідної Лемківщини. У 1945 р. його 
депортували з родиною в далеку Кіровоградську область, назавжди 
покинули курортну, багату на лікувальні води ( у хаті була помпа з 
мінеральною водою «Щава») та цілюще повітря ( зараз це «легені» 
Польщі) Лемківщину! Про цю кривду я, представниця 14-го 
покоління роду Міляничів, говорила на конференції. Залишено все 
напрацьоване за життя: будинок під бляхою в селі Щавник, тартак, 
орну і неорну землю, власний ліс, у містечку Мушина новозбу-
дований будинок на площі Ринок, де зараз міська рада. Належав 
дідусь Євстафій до багатшого прошарку. Він у 64 роки почав новий, 
надзвичайно тернистий шлях свого життя. Цей шлях був важчий 
навіть за той, що пройшов у молоді роки як в’язень  Талергофу. 

У Кіровоградську область їхали в товарних вагонах, жили в 
скрутних умовах, голодували, бо була засуха, підселяли їх до сімей 
у східних областях, які також жили бідно і не мали чим поділитися. 
Досить часто їх обкрадали. У нових умовах требе було давати лад та 



допомогу родині і ще двом багатодітним удовам (бабусиним 
племінницям). 

Любов до рідної землі, поклик крові тягнув до батьківщини 
пращурів, ближче до границі, і він з труднощами постійно змінював 
місце проживання – спочатку Тернопільська, згодом – Львівська 
області. І ось благодатнее місце – Зимна Вода! Недалеко  границя, 
близько Львів, де можуть діти працювати, а онуки вчитися, бо 
матеріальне – тлінне. 

Я пам’ятаю Різдвяні свята, де ми, діти, вносили сніпки до хати, 
віншували, обливалися Йорданською водою. Одна з різдвяних 
віншівок Лемківщини записана фольклористами, подружжям 
Соколів. Це записала і подала правнучка Євстафія Мілянича – Юлія 
Мілянич, ще будучи слухачкою Малої академії наук при 
університеті Івана Франка, майбутня журналістка. 

Перед смертю дідусь Євстафій відвідав милу Лемківщину, 
ночував у своїй хаті (світлиці), збереглась його листівка, де описано 
теплу зустріч родини та знайомих поляків, які щиро спів-чували 
йому, бо чимало маєтків утратив. Приїхавши до Зимної Води з 
втраченої Лемківщини він сказав: «Що варта моя Лемківщина без 
наших людей, що б я там робив без них!» 

Лемківська земля прийняла християнство на 100 років раніше 
Києва і відтоді християнський дух супроводжує загартованих долею 
людей постійно у їхньому житті і любові до незабутої, втраченої 
автохтонної Землі, милої серцю Лемківщини. 

У 1968 році мій дідусь Євстафій відійшов у вічність, а в 1969 р. 
створений хор «Лемковина», де я стала учасницею його з початку 
заснування до цього часу. Моя участь у колективі це дар дідусеві за 
те, що виховав мене у дусі любові до своєї, втраченої, 
невідшкодованої батьківщини – Лемківщини! І за збережені 
матеріали про свій родовід! 

За запрошення до участі у генеалогічній  конференції дякую 
онукам о. Миколая Мілянича – Володимирові та Андрієві 
Воробкевичам, які опрацювали матеріали про родовід. Їх труд 
надруковано в матеріалах IV міжобласної генеалогічної конференції 
«Український родовід» (27-28 березня 2004р). 

      Анна ГОЛОВЧАК 

 



ВІДІЙШЛИ У ВІЧНІСТЬ  

           СВІТЛІЙ ПАМ’ЯТІ ЯРОСЛАВИ ГАЛИК  

З невимовним сумом лемківська 

спільнота сприйняла звістку, що 

23 березня 2021 р. відійшла у 

засвіти голова Світової федерації 

українських лемківських об’єднань, 

членкиня Національної спілки 

письменників Ярослави ГАЛИК. 

Їй ішов лиш 67-й рік. 

Народилася вона 6-го серпня 

1953-го року в селі Терновиця на 

Івано-Франківщині в родині висе-

ленців з Сандецького повіту. Жила і 

працювала у мальовничому Яремчі.  

Мене полонила ця тендітна жінка, яка так багато зробила для 

збереження лемківської самобутності. Головним своїм завданням 

вона вважала відновлення історичної справедливості – офіційного 

визнання депортації українців Закерзоння злочином. Саме завдяки 

зусиллям СФУЛО у вересні 2019 року вперше на державному рівні 

вшанували жертв депортації, коли минуло 75 років від її початку. У 

2018-2019 роках в Україні відбулися близько десятка конференцій і 

круглих столів, ухвалено резолюції та звернення, опубліковано сотні 

статей і книжок задля відновлення історичної правди.  

   Насильницька депортація лемків після Другої світової війни 

призвела до цілковитого руйнування етнокультурного середовища 

цього регіону. Ось чому перед свідомим, мислячим українством 

постало завдання вберегти від забуття те, що наші предки 

створювали упродовж багатьох віків. 

Справжнім подвигом Ярослави Галик стала праця над 

персоніфікацією жертв депортації, плодом якої є «Книга пам’яті 

Лемківщини 1944-1946» – тритомик з поіменними списками 

виселених в ув'язці з місцем їх постійного проживання на 

Лемківщині [1].  

Списки складені на основі переселенчих документів, які 

зберігаються у Державному архіві Львівської області. Цінним у 



праці є й те, що авторка, спираючись на дані багатьох дослідників 

(а вони часто різняться), з’ясувала етнографічні межі Лемківщини. 

Якщо етнічна ідентифікація сіл Західної Лемківщини на польсько-

лемківській межі не викликав особливих труднощів, то на східному 

лемківському порубіжжі чіткого розмежування з Бойківщиною та 

Надсянням не було.  

Тільки той, хто знайомий з нинішніми 

умовами праці в часто неопалюваних 

архівах, з поганеньким освітленням, з 

непродуктивною системою видачі доку-

ментів, з платним обмеженням копіювання 

та іншими невигодами, може собі уявити, 

яку настирливість та завзяття треба мати 

досліднику. 

Праця Я. Галик має велике історіо-

графічне значення. Як сказав Андрій 

Хомик, голова Фундації досліджень 

Лемківщини в США, п. Ярослава «несе 

дослідникам та широкому загалу те, що до тепер покривалось 

архівним пилом. Вона додає обличчя до паспорту депортованого 

народу, виданого історією. Вона називає поіменно всіх лемків, хто 

був лише порядковим номером – піщинкою з близько 480 тис. 

закерзонців, депортованих в УРСР». 

У творчому доробку Ярослави Галик є й інші книги, які 

заслуговують на увагу. Мабудь, сам Господь велів п. Ярославі стати 

Берегинею історії прабатьківського краю, літописицею долі свого 

стражденного народу. 

Її першою книгою була «Лемківщина – край наших предків» [2], 

у якій авторка за розповідями своєї матері та односельців описала 

життя депортованих лемків в Україні та світі. 

Як ніхто з новітніх письменників збагнула, що значить чужина, 

бо шість років заробляла на хліб насущний у Франції. Її повість 

«Маленька українка у великому Парижі» – це розповідь про долю 

заробітчан, емігрантів нової хвилі [3]. Повість може послужити 

також своєрідним путівником по Парижу та Франції, бо дина-

мічний характер праці героїні (лікар-масажист) був пов’язаний з 

різними куточками міста і країни. У рецензії на книжку сказано: «це 



прикметна поява саме тої народної літератури, яка народжується 

самим життям… Воістину справжнє мистецтво твориться з 

великої любові і великого болю, навіть без літературного чи 

філологічного вишколу, живиться правдивою щирістю і безпосе-

редністю людських почуттів». 

Лейтмотивом збірки новел й оповідань «Світло очей моїх» є доля 

і гідність людини, моральні імперативи у складних життєвих 

обставинах. Як і в літописі трагічної долі тисяч краян, чутне биття 

вразливого серця авторки.  

На жаль, не встигла завершити п. Ярослава роботу над великим 

проектом «Лемківщина: спадщина віків». На меті було відшукати 

розкидані по музеях, церквах, приватних колекціях світу скарби 

лемківської культури, оцифрувати їх, упорядкувати і видати 

багатотомним виданням за розділами: архітектура, духовна 

культура, різьба, одяг, фольклор та ін. Багато планів було на життя, 

але Господь розпорядився інакше…  

Пам’ять про Ярославу Галик житиме у її працях. 
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Тетяна САВАРИН  

Про автора:  

Тетяна Саварин народилася 14 липня 1976 року у Тернополі. 

Її бабуся та дідусь – переселенці з села Ізби Горлицького повіту. 

Лемківські обряди і звичаї були невід’ємною частиною родинного 

життя. 

Закінчила ЛДУ ім  І. Франка, захистила кандидатську дисер-

тацію на тему лемківської весільної обрядовості. Доцент кафедри 

іноземних мов Тернопільського національного медичного універ-

ситету ім. І.Я. Горбачевського.  



 НАМ’ЯТІ МАРІЇ ДОБРОВОЛЬСЬКОЇ 

3.07.1945 – 3.12.2020 

Добровольська Марія Теодорівна, народилася в селі Ворошилівка, 

Кіровоградської області, Устинівського району, куди була депор-

тована її сім’я. Батьки родом із села 
Радоцина на Лемківщині. 

Через два роки перебралися ближче 

рідних сторін і оселилися у селі Поршна 

Пустомитівського району. Закінчила 

Пустомитівську середню школу, 

навчання продовжила у Львівському 
культосвітньому училищі. 

З 1975 по 1986 роки працювала 

завідуючою бібліотеки у селі Поршна. 

Згодом переїхала з сім’єю у село 

Солонка, де працювала директором 
Будинку культури. 

Була активною в лемківській громаді, 

зіркою Лемківського народ-ного хору «Радоцина», неперевершеною 

ведучою його концертів. Статна, одягнута у мамине, привезене ще з 

рідного краю, вбрання*, самою своєю появою на сцені приворо-

жувала увагу глядачів. А коли починала говорити, читати авторські 

вірші рідною лемківською говіркою, емоції у залі закипали. 

Була умілою майстринею: вишивальницею, писанкаркою. Її 

роботи демонструвалися на всеукраїнських фестивалях, які 

проходили у Львові. Напередодні Великодня проводила писанкові 
майстер-класи для дітей. 

Виховала двох доньок, втішалася внучкою і онуком. 

 Вічна їй пам’ять. 

     Ганна ВОЛОШИНСЬКА 

* Цей автентичний комплект лемківського жіночого строю 

      п. Марія подарувала музею родини Антоничів, що у с. Бортятин 

      на Львівщині. Передала також чудовий віршований опис 

      його елементів (див. стор. 58-60) 

  



НЕ СТАЛО АНАТОЛІЯ ЯДЛОВСЬКОГО – 

    ЛЕМКІВСЬКОГО ПОЕТА-ПІСНЯРА 

День 23 лютого 2021 року став останнім у земному житті 

Анатолія Ядловського. Важко повірити, що його вже нема серед 

нас. А було стільки творчих задумів, розпочатих діл і, 

несподівано, в одну мить все 

обірвалося. Менше місяця не 

дожив до свого 68-ліття. 

Анатолій Ядловський  наро-

дився 12 березня 1953 року в місті 

Підгайці Тернопільської області у 

родині депортованих Йосипа та 

Марії (з дому Горощак) Ядловських, 

уродженців села Кам’яна Новосан-

чівського повіту, що недалеко від 

курортного містечка Криниця на 

Лемківщині. 

У 1970 році закінчив середню 

школу з хорошим Атестатом – 

оцінки з більшості предметів 

«відмінно». У шкільні роки активно долучався до життя учнівської 

громади: співав у хорі, відвідував танцю-вальний гурток, захищав 

честь школи на спортивних змаганнях. Після її закінчення не 

пройшов по конкуру до вищої школи, тому рік працював 

штампувальником на Підгаєцькій фабриці металовиробів. 

У 1971 році став студентом Тернопільського фінансово-

економічного інституту, який закінчив в 1975 році по спеціальності 

бухгалтерський облік в промисловості. Отримав скерування на 
роботу в Івано-Франківськ, де прожив все своє подальше життя. 

Окрім здібностей до навчання Анатолій мав ще й творче 

обдарування – вже у шкільні роки почав писати вірші, так, для себе. 

З часом усвідомив, що це не тимчасове захоплення. Вирішив 

показати їх редакторам газет, які виходили в Івано-Франківську. 

Перший вірш був надрукований у січні 1992 року у газеті “Новий 

час” – тижневику Івано-Франківського обласного Товариства 

української мови ім. Т. Г. Шевченка. Опісля друкувався у різних 



періодичних виданнях: республіканських, обласних. місцевих та 
зарубіжних. 

Упорядкував та видав чотири збірки віршів: “Зупинена 

мить” (1994 р.), „Серце на долонях” (1995 р.), „Дар 

Всевишнього” (2002 р.) i "У Бескидах - низьких горах" (2013 р.). 

Побачили світ також буклети віршів „Акція “Вісла”, „Воскресає 

Лемківщина”, „Ватра у Ждині” та „Лемківська коляда”, які 

присвячені долі багатостраждального народу Лемківщини. Його 

вірші покладено на музику. Пісні на слова Анатолія виконуються на 

Лемківських ватрах у Ждині, Монастириськах та інших лемківських 
дійствах. 

Проявився його талант і у інших жанрах. Написав серію 

оповідань детективного спрямування, які друкувалися у івано-

франківських газетах. Також  упорядкував та опублікував збірочку 

«Доля родини Ярослави Бандери (Опарівської). Спогади 
депортованих» (Івано-Франківськ, 2013). 

 Світла, добра пам'ять про Анатолія Ядловського – лемківського 

громадського діяча та митця, поета-пісняра, назавжди залишиться в 
серцях тих, хто знав, поважав і любив цю достойну людину. 

      Оксана ДАНИЛІВ 

 Голова Івано-Франківського 

обласного товариства «Лемківщина» 

 

Сумно ми на серцю, сумно невесело, 

бо ся юж не верну нигда в своє село. 

Ся не верну нигда до своєй Кам’яной, 

де колиси дружно жили сой горяни. 

Снится мі Кам’яна й церковця древ’яна. 

Знам же диво виджу, бо єм зашов в хижу. 

Й цмунтер зароснений до неба соснами, 

І не витко навіт же він – з могилами. 

З них діди й прадіди в нас помочи просят, 

Лем чужи не чує, як они голосят. 

    Анатолій Ядловський 

  



ШТЕФАН ДЗЯМБА  5.06.1929-22.03.2021 

«Одишла од нас добра людина». З 1950-х років він брав активну 
участь у житті та діяльності лемківської громади. Був засновником 

Об’єднання лемків (ОЛ), яке діє з 1989 
року. Двічі очолював ревізійну комісію 
організації і був найстаршим її членом. 

У 1989 році разом з двома іншими 
лемківськими активістами Петром 
Чухтою і Теофілом Дубецом придбав 
10 гектарів землі в селі Ждиня, з якого 
походив. Ділянку передав ОЛ як місце 
для організації щорічних фестивалів 
«Лемківська ватра». 

У тому ж році Штефан Дзямба ініці-
ював створення громадського Лемків-
ського комітету. Його члени поставили 
собі за мету повернути лемкам 
господарства та ліси, які незаконно 
перейшли у власність держави внаслідок 

акції «Вісла» у 1947 році. Ці дії принесли помітний ефект, адже деякі 
лемківські родини відвоювали втрачене майно. 

Пан Штефан неодноразово виступав публічно з ініціативою 
відновлення історичних назв місцевостей на Лемківщині. Охоче 
передавав свої знання про регіон жителям і відвідувачам Лемків-
щини та ділився інформацією з науковцями. Він – один з героїв 
фільму «Така была наша доля», що містить інтерв’ю зі старшим 
поколінням, яке все ще пам’ятає війну та виселення. 

У 2017 році на прохання Об’єднання лемків малопольський 
воєвода відзначив Штефана Дзямбу за культурно-суспільну 
діяльність «Срібним хрестом заслуг», а у 2018 році він був 
нагороджений почесною відзнакою «Вірний предкам», яку надає 
Головна управа ОЛ. Пан Штефан був нею удостоєний під час 
XXXVI «Лемківської Ватри» у Ждині. 

Штефан Дзямба помер на 92-му році життя. 

Джерело: https://nasze-slowo.pl/spogady-pro-shtefana-dzyambu-ta-
pavla-stefanovskogo/ 

 Фото з архіву Об’єднання лемків  

https://nasze-slowo.pl/spogady-pro-shtefana-dzyambu-ta-pavla-stefanovskogo/
https://nasze-slowo.pl/spogady-pro-shtefana-dzyambu-ta-pavla-stefanovskogo/


        МАЕСТРО, ПРОЩАЙТЕ 

28 березня 2021 року відійшов у вічність Заслужений працівник 

культури України, художній керівник і диригент Народної 

аматорської лемківської хорової 

капели "Бескид" – Петро 

Чоловський. 

Петро Михайлович народився 

03.04.1944р.у с. Хотінь, в межах 

теперішнього м. Калуша. У 1963р. 

закінчив Івано-Франківське музичне 

училище ім. Д. Січинського, а у 

1970р. – музично-педагогічний 

факультет Івано-Франківського 

педінституту імені Василя 

Стефаника, де по закінченні 

працював викладачем, а з 1992р. – 

доцент кафедри музикознавства 

інституту мистецтв Прикарпат-
ського національного університету імені Василя Стефаника. 

Петро Михайлович був керівником чоловічого вокального 

ансамблю "Легінь" педінституту (1967-2004р.), чоловічого 

вокального кварталу "Коло" (з 1995р.), "Обрій" Івано-Франківського 

національного університету нафти і газу. З 1996р. незмінний 

художній керівник та диригент Народної аматорської лемківської 

хорової капели "Бескид", якій присвятив величезний пласт свого 

творчого життя. Петро Михайлович зібрав та упорядкував дві збірки 

лемківських пісень "Співає лемківська хорова капела "Бескид" та 

"Ой верше, мій верше", куди увійшли як обробки народних пісень, 
так і його авторські твори. 

Усім вище згаданим колективам було присвоєно почесне звання 

«Народний аматорський». Вони неодноразово ставали перемож-
цями i лауреатами рiзних пiсенних фестивалiв, конкурсiв,  

Добрий, світлий спомин про Петра Михайловича назавжди 

збережеться у пам’яті всіх, хто знав його, з ким прямував до вершин 
хорового мистецтва. 

Вічна йому пам'ять! 



ПЕРЕСТАЛО БИТИСЯ СЕРЦЕ МИХАЙЛА ШПАКА 

1 червня 2021року на 87-му році життя відійшов у Засвіти 

Михайло Шпак – багаторічний голова Самбірського товариства 
“Лемківщина”, патріот України, почесний громадянин м. Самбора. 

Народився Михайло Анто-

нович Шпак 8 листопада 1934 

року в селі Стежниця Ліського 

повіту (Польща). Батьки з діда-

прадіда займались землеробством. 

В сім'ї було четверо дітей. Село 

межувало з містечком Балигород, 

де була семикласова школа, 
закічити яку перешкодила війна. 

Село було патріотичним – тут 

діяла підпільна Станиця ОУН, у 

1938 односельчани обороняли 

Карпатську Україну, воювали  у 

лавах УПА та дивізії “Галичина”. 

Михайло з дитинства  пройшов гарт боротьби. Не боячись ночі, 
дощу, снігу,  носив партизанам до лісу харчі, стояв на чатах.  

12 травня 1946 року мешканців Стежниці насильно депортували. 

Вісімнадцять родин – родичів по лінії тата та мами, залишилися на 

станції Самбір. Тут їх ніхто не чекав. Довелося заново починати 

життя у «благодатних» умовах радянської України. Закінчивши 

середню школу, Михайло навчався у Львівському лісотехнічному 

інституті, після чого пропрацював 43 роки у Самбірському лісгоспі. 

В 70-тих роках був одним з організаторів створення Української 

Гельсінської спілки. З відновленням Незалежності України 
працював у Самбірському уряді.  

Михайло Шпак був активним громадським діячем. Він спів-

засновник і член багатьох організацій Самбора: громадсько-

культурного товариства ім.В.Кобільника (1988); осередку 

НРУ,  осередків УРП (1990), КУН та інших інституцій. Був Головою 

Самбірської(1992) та Львівської обласної організації Всеукра-

їнського товариства “Лемківщина”(1999),  депутатом міської ради 

(1990), заступником представника президента на Самбірщині (1992-
1994). 



Неоцінимим є вклад п. Михайла у збереження історичної 

пам’яті. Він – один із тих, хто відродив пам’ять про Великий Збір у 

с. Сприня у 1944 році, де було утворено підпільний уряд воюючої 

України – Українську Головну Визвольну Раду. Ініціатор 

встановлення на Привокзальній площі пам'ятника депортованим, 
меморіального комплексу жертвам комуністичних репресій на 

вул. І. Франка у Самборі, пам'ятника Степану Бандері та погрудь 

командирів середнього ланки УПА на Площі Пам'яті у Самборі. 
Відкривав невідомі сторінки нашої історії. Завдяки йому 

встановлено ряд меморіальних таблиць визначним постатям 

Самбірщини. Виступав на багатьох віче, національно-патріотичних 

заходах, бував на різних заборонених акціях, в тому числі і в 
столиці. Ніколи не залишався вдома під час важливих подій. 

Йому завдячуємо поїздки у рідну Стежницю, відновлення могил 

на цвинтарі, упорядкування місця де стояла церква, він автор 

книжки «Стежниця», яку присвятив 500-річчю рідного 

села.  Книжка перевидавалась кілька разів, її мають всі стежничани. 

Михайло Шпак був прекрасним оратором, завжди знав де і про 

що говорити. Його полум’яним словом заслуховувався і дорослий, і 

юний. Умів достукатися до кожного серця і запалити його патріо-
тизмом. Останній раз виступав 23 травня 2021 року на святі Героїв. 

Михайла Антоновича не стало у світлий час перед Вознесінням, 

коли, кажуть, небо відкрите. Тож хай Господь прийме його душу у 

Царство Небесне. Вся велика лемківська спільнота Самбора та 

Львівщини сумує з приводу втрати вірного сина Лемківщини. Хай 
спочиває з Богом. Вічна йому пам’ять! 

За інформацією 
Миколи ПЕТРУЩАКА, 

Ярослави ШПАК, Наталії ЯЦИНИЧ 

  



ПАМ’ЯТІ ІГОРЯ ЗАБОЛОТНОГО 

27.04.1963 – 24.06.2021 

Не стало Ігоря Заболотного, що походив з родини Русиняків з 
лемківського села Андріївка, яке поблизу Криниці. 

Не можу усвідомити, що він вже не 
з нами, і  постійно в думках горта-
ються сторінки Ігоревого життя – від 
маленького хлопчика, надзвичайно 
вихованого і розумного, який відмінно 
закінчив окрім звичайної ще і фізико-
математичну школу. Після закінчення 
з відзнакою фармацевтичного факуль-
тету Львівського медінституту 
працював провізором-аналітиком у 
контрольно-аналітичній лабораторії, 
друкував наукові роботи. Багато років 
був завідувачем аптечним складом ДП 
«Трансфармація» Львівської залізниці.  

Ігор активно долучався до громад-
ських справ. З відновленням Незалежності України брав участь у 
різноманітних патріотичних заходах. Був членом Товариства Лева. 
У складі хору «Осанна» відвідував країни Європи, приймаючи 
участь у конгресах та фестивалях релігійно-національної організації 
«Українська молодь – Христові». Молодий, цікавий, життєрадісний, 
у колі друзів-однодумців був душею товариства. Підчас 
Помаранчевої революції був медиком-волонтером на Майдані.  

Співав у хорі нашої лемківської церкви, неперевершено читав 
поезії Т.Шевченка та брав участь у різноманітних лемківських 
заходах. Завжди був надзвичайно порядним і людяним. 

Та життя безжально вносило свої корективи і доля не завжди 
була прихильною до нього. Та все ж він залишався щирим, 
переконаним і практикуючим християнином. Любив людей, любив 
життя, любив своє, рідне, був доброю і світлою людиною.   

Прожив всього лиш 58 земних років. І далі – вічність…  
В наших серцях назавжди збережеться світла пам’ять про Ігоря.  

 

      Леся ЗАРИЦЬКА 

Примітка: Фото В.Максимовича. Ігор на Ватрі в Нагірному, 2012 р. 



  У СВІТЛУ ПАМ’ЯТЬ ОЛЕГОВІ СЕНЧИНІ 

   (22.10.1948 – 4.08.2021) 

Потрохи порожніє наш світ… Відходять люди, за якими серце 

стискається, і не віриться, що вони вже не з нами. «Лемковина» 

останнім часом втратила багатьох. Не стало хористів, яких любили, 

шанували, які були знаковими постатями, свого роду, лемківським 

«дороговказом». Серед них: Тереза Кищак, Атанас Петрончак, Анна 

Гусак, Осип Лаб’як, а цей рік 

забрав у нас Ігоря Заболотного та 

нашого неперевершеного соліста 

– Олега Сенчину. Олег – співак-

самородок, що  більше тридцяти 

років прислужився нашому 

колективу. Любив лемківську 

пісню всім своїм серцем, коли 

співав, був справді щасливим. 

Відчував найтонші нюанси, був 

надзвичайно артистичним, мав 

добрий мистецький смак і 

почуття міри. Співав душею, а 

тому публіка завжди радо його 

вітала і не хотіла відпускати. Для 

нього кожна пісня була цілою 

маленькою виставою, замальов-

кою з лемківського життя. Він створив багато самобутніх образів – 

чого вартував один лиш його дротар!  

Збоку носив торбинку,  

Звиток дроту, мериндю, 

На ногах онучі-керпці, 

Дуґан в табакерці 

Олег Сенчина був неперевершеним в дуетних піснях, які 

виконував з Надією Боровець. Слухач вірив кожному слову – 

настільки щирим і природнім був той спів. Його поважали за 
майстерність, ретельність, порядність, товариськість. 

Олег Сенчина назавжди залишиться частиною «Лемковини», 

однією з найяскравіших її зірок. 

Світла і вічна йому пам’ять! 

    Марта КУЛИНИЧ-НОВИЦЬКА 



НЕПОПРАВНА ВТРАТА – НЕ СТАЛО ЛАРИСИ СОРОКИ.  
 Лариса народилася в м. Монастириська Тернопільської області 

в сім’ї Ореста та Руфіни Гойняк 25 березня 1957 року. Через 4 роки 

у них народилася ще одна 
донечка – Оленка.  

Дитинство Лариси прохо-

дило в надзвичайно дружньому 

родинному колі лемків-пересе-

ленців, які вміли радіти життю 
за будь-яких обставин.  

Бабуся Текля, чоловік якої 

поневірявся по концтаборах, з 

чотирма дітьми на руках пере-

жила всі лихоліття депортації. 

Для Лариси вона була прикла-

дом сильної жінки, яка здатна 

згуртувати родину та забез-

печити достойне життя своїм дітям. Спогади про бабусю не раз 
допомагали Ларисі у скрутні часи. 

Школу закінчила з відзнакою, поступила у Тернопільську філію 

Львівського політехнічного інституту, стала інженером. Працювала 
на тернопільському комбайновому заводі. 

Ще у студентські роки заприязнилася із Богданом Сорокою, 

батьки якого були переселені з рідних земель в м. Коломию. Після 

завершення навчання Богдан також працював на комбайновому. 
Згодом вони одружилися, виховували сина Юрія та доньку Ірину..  

Та щастя було недовгим – у 1993 році Богдан Сорока помер і 

Лариса залишилася сама з дітьми. В цей непростий час на 

допомогу прийшли друзі та колеги, завдяки яким Лариса здобула 

новий фах і стала працювати бухгалтером. Поєднуючи декілька 

робіт, вона була опорою для дітей та підтримкою для старіючих 

батьків. У найважчі часи Лариса згадувала бабусю Теклю, доля 

якої багато в чому нагадувала її власну… 

Лариса завжди пишалася своїми дітьми та їхніми досягненнями. 

Найбільшим щастям стало усвідомлення того, що вона змогла 

подарувати їм ряд можливостей, які не були змарновані.  



Не забувала вона і про своє родове коріння  ̶  була членом 

правління Тернопільської обласної організації «Лемківщина», 

Головою Контрольної комісії Всеукраїнського товариства 

«Лемківщина», організатором та активним учасником оргкомітетів 

багатьох заходів лемківської спільноти (спорудження пам’ятників 

жертвам депортації, лемківської церкви, щорічних Міжнародних 

фестивалів, кермешів, Різдвяних і Великодніх свят, майстер-класів, 

створення історичних альманахів та багато ін.). Збереження істо-

ричної пам’яті про Лемківщину, відродження етнічної культурної 

спадщини було справою всього її життя до останнього дня. 

Серце Лариси Сороки перестало битися 16 листопада 2021 

року. Це непоправна втрата для всієї родини, друзів та однодумців. 

Старенька мати не пережила втрати улюбленої доньки – пішла за 
нею у засвіти наступного дня… 

Добра пам’ять про Ларису Сороку назавжди залишитися в 
наших серцях… 

       Рідні та друзі 

 

 



СВІТЛОЇ ПАМ’ЯТІ НЕЛІ ШЕЙКО-МЕДВЕДЄВОЇ 

З великим сумом повідомляємо, що 16 листопада 2021 року 

відійшла у засвіти Неля Шейко-Медведєва - українська 

письменниця, драматургиня, поетка, 

прозаїк, театральна критикиня, 

членкиня Національної спілки пись-
менників України. 

Пані Неля народилася 25 жовтня 

1947 року у місті Борислав на 

Львівщині. Її батько Семен Періг 

був переселенцем з лемківського 

села Ванівка (тепер Венглювка, 

Польща), що неподалік Коросно. 

Мати Клавдія Барило - родом з 

давньої козацької родини з Донеч-

чини. Родина Перогів, як і багато 

лемків-переселенців з т.зв. Корос-

нянського трикутника, у повоєнні 

роки осіла у Бориславі. Пам’ять про 

них закарбована у назві вулиці на 

околиці міста: Лемківська. 

Пані Неля закінчила філологічний факультет та аспірантуру 

Львівського державного університету ім. Івана Франка, де захистила 

кандидатську дисертацію. У 1980-х роках переїхала мешкати зі 

Львова до Києва. Як есеїстка і літературна критикиня активно 

друкувалась у часописах, журналах і газетах України і Польщі - 

“Київська Русь”, “Ї”,  “Літературна Україна”, “Український театр”, 

“Наше слово”.  

Та в історію української літератури пані Неля увійшла 

насамперед як дитяча драматургиня та поетка, яка писала не лише 

українською мовою, а й рідною для своєї родини лемківською 

говіркою. Вона є авторкою понад 40 п’єс для дітей та юнацтва, які 

упродовж 40 років є невід’ємною частиною репертуару театрів в 

усіх областях України. На творах пані Нелі зростало не одне 

покоління дітей, адже її п’єси давно входять до шкільної програми з 

української літератури. Одна з п’єс, “Біла зоря, чорні пелюстки”, 



присвячена постаті відомого лемківського художника Епіфанія 
Дровняка (Никифора). 

Вершиною творчості пані Нелі став 

роман “Ніч остання.  Апокрифи про 

Зачаєних” (Піраміда, 2008) - глибока, 

майстерна оповідь про змагання надій 

і сумнівів про чудо Господнього 

воскресіння. Цей роман, якому авторка 

присвятила понад десять років життя, 

є, без перебільшення, видатним тво-

ром в історії новітньої української 
літератури.  

Остання книжка пані Нелі – збірка 

віршів та оповідань “Доро́ги каме́ни” 

(Комора, 2018). Це перша в сучасній 

українській літературі книга, напи-

сана як українською літературною 

мовою, так і живою лемківською 

говіркою. Вона є  життєписом у поезії 

та прозі кількох поколінь людей, котрі 

втратили власну батьківщину, але зберегли свою самобутність, 

родинну пам’ять та автентичну побутову культуру. У 2021 році 

книжка була висунута на здобуття Шевченківської премії.  

“Доро́ги каме́ни” - це неймовірно точна, зворушлива, 

спостережлива фіксація щоденного життя, побутування й вірувань 

кількох поколінь лемків-переселенців, які опинилися в радянській 

Україні - водночас запаморочно рідній, але й безкінечно чужій. У 

розлогій передмові пані Неля оповіла історію Лемківщини та 

власної родини, описала співжиття лемків з місцевим населенням 

Львівщини, пов’язала життєписи людей з суспільними і 



культурними  трансформаціями  в  Україні  у  другій  половині  ХХ

століття, глибоко розмірковувала про культурну, мовну та історичну

самобутність   лемків   у   сучасному   світі.   Ця   книжка   поповнила

українську    культуру    голосом    останнього,    вже    нечисельного

покоління,  для  якого  лемківська  говірка  була  рідною,  і  яке  ще

пам’ятало свою втрачену батьківщину.

За ініціативи громади церкви святого Миколая на Аскольдовій

могилі у Києві низка віршів пані Нелі були покладені на музику та

виконуються церковним хором.

Неля  Шейко-Медведєва  залишила  по  собі  великий  творчий

спадок,  частина  якого -  збірки  есеїв  і  віршів,  п’єси  та  повісті -
готується   до   друку   членами   її   родини.   Ця   видатна   людина

запам’ятається усім,  хто її знав, великою любов’ю до  своїх дітей,

родини,  друзів  і  читачів,  повагою  до  свого  коріння,  непересічним

талантом і щирою, доброю вдачею. Пам’ять про неї житиме у серцях
рідних, друзів, колег та шанувальників її творчості.

Визера́ют м’я сусіди

на Господньому раме ́ни...

Цви́тут на пагірку свічи — 

Жо́вти, си ́ни і черве ́ни.”

(з вірша “Ро́змай-квітя цви ́ло вчера”, книжка "Доро́ги каме́ни”)

Рідні та Друзі



 МІЙ ДОБРИЙ ТАТУ. 

Помер Євген Рось – мій товариш з дитинства. Ми були ровесниками 

– обидва народились ще там, вдома, де Сян зустрічається з бистро-

плинною Ославою.  Після депортації наші  сім’ї жили недалеко одна від 

одної. Наші батьки дружили з молодих літ і, хоча не були родичами, їх 

посередньо пов'язувало кілька родинних уз. Ми ходили у одні і ті ж 

початкову та середню школи. 

В останню дорогу Євгена провели гідно. У момент, коли труну 

опускали в могилу, зазвучала прощальна мелодія труби. Покійний 

добре володів цим інструментом, грав у духовому оркестрі. Музичну 

обдарованість успадкував від батька Богдана, який мав непогану 

музичну освіту, грав на скрипці, трубі (вчився у музичній школі в 

Перемишлі). Музикантами також були два його брати – Василь та 

Антон. Після переселення Богдан працював токарем у залізничному 

Депо-захід і там довгі роки був очільником духового оркесту. 

Настав 40-й день по Євгену. Зійшлася найближча родина. Після 

церкви і цвинтаря сіли до тризни, згадували Євгена, розказували історії, 

які траплялися на їх спільному життєвому шляху. І тут піднялася дочка 

покійного Оля. Всі притихли, наступила коротка пауза, сповнена 

якимось особливим очікуванням. Оля почала схвильовано говорити 

про свої взаємини з батьком, які повною мірою усвідомила, лиш коли 

назавжди втратила його. Не просто розповідала – всю глибину своїх 

почуттів переплавила у поезію. Її вірш «Мій добрий тату» не залишить 

байдужим нікого. Це вірш-реквієм, вірш-урок, висновки з якого кожен 

вдумливий читач повинен зробити сам. 
 

 

  Мій добрий тату 

Мій добрий тату… Вже тебе немає… 

А серце (вкотре!) плаче вже без сліз. 

Згадаю знов тебе, і рідну хату, 

В якій ти нас ростив і так беріг. 

Оберігав дитинство. Ні хмарини… 

І юності все мудрість додавав… 

Так я ішла з тобою. Від дитини. 

А світ усе дорослішим ставав. 



Траплялись бурі, були і негоди. 

Та хто у молодості думав з нас, і знав: 

Так легко було віднайти дорогу 

Бо тато долю у руках тримав. 

Тримав її в своїх міцних долонях, 

І сильний погляд промовляв: «Іди! 

Не бійсь нічого, я з тобою, доню!» 
І я ішла. Із татом. Як завжди. 

І раптом… Світло згасло за хвилину. 

Нема дороги… Лиш долина сліз. 

«Вернися, тату! Як мені без тебе!?» 

А голос звідкись: «Ти іди, не бійсь! 

Я все з тобою, кожну мить і днину. 

Життям твоїм опікуюсь завжди. 

Моя велика донечко-дитино, 

Іди, не бійся. Я з тобою. Йди!» 

   Ольга КРІПЧЕНКО 

 

 
… Травень 1946-го року. На станції Загір’я, що у п’яти кілометрах 

від Сянока, купа народу – переселенці, які  «добровільно» виїжджають 

до радянської України. Після кількох днів очікування під відкритим 

небом подають потяг. Кругом гамір, лемент, плач. У товарні вагони, 

знані як «телятники», вантажать по кілька сімей з усіма пожитками, які 

вдалося прихопити у незнану дорогу. Окремо виділені вагони для 

худоби. 

Нарешті наступає хвилина, коли потяг рушає з місця. Всі – ті, що у 

вагонах і ті, що залишилися на пероні, враз замовкають. Розпач стискає 

горло, з очей течуть сльози… Раптом цю зболену тишу наповнює 

мелодія полонезу Огінського «Прощання з Батьківщиною» – це з 

вагона потяга, який від’їжджав у невідомість, прощалася з рідним 

краєм труба Богдана Рося… 

Таку драматичну роль відвела історія трубі у життєписі родини Росів. 

      Володимир ЧАБАН 

 



КНИЖКОВІ НОВИНИ 
«СТЕЖКАМИ ПРЕДКІВ»: 

 путівник українськими місцями Сяніцького повіту 

У вересні 2021 року побачив світ україномовний туристичний 
путівник «Стежками предків: Сяніцький повіт», у якому описано 

матеріальну культурну спадщину 
українських етнічних земель на 
помежів’ї  Лемківщини, Західної 
Бойківщини і Надсяння. Видання 
охоплює часовий період від княжих 
часів по 1944-1947 роки. У довідках 
114-ти населених пунктів повіту 
подано стислий екскурс в історію, 
демографію, громадське життя, 
описи збережених дерев’яних та 
мурованих церков, пам’яток мемо-
ріальної спадщини. Це друга з ряду 
книжка  із серії «Стежками предків». 

Сяніцький повіт обраний не 
випадково. Це не лише надзвичайно цікавий з історичного погляду 
регіон. У ньому також збереглася багата культурна спадщина, 
наявний великий туристичний потенціал, є активні осередки 
українців-автохтонів. Тут функціонують 14 греко-католицьких та 
православних церков. Гори та долини Сяніччини були тереном 
культурної взаємодії українців суміжних етнічних груп: лемків, 
бойків та надсянців. 

Сяніччина варта того, щоб приїхати сюди на вихідні або на 
довший період, і путівник буде чудовим помічником у цій мандрівці 
– не лише для того, хто сюди приїде вперше, але і для тих, хто бував 
тут раніше. 

Путівник підготувала команда Громадської організації «Вирій» 
за підтримки Українського культурного фонду у складі: Олі 
Свідзинської, Тараса Радя, Романа Стрехалюка, Станіслава 
Клосовського, Тараса Гакавчина і Христини Дубницької. Робота над 
путівником включала інтенсивну тижневу  експедицію тереном 
Сяніччини. 

Тарас РАДЬ 



     ЗНАЙМО, ПАМ’ЯТАЙМО, ДІЙМО 

В івано-франківському видавництві «Ярина» побачила світ 
книжка доцента кафедри україно-
знавства і філософії місцевого 
національного медичного універси-
тету Ігоря ЛЮБЧИКА «Лемківські 
долі: трагізм і пам’ять поколінь». 

Це ґрунтовне наукове дослід-
ження долі лемків у XX столітті 
стало можливим завдяки архівним 
студіям його автора у Польщі та 
Словаччині, а також фаховим кон-
сультаціям ряду вчених цих країн, 
зокрема, академіка М. Мушинки. 

Поява такої книжки нині є акту-
альною як ніколи. Автор неупере-
джено розглядає та аналізує складні 
й далеко неоднозначні процеси 
етнічного самовизначення у сере-довищі лемків, виділяючи їх три 
основні тенденції: етнічна окремішність, москвофільство, органіч-
ний зв’язок з українством. Переконливо аргументується, що у 
минулому столітті саме остання з них перемогла, і лемки разом з 
іншою людністю руською у Східній Галичині усвідомили та 
задекларували себе як українці. 

Піддавши детальному аналізові злочинну політику СРСР у змові 
зі своїм сателітом – Польщею щодо вигнання лемків з їхніх етнічних 
земель, автор доходить висновку, що саме тоді, наприкінці 40-х 
років минулого століття, Лемківщина втратила цілісність як 
історико-етнографічний регіон. І. Любчик небезпідставно вважає, 
що депортація лемків з їхніх рідних теренів стала «катастрофою 
усього лемківства новітньої доби, осмислити та пам’ятати яку маємо 
своїм обов’язком перед нащадками…» 

Третій, останній розділ своєї монографії І. Любчик назвав 
«Упокорені тоталітаризмом». У ньому йдеться про життя лемків у 
післявоєнний час на теренах Польщі та Чехословаччини і  їх 
адаптацію до суспільно-політичних реалій УРСР. 

Джерело: https://galychyna.if.ua/analytic/na-tragichnih-rozlamah-
lemkivski-doli-popri-vse-zberegli-svoyu-ukrayinsku-identichnist/ 



ВІДРОДЖЕНА СПАДЩИНА АБО ЛЕМКІВСЬКИЙ МЕДЯНИК 

РОДИНИ ТЕПЛИХ. 
Для Валентини та Ярослава Теплих одним із об’єктів культурної 

спадщини є лемківський медяник (пряник), який випікали як 

обрядове печиво. Чомусь багато хто вважає пряник російським 

смаколиком. Але це не зовсім так, адже в усіх регіонах нашої країни з 

давнини випікали чудові пряничні вироби, але називали їх по-іншому – 

медяники, медовики. Така назва походила від складу тіста, до якого 

наші пращури клали багато меду – в пропорції 1:1 із борошном.  Цей 

стародавній рецепт дозволяв зробити тісто таким, щоб, накладаючи 

його на дерев’яні форми з вирізьб-

леними узорами, на ньому 

відбивалися всі деталі малюнка. 

Зрозуміло, що медяники, які 

пекли українці, і лемки зокрема, 

сто і більше років тому, не 

збереглись, а от форми, за допо-

могою яких їх виготовляли, стали 

безцінними пам’ятками художньої 

народної творчості й музейними 

раритетами. 

Цим дослідженням на основі 

власного досвіду, наявних джерел і 

фактів, наукової та популярної 

літератури пропонується авторська 

версія походження обрядового 

печива лемків-русинів – медяника. 

В книзі з’ясовуються передумови, 

історичний період його виникнення та поширення на території 

Лемківщини, розглядаються супровідні елементи, звичаї та обряди. 

Книга адресується тим, хто цікавиться минулим та сучасним рідного 

краю, розмаїттям граней самобутності свого народу. Виготовлена за 

вищими друкарськими стандартами, є хорошим подарунком. 

Придбати її можна лише в Інтернеті: 

на e-mail duetred[at]gmail.com та в інтернет-магазині 
https://www.facebook.com/commerce/products/5470078033063921/. 
Лемківський медяник / Ярослав Теплий, – Житомир. 

Видавництво «НОВОград», 2020. – 264 с. 

https://www.facebook.com/commerce/products/5470078033063921/


 ЄПІФАНІЙ ДРОВНЯК: ДРУГИЙ ПАМ’ЯТНИК У ЛЬВОВІ 

      У Видавництві Львівської політехніки вийшла у світ книжка 

Ігоря Савицького, Григорія Шумейка і Олеся Ноги «Нетифор – маляр з 

Божої ласки» (2018), у якій висвітлено життєвий і творчий шлях все-

світньовідомого українського художника. 

Вміщено численні репродукції його праць, 

а також світлини місць, де народився і 

творив митець. Через невеликий наклад – 

всього 300 примірників, її появі не надали 

належного розголосу. Хоч і з запізненням, 

вважаємо необхідним інформувати лемків-

ську спільноту про це унікальне видання.  

Йдеться про наукову монографію з 

ретельного документального вивчення 

біографії народного художника Єпіфанія 

Дровняка та аналізу його творчого доробку. 

Щоби оцінити подвиг авторського 

колективу, достатньо сказати, що праця над 

книгою тривала 20 років. Завдяки таланту 

авторів книга читається «на одному диханні», наче 

то не науковий трактат, а художній твір  

В історії української культури не так багато 

постатей, які досягли світового рівня та зуміли 

стати відомими ще за життя. Одною з них був 

Єпіфаній Дровняк – Нетифор з Криниці, 

великий син українського народу, який пережив 

разом зі всіма своїми співвітчизниками страшні 

колізії першої половини ХХ-го століття: 

страхіття двох світових воєн і тотальну депор-

тацію українців з їх прабатьківських земель. 

У Львові, неподалік Храму Пресвятої Євхаристії (Домінікан-

ського собору), встановлено бронзовий монумент Митцю, котрий 

користується шаленою популярністю. По своїй значимості книга, 

про яку говоримо, є духовним пам’ятником Нетифору.    
 

Джерело: http://ukrpohliad.org/culture/yepifanij-drovnyak-drugyj-

pam-yatnyk-u-lvovi.html 

Суперобкладинка  

http://ukrpohliad.org/culture/yepifanij-drovnyak-drugyj-pam-yatnyk-u-lvovi.html
http://ukrpohliad.org/culture/yepifanij-drovnyak-drugyj-pam-yatnyk-u-lvovi.html


ІСТОРІЯ ЖИТТЯ. Книжка Петра Пащака 
(1895-1986) з Бонарівки «Спомини з життя 
моєго» – це мандрівка в історію українців, 
які спокон-віків жили на своїй прадідівській 
землі у південно-східній частині Польщі. 

Автор прожив нелегке, сповнене драма-
тичних подій життя: воював на фронтах І-ї 
світової війни, потрапив у російський полон, 
де перебув понад чотири роки, знову війни – 
російсько-польська 1919-1921 рр. та ІІ-га 
світова, примусове виселення до УРСР, 
«щаслива» повоєнна радянська дійсність…  

Петро Пащак був людиною освіченою, 
дякував у бонарівській церкві, вдома мав чималу бібліотеку, виховував 
дітей у патріотичному дусі, то ж з висоти літ міг осмислено глянути на 
минуле і цікаво про нього розказати. На початку 70-х років ХХ століття 
завершив працю над спогадами про прожите-пережите. Для кого писав, 
на що надіявся? У ті часи доля таких спогадів була одна – шухляда. З 
тим і відійшов у засвіти. 

Минали роки. Оригінал рукопису зберігався у внука Ростислава 
Пащака, а у внучки Галини Маги його ксерокопія. Якось про цей спадок 
довідався Ігор Солтис – людина бонарівського роду… Через 
півстоліття спогади Петра Пащака  все таки побачили світ. 

Видавничо-поліграфічне товариство "Вік". Коломия, 2021. 
 

 

ЗЕМЛЯ НАША МОЖЕ НАРОДЖУВАТИ СВОЇХ ПЛАТОНІВ 

Книжка уродженця с Бонарівка, лауреата премії ім. Марка 
Черемшини Миколи Голея – це розповідь про 
видатних людей села. Понад 200 сторінок 
документального нарису містять короткі 
біографії та інформацію про досягнення тих, 
чиє корінням у Бонарівці, фотографії людей, 
родин, карто-схему села, вірші. 

Детальніша інформація про книжку на 
сторінках  19-20. 

Видавничо-поліграфічне товариство "Вік". 
Коломия, 2021. 

  



 «БІЛА ЗОРЯ, ЧОРНІ ПЕЛЮСТКИ»  

Саме таку інтригуючу назву має драматичний твір Нелі Шейко-
Медведевої. То що ж це за така біла зоря з чорними пелюстками? 
Знаємо квіти з пелюстки, але тут – зоря з пелюстками, і то з чорними. 
Колізію закладено вже у самій назві твору: біле і чорне.  

Серед дійових осіб вистави й справді є надто контрастні постаті: 
священик і капітан НКВД, Морок і Світло, Душа і польський поліціянт, 
ворожілля і німецький офіцер. Більша частина дійства відбувається у 
воєнний і післявоєнний період на Лемківщині у період її апока-
ліпсису –  вигнання лемків зі свого краю. 

Уточнимо: драматичний твір Нелі Шейко – про художника-
примітивіста з Лемківщини, якого світ нині знає як Никифор 
Криницький. Згодом з’ясується, що у церковних книгах про 
хрещення цієї дитини значиться, що ніякий він не Никифор, а 
Епіфаній і що прізвище його не Криницький, а Дровняк. Офіційна 
Польща вважає його своїм польським художником і запустила у 
світ, що він – Nikyfor Krynicky. Хоча тамтешні лемки добре знають, 
що Епіфаній Дровняк – лемко-українець, греко-католицького віро-
сповідання, котрий народився в лемківському містечку Криниця. 
Колізію зі зміною прізвища та національності художника-приміти-
віста зробили польські комуністи за порадою капітана НКВД, бо саме 
вони, ці чорні пелюстки на білій зорі, були зацікавленні в такій неправді.  

Вистава ніяк не обмежена просторовими чи часовими рамками: 
глядачі театру будуть мати можливість почути діалог Душі з Богом 
ще до того коли душа Єпіфанія Дровняка увійде у лоно матері. Твір, 
як бачимо, виповнений містичними сценами. Герої твору  не мають 
просторових обмежень: тому вони то у Львові, то в Криниці.  

Авторка вистави «Біла зоря, чорні пелюстки» досконало знає 
побут лемків і їхню говірку, оскільки її батько Семен Періг – лемко 
з Ванівки, що також  пережив трагедію депортації. Отже авторці, яка 
хоч і народилася у Бориславі, ця тема до болю знайома, і вона про 
це опише у своїй чудовій збірці поезій та оповідань «Дороги 
камени» (Дороге каміння), де усі твори цієї збірки про трагічну долю 
цього  українського субетносу, злочинно виселеного у 1944-1946 
роках зі  своїх земель у совєтську Україну, та в 1947 році, в ході 
військової операції «Вісла», остатки цього люду будуть виселені на 
західні (по німецькі) терени  Польщі. І ось тепер з’являється 
драматичний твір про одного із тих гнаних лемків, який кілька разів 
пішки повертався додому, а його, неповносправного, знову і знову 
везли на чужину. 



До речі, це не єдиний драматичний твір Нелі Шейко. Вона 
авторка понад 40 пʼєс для дітей та юнацтва і більшість з них уже  
ставилася в театрах Львова, Ужгорода, Мукачева, Чернігова, 
Чернівців, Харкова, Рівного, Луцька, Івано-Франківська, Донецька, 
Києва, Полтави, Житомира, Запоріжжя, а також у лялькових  театрах 
України і у шкільних театрах. Ба, навіть молодіжна організація 
«Лемцвіт» поставила її виставу «Прид, Святий, прид» («Прийди, 
Святий. прийди). Лишається вірити у щасливу сценічну долю й 
«Білої зорі з чорними пелюстками».  

Вистава починається у середмісті Львова біля пам’ятника 
Єпіфанію Дровняку. Це – добродушний усміхнений лемко в 
капелюсі. Львів’яни, коли призначають собі побачення біля цього 
пам’ятника, то так і кажуть – біля Усміхненого.  Зараз тут студент-
невдаха заробляє собі на прожиток, малюючи за 50 гривень 
портрети перехожим. Його витурили з художнього інституту за 
прогули: він місяцями бродив тими місцями, де пребував Епіфаній 
Дровняк. Дізнавався усе про нього, вивчав його долю. Він зі 
здивуванням каже: «Не втямлю, як йому вдалося в ті шалені скрутні 
часи не лише вижити, але й стати пам’ятником».  

А дідусь цього студента – лемко, згадує, що Епіфаній Дровняк  
їхній далекий родич.  Невже це родинне почуття тягне його знову і 
знову сюди: ось і зараз цей студент віртуально у Криниці серед 
місцевих парубків і дівчат. Чують розпачливий крик породіллі. 

      Парýбок Вáсиль: Здáєся, же в то стодолі Марциняків.  

   Кася: Явдошка родит!  

   Ганця: Яка Явдошка?  

   Кася: Сирóта з Поворознúка, што носит воду на віллу «Три рýжи». 

Уточнимо, що там у стодолі Марциняків появляється на світ 
майбутній геній Лемківщини. 

Незугарна лемківська селянка Явдошка, жебрачка, з певними 
дефектами мови, що за якусь мізерну плату носить воду  відпо-
чиваючим панам у Криниці, про котру навіть самі місцеві лемки 

кажуть: «Нíма, глýха і барз глупа, вшúтким вірит, до вшúтких ся 

щíрит». Та хтось полакомився і на цю нещасну, бо саме їй було 
суджено народити геніальну дитину.  

Селом ходитимуть пересуди: «Кóго може вродити каліка? 
Хúбаль каліку. І нáшто Пáнбіг дáє таким жúтя?». І справді, 
хлопчик виявився неповносправним, але ця людина все своє життя  



малюватиме. Потім роками бачитимуть на вулицях Криниці цього 
дивакуватого чоловіка, про котрого  місцеві поляки казатимуть: 
«Глýхи, нєми і ма дзєцки розум». А його дивні малюнки оціню-
ватимуть: «Банальне хлопскє мальовидло».  

 

Але воістину, що саме на ньому мало здійснитися пророцтво зі 
Святого Письма: «Але Бог вибрав немудре світу цього, щоб 
засоромити мудрих». Твори цього художника виставлялися в 
галереях Франції, США, Югославії Чехословаччини, Англії, 
Канади, Голландії, Ізраїлю. А тоді тільки одна інтелігентна пані зі 
Львова знайшлася щоб належно оцінити їх: «Стверджую, що у його 
малюнках є щось нетутешнє, щось вище за те, що бачать наші очі. 
Якась магія, що збуджує в мені дитинне зачудування світом, жагу 
волі, жагу пізнавати й творити…» Згодом хтось із поцінувачів 
Некифорого мистецтва згадав: «Він каже, що це Бог малює його 
рукою. Чиста наївна душа! Щирі малюнки… А які барви!».  

Явдошка до кінця своїх днів так і не призналася хто батько її 
сина. Були підозри, що це хтось з відпочиваючих в Криниці. Хоча 
місцеві селянки були переконані , що «на’ши батяри тіж вміют діти 
струга’ти». І тільки згодом душа Явдошки, що час від часу 
приходила до свого сина, признається: «А тато твій — наш паробок. 
Бив маляром на будові. Малювов стіни, вікна… Никифор. А я 
називала го, як гміла… Нети-фором…». Ось чому і свою дитину 
Явдошка називала не Епіфаній, а Нетифор.  

П’єса «Біла зоря, чорні пелюстки» – ще один достойний 
пам’ятник Усміхненому, що з такою любов’ю виписаний Нелею 
Шейко-Медведевою.   

Перечитавши п’єсу, виникла потреба глибше познайомитись з 
творчістю письменниці. І тут збагнув: яка це колоритна постать. 
Став перед дилемою: писати про п’єсу, чи про авторку. Чого тільки 
варта її збірка «Дороги камени» – зворушливий твір, дуже близький 
мені. Це витончена поезія і зворушливі роздуми, це біль за втраченим 
краєм: «Викосили мою Лемківщину – ще зелене жито – розкидали 
людей навсібіч і досі не пожалкували, не покаялися. Обраховують 
лише свої кривди й вицюкують їх українцям, а про те, як століттями 
грабували їх, принижували, мали за бидло, мовчать, як кроти».  

 Бог усе бачить, пані Нелю.      Мій уклін Вам! 

      Микола ГОРБАЛЬ 

  



ПОСЬМІЙМЕСЯ КУСЬЦЬОК 

В адвуката 
Адвокат: Лем правду бесідуйте, бо я мушу знати вшытко правду. 

Лемко: Та я правду повідам, бо брехати, то річ пана адуката, бо ж 

вам за то грошы плачу. 

 

Котрий пан богатший? 
Встрітилися в Змигороді два слугы на рынку. 

— Што там чути, як ся служыт, ци твій пан богатий? 

— О, богач на ціле місто, в нього кажда дітина ма окрему 

спальню... 

— Є, глуптаку, то ищы нич. А в мого пана пятеро дітей и кажде 

ма іншого вітця.. 

 

Глупы запытаня 
Звідуєся паробок дівкы: 

— Правда, Парась, же я перший хлопец, котрий тя перший раз в 

жытю поцілувал? 

Парася з любовьом склонила му головку на рамено и щыро 

одповіла: 

— Правда, милий! Лем не розумію, чом то каждий з вас задає 

мі такы самы глупы запытаня?!! 

 

Повірит по женячці 

— Повіч мі, Марись, чом ты нияк не хцеш оддаватися за Дмитра? 

— звідуєся мати дівкы. 

— Бо тот, мамусь, Дмитро — атеіста, безбожник. Він не вірит, же 

єст пекло. 

— Того ся не бій, глупа, дівче, як ся з тобом оженит, то, напевно, 

скоро повірит! 

 

Юж пізно 

Споткалися два приятелі: 

– Повідают же-с ся оженив, тепер юж знаш, што таке родинне 

шчесьтя? 

– Так, тепер знам, но юж пізно. 



Вітцівска порада 
Раз звідуєся сын вітця: 

— Няню, чом то так, же в дакотрых державах цисар може стати на 

трон, як ма 18 років, а женитися може як ма 24? 

—Та, бо видиш, — гварит отец, — легше управляти цілом 

державом, як єдном женом. 

 

Бабин клопіт 
Наслухалася баба в, церкви, як там ксьондз вычытувал: 

— И буде, миряне моі, на тамтім світі, за гріхы вашы тяжкы 

плач и скрегот субів!.. 

Иде з церкви стара бабця и заводит голосно. 

— Та чого же так заводите? — звідуєся кума. 

— Та як же мі, кумичко, не жаводити, кой єґомосць голошили, 

же буде на тамтім швіті плач и шкребет жубів, а чым буду 

шкреготала, кой ани єдного жуба юж в ґамбі я не мам?!! 

 

 

Самого вистарчат 

– Куме вислав єм свою жену на місяц до курорту. 

– Йой, а моїй мене самого вистарчат. 
 

Смутне теля 

Дівча вело домів теля і сьпівало си. 

– Певні же хтоси тя поцілював же-с така весела? - пожартував 

парібок. 

– Хибаль цілюваня надає веселости? 

– Аякже. 

– Но то прошу поцілювати моє теля, бо оно барз смутне. 

Підготував  Михайло СМЕРЕКАНИЧ  

Колір має значіня
– Якы дівкы будут вірнима женами: бльондинкы ци темноволосы?

   - звідуєся паробок діда.

– Сивы.



      Додаток 
  

ДЕЯКІ МІРКУВАННЯ ЩОДО ОДНОГО «НЕПОМІТНОГО» 

ЗАКОНОПРОЄКТУ 

Депортації українського населення з території комунізованої 

Польщі впродовж 1944 – 1951 рр. належить до тієї категорії 

злочинів, які добре відомі жертвам та їхнім нащадкам, проте, 

здебільшого, залишаються на маргінесі суспільної уваги у 

ширшому, загальноукраїнському контексті. Безумовно, російсько-

більшовицький тоталітарний режим і його сателіти або епігони були 

авторами набагато масштабніших і масовіших злочинів, жертвами 

яких були не сотні тисяч, а мільйони абсолютно невинних людей. 

Проте, замасковані під «добровільне переселення» чи «обмін 

населенням» депортації українського населення, яке компактно 

проживало вздовж південно-східних рубежів відновленої 

наприкінці Другої світової війни та поставленої під контроль 

Кремля Польщі, залишаються злочином виняткової історичної 

ваги. Вони змінили етнічний баланс в регіоні, змістили на схід 

етнічні межі розселення українського етносу, майже цілковито 

знищили унікальні субетноси (від холмщаків на півночі до лемків на 

півдні зони депортації) разом з їхньою матеріальною та духовною 

культурою, поставили безпосередньо під контроль російсько-

більшовицького режиму найчисельніші етнічні масиви українців, 

які до того проживали західніше від кордонів УССР. У Кремлі добре 

усвідомлювали, що збереження чисельної і добре організованої, 

згуртовано проживаючої групи українського населення поза 

рубежами СССР несе потенційну загрозу появи нового 

«українського П’ємонту», відтак руками своїх польсько-

комуністичних сателітів, Москва зробила все, аби українське 
населення Польщі втратило свою малу батьківщину.  

Днями в українському парламенті буде розглядатися 

законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо визнання депортованими громадян України, які у 1944 

–1951 роках були примусово переселені з території Польської 

Народної Республіки», котрий чітко характеризує дії СССР і ПНР з 

насильної депортації людей, як злочинні, гарантує жертвам злочину 

відшкодування моральних і матеріальних збитків, надає їм 
символічні пільги й соціальні преференції.  



Безперечно, ці жести є скоріше символічними, а не практичними 

(адже абсолютна більшість жертв депортацій уже відійшла у 

засвіти), проте вони можуть стати черговим важливим нагадуванням 

для живих – тільки власна держава може бути запобіжником 

масштабних злочинів проти українського народу в майбут-

ньому, гарантом нашого існування. Особливо гостро потреба 

ухвалення такого законопроєкту відчувається сьогодні, коли 

московський режим вкотре дихає на Україну спопеляючим вогнем 

війни, несучи нам (як державі та національній спільноті) 

екзистенційні загрози. Сьогодні від нашої стійкості та здатності 

пам’ятати минулі трагедії, залежить їхнє неповторення у 
майбутньому. 

      Іван ПАТРИЛЯК 

Про автора: Патриляк Іван Казимирович - доктор історичних наук, 

декан історичного факультету Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка, директор музею історії Київського універси-

тету (з жовтня 2002), професор кафедри Історії світового українства. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0


Шановний Читачу! 

Сподіваємося, що у «Лемківському Календарі 2022» Ти знайшов 
багато цікавого для себе. Цього року значно розширилося коло його 
дописувачів, змінилися тематичні акценти. Ми прагнули зробити його 
досконалішим – таким, щоб кожен міг відкрити для себе нові 
горизонти лемківської історії, глибше пізнати трагедію депортації, 
укріпити духовну єдність з краєм предків, відчути потребу сказати  
своє слово у наступних випусках Календаря. 

Робота над Календарем велась виключно на доброчинних засадах, 
а його реалізація здійснюється на підставі неприбутковості. Хотілось 
би мати змогу залучати до творення Календаря компетентних 
фахівців, вчених, журналістів, але для цього потрібні кошти. Будемо 
вдячні тим, хто проявить бажання підтримати наші наміри. Необхідна 
для цього інформація подається нижче. 
      Редакційна колегія 

Рахунок в національній валюті (гривня) 

Одержувач: Львівське міське громадське об’єднання  
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«ФУНДАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛЕМКІВЩИНИ» 

LVIVSKA REGION, LVIV, CHERNECHA HORA ST. 1 
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details of payment 
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