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ЧАСОПИС ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕМКІВЩИНА» 

«УКРАЇНЦЯМ – ЖЕРТВАМ ДЕПОРТАЦІЇ В 1944-46, 1951»
 24 серпня о 12.00 год. в Тернополі відкрито пам’ятник депортованим.

9 вересня ц. р. виповнюється 70 років від часу підписання «Угоди 
між Урядом УРСР і Польським Комітетом Національного Відродження 
про евакуацію українського населення з території Польщі до УРСР 
і польських громадян з території УРСР до Польщі». Протягом 
1944-46 рр. було депортовано 483 808 осіб і розсіяно майже по всіх 
областях України, найбільше на Схід і Південь. На Тернопільщину, 
зокрема, переселено 173 360 осіб (цифра вимагає уточнення). Тисячі 
депортованих у наступні два роки повернулися в Галичину, ближче 
до Карпат. Акція переселення не була добровільною, а навпаки –
проводилася всупереч його волі й супроводжувалася насиллям з боку 
Війська Польського та відділів НКВД.

Остання злочинна акція відбулася 15 лютого 1951 р. На підставі 
нового договору частина земель Люблінського воєводства відійшла до 
Львівщини, а рівнозначна територія з тодішньої Дрогобицької області 
дісталася Польщі. Протягом червня-жовтня 1951 р. депортували         
32 066 осіб – мешканців Західної Бойківщини. Ця драма, як і депорта-
ція 1944-46 рр., старанно замовчувалася радянською пропагандою.

До 60-річчя депортації українського населення з Польщі в скве-
рику, що навпроти Центрального універмагу, було встановлено па-
м’ятний камінь. Минуло 10 років і ось в скверику з’явився бронзовий 
пам’ятник у вигляді символічного, вирваного з корінням, дерева на 
чорному гранітному кубі з лаконічним написом, що поданий в заго-
ловку. На кроні дерева, по периметру, розгортається трагічна сцена 
переселення, виконана в техніці високого рельєфу. Згорьовані люди 
– чоловіки, жінки з дітьми, пішки і на возах, з коровами, вівцями і 
козами покидають рідні гори, хати, церкви, цвинтарі з могилами 
предків. І велике гніздо з одиноким журавлем. На нього із жалем 
оглядається дівчинка. Автори скульптури – львівські мистці-брати 
Андрій і Володимир Сухорські, батько яких Андрій Сухорський – 
різьбяр, заслужений майстер народної творчості України, родом зі 
с. Вілька, повіт Сянік. Співавтор – Володимир Стасюк із Рівного. 
Цьому колективу також належить пам’ятник Соломії Крушельницької 
в Тернополі. 

По верхньому краю гранітного куба (вис. 60 см.) викарбовані назви 
чотирьох реґіонів Західної Галичини і Волині, звідки проводилася 
депортація: «Лемківщина, Надсяння, Холмщина, Підляшшя». Базою 
служать два круги з рожевого граніту (вис. по 15 см.), нижній позна-
чений хрестом. Кладка бруківки повторює червоно-чорну гаму пос-
таменту. Загальна висота пам’ятника – 270 см. Будівельну частину 

монумента проектував тернопільський архітектор Олег Головчак, 
батьки якого походять зі с. Тилич, що біля Криниці.

У неділю, 24 серпня, в День Незалежності України відбулося 
урочисте відкриття пам’ятника. Програму заходу вели Надія Ворончій 
та Ганна Ковалишин. Після вступних слів побажань: «То ж зичимо 
усім здоров’я, щастя, достатку, миру, сили і наснаги, нехай мрія про 
краще майбутнє окриляє на нові звершення та добрі починання в ім’я 
Соборної Незалежної Демократичної України», прозвучав Державний 
Гімн. Пам’ятник відкрили Олег Сиротюк – голова обласної державної 
адміністрації, Сергій Надал – міський голова Тернополя, Олександр 
Венгринович – голова обласного і Всеукраїнського товариства «Лем-
ківщина», Василь Мосула – голова товариства «Надсяння». Вони 
перерізали стрічку і зняли біле покривало з монумента під звуки 
урочистої лемківської пісні «Гори наші». Незважаючи на сльоту, на 
таку вікопомну подію зібралося кілька сотень краян, їх дітей і внуків, 
тернополян і гостей із районів та сусідніх областей.

Шість священиків освятили пам’ятник і відправила панахиду за 
померлими. До присутніх промовляв отець доктор Володимир Гринда.

Відтак виступали Олександр Венгринович, Олег Сиротюк, Сергій 
Надал, Олег Боберський – заступник голови обласної ради, Олексій 
Кайда – народний депутат України. Гості зі Львова – проф. Іван Щерба, 
колишній голова Світової Федерації Лемків, і Володимир Середа, 
голова товариства переселенців «Закерзоння». Василь Мосула, приві-
тавши присутніх зі святом, передав слово гості з Перемишля Марії 
Туцькій – вчительці української ґімназії імені М. Шашкевича. 

Концертна програма була короткою, переважали сумні пісні та ме-
лодії. Популярні лемківські народні пісні співали заслужений артист 
України Богдан Іваноньків («Чого плачеш, чом нарічеш») і солістка 
Леся Горлицька («Ой, верше, мій верше»). Леся Любарська читала 
свій вірш «Переселенці», а заслужений працівник культури України 
Ігор Дуда – новелу А. Воробель «Дома» (по-лемківськи).

Лемківська пісня-реквієм «Пливе кача», під звуки якої майданівці 
прощалися із загиблими героями «Небесної сотні» у Києві, отримала 
нове життя. На відкритті пам’ятника вона прозвучала у виконанні 
знаного ансамблю «Візерунок» обласної філармонії. 

Представники обласної та міської влади, голови обласних і район-
них суспільно-громадських товариств (у т. ч. Степан Майкович зі Льво-
ва і доц. Степан Криницький з Івано-Франківська) поклали кошики з 
квітами до постаменту, а 20 дітей в національних строях – запалені 
лампадки і полумяні квіти. Учасники народного аматорського хору 
національно-патріотичної пісні «Заграва» виконали духовний гімн-
молитву «Боже Великий Єдиний, нам Україну храни».

Наприкінці церемонії відкриття розпочалася небувала злива, яка 
змусила присутніх шукати захисту під деревами і в під’їздах будинків. 
Парасолі не могли стримати потоків води. Люди згодом казали, що 
дощ мав символічне значення, бо ж його не було ні минулої суботи, ні 
наступного понеділка. То плакала природа і лилися гіркі сльози пере-
селенців.

Ігор ГАНЧОВА

«ДЗВОНАМ 

ЛЕМКІВЩИНИ» -
 20 років

Ігор ДІДОВИЧ, Пустомити

Присвячується часописові,
що виходить у Тернополі.

Щоб знали всі: 
У Львові церква є, 

А в Тернополі -
«Дзвін» лемківський б’є.

Нехай відгомін Дзвону
Буде чути на весь світ,
Нехай же знають люди,
Що то лемківський зліт.

В душі і серці Лемка, 
Цей гомін «Дзвону» відіб’ється
І полетить до серця Лемківщини

Через гори, річки і долини, 
Аж до «Ватри» в Ждині.

А це відлуння, це крик душі,
Це пережиті муки і страждання, 

Це з рідної землі зігнання.
Нехай же «Дзвін» сильніше б’є,

Щоб знали всі,
Що Лемко витерпів,

Що Лемко живе!

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ

ЛЕМКІВСЬКОЇ 
КУЛЬТУРИ, 

запланований на 2-3 серпня 
ц. р. в Монастириську, у 

зв’язку з трагічними подіями 
на Сході України, де щодня 

в Антитерористичних 
операціях проти московських 

окупантів і сепаратистів, 
гинуть українські вояки та 

мирні жителі, 
ПРОВОДИТИСЯ

НЕ БУДЕ! 

Слава Україні! Героям Слава!

Оргкомітет
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ХРОНІКА
НОВИН

Житловий квартал «Лемківський»
В Івано-Франківську, на вул. Пасічна-

Гали-цька будівельна компанія «Ярковиця» 
споруджує житловий комплекс під назвою 
«Лемківський». Зовнішні стіни будинків – з 
цегли, фасади оздоблені штукатуркою. Дахи 
– з металочерепиці, мають скатну конст-
рукцію. Квартири обладнані індивідуальним 
опаленням.

Квартал матиме зручне тролейбусне і ав-
тобусне сполучення з усіма районами міста. 
Поблизу розташовані дві церкви, ґімназія, дві 
середні школи і два дитячі садки. Неподалік 
– бібліотека, підлітковий клуб, дитяча полік-
лініка, лікарня, Медичний університет, проф-
техучилище, спорткомплекс, два продуктові 
супермаркети, ринок. 

Провокації навколо пам’ятника
депортованим
Сьогодні навколо пам’ятника депортова-

ним українцям у 1944-46 рр. в Самборі 
виникла провокаційна ситуація. За словами 
голови Самбірської районної організації 
ВУТЛ Михайла Шпака, якісь молодики зби-
рають у місті підписи про знесення цього 
пам’ятника. З чиєї ініціативи це роблять 
– не говорять. У рік 70-річчя депортації 
українського населення з Лемківщини, 
Перемищини, Холмщини і Підляшшя, такі 
дії слід трактувати як провокація, свідоме 
топтання пам’яті людей, яких примусово 
вивезли з рідних сіл на Схід. 

Монумент зображує Матір-українку з 
трьома дітьми і бідними пожитками, яка 
йде по колії. Встановлений 2005 р. на При-
вокзальній площі, до 60-річчя депортації 
українців із Польщі. Автор – львівський 
скульптор Володимир Ропецький.

Інф. «ДЛ»

Свято на Полтавщині
3 травня в с. Лютенські Будища Зіньків-

ського р-ну відбувся ІV Міжреґіональний 
Фестиваль лемківської культури – «Барви 
Лемківщини». Крім концертної програми, 
на гостей свята чекали фінальний кубок 
«Пролісок» з футболу, присвячений пам’яті 
Героїв Майдану в Києві, різні атракціони 
для дітей, ярмаркова торгівля. Приїхала 
танцювальна група із м. Суми. Серед гостей 
були доц. Степан Криницький – голова 
Івано-Франківської обласної організації 
ВУТЛ, член Президії СФУЛО і Федір Лабик 
– голова Калушського районного товариства 
«Лемківщина». Рефреном свята служили 
поетичні рядки:

О, Боже! Дай повік любити край, 

Де квітка, пташка і зелений гай, 
Де кожна вірна тій землі людина,
Живе єдиним словом – Лемківщина.

Фільм про депортованих
11 травня у Палаці кіно в Тернополі пре-

зентували документальний фільм «І біль, і 
пам’ять – крізь роки», присвячений 70-річчю 
виселення українців з Польщі в 1944-46 рр. 
До створення фільму долучилися понад 200 
учасників товариств «Лемківщина», «Над-
сяння» і «Холмщина». Фільм створений 
на основі відеоматеріалів, світлин, записів 
щоденника протягом останніх 13 років. 
Зйомки проводилися на польських теренах, 
на Лемківських Ватрах, під час поїздок 
до прабатьківського краю в Карпатах. 
Фільм залишиться в пам’яті дітей і внуків 
переселенців, щоб вони цінували історію та 
культуру, народні звичаї, традиції та обряди.

Автор ідеї фільму, організатор і меценат 
Марія Тройчак – фітотерапевт, директор 
Медичного центру «Барвінок» у Тернополі.

Інф. «ДЛ»

Під спів «Пливе кача»
16 червня капітана Олексія Коновалова 

з Чернігова, який загинув за волю України в 
зоні АТО, відспівали в церкві Св. Катерини. 
Знову звучала лемківська пісня «Пливе 
кача», під яку ховали майданівців. Пісня, про 
яку ще пів року тому знали лише спеціалісти, 
поєднала Соборну Україну – Схід і Захід. 

Чин похорону відслужили сім священиків 
і настоятель з дияконом. Храм був перепов-
нений. Під ноги тих, хто ніс труну, падали сині 
волошки і жовті лілії. Капітана Коновалова 
поховали в Яцево – найбільшому цвинтарі 
області, під сальви пострілів і вигуки «Герої 
не вмирають!»

В. Чепурний

Панахида на могилі Б. І. Антонича
5 липня, у суботу на Янівському цвинтарі 

у Львові, на могилі Богдана Ігоря Антонича 
відбулася панахида, яку проводив о. д-р Ро-
ман Шафран. У панахиді взяли участь голова 
ВУТЛ Олександр Венгринович (Тернопіль), 
його заступники Степан Майкович (Львів) і 
Степан Криницький (Івано-Франківськ), го-
лова ФДЛ у Львові Петро Гандяк, голова 
Закарпатської організації Василь Мулеса, 
редактори Ігор Дуда (газ. «ДЛ») і Ольга 
Кровицька («Лемківський календар»), член 
Колегії Марія Бабічук (Чортків), лемківські 
діячі Андрій Тавпаш, Юліан Френчко, Ярос-
лав Швягла, Мирослав Дмитрах, працівники 
Музею-садиби Антоничів у с. Бортятин. 
Слово про життя і творчість Поета виголосив 
поет Ігор Калинець. Діти зі с. Бортятин 
Мостиського р-ну читали вірші Б.І.Антонича. 

Великий український поет народився 5 
жовтня 1909 р. у с. Новиця на Лемківщині 
в родині священика Василя Кота та Ольги 

Волошинович. З 1926 р. вони проживали у 
с. Бортятин на Львівщині, де батько служив 
парохом. Останні 9 років свого життя Поет 
жив у Львові, у родині рідного брата матері 
Володимира Волошиновича. Нині на фасаді 
будинку по вул. Городоцька, 50 встановлена 
меморіальна таблиця. За свої 27 років жит-
тя він видав чотири збірки поезій, ще дві 
вийшли посмертно.

Могилу Поета на Янівському цвинтарі 
віднайдено лише у 1964 р. Згодом (1989) 
тут встановили пам’ятник львівської скульп-
торки Т. Бриж.

Інф. «ДЛ»

Засідання Колегії ВУТЛ
5 липня у світлиці товариства «Лемківщи-

на» у Львові проходило засідання Колегії 
ВУТЛ, у якому взяли участь Степан Май-
кович і Мирослав Дмитрах зі Львова, 
Олександр Венгринович та Ігор Дуда з 
Тернополя, Марія Бабічук із Чорткова, 
Степан Криницький з Івано-Франківська, 
Оксана Данилів із Долини, Василь Мулеса 
з Перечина. Серед запрошених: Я. Козак 
(Львів), М. Шпак (Самбір), Д. Антонюк (Тер-
нопіль), Я. Галик (Яремча), О. Магада (За-
річево, Закарпаття). Всього 13 осіб.

На порядку денному стояли наступні 
питання:

1. Інформація про діяльність Колегії. До-
повідали голови обласних товариств.

2. Підготовка до VІ з’їзду ВУТЛ у Львові. 
Доповідав С. Майкович.

3. Відзначення 70-річчя від початку де-
портації українців з Польщі в 1944-46 рр. 

4. Доцільність проведення лемківських 
фестивалів в Україні.

5. Інші: Лемківська Ватра у Ждині; Забор-
гованість за газету «Дзвони Лемківщини».

Серед актуальних ухвал Колегії: – VІ з’їзд 
лемків України провести наприкінці жовтня в 
конференц-залі готелю «Гетьман» у Львові 
(без традиційного концерту). – У зв’язку зі 
складною ситуацією в державі, лемківські 
фестивалі не проводити. – Художнім колек-
тивам утриматися від поїздки на Лемківську 
Ватру в Ждиню. 

Інф. «ДЛ»

Екскурсія на возі
У Музеї народної архітектури та побуту 

«Шевченківський гай» у Львові останнім 
часом активізували роботу традиційних 
селянських обійсть, відновлюють народні 
промисли, впроваджують карпатські кухні. 
У музеї з’явилася нова послуга – екскурсія 
на возі в двох напрямках: на Лемківщину і 
Гуцульщину. Хто не може багато ходити, 
за окрему плату може проїхатися на конях. 
Інша цікава послуга – пам’ятні фото на згадку 
у народному лемківському чи гуцульському 
костюмах.

Незабаром у «Шевченківському гаю» 

відкриють стародавню дзвіницю і хату з 
Прикарпаття. У вихідні дні музей під від-
критим небом відвідують більше тисячі осіб, 
а в будні – 200-300 екскурсантів.

І. Галущак

Концерт лемківських пісень
На початку липня у парку культури та від-

починку ім. Т. Шевченка в Івано-Франківську 
відбувся концерт лемківської народної пісні 
під назвою «Лемківщино моя». Тут звучали 
обробки популярних лемківських пісень у ви-
конанні народної хорової капели «Бескид». 
Також на концерті прозвучали народні пісні 
у сучасній естрадній обробці у виконанні 
вокального тріо «Калина». Окрасою прог-
рами стала хореографічна композиція тан-
цювальної групи «Любисток».

Молоді лемки в «Команиці»
Від 28 липня до 3 серпня в мальовничих 

околицях Монастириська на Тернопільщині 
діяв лемківський культурно-розважальний та-
бір «Команиця», організований Львівською 
організацією «Молода Лемківщина». В 
програмі табору передбачалися: семінари з 
історії та культури Лемківщини, спортивно-
оздоровчі ігри, мандрівки на водоспад у 
Джурині та печери у Млинках, вивчення 
лемківського фольклору, перегляд тематич-
них фільмів, спілкування зі старими лемка-
ми, вечірні ватри зі співами.

У наметовому таборі брала участь мо-
лодь віком 14-18 років, яка має лемківське 
коріння або цікавиться своїм родоводом. 
Вартість участі у діяльності табору – 430 
грн. Хто не мав змоги поїхати в табір у 
статусі учасника, міг бути задіяний в його 
організації: поширювати інформацію, шука-
ти учасників та джерела фінансування, 
придумати цікаві конкурси і забави.

Н. Радь

«Місяць Закерзоння»
Прес-служба «Вікімедія Україна» пові-

домляє про проект «Місяць Закерзоння», 
приурочений до 70-ої річниці від початку 
депортації українців з Польщі. Він триватиме 
з 1 до 31 серпня. Всі небайдужі до долі 
сотень тисяч українців із Лемківщини, Пере-
мищини, Холмщини, Підляшшя і Західної 
Бойківщини, хто любить історію і культуру, 
цікавиться сторінками нашого минулого і 
сьогодення, можуть взяти участь у місячнику. 
Метою проекту у Вікіпедії є заповнення білих 
плям, доповнення інформації про видатних 
людей, населені пункти, архітектурні спору-
ди, твори мистецтва, культурно-освітні, еко-
номічні та військові організації, про історичні 
події краю, де недавно жили і творили 
насильно переселені українці. Не менш 
важливою метою цього проекту є залучення 
до написання і редагування статей нових 
авторів, журналістів та істориків.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА РАДА
П’ЯТЕ СКЛИКАННЯ П’ЯТДЕСЯТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я
від 17 червня 2014 року № 1720

м. Тернопіль
З метою відзначення в Тернопільській 

області трагічної дати – 70 років від початку 
виселення українського населення з те-
риторії Польщі в 1944-1946, 1951 роках, 
розглянувши пропозиції Всеукраїнського 
товариства «Лемківщина» від 16 травня 
2914 року №6, враховуючи рекомендації 
постійної комісії Тернопільської облас-
ної ради з питань духовності, культури, 
свободи слова та інформації, Тернопіль-
ська обласна рада

В И Р І Ш И Л А:
1. Відзначити у 2014 році в Тернопіль-

ській області трагічну дату – 70 років від 
початку виселення українського насе-
лення з території Польщі в 1944-1946, 
1951 роках.

2. Доручити Тернопільській обласній 
державній адміністрації до 1 липня 2014 
року розробити та подати на затвердження 
Тернопільської обласної ради проекти 
складу організаційного комітету та плану 
заходів їх відзначення у 2014 році в 
Тернопільській області трагічної дати – 70 
років від початку виселення українського 
населення з території Польщі в 1944-
1946, 1951 роках.

3. Текст цього рішення опублікувати в 
газеті «Свобода», оприлюднити в інших 
місцевих засобах масової інформації та 
розмістити на офіційному сайті Терно-
пільської обласної ради.

4. Контроль за виконанням рішення 
доручити постійній комісії Тернопільської 
обласної ради з питань духовності, куль-
тури, свободи слова та інформації. 

Голова обласної ради 
В. П. ХОМІНЕЦЬ

Фото з архіву редакції.

IV ЛЕМКІВСЬКА ВАТРА В ЗАКАРПАТТІ
с. Кострино Велико-Березнянського р-ну, 14 липня 2013 р.
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НАШІ ЮВІЛЯРИ – 
ВИДАТНІ ЛЕМКІВСЬКІ ДІЯЧІ 

 Травень
100 –  Нестор ЖИЛИЧ (*19.05.1914, с. Кам’яна, п-т Новий Санч + 6.02.1989, м. Львів) – 

поет, педагог.
80 –  Іван КОРОЛІВСКІЙ (*20.05.1934, с. Ліщини, п-т Горлиці +17(20).05.2012, м. Ще-

цін, Польща) – доктор медицини (1974), професор Поморської Медичної Академії 
(з 1997). Керівник клініки дитячої ортопедії. Член Українського Лікарського 
Товариства у Польщі (з 1990). Член Сенатської Комісії наукових досліджень.

 Червень
70 –  Петро АНТОНІВ (*12.06.1944, с.Ославиця, п-т Сянік) – агроном, кандидат наук. 

Заступник директора Інституту землеробства і тваринництва Академії аграрних 
наук України (2000-04).

60 –  Іван КРІСА (*19.06.1954, с. Загайці Підгаєцький р-н Тернопільська обл.) – генерал-
майор, кандидат технічних наук. 1-ий заступник Головного Державного інспектора з 
техногенної безпеки МНС України (з 2011). Заступник голови Київського товариства 
«Лемківщина». Батько зі с. Угрин, мати – с. Складисте, п-т Новий Санч.

 Липень
100 –  Михайло ТОМЧАНІЙ (*16.07.1914, с.Горяни, Закарпаття) – письменник.
75 –  Зиновій БУЦЬО (*18.07.1939, с. Бонарівка, п-т Коросно) – інженер-енергетик, 

державний діяч. Заступник Міністра енергетики і електрофікації України (1993-
95), голова Нац. Комісії регулювання енергетики України (1995-99), головний 
консультант Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу Верховної Ради 
України, радник Прем’єр-Міністра України (1999-2003). Лауреат Державної премії 
України в галузі науки і техніки (1999). Заслужений енергетик України (2007).

 Серпень
75 –  Михайло МИГАЛЬ (*3.08.1939, с. Одрехова, п-т Сянік) – журналіст. Кореспондент 

і заступник головних редакторів ряду газет Києва. Заслужений журналіст України.
120 – Стефан ПЕЛЬЦ (11.08.1894, с. Вороблик Королівський, п-т Коросно + 27(25).05.1987, 

Нью Йорк, США) – публіцист, художник, громадський діяч у США. 

Юлія БОДНАРЧУК, доцент кафедри українознавства
   Тернопільського національного економічного університету.

ЖИТЛОВО-ПОБУТОВІ ТА ГОСПОДАРСЬКІ 
УМОВИ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ

Ці обставини були лише доповненням у 
низці негативних подій, що супроводжували 
розселення депортованого українського насе-
лення на національно рідних, але етнічно 
та політично чужих теренах. Відповідно до 
Угоди, для переселенців передбачався пев-
ний  механізм компенсації за залишені в 
Польщі будинки. Тим, хто подавав заяви на 
виїзд, пропонувалося оформити акт опису 
нерухомого та рухомого майна, яке вони 
залишали на місці попереднього проживання, 
а також зданих продуктів харчування. В Угоді 
про евакуацію (ст. 3, п. 2) було зазначено, 
що дозволялося вивозити лише до двох тон 
предметів домашнього і господарського вжитку 
на одну сім’ю. Опису і страховій  оцінці підлягали 
житлові будівлі та господарські приміщення на 
попередньому місці проживання. При прибутті 
на місце нового поселення переселенці 
за евакуаційними листами мали отримати 
майно та продукти харчування відповідної 
вартості та кількості. У випадку невідповідності 
цінностей майна, залишеного до набутого, 
встановлювалася грошова компенсація. 

У доповідній записці, адресованій Мініст-
ру фінансів УРСР, про стан розрахунків з 
українськими переселенцями, був поданий 
аналіз ситуації. Завідуючий облфінвідділом 
І.Булай на підставі наданих йому районними 
відділами документів, зробив висновки, в 
яких піддав сумніву спроможність обласного 
фінансового відділу вчасно провести розра-
хунки з переселенцями по актах-описах 

майна. З них видно, що загальна кількість 
господарств, котрі прибули в Тернопільську 
область, становила 36 057 родин. Із них – 
28 124 господарства (78%) таких, яким слід 
доплатити компенсацію за залишене майно. 
Виходило, що сума, яку треба було виплатити 
переселенцям, як різницю за залишене майно 
в Польщі, складала 122 449 крб. У 1946 р. 
бюджетом було передбачена доплата по роз-
рахунках із переселенцями у розмірі 46 100 
крб. Розрахунки з переселенцями проводилися 
до 1949 р., лише на підстваві оригіналів майна, 
при умові, що переселенцям із Польщі будуть 
надані окремі будинки, квартири і закріплені за 
ними присадибні ділянки, чи виділені будівельні 
матеріали для забудови.

Однією з особливостей, яку слід відзна-
чити під час розселення переселенців на Тер-
нопільщині, було те, що їх не розселяли по 
містах і районних центрах, а спрямовували 
виключно в сільську місцевість, не дивлячись, 
що з міст і райцентрів виїхала велика кількість 
польських сімей. Так із Чорткова виїхали            
2 398 сімей поляків, в той час зареєстровано 
прибулих переселенців лише 17 родин. Ця 
тенденція зберігалася для всіх міст області: з 
Тернополя виїхали 3 643 сім’ї поляків, прибули 
87 сімей, з Кременця виїхали 877, не прибуло 
жодної. Переселенців не скеровували в міста 
з тієї причини, що житло, звільнене поляками, 
було зарезервоване для спеціалістів зі східних 
областей УРСР, яких направляли в Західну 
Україну для роботи в радянських, партійних і 
господарських установах, карних органах. 

Далі буде.

Продовження. Поч. у №88-90.

Анна КИРПАН, м. Івано-Франківськ
Anna_Kyrpan@bigmir.net

З ЧОГО ПОЧАТИ?
Щоб зрозуміти: ким ми є, що таке Лемків-

щина, кожен мав би передусім іти до своїх 
батьків, діда і баби, ближчих і дальших родичів, 
односельців, запитувати, уважно слухати. Обо-
в’язково все фіксували – ручкою на папері, 
диктофоном, відеокамерою. Записати корот-
ко всі відомості про свою родину, окремих її 
членів в окремий зошит – для нащадків. Ук-
ласти свій родовід. Не покладатися на свою 
пам’ять. Записати всі спогади. Підиисати старі 
фотографії – де є хто, хто ким кому доводиться.

Мені довелося зустрічати людей, які гірко 
каялись, що не зробили цього за життя своїх 
батьків чи дідів. Бо цю важливу справу не 
можна анітрохи відкладати.

Якщо ж знаєте, що ваші бабуся чи дід 
– дуже цікаві співбесідники, багато знають, 
дуже багато можуть розповісти, причому роз-
повідають по-лемківськи – то кличте мене, і 
я прийду до вас із диктофоном. Якщо вийде 
цікава бесіда, то цей матеріал перетвориться 
на передачу в інтернет-радіо lem.fm.

Культура і культурність
Розмовляючи з численними респонден-

тами, лемками і не лемками, часто чула, 
що депортовані лемки були носіями високої 
європейської культури – на це незмінно 
звертали увагу місцеві мешканці, сусіди депор-
тованих. Йшлося не лише про християнську 
мораль, яка для лемків була дуже важлива, 
культуру духовну й матеріальну, але й куль-
туру стосунків, культуру в побуті, культуру зем-
леробства – одним словом, культуру в якнай-
ширшому значенні цього слова.

Отож, нам усім, нащадкам лемків, не ли-
шається нічого іншого, як плекати високу 
культуру в собі. Оскільки у цій публікації 
йдеться лише про один аспект – пізнання 
лемків і Лемківщини, то в цьому контексті хочу 
наголосити: без особистої культури і зокрема 
без культурності ми не можемо пізнавати Лем-
ківщину, ту ж таки її культуру.

Скільки разів я переживала страшну ганьбу, 
коли на фестивалях в Польщі лемки з України 
дико пили, лежали п’яні в болоті, по-хамськи 
себе вели, залишали гори сміття, жахливо 
забруднювали туалети – і не прибирали за 
собою, і не вибачалися! Звичайно, щось подіб-
не можна побачити і в Монастириськах, але 
там не так допікає сором, як за кордоном.

Отож, якщо їдете за кордон, намагайтеся з 
усіх сил вдавати культурну людину і справити 
на всіх якнайкраще враження. Утримуйтесь 
від прийняття звичних для вас доз алкоголю, 
а краще взагалі не пийте. Будьте скромними, 
уважними до навколишніх, не забувайте слів 
«вибачте!», «дякую!». Тоді ви проведете час із 
користю і з цікавістю, знайдете нових друзів, які 
вас не раз запросять у гості.

Ще одна важлива порада: хочеш пізнавати, 
хочеш вчитися – стань учнем! У цьому я 
тисячу разів переконувалася на власному 
досвіді. Напишу якусь статтю на лемківську 
тему, а незадовго після того з’ясовується, що 
багато чого я й не знала, і треба було б писати 
інакше. Або вступаю в дискусію з якимись 
мудрими лемками – і виявляється, що краще 

було б промовчати, бо я некомпетентна. Чи 
ведеться розмова в інтернеті, в одній з груп, де 
гуртуються лемки – і з тієї розмови я розумію, 
що не знаю як слід історії Лемківщини, або ж 
її літератури, культури, причому не знаю дуже 
важливих речей.

Тепер я вже знаю, що краще з моїми 
куцими знаннями не «висуватися», а пізнава-
ти Лемківщину глибше. Але більшість на-
щадків лемків чинять так, як я робила 
спочатку. Вони не лише переконані, наче щось 
знають достеменно, але ще й, будучи не-
компетентними, намагаються переконувати в 
чомусь інших – така вже у нас традиція. Це ще 
з радянських часів укорінилось: «Я цього не 
читав, але я скажу...» Відтоді у мозку засіло: «Є 
лише моя думка і неправильна!».

Такий підхід – говорити, замість слухати, 
переконувати, замість самому переконуватися, 
вчити, замість вчитися, диктувати, замість 
сприймати інших – все руйнує. Це глухий кут, 
жодної перспективи. Не всі люди однакові, 
сприймайте їх спокійно. У мандрах Польщею 
і Словаччиною ми можемо зустріти лемків різ-
ного віросповідання, різних поглядів. Може, нам 
буде незвично, що вони (ще з часів Київської 
Русі) називають себе русинами. Сприймайте 
це як природне, не вступайте в дискусії з 
тезами на кшталт «Але всі ми тепер українці!» 
Не беріться відразу «перевиховувати» госпо-
дарів-лемків, які вас прийняли, «бо вони 
неправильно мислять». Це, на жаль, типова 
прикмета колишніх громадян СРСР: агресивно 
переконувати когось несвідомого, хоч самому 
бракне знань. Цього у жодному разі не мож-
на робити! Так само не можна дорікати лем-
кам: «Чому ви так жахливо спольщилися 
(пословачилися)?» Це саме той випадок, де 
краще тактовно промовчати і послухати інших, 
дізнатися від них щось нове, а не показувати 
брак знань і культури. Хочеш вчитися – стань 
учнем! Лише тоді від кожної людини зможеш 
навчитися. Бо, згодіться, лише окремі з нас 
насправді мають глибокі знання про Лемків-
щину. Щоб перелічити цих людей, мені виста-
чить пальців однієї руки. А всі інші – учні. Але 
бути учнем це ж чудово! Бо все гарне у нас ще 
попереду!

Наприкінці
Якщо ви насправді зацікавитесь землею 

своїх предків і зробите декілька кроків у 
пізнанні Лемківщини – на вас чекає новий, 
барвистий, дуже різноманітний світ, несподівані 
відкриття, сюрпризи, цікаві знахідки. Пізнання 
лемків і Лемківщини – це збагачення душі та 
інтелекту. Це зустрічі з цікавими людьми, нові 
знайомстві, захоплюючі подорожі. Відкриваючи 
Лемківщину, відкриваєте собі себе. Дуже бага-
то речей, яких ви не розуміли, «стануть на своє 
місце».

Але не гадайте, що «хтось» вас має по-
вести цією дорогою, наприклад, голова об-
ласного осередку «Лемківщина». Це має 
бути лише ваше бажання, ваша ініціатива, а 
члени товариства можуть вам лише сприяти, 
допомагати (наприклад, допомогти з офор-
мленням віз до Польщі). Отож, бажаю всім 
успіхів у пізнанні лемківської культури та ман-
дрівках лемківським світом!

Закінчення. Поч. у № 89, 90.

Секретарю Ради Національної безпеки та оборони України А. В. ПАРУБІЮ
Голові Служби Безпеки України В. О. НАЛИВАЙЧЕНКУ

З А Я В А
Всеукраїнського Товариства «Лемківщина»

на Відкрите звернення до Президента Російської Федерації
та російських об’єднань України т. зв. «прем’єр-міністра республіки 

Підкарпатська Русь» Петра ГЕЦКА, від 18 березня 2014 р.
Над Українською Державою нависла загро-

за втрати її незалежності та територіальної 
цілісності. Російські війська окупували Крим. 
В цей тривожний час т.зв. «підкарпатські ру-
сини» не просто ведуть розмови про себе як 
окрему націю, не лише нагнітають політичний 
сепаратизм, а відкрито запрошують Росію 
(«братський російський народ») до окупації 
Закарпатської області. Про «миротворчу роль» 
Росії світові відомо на прикладі Угорщини, 
Чехо-Словаччини, Афганістану, Чечні, Абхазії, 
Придністров’я, а сьогодні – Криму, складової 
частини України.

У своєму зверненні закарпатські сепара-
тисти посилаються на міфічну загрозу «від 
рук галицьких нацистів і місцевих колабора-
ціоністів», чим закликають до ворожнечі. Вони 
лякають людей «новою трагедією з масовим 
знищенням русинів»

В Закарпатті проживає понад 30 націона-
льностей. За даними 2001 р., 80,5% населення 
області складають українці, 12,1% – угорці 
і лише 2,5% – росіяни, які переважно осіли у 
містах Ужгород, Мукачеве і Берегове. Українська 
мова є рідною для 81,0% мешканців області. 
Тому т. зв. «Сетевое Русинское Движение» не 
представляє думку громадян краю. Воно не 

має юридичного права виступати від імені всіх 
жителів Закарпаття. Його керівники працюють 
в інтересах сусідньої держави.

Відомо, що у міжвоєнний час на Закарпатті 
проживало 640 тисяч автохтонів, багато з 
них називали себе лемаками-лемками. Їх не 
можна ототожнювати з росіянами: бо Моско-
вія наказала називати себе Росією лише в 
1715 р. Нині в Закарпатті проживають тисячі 
українців-русинів-лемків, які об’єднані в об-
ласну організацію «Лемківщина». Наша етно-
графічна група українського народу не має 
нічого спільного із вказаним зверненням закар-
патських сепаратистів. 

Всеукраїнське Товариство «Лемківщина», 
як громадська організація, заявляє рішучий 
протест будь-яким спробам посіяти ворожнечу 
між українцями, їх етнографічними групами 
та іншими національностями, які населяють 
Україну.

Всеукраїнське Товариство «Лемківщина» 
просить притягнути закарпатських сепаратистів 
до відповідальності за антидержавну діяль-
ність.

Голова ВУТЛ 
Олександр ВЕНГРИНОВИЧ

ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА 
НА ЛЕМКІВЩИНІ

1 серпня 1914 р. [100 років тому] почалася 
Перша світова війна. Австро-Угорщина воювала 
в союзі з Німеччиною [Турцією і Болгарією], а 
Росія була союзницею Англії і Франції. Одна з 
причин початку воєнних дій – це боротьба за 
українське [русинське] населення Галичини та 
Угорської Русі [Закарпаття]. Російський наступ 
був скерований саме в напрямку Галичини. 
Метою царської армії було прорватися через 
Карпати на територію Угорського Королівства, 
змусити мадярів капітулювати і тим самим 
спричинити розпад Австро-Угорської імперії. 

Наступ Росії був несподіванкою. Росіяни 
вдерлися у глибину Галичини, досягнувши у 
листопаді 1914 р. лінії Тарнів-Горлиці. Однак 
їм не вдалося подолати карпатські перевали. 
Навесні 1915 р. фронт був переламаний. Лем-
ківщина стала ареною фронтових дій, відтак 
опинилася під російською окупацією. Битву під 
Горлицями 2-6 травня 1915 р. вважають однією 
із найважливіших боїв Першої світової війни. 
Австро-німецькі війська витіснили росіян із 
Галичини. У червні наступного року російська 
армія знову намагалася атакувати і тимчасово 
відвоювала частину Західної Галичини. Проте 
військові дії були не на користь царської 
Росії. Її армія зазнала ряд поразок. Воєнні дії 
перейшли на території Російської держави.

Війна поглибила поділ в українській громаді 
Галичини. Москвофіли стали на сторону Росії, 
а українські національні діячі – на сторону 
Австро-Угорщини і Німеччини. При австрійській 

армії постав Легіон Українських Січових Стріль-
ців. Москвофіли вітали російське військо як 
визволителів.

В окупованій Галичині росіяни поводилися 
брутально. Вони відразу впровадили російську 
мову в адміністративні установи. Українську 
мову старалися цілком вилучити зі суспільного 
життя. Греко-католикам нав’язували [російське] 
православ’я. Українських національних діячів 
заарештовували і вивозили в глибину Росії.

Війна не оминула й Лемківщини. Вже перед 
вибухом війни австрійська контррозвідка 
уважно спостерігала за ситуацією в реґіоні. 
Австрійська влада провела арешти у селах. 
Пропагандист православ’я на Лемківщині о. 
Максим Сандович (1866-1914) був розстрі-
ляний на подвір’ї в’язниці в Горлицях. Інших 
заарештованих скерували в табір Терезин 
у Чехії. Згодом – у Талєрґоф біля Ґрацу в 
Австрії. В Талєрґофі перебувало бл. 20 тисяч 
інтернованих москвофілів, а серед них – бл. 
1 915 лемків. У австрійських таборах загалом 
перебувало бл. 5 000 лемків. 

Частина москвофілів, боячись репресій, 
разом із родинами відійшла з царською армією 
на Схід. Їх прийняли як біженців. Згодом 
більшовики ставилися до них, як до ворогів.

Богдан ГАЛЬЧАК

Літ.: //Наше Слово. – Варшава. – 2014, 3 серп., 
№31. – Скор. виклад).



ЛЕМКІВСКІЙ 
ГУМОР

Ігор ДУДА. Лемківскій гумор. –
Тернопіль: Астон, 2014. -392 с.

Од авторя: На одміну од лемківских при-
повідок ци словника, лемківскій гумор не 
быв плянувани до выданя осібном книжком. 
Часто-м го подавав, як примір нашой бесьіды, 
під титулом «Посьмійме-ся кусцьок» на 4-ій 
стороні часопису «Дзвони Лемківщини». Ду-
же люди мі дякували і просили друкувати 
частійше. І почав єм запоминати почуты од 
приятелів анєкдоты, записувати жарты з ока-
зийних ґазет, студіювати давни часописи, 
калєндари а тематични збіркы – украіньски, 
польски, словацки, росийски, гамерицки, і тлу-
мачыти іх по-лемківски. 

Нашы краяне не мают што чытати свойом 
рідном бесьідом і не мают з кым гварити по-
свому. Характеристичний жарт:

– Котрий язык єст найтяжчий для опа-
нуваня? 

– Лемківскій ...
– А чом так думате?
– Бо ішчы нихто ся го не навчыв, а тоты, 

што знали – забыли. 
Дорогы Лемкы і не лемкы! Сьмійте-ся на 

здоровля!
Від редакції: У збірці вміщено 2 560 жартів-

анекдотів – лемківських і не зовсім лемківських, 
але тлумачених лемківською говіркою. 

Лемківський гумор зацікавить старших 
краян в Україні, які вже забули рідну мову. 
Водночас, діти, внуки і правнуки прагнуть 
знати, звідки походять їхні родинні коріння.

«Дзвони Лемківщини» - 
часопис Всеукраїнського Товариства «Лемківщина»

Наша адреса: 
46001, м.Тернопіль, бульв. Т.Шевченка, 21, тел. 52-29-93.
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Лемку! Маш бесьідувати, гварити, мовити, повідати, радити, речы, ґадати. Втовды лем будеш собом і шанувати Тя будут Люде.

ПЕРЕЗЕРАМЕ СТАРЫ ПОЧТІВКЫ
Подала Марія БУРДЯК, с. Біла, р-н Чортків

Усьтя Горлицкє (давнє - Рускє). Загальний вид. 1976 р. 
Фото В. Лопєньского.

Ярослав БАРНА

ЛЕМКОВИНО, 
МАТИ МОЯ!

Лемковино! Кличу Тебе, моя Мати. 
Кличу Тебе, бо-м єст Твойом дітином. В 
материньскім болю єс мя родила, плекала, 
кормила.

То власьні Ты навчыла рідной бесьіды. 
Ты-с мі повіла, як ся мам зберати, як смычок 
імати до рукы, як загуляти.

Што бы-м без Тебе робив през тоты рокы 
дітиньства? Хто бы мі сьпівав стрічкы тых 
вшыткых сьпіванок?

То власьні Ты навчыла-с мя любови до 
своіх зелених верхів, то власьні Ты вказала-с 
мі красоту деревляных церков.

Ци удаст ся мі гнеска за тото вшытко 
подякувати?

І хоц наштоден так зме далеко од себе, 
Лемковино, Мати моя, я гнеска-м гев власьні 
для Тебе.

Чую запах Твоіх прекрасных смереків, 
чую шум рвучых гірскых потічків. А тоты 
бані, заглядаючы з-за горы – ци то не знак, же 
Ты жыєш, же жыти будеш на вікы?

Для Тебе, мій Лемківскій краю, для Тебе 
гнеска гев, на чужыні, заграт, засьпіват, 
загулят Твоя дітина – «Кычера».

Літ.: //Бесіда. – Двомісячник Стовар-
ишыня Лемків. – Крениця-Ліґниця, Польща. 
– 1993, №4. – С. 8.
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ВУНДЕР – КІНД 
ОД СЯНОКА

Миколай Фучыло. Вундер-кінд од Сяно-
ка. Лемківски гумористични оповідкы. – 
Тернопіль: ТзОВ «Терно-граф», 2014. – 88 с.

Од авторя: До написаня оповідок-сьмішок, 
спонукали мня вражыня, якы-м достав і достаю 
завше од одвидин «Лемківской Ватры», юж 
кільканадцет літ. Не обышло-ся ту і без нашого 
лемківского часопису «Дзвони Лемківщини», 
котрий дає нам, Лемкам, можливіст спілкуваня 
рідном бесьідом, выповідати о радосьтях і 
згрызах, о вшыткім, што чловек назберат за 
жытя і хце ся з дакым поділити, і лишыти по 
собі дакій сьлід.

Повім одразу, же до свойой писовні 
мав ляк, бо-м не знав, ци мі добрі піде тота 
«фурманка», бо кєд лем крочыв єден раз, то 
єм ся зашпортав. О своім писмі я не хтів робити 
реклямы, то-м ся прятав од вшыткых, як тот кіт, 
што потягнув сьваточну кобасу ...»

Шануйме-ся, Лемкы, і завше будме о 
добрим здравлю!

Від редакції: Автор видання по-синівськи, 
з любов’ю змальовує красу та велич лемків-
ського краю, самобутність його культури, мови, 
побуту, звичаїв, а також пропонує неповторні 
гумористичні оповідки своїх краян.

Миколай ФУЧЫЛО, 
с. Воля Нижня, п-т Сянік.

МІЛЬКОВЫ 
ВЫСЬЦЬіҐЫ

Вертат Мілько з ярмаку домів волами, 
але они му чогоси, як на зло, ледво влечут 
воза, так кобы ім было дашто пороблено. 
І што він з нима не вырабляв: і фурчав 
пыском, і робив підробліня ґедзів, гаратав 
іх, де лем попало – по ногах і по ухах, але 
нич ім битя не помагало. Найбарже Мілька 
денервувало тото, же хто не іхав з ярмаку, 
то вшыткы го обганяли, ішчы ся сьміяли 
з него, же при такій ізді буде човгав домів 
тижден, ся зьвідували, што переказати жені.

Аж ту підіхав сусьід Дорко, такій сой 
потішник, котрий чогоси ся затримав на 
ярмаку. Дорко ся зьвідав Мілька: што ся 
стало, же одколи, як він поіхав з ярмаку, а 
проіхав лем пів гостинця. Дорко си мысьлів, 
же сусьід юж давно дома і наперат на пирогы 
зо зметанком, же му ся аж уха рушают. 
Мілько на то:

– Та якы там пирогы? Видите, Дорку, же 
тых рогачів не бере ани битя, ани цоб-цобе, 
они як ся плянтали, так і плянчут.

Дорко пошкрябав-ся за ухом: то была 
його звычка, кєд тра было дашто пораіти:

– Мільку, я видів, же сте купили терпетину, 
то насмаруйте рогачам під хвостами, то в 
минуті будете дома.

– А як не поможе?
– Поможе, поможе, ішчы як поможе, 

Мільку, – одповів Дорко.
Мілько так і зробив, як пораів му Дорко. 

І ту ся стало здиво. Воли, як по розказу, за-
качурили хвосты і дали такого дьору, же лем 
за нима курява ся лишыла. Мілько зостав 
на дорозьі з бичом і терпетином, то жебы 
здогнати волы, приняв рішыня і сой тиж 
посмарувати, а так, як він не мав хвоста, то 
насмарував пяты. І ту ся стало другє здиво. 
Мілько не тилько здигнав волы, а выпередив 
тых фурманів, котры сьміяли-ся з него. Він 
прилетів домів, шмарив бич і фляшку з 
терпетином на обору, жебы му не шпетили, 
врявкнув до Марькы, жебы отворила браму 
і стрічала рогачы, а він ішчы зробит штыри 
кругы доокола хыжы. А кєд Мілько скіньчыв 
літанину, то подумкы дякував Дорку за 
поміч, бо він начас прибыв домів, застав і 
наів-ся теплих пирогів. 

З того часу Мілько не мав бівше замо-
рокы з рогачами, йому до них юж не тра 
было бича, выстрачыло му лем показати 
пусту фляшку і волы рушали як высьцьіґови 
коні.

ХТО МА ЗАМІР 
СЯ ЖЕНИТИ

Лєкция з лемківской 
ґєоґрафиі

(Смотте на мапу)
Хто ма замір ся женити,
Най не чекат до осени –
Але най ся пообзерат,
Най ся шувні поприберат
І най дораз ся оженит!
Бо хто сой жычыт доброй ґаздыні,
Най сой выберат жену зо Ждині.
А хто зас любит молоди дівкы,
Тот най перейде аж до Ванівкы:
Там сут дівчата барз «хорошы»,
Но не мают ґрунту ани грошы ...
Як лем богаты, хоц стары вдівцьі
Можут сой найти жену в Ванівцьі.
Але як ішчы молодий вдовец,
То най ся удаст до Костаровец.
Там сой выбере – хоц і кус брыдку,
Але достане дуже маєтку.
А хто бы хотіл доброй сьпівачкы, 
То най ся зьвідат: -де до Мохначкы?
Де до Тылича або до Гуты –
Там сут дівчата, што знают нюты.
А ішчы тото – потихы повім,
Же часом найде жену в Лабові.
Лем до Угрина ніт чого іти,
Бо там дівчата не мают діти ...
А котрий любит барз чорни очка,
То най ся удаст лем до Вислочка.
Хто собі жычыт зас парадницю,
То най посмотрит лем на Криницю. 
А хто зайде аж до Завадкы,
То певно найде дівчата гладкы ...
А хто юж нияк не найде пары,
Тот най ся зьвідат: – Де сут Брунары?
Бо там на тісяч-пятсто народа
Єдна тісяча женского рода.
Ай в Вороблику, Шклярах, Кролику,
В Ізбах, Ропици, в Чырной, Ріпнику
Лемківских дівчат мате без ліку.
Темпераменту лем тра до того
І кус одвагы і силы в ногах!
Але річ перша – то сут доляры,
Най о тим знают млады і стары.
Женити ся можут навет дурні
Ци то в Репеді, ци то в Остурні.
Най собі каждий мапу розложыт
І най поглядат: де котре село.
Найде сой жену, яку сам схоче
І буде ся му до смерти вело! 
Сват.

Літ. //Карпаторусскій Календарь 
Ваня Гунянки на 1932 год. – ЗСА 
(Cleveland, O.). – С.143-144.

МИЛА МОЯ, 
МИЛА

(Лемківска полька)

Казав мі мой отец, жебы-м оженив-ся,
По корчмах не ходив і не волочыв-ся.

Казала мі мамуся, ішчы наказувала:
– Ожен ты ся, сыночку, ой як буду рада.

Казав мі мой отец давныма часами:
– Покай же ся, сину, бо підеш з торбами.

Я вітця не слухав, ани свойой маткы.
Волочу-ся, де хцу, як напью-ся водкы.


